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Korzystna zaliczka – tylko 20%

Bezpłatna zmiana rezerwacji w wersji 
„Standard” – gratis!
Możesz zmienić hotel, kierunek, termin wyjazdu 
bez dodatkowych kosztów do 45 dni przed wyjazdem.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
TU Europa – tylko 15 zł od osoby!
Jeśli z przyczyn losowych musisz zrezygnować z wyjazdu, 
możesz odzyskać 100% wpłaconej kwoty.

Bezpłatna zmiana rezerwacji w wersji „Premium”
Możesz zmienić hotel, kierunek, termin wyjazdu bez dodatkowych kosztów
do 15 dni przed wyjazdem.

Lepsze ubezpieczenie podróżne 
„Wariant Rekomendowany”

Wybór miejsca w samolocie
Specjalna zniżka jest możliwa tylko i wyłącznie przy wyborze wszystkich
3 benefitów.

Pakiet benefitów premium
za 50% ceny!
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Zyskaj
kupując w przedsprzedaży!

do 14.11.2019

100%
Pewności Najniższej Ceny
Jeśli cena Twojej wycieczki spadnie, zwrócimy Ci 
różnicę. Nawet dzień przed wyjazdem!

do 500 zł rabatu dla drugiej osoby

Specjalna zniżka
dla lojalnych Klientów!
Jeśli spędzałeś z nami urlop w terminie
od 16.08.2016 do 15.08.2019 możesz zyskać nawet 
600 zł dodatkowej zniżki!

1 wyjazd w powyższym terminie - zniżka 400 zł na Lato 2020

2 wyjazdy w powyższym terminie - zniżka 500 zł na Lato 2020

3 wyjazdy i więcej w powyższym terminie - zniżka 600 zł na Lato 2020

Sprawdź warunki promocji w swoim biurze lub na R.pl
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Zwiedzaj z Rainbow

Samolotem lub autokarem
Podróżuj tak jak lubisz. Wybierz wariant odpowiedni dla siebie

Zwiedzanie i odpoczywanie w jednym
7+7 to prawdziwy HIT dostępny tylko w Rainbow

Wycieczki rodzinne
Najlepsze parki rozrywki, miejsca związane z najpopularniejszymi filmami 
i bajkami - dla najmłodszych i trochę starszych dzieci

Wycieczki 50+
Atrakcyjne programy, dedykowani piloci, większość świadczeń w cenie 
oraz czas na integrację. Dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat.

Rejsy
Niesamowita podróż statkiem pełnym atrakcji. Piękna pogoda, różne 
porty, niezapomniane widoki
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Poznaj świat z wielu stron

Najpiękniejsze wspomnienia zostają z Tobą na całe życie. 
Spacer po moście Karola w Pradze, bajeczne norweskie fiordy, 
romantyczna Werona, a może egzotyczny Bangkok?
W szerokiej ofercie Rainbow, każdy znajdzie i odkryje coś 
dla siebie, od najpiękniejszych miejsc w Europie, po dalekie 
egzotyczne kierunki.

Rainbow, cały świat przeżyć!

profesjonalni piloci wycieczek

programy zwiedzania inne niż wszystkie

największa oferta na polskim rynku

wygodna podróż autokarem lub samolotem

najpiękniejsze trasy i miejsca w Europie i na świecie

gwarancja niezapomnianych przeżyć
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Spokojne
wakacje 50+

specjalna oferta dla Klientów 50+

terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie

minimum trzy posiłki dziennie oraz napoje

przyjemne temperatury

jedna wycieczka lokalna w cenie, dobrana w taki sposób, 
aby uniknąć zbędnego pośpiechu - dzięki temu będzie czas 
na spokojne delektowanie się urodą otoczenia lub na obiad 
w lokalnej knajpce

opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów

Z myślą o Klientach 50+ przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne 
i ciekawe programy wycieczek objazdowych. Zachęcamy do 
zwiedzania pod opieką dedykowanych pilotów, którzy także 
zadbają o czas na integrację i dobrą zabawę. W ofercie 
większość świadczeń w cenie oraz brak konieczności częstej 
zmiany zakwaterowania. Zapraszamy!

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem
i wyścigami do wolnych leżaków. Wakacje poza szczytem sezonu 
to spokój i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu. Jeśli jesteś 
w wieku 50+ i marzysz o idealnym relaksie w dobrej cenie,
a do tego nie lubisz upałów, to nasza oferta jest dla Ciebie. 
Poznaj jej zalety i odpoczywaj w swoim tempie!
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Wiemy, co lubią nasi Klienci

 atrakcyjna cena

 blisko na plażę

 wygodne pokoje

 super baseny

 dobre wyżywienie

 all inclusive
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Hotele sieci White Olive Hotels znajdziesz w katalogu z wczasami w Grecji

White Olive Elite *****
ZAKYNTHOS

Laganas     NOWOŚĆ

Hotel otwarty w lipcu 2019 roku!

 

White Olive Premium ****
ZAKYNTHOS

Cameo
Laganas
RODOS

Lindos     NOWOŚĆ
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Rozkoszuj się wakacjami 
w standardzie premium
Ten sezon zapowiada się szczególnie! Z przyjemnością informujemy, 
że wprowadziliśmy w tym roku po raz pierwszu do oferty wyjątkowe 
hotele - zarówno o szczególnym charakterze rodzinnym z wieloma 
atrakcjami, jak i wyróżniające się pięknym położeniem, bądź oferujące 
znakomity standard obsługi. Teraz również w wielu obiektach specjalne 
pokoje rodzinne. Jedno jest pewne! Każdy znajdzie coś dla siebie!

Sprawdź ofertę na stronach katalogu Wypoczynek LATO 2020
oraz na R.pl



11

Wakacje dla 
wymagających

W STANDARDZIE PREMIUM

DODALIŚMY DLA WAS

50 HOTELI



12

Pewne
i bezpieczne 
wakacje
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Promocja dotyczy wszystkich imprez zawartych w katalogach Rainbow, Lato 2020. Warunkiem udziału w promocji jest wpłata zaliczki w wysokości 
20%. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Rabaty mogą różnić się dla poszczególnych kierunków, hoteli i terminów. Pełna lista rabatów 
dostępna jest w biurach podróży i na stronie internetowej R.pl. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych 
powyżej 20 osób. Rabat promocyjny przysługuje od cen podstawowych, wszystkie dopłaty (opłaty lotniskowe, dopłaty do wyżywienia itp.) płatne 
wg cen bieżących.

KORZYSTNA ZALICZKA
Szybkie decyzje nagradzamy wieloma korzyściami. Wśród nich 
bardzo korzystna zaliczka w wysokości 20% całkowitej wartości 
umowy przy dokonywaniu rezerwacji do 14 listopada 2019. 
Kwotę można zapłacić przelewem na nasze konto podane na 
umowie, gotówką lub kartą w naszych biurach. W sieci niezależ- 
nych biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione 
z agentem. Resztę kwoty należy dopłacić najpóźniej 30 dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w miejscu zakupu 
lub przelewem.

100% PEWNOŚCI NAJNIŻSZEJ CENY
Jeśli dokonasz rezerwacji do 14.11.2019 masz 100% Pewności Najniższej Ceny. Jeśli w okresie od momentu zakupu imprezy turystycznej, 
aż do jednego dnia roboczego przed jej rozpoczęciem okaże się, że cena jest niższa i dotyczy tych samych parametrów wyjazdu co 
na umowie, zwrócimy różnicę w cenie. Pewność Najniższej Ceny dotyczy również ofert Last Minute i obejmuje tylko ofertę Rainbow. 
Z usługi można skorzystać tylko raz i nie działa wstecz. Szczegółowe informacje i warunki usługi zawarte są w warunkach promocji 
dostępnych w sieci sprzedaży i na stronie R.pl

KARTA STAŁEGO KLIENTA
Nasza Karta Stałego Klienta daje wiele korzyści: 10% rabatu od cen katalogowych nieobjętych promocjami, 5% rabatu na oferty Last 
Minute i 2% na pozostałe promocje. Stali Klienci jako pierwsi są informowani o promocjach, nowych katalogach i ofertach specjalnych. 
Kartę można otrzymać bezpłatnie przy czwartym wyjeździe lub kupić za 299 PLN.

CIESZ SIĘ WAKACJAMI Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
Posiadamy gwarancję TU Europa S.A. na 190 mln PLN.

Polski Związek
Organizatorów Turystyki Spółka Giełdowa Polska Izba TurystykiRzetelna FirmaNa rynku od 1990 roku

Na rynku od

1990

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW 
REZYGNACJI 100% TU Europa S.A.
Aby zapewnić sobie ochronę na wypadek gdybyś z niektó- 
rych przyczyn losowych musiał zrezygnować z wyjazdu lub 
przerwać swoje wakacje, proponujemy UBEZPIECZENIE OD 
KOSZTÓW REZYGNACJI 100% zapewniane przez TU Europa 
S.A. Tylko do 14.11 ubezpieczenie oferujemy w specjalnej ce- 
nie 15 zł/osoby. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znaj-
dziesz w punktach sprzedaży.

BEZPŁATNA ZMIANA REZERWACJI
Jeśli będziesz musiał zmienić termin i rodzaj wyjazdu, kierunek lub hotel, nie poniesiesz z tego tytułu kosztów, nawet do 15 dni przed 
wyjazdem. Za zmianę nie pobierzemy opłat według warunków uczestnictwa, a cena zostanie przeliczona zgodnie z rabatem z dnia 
zakupu, w miarę dostępności miejsc w hotelach, na programach objazdowych i samolotach. Jeśli nowa impreza będzie droższa, należy 
dopłacić różnicę wynikającą z wyliczenia ceny. W przypadku wyboru tańszej wycieczki, różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 5%. 
Zachowany rabat nie może być wyższy niż najwyższy rabat obowiązujący na daną imprezę i dany termin w dniu dokonania rezerwacji. 
Z usługi można skorzystać tylko raz w ramach jednej rezerwacji i tylko i wyłącznie w ramach oferty z sezonu Lato 2020. Warunkiem 
skorzystania z usługi  jest równoczesna zmiana dla wszystkich osób z rezerwacji zakwaterowanych w jednym pokoju. Nie jest możliwa 
zmiana dla pojedynczych uczestników zakwaterowanych w tym samym pokoju oraz zmiana uczestnika.
Do 14 listopada 2019 usługa w wersji „Standard”, czyli obowiązująca do 45 dni przed wyjazdem jest gratis, natomiast wersję „Premium”, 
czyli obowiązującą do 15 dni przed wyjazdem można nabyć z rabatem 50% przy zakupie całego pakietu benefitów premium. Cena usługi 
w sprzedaży regularnej w zależności od wybranego wariantu wynosi od 49 do 299 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 
wersji oraz warunków dostępne są w punktach sprzedaży.
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 Zjednoczone Emiraty Arabskie

22 Emiraty Arabskie – Egzotyka Light
24 Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem  7+7 dnI
26 Emiraty Arabskie De Luxe
 – Przygoda z Szejkiem  7+7 dnI
28 Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni  7+7 dnI
30 Emiraty Arabskie 
 – Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir

 Liban

32 Liban – Zobacz i odpocznij
33 Liban – Na Bliskim Dalekim Wschodzie
34 Liban – Fenickie dzieła

 Iran, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja,
 Zjednoczone Emiraty Arabskie,

36 Iran – Perski Szach
38 Iran – Drogą Królewską do świątyń ognia
40 Iran i Emiraty Arabskie 
 – Bogactwa obu stron Zatoki Perskiej
42 Iran, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia
 – Kaukaski kwartet

 Izrael, Jordania

44 Jordania i Izrael  7+7 dnI  NOWOŚĆ
46 Jordania – Dwa Morza  7+7 dnI  NOWOŚĆ
48 The best of Jordan  7+7 dnI  NOWOŚĆ
50 Jordania
 – Zamki w piasku z Aqaby  7+7 dnI  NOWOŚĆ
52 Jordania – Zamki w piasku  NOWOŚĆ
54 Izrael – Niezwykła Ziemia Obiecana  NOWOŚĆ
56 Izrael i Jordania
58 Izrael nie tylko dla pielgrzymów
60 Shalom Israel – Weekend w Izraelu
61 Shalom Israel – zobacz i odpocznij!

AFRYKA

 Egipt, Izrael, Jordania

62 Egipt – Sharm Holiday Tour  7+7 dnI
64 Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa  7+7 dnI
66 Egipt, Jordania, Izrael
 – Bliskowschodni tercet  7+7 dnI
68 Egipt – Hurghada Holiday Tour  7+7 dnI
70 Egipt – Wzdłuż Nilu  7+7 dnI
72 Symbole Egiptu – Nil i Piramidy  7+7 dnI
74 Egipt – Potęga Południa  7+7 dnI
76 Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam  7+7 dnI

 Tunezja

78 Tunezja – Gorąca Jak Samum  7+7 dnI
80 Tunezja
 – Wielobarwna mozaika  7+7 dnI  NOWOŚĆ
82 Tunezja
 – Ognisty oddech pustyni  7+7 dnI  NOWOŚĆ

 Maroko

84 Maroko – Agadir i Marrakesz
 – po obu stronach Atlasu  7+7 dnI
86 Maroko – Pustynny offroad  7+7 dnI
88 Maroko – Cesarskie Miasta  7+7 dnI
90 Maroko de luxe – Cesarskie Miasta  7+7 dnI
92 Maroko – Magiczne Południe  7+7 dnI

 Kenia, Tanzania, Zanzibar 

94 Kenia – Powitanie z Afryką  7+7 dnI  NOWOŚĆ
96 Kenijskie Trio  7+7 dnI  NOWOŚĆ
98 Kenia Classic  7+7 dnI  NOWOŚĆ
100 Kenia – Hakuna Matata  NOWOŚĆ
102 Kenia i Tanzania  7+7 dnI  NOWOŚĆ
104 Kenia i Tanzania
 – W poszukiwaniu źródeł Nilu  7+7 dnI  NOWOŚĆ
106 Kenia, Tanzania i Zanzibar
 – safari z wypoczynkiem  NOWOŚĆ

 Etiopia

110 Etiopia – Na tropie Arki Przymierza
112 Etiopia – Od Amharów do Hamerów

 RPA, Zimbabwe, Botswana

114 RPA – Diament Afryki
116 RPA – Złoto Afryki
118 RPA, Botswana, Zimbabwe
 – Wyprawa do Wodospadów Wiktorii

KAUKAZ POŁUDNIOWY

 Gruzja, Azerbejdżan, Armenia

120 Gruzja – Ach Batumi - Gruzja light  7+7 dnI
122 Gruzińska uczta  7+7 dnI
124 Gruzja – Kachetia – kraina wina  7+7 dnI
126 Gruzja i Armenia – Ormiański świat  7+7 dnI
128 Gruzja i Armenia – Ormiański świat z Kutaisi
130 Gruzja i Armenia 
 – Spod szczytów Kaukazu w doliny Armenii
132 Gruzja, Azerbejdżan, Armenia – Czas na Kaukaz
134 Armenia – Ormiańskie echa  NOWOŚĆ
136 Azerbejdżan – W blasku mistycznego ognia
138 Azerbejdżan
 – Baku – mit szklanych domów  NOWOŚĆ

AZJA CENTRALNA

 Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan

140 Uzbekistan – Zobaczyć Samarkandę
142 Uzbekistan i Kirgistan
144 Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan
 – Jedwabiem połączone

Spis treści
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AZJA

 Indie, Sri Lanka

146 Sri Lanka – Łza z policzka Indii
148 Sri lanka – Smak herbaty z cynamonem
150 Harce na Lance

 Indie, Nepal

152 Indie – Złoty Trójkąt i Bollywood
154 Indie i Emiraty Arabskie 
 – Herbata u Radży czy kawa u Szejka?
156 Indie – W Krainie Wysokich Przełęczy
158 Nepal – U podnóża Himalajów

 Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Chiny

160 Egzotyka Light – Tajlandia 
164 Baśniowa Tajlandia
166 Tajlandia, Kambodża, Wietnam 
 – Wielka azjatycka przygoda
168 Wietnam – Wśród tarasowych pól  NOWOŚĆ
170 Wietnam – W słomkowym kapeluszu
172 Wietnam i Chiny
 – Przyczajony tygrys, ukryty smok

 Chiny, Tajwan, Japonia, Korea Południowa

174 Chiny – Orientalny express
176 Chiny – W krainie złotego smoka
178 Chiny de luxe – w krainie złotego smoka
180 Chiny Cesarskie
182 Chiny – W dół Jangcy
184 Chiny i Tybet – Z Wielkiego Muru na Dach Świata
186 Chiny i Tajwan – Zwaśnieni Bracia
188 Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu
190 Chiny i Korea Południowa
 – Kierunek Orient  NOWOŚĆ

 Japonia, Korea Południowa

192 Japonia – Pocztówka z Imperium Słońca
194 Japonia – W krainie gejsz i samurajów
196 Oko w oko z azjatyckim tygrysem
 – Korea Południowa
198 Korea Południowa i Japonia – Yin i Yang

 Indonezja, Australia, Malezja, Singapur

200 Bali i Ijen – Harmonia Żywiołów
202 Bali – Wyspa Bogów
204 Bali de luxe – Wyspa Bogów
206 Jawa i Bali – W krainie batiku
208 Indonezja de luxe – Jawa i Bali – w krainie batiku
210 Borneo, Jawa i Celebes – Sundajski wehikuł czasu
212 Papua Zachodnia i Celebes
 – Zaginiona Dolina Baliem
214 Singapur, Australia i Bali – Do góry nogami
216 Singapur, Jawa, Bali i Sumatra 
 – Wulkany i orangutany
218 Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy
 z wypoczynkiem na Bali
220 Singapur i Malezja – Tropikalne Malaje
 z wypoczynkiem na Tioman
222 Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy
 z wypoczynkiem na Tioman

AMERYKA PÓŁNOCNA

 USA, Kanada 

224 USA – New York, New York  NOWOŚĆ
226 USA – Oto Ameryka
228 USA – Oto Ameryka de luxe  NOWOŚĆ
230 USA – Relaks w Mieście Aniołów  NOWOŚĆ
232 USA – Living in America
234 USA – Atlantic Highway
236 USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA
238 USA – Miami Sunshine State  NOWOŚĆ
240 USA – Floryda – Żar tropików  NOWOŚĆ
242 USA – Kalifornia i Arizona - Wild Wild West
244 USA – California Dreams
246 USA i Kanada
 – Najpiękniejsze parki narodowe USA
248 USA i Alaska
 – Krystaliczne lodowce Alaski  NOWOŚĆ
250 Kanada – Atlantycka odsłona Kanady
252 Kanada – Dziki majestat natury  NOWOŚĆ
254 Przystanek Kanada

AMERYKA ŚRODKOWA I KARAIBY

 Kuba, Meksyk, USA

256 Buenos Dias Cuba
258 Kuba – wyspa jak wulkan gorąca
260 Kuba, Meksyk, USA
 – Trzy odsłony dwóch Ameryk
262 Meksyk – Wielka konkwista
264 Meksyk kolonialny
266 Meksyk i Kuba – Tequila i cygara

AMERYKA POŁUDNIOWA

 Brazylia, Argentyna, Boliwia, Chile,
 Ekwador, Kolumbia  Peru, , 

268 Brazylia – Przyroda i przygoda
270 Brazylia – Głęboki oddech Świata – Amazonia 
272 Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru 
 – Podróż życia
274 Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna 
276 Peru i Boliwia – Cuda Świata – Machu Picchu
278 Peru – Zagadki cywilizacji  
280 Ekwador – Nie taki diabeł straszny 
282 Ekwador i Galapagos – Gala zwierząt 
284 Kolumbia – Kokalumbia

WAŻNE

286 Przeczytaj Koniecznie
289 Ogólne Warunki Uczestnictwa

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

Idealne wycieczki dla tych którzy lubią zwiedzać i pragną odrobiny od-
poczynku przez kolejne dni. Decydując się na te programy zwiedzasz 
i odpoczywasz przed powrotem do domu.

Nasze oznaczenia

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
WAKACJE 7+7 - imprezy dedykowane są wszystkim tym, 
którzy lubią zwiedzać i wypoczywać. Program przewidu-
je 7 dni zwiedzania i dla chętnych 7 dni wypoczynku.

      –› Tour Guide System 

Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy sys-
tem oprowadzania grup, umożliwiający Klientowi wygodny sposób 
zwiedzania. Opis systemu w sekcji “Przeczytaj koniecznie”.

      –› Lot bezpośredni 

BEZPOŚREDNIO NA WAKACJE - przelot odbywa się bez przesiadek i mię- 
dzylądowań, nowoczesnym komfortowym samolotem Boeing 787 
lub podobnym. Do wyboru klasa ekonomiczna, premium i biznes.

Data wydania katalogu: 02.10.2019

15



16

W naszych biurach zarezerwują Państwo bilety na wszystkie linie 
lotnicze, zarówno regularne, jak i low cost. Za bilet można zapłacić 
gotówką, kartą kredytową lub przelewem.

BILETY
LOTNICZE

TEL. (42) 683 95 00

SALONY FIRMOWE
BEŁCHATÓW
C.H. OLIMPIA *
ul. Kolejowa 6
(44) 633 06 96
belchatow.olimpia@R.pl

BIAŁYSTOK
ul. Lipowa 15
(85) 746 08 22
tel. kom. 506 479 196
bialystok.lipowa@R.pl

C.H. AUCHAN *
ul. Hetmańska 16
(85) 876 20 40
bialystok.auchan@R.pl
– wkrótce przeniesienie do
C.H. BIAŁA *
ul. Cz. Miłosza 2

C.H. JUROWIECKA *
ul. Jurowiecka 1
(85) 653 78 90, 661 01 05
bialystok.jurowiecka@R.pl

BIELSKO-BIAŁA
ul. 11 Listopada 20
(33) 815 03 03, 815 03 05
bielsko.11listopada@R.pl

C.H. SFERA *
ul. Mostowa 5
(33) 811 78 03
bielsko.sfera@R.pl

BYDGOSZCZ
ul. Batorego 6
(52) 376 45 45, 322 63 63
bydgoszcz.batorego@R.pl

ul. Gdańska 14
(52) 345 66 76, 328 02 15
bydgoszcz.gdanska@R.pl

C.H. POMORSKA *
ul. Fordońska 141 
(52) 345 30 49
bydgoszcz.pomorska@R.pl

G.H. ZIELONE ARKADY *
ul. Wojska Polskiego 1
(52) 345 30 00; tel. kom. 571 207 838
bydgoszcz.zielonearkady@R.pl

C.H. FOCUS *
ul. Jagiellońska 39
(52) 516 17 16
bydgoszcz.focus@r.pl

BYTOM
C.H. AGORA *
Pl. Kościuszki 1
(32) 411 05 45
bytom.agora@R.pl

C.H. PLEJADA *
al. J.Nowaka-Jeziorańskiego 25
(32) 787 65 85
bytom.plejada@R.pl

CZELADŹ 
C.H. M1 *
ul. Będzińska 80
(32) 413 15 83
czeladz.m1@R.pl

CZĘSTOCHOWA
al. NMP 9
(34) 360 53 05, 360 53 06
czestochowa.nmp@R.pl

GALERIA JURAJSKA *
Al. Wojska Polskiego 207
(34) 341 19 00
czestochowa.jurajska@r.pl

DĄBROWA GÓRNICZA
C.H. POGORIA *
ul. Jana III Sobieskiego 6
(32) 411 22 87
dabrowa.pogoria@R.pl

ELBLĄG
C.H. OGRODY *
ul. Płk. Dąbka 152
(55) 232 72 42, 236 84 44
elblag.ogrody@R.pl

EŁK
NOWY SALON
ul. Wojska Polskiego 34
(87) 610 38 51
elk.wojskapolskiego@R.pl    

GDAŃSK
FORUM GDAŃSK *
Targ Sienny 7
(58) 322 04 97, 322 04 98
gdansk.forum@R.pl

C.H. METROPOLIA *
ul. J. Kilińskiego 2-6
(58) 524 18 32, 521 86 37
gdansk.metropolia@R.pl

C.H. MORENA *
ul. Schuberta 102 A
(58) 322 10 54
gdansk.morena@R.pl

C.H. MORSKI PARK *
ul. Przywidzka 6
(58) 301 96 78
gdansk.morski@R.pl

GALERIA BAŁTYCKA *
al. Grunwaldzka 141
(58) 573 73 00
gdansk.baltycka@r.pl

GDYNIA
ul. 10 lutego 2/1
(58) 620 48 44, 620 31 48
gdynia.10lutego@R.pl

C.H. KLIF *
Al. Zwycięstwa 256
(58) 661 40 04, 660 47 73
gdynia.klif@R.pl

C.H. RIVIERA *
ul. K. Górskiego 2
(58) 573 53 62
gdynia.riviera@R.pl

GLIWICE
P.H. ARENA *
Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1
(32) 411 24 24
gliwice.arena@R.pl

C.H. FORUM *
ul. Lipowa 1
tel. kom. 501 757 331 (332)
gliwice.forum@R.pl

GŁOGÓW
NOWY ADRES
Rynek 83
(76) 831 32 33
glogow.rynek@R.pl

GNIEZNO
NOWY SALON
ul. Rynek 19
(61) 424 10 93
gniezno.rynek@R.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI
C.H. NOVA PARK *
ul. Przemysłowa 2
(95) 727 77 44, 727 77 67
gorzow.novapark@R.pl

GRUDZIĄDZ
ul. Stara 5
(56) 642 88 16
grudziadz.stara@R.pl

INOWROCŁAW
GALERIA SOLNA *
ul. Wojska Polskiego 16
(52) 527 02 02
inowroclaw.solna@R.pl

JAWORZNO
C.H. GALENA *
ul. Grunwaldzka 59
(32) 411 41 11
jaworzno.galena@R.pl

JELENIA GÓRA
ul. Piłsudskiego 3
(75) 713 93 20
jeleniagora.pilsudskiego@R.pl

KALISZ
C.H. AMBER *
ul. Górnośląska 82
(62) 751 06 91
kalisz.amber@R.pl

KATOWICE
ul. Św. Jana 11
(32) 355 99 50, 355 99 60
katowice.swjana@R.pl

C.H. DĄBRÓWKA *
al. Roździeńskiego 200
(32) 206 20 68, 206 20 69
katowice.dabrowka@R.pl

GALERIA KATOWICKA *
ul. 3 Maja 30
(32) 203 40 12, 241 26 60
katowice.galeriakatowicka@R.pl

C.H. SILESIA *
ul. Chorzowska 107
(32) 202 08 30, 203 54 97
katowice.silesia@R.pl

C.H. LIBERO *
ul. Kościuszki 229
(32) 413 15 36
katowice.libero@R.pl

KIELCE
C.H. ECHO *
ul. Świętokrzyska 20
(41) 240 59 59
kom. 506 479 526
kielce.echo@R.pl

C.H. KORONA *
ul. Warszawska 26
(41) 344 46 30, tel. kom. 506 479 261
kielce.korona@R.pl

KOŁOBRZEG
ul. Słowińców 11/3
(94) 352 02 73, 352 68 24
kolobrzeg.slowincow@R.pl

KONIN
ul. Dworcowa 8
(63) 240 01 49, 246 53 67
konin.dworcowa@R.pl

KOSZALIN
C.H. ATRIUM *
ul. Paderewskiego 1
tel. kom. 721 620 000
koszalin.atrium@R.pl

C.H. EMKA *
ul. Jana Pawła II 20
(94) 342 21 33, tel. kom. 501 878 340
koszalin.emka@R.pl

KRAKÓW
ul. Karmelicka 52
(12) 681 60 95, 681 60 96
krakow.karmelicka@R.pl

pl. Szczepański 7
(12) 633 55 11, 634 42 43
krakow.plszczepanski@R.pl

C.H. BONARKA *
ul. Kamieńskiego 11
(12) 292 24 43, 292 24 40
krakow.bonarka@R.pl

C.H. GALERIA KRAKOWSKA *
ul. Pawia 5
(12) 352 27 77
krakow.galeriakrakowska@R.pl

C.H. KAZIMIERZ *
ul. Podgórska 34
(12) 352 37 27
krakow.kazimierz@R.pl

C.H. SERENADA *
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 41 
(12) 352 19 52
krakow.serenada@R.pl

C.H. ZAKOPIANKA *
ul. Zakopiańska 62
(12) 293 31 87, 293 31 88
krakow.zakopianka@R.pl

KROSNO 
C.H. VIVO *
ul. Bieszczadzka 29
(13) 424 10 70
tel. kom. 608 24 10 70
krosno.vivo@R.pl

LEGNICA
ul. Wrocławska 27, Budynek „MPoint”
tel. kom. 512 390 217
legnica.wroclawska@R.pl

LEGIONOWO
ul. Piłsudskiego 35
(22) 665 22 22
legionowo@R.pl

LESZNO
ul. Wróblewskiego 1
(65) 511 49 23
leszno.wroblewskiego@R.pl

LUBIN
NOWY ADRES
ul. Piastowska 1a
(76) 744 12 06
tel. kom. 664 953 774
lubin.piastowska@R.pl

LUBLIN
C.H. ATRIUM FELICITY *
Al. W. Witosa 32
(81) 465 33 33
lublin.felicity@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Lipowa 13
(81) 532 77 78, 532 22 57
lublin.lipowa@R.pl

C.H. VIVO Lublin *
Al. Unii Lubelskiej 2
(81) 532 59 57, 534 77 54
lublin.vivo@R.pl

ŁÓDŹ
ul. Piotrkowska 70
(42) 632 55 47, 630 28 85
lodz.piotrkowska@R.pl

GALERIA ŁÓDZKA *
al. Piłsudskiego 15/23
(42) 637 11 01, 633 21 14
lodz.galerialodzka@R.pl

C.H. MANUFAKTURA *
ul. Karskiego 5
(42) 237 23 72,
tel. kom. 506 365 749, 506 365 736
lodz.manufaktura@R.pl

C.H. PASAŻ ŁÓDZKI *
Al. Jana Pawła II 30
(42) 237 17 17
lodz.pasazlodzki@R.pl

C.H. PORT ŁÓDŹ - IKEA *
ul. Pabianicka 245
(42) 298 10 20
lodz.port@R.pl

C.H. SUKCESJA *
Al. Politechniki 1
(42) 237 44 00
lodz.sukcesja@R.pl

MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Warszawska 163/2
(25) 752 26 21
kom. 884 033 033
minsk.warszawska@R.pl

NOWY SĄCZ
ul. Lwowska 68
(18) 547 19 97, 547 19 98
nowysacz.lwowska@R.pl

NOWY TARG
NOWY SALON
ul. Kolejowa 22
(18) 44 99 800, tel. kom. 507 760 100
nowytarg.kolejowa@R.pl

OLSZTYN
ul. Warmińska 14
(89) 527 26 56, 527 77 68
olsztyn.warminska@R.pl

C.H. AURA *
ul. Piłsudskiego 16
(89) 613 15 10
olsztyn.aura@R.pl

GALERIA WARMIŃSKA *
ul. Tuwima 26
(89) 722 42 67
olsztyn.galeriawarminska@R.pl

OPOLE 
C.H. KAROLINKA *
ul. Wrocławska 152/154 
(77) 542 26 00
opole.karolinka@R.pl

C.H. SOLARIS *
Pl. Kopernika 16
(77) 423 00 73, 423 00 74
opole.solaris@R.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Pl. 23 Stycznia 18 (róg ul. Raszkowskiej)
(62) 593 06 43
ostrow.stycznia@R.pl

OŚWIĘCIM
ul. Solskiego 2
(33) 842 43 76
oswiecim.solskiego@R.pl

PIASECZNO
ul. Warszawska 1/6
(22) 464 84 64
piaseczno.warszawska@R.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. J. Słowackiego 3
(44) 647 57 24
piotrkow.slowackiego@R.pl

PIŁA
ul. Wojska Polskiego 24 F
(67) 348 89 07
tel. kom. 666 885 256
pila.wojskapolskiego@R.pl
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Nasi Specjaliści pomogą Państwu szybko i wygodnie zarezerwować wycieczkę przez telefon! Umowa zostanie przesłana mailem lub listem prosto pod wskazany adres. 
Potem tylko płatność (przelewem lub kartą kredytową) i już wyruszacie Państwo w swoją wymarzoną podróż! Ponadto nasi specjaliści udzielą Państwu wszystkich 
niezbędnych informacji na temat wybranej wycieczki. Dodatkowo możemy dla Państwa zarezerwować sam bilet lotniczy na połączenia krajowe i zagraniczne.

CALL
CENTER

TEL. (42) 680 38 51

JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG
PŁOCK
C.H. MAZOVIA *
ul. Wyszogrodzka 127
(24) 367 85 85
plock.mazovia@R.pl

C.H. WISŁA *
ul. Wyszogrodzka 144
(24) 363 34 33
plock.wisla@R.pl

POZNAŃ
ul. Strzelecka 5
(61) 850 16 50, 855 72 84
tel. kom. 506 479 077, 506 479 124
poznan.strzelecka@R.pl

Biuro Obsługi Korporacyjnej
ul. Wysoka 5a/1
(61) 622 15 04, 622 15 06
poznan.wysoka@R.pl

C.H. AVENIDA *
ul. Matyi 2
(61) 679 33 43
poznan.avenida@R.pl

C.H. KING CROSS MARCELIN *
ul. Bukowska 156 
(61) 886 00 39
poznan.kingcross@R.pl

C.H. PANORAMA *
ul. Górecka 30
(61) 650 00 44
poznan.panorama@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Drużbickiego 2
(61) 662 38 27
poznan.plaza@R.pl

C.H. POSNANIA *
ul. Pleszewska 1
(61) 847 51 01, 855 33 09
poznan.posnania@R.pl

PRUSZKÓW
GALERIA NOWA STACJA *
ul. Sienkiewicza 19
(22) 111 60 60
pruszkow.nowastacja@R.pl

PUŁAWY
C.H. ZIELONA *
ul. Lubelska 2
(81) 888 66 33
pulawy.zielona@R.pl

RACIBÓRZ
ul. Nowa 1
tel. kom. 696 765 775
(32) 414 80 00
raciborz.nowa@R.pl

RADOM
ul. Żeromskiego 70
(48) 385 89 99, 340 13 33

radom.zeromskiego@R.pl

C.H. SŁONECZNA *
ul. B. Chrobrego 1
(48) 387 27 47
radom.sloneczna@R.pl

RUDA ŚLĄSKA
C.H. PLAZA *
ul. 1 Maja 310
(32) 411 61 91
ruda.plaza@R.pl

RUMIA
C.H. PORT RUMIA / Auchan *
ul. Grunwaldzka 108 
tel. kom. 732 999 964
rumia.port@R.pl

RYBNIK
C.H. FOCUS Poziom +2 *
ul. B. Chrobrego 1 
tel. kom. 692 633 203, 692 633 229
rybnik.focus@R.pl

RZESZÓW 
GALERIA RZESZÓW *
al. Piłsudskiego 44
(17) 850 76 88, 850 76 89
rzeszow.galeriarzeszow@R.pl

C.H. MILLENIUM HALL *
ul. Kopisto 1
(17) 742 19 00
rzeszow.milleniumhall@R.pl

SIEDLCE
ul. Kilińskiego 10
(25) 755 62 54
siedlce.kilinskiego@R.pl

SIERADZ
Aleja Pokoju 11
tel. kom. 730 112 119
sieradz.alejapokoju@R.pl

SŁUPSK 
C.H. JANTAR *
ul. Szczecińska 58
(59) 724 28 28
slupsk.jantar@R.pl

SOSNOWIEC
C.H. PLAZA *
ul. Sienkiewicza 2
(32) 297 40 95, 297 40 94
sosnowiec.plaza@R.pl

STALOWA WOLA
C.H. VIVO lok. nr 70 *
ul. Fryderyka Chopina 42
(15) 814 28 14
tel. kom. 514 141 424
stalowa.vivo@R.pl

STAROGARD GDAŃSKI
GALERIA HANDLOWA NEPTUN *
ul. Pomorska 7
tel. kom. 533 310 135
starogard.neptun@R.pl

SUWAŁKI
C.H. PLAZA *
ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15 
tel. kom. 536 880 960
suwalki.plaza@R.pl

SZCZECIN
ul. Kaszubska 71
(91) 434 80 78, 434 80 79
szczecin.kaszubska@R.pl

C.H. GALAXY *
Al. Wyzwolenia 18-20
(91) 817 24 00
szczecin.galaxy@R.pl

C.H. KASKADA *
Al. Niepodległości 36
(91) 431 06 35, 431 06 41
szczecin.kaskada@R.pl

C.H. TURZYN *
Al. Bohaterów Warszawy 42
(91) 464 64 11, 464 64 12
szczecin.turzyn@R.pl

ŚWIDNICA
ul. Długa 52
tel. kom. 504 497 591
swidnica.dluga@R.pl

TARNOWSKIE GÓRY
C.H. TESCO *
ul. Zagórska 220
(32) 287 99 20
tarnowskiegory.tesco@R.pl

TARNÓW
ul. Urszulańska 3
(14) 657 22 32
tarnow.urszulanska@R.pl

TORUŃ
ul. Mostowa 27
(56) 658 42 23, 658 42 24
torun.mostowa@R.pl

C.H. COPERNICUS *
ul. Żółkiewskiego 15
(56) 653 81 50
torun.copernicus@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Broniewskiego 90
(56) 647 13 13, tel. kom. 506 108 621
torun.plaza@R.pl

TYCHY
C.H. GEMINI *
ul. Towarowa 2
(32) 227 42 24, 227 42 23
tel. kom. 508 904 067,  508 902 129
tychy.gemini@R.pl

WADOWICE 
Pl. Kościuszki 3, lok. 4
(33) 823 23 51
wadowice@Rpl

WAŁBRZYCH
C.H. VICTORIA *
ul. 1 Maja 64
(74) 663 29 69
walbrzych.victoria@R.pl

WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 52/54
(22) 635 13 25, 635 86 82
warszawa.jp2@R.pl

al. KEN 96 (Metro Ursynów)
(22) 855 32 01, 855 32 02
warszawa.ken@R.pl

ul. Marszałkowska 140
(22) 828 03 30, 827 99 58
warszawa.marszalkowska@R.pl 

ul. Marynarska 15 (bud. New City)
(22) 212 54 62, 212 54 63
warszawa.marynarska@R.pl

ul. Wilcza 33 (róg Marszałkowskiej)
(22) 622 08 22, 622 60 60
warszawa.wilcza@R.pl

C.H. ATRIUM REDUTA *
Al. Jerozolimskie 148
(22) 658 08 08, 659 03 26
warszawa.reduta@R.pl

C.H. BEMOWO *
ul. Powstańców Śląskich 126
(22) 290 62 83
warszawa.bemowo@R.pl

C.H. BLUE CITY poziom -1 *
Al. Jerozolimskie 179 
(22) 290 87 78
warszawa.bluecity@R.pl

C.H. Carrefour-ATRIUM Targówek *
ul. Głębocka 15 
(22) 290 44 40
warszawa.targowek@R.pl

GALERIA MOKOTÓW *
ul. Wołoska 12 
(22) 290 61 71
warszawa.mokotow@R.pl

C.H. KING CROSS *
Praga ul. Jubilerska 1/3
(22) 290 62 84
warszawa.kingcross@R.pl

C.H. PÓŁNOCNA *
ul. Swiatowida 17
(22) 290 75 75
warszawa.polnocna@R.pl

C.H. PROMENADA *
ul. Ostrobramska 75c
(22) 290 48 28
warszawa.promenada@R.pl

C.H. SADYBA BEST MALL *
ul. Powsińska 31
(22) 856 53 99, 849 06 45
warszawa.sadyba@R.pl

C.H. WILEŃSKA *
ul. Targowa 72
(22) 619 02 01
tel. kom. 506 479 553, 506 479 586
warszawa.wilenska@R.pl

C.H. WOLA PARK *
ul. Górczewska 124
(22) 290 44 84
warszawa.wolapark@R.pl

C.H. ZŁOTE TARASY poziom -1 *
ul. Złota 59
(22) 290 62 82
warszawa.zlotetarasy@R.pl

C.H. MŁOCINY *
ul. Zgrupowania AK „Kampinos“ 15
tel. kom. 501 757 137, 501 757 157
warszawa.mlociny@R.pl

WKRÓTCE OTWARCIE
C.H. ARKADIA *
Al. J. Pawła II 82

WARSZAWA-JANKI
C.H. JANKI *
ul. Mszczonowska 3
(22) 310 97 47
janki@R.pl

WARSZAWA-ŁOMIANKI
GALERIA ŁOMIANKI *
ul. Brukowa 25
(22) 290 62 92
warszawa.lomianki@R.pl

WEJHEROWO
ul. 12 Marca 240
(58) 672 39 90
wejherowo.12marca@R.pl

WŁOCŁAWEK
C.H. WZORCOWNIA *
ul. Kościuszki 16 A
(54) 232 45 22
wloclawek.wzorcownia@R.pl

WOŁOMIN 
GALERIA WOŁOMIN *
ul. Geodetów 2
tel. kom. 608 825 770
wolomin.galeria@R.pl

WROCŁAW 
GALERIA DOMINIKAŃSKA *
Pl. Dominikański 3 
(71) 343 35 53, 344 81 54
wroclaw.dominikańska@R.pl

C.H. MAGNOLIA PARK *
ul. Legnicka 58
(71) 726 25 35 
wroclaw.magnolia@R.pl

C.H. PASAŻ GRUNWALDZKI *
Pl. Grunwaldzki 22
(71) 726 33 81
wroclaw.pasazgrunwaldzki@R.pl

C.H. WROCLAVIA *
ul. Sucha 1 
(71) 336 15 88, 336 15 89
wroclaw.wroclavia@R.pl

WROCŁAW-BIELANY
C.H. AUCHAN BIELANY *
ul. Francuska 6
(71) 726 17 18
wroclaw.bielany@R.pl

WRZEŚNIA 
C.H. KARUZELA *
ul. Kolejowa 15
tel. kom. 616 794 985
wrzesnia.karuzela@R.pl

ZABRZE 
C.H. M1 *
ul. Szkubacza 1
(32) 330 00 46, 330 00 47
zabrze.m1@R.pl

ul. Wolności 301
(32) 271 15 10, 271 05 20
zabrze.wolnosci@R.pl
– wkrótce przeniesienie do
C.H. PLATAN *
Plac Teatralny 12

ZAMOŚĆ
C.H. TWIERDZA *
ul. Przemysłowa 10
(84) 530 06 50
tel. kom. 730 303 344
zamosc.twierdza@R.pl

ZAWIERCIE
C.H. ZAWIERCIE *
ul. Leśna 10 A
(32) 733 89 77
zawiercie@R.pl

ZIELONA GÓRA
ul. Kupiecka 4
(68) 324 50 40, 324 50 41
zielonagora.kupiecka@R.pl

ŻORY
ul. Męczenników Oświęcimskich 20
(32) 428 20 08
zory@R.pl

Republika Czeska

OSTRAVA
ul. Nádražní 142/20
+420 775 550 822
ostrava@R.pl

Litwa

VILNIUS
NOWY SALON
ul. Basanaviciaus g. 53
+370  641 11 160
vilnius@rainbowtours.lt

* - biura czynne 7 dni w tygodniu
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FIRMUJEMY ŚWIETNĄ 
 INTEGRACJĘ

RAINBOW INCENTIVE jest do Państwa dyspozycji.
Kontakt – grupy@R.pl,  incentive@R.pl,  tel. 42 680 38 10

Macie państwo pomysł na wyjazd, ale brak Wam 
czasu i „głowy” na organizację?

Wystarczy jeden telefon, a zajmiemy się wszystkim 
oprócz pakowania walizek.

Każda firma to indywidualne wyzwanie, fascynujący 
program i rozsądna cena.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Bony Wakacyjne

Chcielibyście Państwo zintensyfikować Waszą sprzedaż, 
nagrodzić najlepszych partnerów, ufundować nagrodę 
lub po prostu zrobić prezent najbliższym?

Doskonale nadają się do tego Bony Wakacyjne Rainbow.

Wystarczy wybrać wartość bonu i skontaktować się
z naszym działem RAINBOW INCENTIVE, my załatwimy
całą resztę - szybko i bez zbędnych formalności.

Realizacja bonu jest możliwa 
w biurach własnych Rainbow 
i można nim zapłacić także 
za oferty promocyjne.

Szczegółowe informacje na 
temat bonów:
http://r.pl/voucherybony

Wyjazdy motywacyjne
Wspólne wyjazdy organizowane dla firm scalają zespół, 
budują lojalność Klientów i motywują do kolejnych 
biznesowych sukcesów. Są skutecznym i opłacalnym 
narzędziem sprzedaży, marketingu i PR-u. RAINBOW 
INCENTIVE, to specjalny dział Rainbow zajmujący się 
wyjazdami dla firm i grup zorganizowanych. Mogą 
Państwo wybrać ofertę z naszego katalogu lub 
skonsultować się z nami w poszukiwaniu inspiracji. 
“Szyjemy na miarę”, przygotowujemy indywidualne 
rozwiązania uwzględniające budżet, specyfikę firmy 
i zainteresowania jej Klientów.

Stworzymy niezapomnianą imprezę. Po prostu  
wiemy jak!
PALETA NASZYCH MOŻLIWOŚCI 
jest nieograniczona, tak jak nasza wyobraźnia
Specjalizujemy się w wyzwaniach nietypowych. Oprócz 
relaksu pod palmą proponujemy najbardziej zwariowane 
atrakcje, bo to one sprawią, że wyjazd pozostanie  
w pamięci na zawsze.

Prywatny koncert Gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
pod rozgwieżdżonym afrykańskim niebem? 
Poszukiwanie ukrytego skarbu Alladyna w Górach Atlas? 
Gry miejskie podczas których trzeba główkować, 
sprzedawać, szukać i odnajdywać? 
Występ w piórach na karnawale w Rio? 
Zjazd na najdłuższej tyrolce świata? 
Lub kieliszek szampana z truskawką podczas lotu  
helikopterem nad Dubajem?

Mamy nieograniczony wachlarz możliwości! Nawet naj-
zwyklejszy wyjazd możemy zamienić w wielką wyprawę.

Referencje na życzenie.
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Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

 BUSINESS TRAVEL  
MANAGMENT
by Rainbow

Chcecie Państwo zorganizować wyjazd narciarski
dla swoich pracowników, klientów lub partnerów
biznesowych? Chętnie pomożemy!

narty@r.pl                          tel: 797 408 039

• mamy 29 lat doświadczenia w zarządzaniu
 podróżami służbowymi
• posiadamy akredytację IATA, 2 globalne systemy  
 rezerwacyjne oraz dostęp do promocyjnych stawek  
 i taryf
• pomagamy minimalizować koszty i doradzamy  
 w kształtowaniu polityki podróży
• ustalamy indywidualne systemy rozliczeń
• mamy dedykowanych kasjerów lotniczych oraz  
 opiekunów klienta
• monitorujemy terminy wykupu biletów
• kodujemy bilety w programach lojalnościowych

Kompleksowo obsługujemy podróże służbowe:
• bilety lotnicze regularnych oraz tanich linii
• rezerwacje hotelowe w kraju i za granicą  
• wynajem samochodów
• bilety promowe, autokarowe i kolejowe
• pośrednictwo wizowe
• ubezpieczenia podróży

PROPONUJEMY
DODATKOWE ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA
NA OFERTĘ TURYSTYCZNĄ

Dział Handlowy Business Travel Management
e-mail: btm@R.pl
Region Centralny i Północny - tel. 502 554 033
Region Zachodni - tel. 797 408 039
Region Południowy - tel. 508 042 208

Biura z funkcją Business Travel Management
Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 20, tel. (33) 815 03 03
Poznań, ul. Wysoka 5a/1, tel. (61) 622 15 04/06
Gdynia, ul. 10 Lutego 2/1, tel. (58) 620 31 48
Elbląg, C.H. OGRODY, ul. Płk. Dąbka 152 tel. (55) 232 72 42
Lublin, C.H. PLAZA, ul. Lipowa 13 tel. (81) 532 77 78
Olsztyn, ul. Warmińska 14, tel. (89) 527 26 56
Zabrze, C.H. PLATAN, tel. (32) 271 15 10

KONGRESY, KONFERENCJE SZKOLENIA
• doświadczony i profesjonalny zespół
• pomoc w przygotowaniu i obsłudze kongresów,  
 konferencji i szkoleń
• fachowe doradztwo przy wyborze miejsca oraz  
 koordynacja wydarzenia
• dobór powierzchni konferencyjnej
• rejestracja on-line uczestników i rezerwacja noclegów
• catering i organizacja bankietów
• obsługa finansowa, logistyczna i turystyczna

Biuro Kongresów
Małgorzata Szczecińska
tel. 797 408 049 e-mail: kongresy.poznan@R.pl
ul. Wysoka 5 a/1, Poznań



Poznaj nas z innej strony

NEW HOPE AFRICA

Poznaj wspaniałe inicjatywy, które z dumą wspieramy.
Każdy może włączyć się w pomaganie.

Zobacz co robimy i dowiedz się więcej!
R.pl/CSR

Pozarządowa organizacja non profit, walcząca z biedą panującą w Kenii. Jej główny projekt to Maili Tatu To Tu, 
wspierający szkołę podstawową w jednej z kenijskich wiosek. Fundacja zapewnia wyżywienie 186 dzieciom, zbiera 
środki na pokrycie ich edukacji i opiekę medyczną. Wraz z Rainbow Fundacja podjęła wspólną, kilkuletnią inicjatywę 
budowy przedszkola i nowej szkoły w Kenii; wspieramy też Fundację w organizacji zbiórki darów dla dzieci z Kenii. 
                   dowiedz się więcej na: mailitatutotu.com
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GAJUSZ

HAPPY KIDS
Happy Kids od 16 lat otacza opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie mogą się wychowywać w domach biolo-
gicznych rodziców. Tworzy dla nich Rodzinne Domy Dziecka - jest ich już 14, planowane jest otwarcie dwóch kolejnych. 
Pomaga także ubogim i chorym (w tym na nowotwory) dzieciom z terenów wiejskich. Podopiecznych fundacji jest 
już ponad 4000! W latach 2018 i 2019 Rainbow wsparł wakacyjną akcję Happy Bus, finansując odnowienie autobusu 
i organizując szkolenie animatorów, wolontariuszy Fundacji oraz angażując się w zbiórkę klocków Lego dla dzieci; 
w 2019 roku Rainbow zadbał o Mamy z Rodzinnych Domów Dziecka i zorganizował dla nich wyjazd na Kretę. Również 
w 2019 została ufundowana nagroda główna w konkursie dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka „Z wirtu-
ala do reala”, podopieczni i opiekunowie zwycięskiego Domu Rodzinnego wyjechali na wakacje na Cypr. W bieżącym 
i kolejnych latach planujemy całoroczne działania na rzecz fundacji.                       dowiedz się więcej na: happykids.pl

Fundacja powstała 20 lat temu w Łodzi, by pomagać chorym (często nieuleczalnie) i samotnym dzieciom. Każdego 
roku wspiera ponad 200 rodzin. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia. W 2018 
i 2019 roku Rainbow zaangażował się w jeden z projektów Fundacji nakierowany na wsparcie dla rodzeństwa najciężej 
chorych dzieci, wspierając organizację dla dzieci wyjazdów wakacyjnych (kolonii).

dowiedz się więcej na: gajusz.org.pl
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Emiraty Arabskie – Egzotyka Light

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy tak-
że wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek 
abra, którymi przeprawimy się na przeciwległy 
brzeg, oglądając miasto od strony wody. Tym 
samym znajdziemy się na słynnych dubajskich 
targach ze złotem i przyprawami. Następnie 
przejazd do finansowej dzielnicy Dubaju. Od-
wiedzimy w niej największe centrum handlowe 

świata, Dubai Mall, gdzie przejdziemy obok jego 
głównych atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska 
oraz wodospadów ze skoczkami. Wjedziemy 
także na taras widokowy najwyższego bu-
dynku świata, Burdż Chalify. Po południu czas 
wolny; dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
75 USD/os) proponujemy półdniową wycieczkę 
na pustynne safari (6-os. samochody terenowe, 
z napędem na 4 koła). W ramach safari m.in.: 
przejazd samochodami po wydmach, przejażdż-
ka wielbłądem, tatuaże z henny, pokaz tańca 
brzucha, kolacja z daniami z grilla. Wieczorem 
powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy na noc-
leg (w tym dniu nie ma opcjonalnej obiadoko-
lacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następ-
nie przejazd do centrum. Zatrzymamy się na 
zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 

Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
poznamy sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy); 
obiadokolacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 
300 km). Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania z wizyty w Ferrari World (za dodat-
kową opłatą ok. 95 USD/os). Dla korzystających 
z  tej opcji dojazd na własny koszt taksówką 
po wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzy-
stający z tej opcji nie biorą udziału w dalszym 
zwiedzaniu miasta; powrót do hotelu z grupą. 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 85 USD/os) 
proponujemy spektakl „La Perle” - połączenie 

gry światła i wody - budzącej podziw sceno-
grafii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi 
umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i akto-
rów. Przedstawienie przenosi nas w krainę wo-
dospadów, które płyną kilka metrów od miejsc 
na widowni a także w tętniące życiem miasto 
będące tłem do imponującego występu moto-
cyklowych kaskaderów w ogromnej metalowej 
perle. Całość oprawiona doskonale dobraną mu-
zyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo około 30 USD/os.). Kolejno przeje-
dziemy na słynny archipelag sztucznie usypa-
nych wysp Palm Jumeirah, na którego końcu 
usytuowany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy 
w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwa-
ne przez około 65000 morskich zwierząt. Na ląd 
wrócimy kolejką magnetyczną Monorail, z której 

W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata • Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie • Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka 
Zayeda • wypoczynek w wybranym hotelu (4 noce)

Dubaj

Abu Zabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Iran

Oman

Oman

Sadiyat Island

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)  

8
dni

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę. 
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie 
nie tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę 
wody w Zatoce Perskiej, ale również sfotogra-
fować jedną z  najbardziej rozpoznawalnych 
ikon miasta - nawiązujący kształtem do żagla 
hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy również kom-
pleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską 
Wenecją. Następnie przejazd do pobliskiego 
centrum handlowego Mall of the Emirates, 
w którym znajduje się m.in. pierwszy na Bliskim 
Wschodzie kryty stok narciarski, a na koniec 
odwiedzimy ptasi azyl Ras Al Khor - rezerwat 
z siedliskiem dzikich ptaków i panoramą nowo-
czesnego Dubaju w tle. Następnie przejazd na 
wypoczynek do wybranego hotelu. Zakwatero-
wanie, nocleg i wyżywienie podczas pobytu jak 
w opisie wybranego hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5-7  Czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne. Noclegi w wybranym hotelu; wy-
żywienie wg opisu wybranego hotelu. Proponu-
jemy skorzystanie z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10:00) i  transfer na 
lotnisko w Dubaju. Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 

Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - w Dubaju lub okolicy 
podczas objazdu (razem 3  rozpoczęte doby 
hotelowe) oraz w wybranym hotelu podczas 
wypoczynku (4 rozpoczęte doby hotelowe). 
Pokoje: wyposażone w łazienki z WC, klimaty-
zację, często TV. Wyżywienie podczas objazdu: 
śniadania, a za dopłatą obiadokolacje (we wska-
zanych dniach, zazwyczaj w restauracjach hote-
lowych); napoje do kolacji dodatkowo płatne. 
Wyżywienie podczas pobytu: jak w opisie wy-
branego hotelu. Do dyspozycji gości: na terenie 
hotelu restauracja, bar, recepcja, sejf.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu: podczas objazdu (3 roz-
poczęte doby hotelowe w Dubaju lub okolicy) oraz 
w wybranym hotelu podczas pobytu (4 rozpoczę-
te doby hotelowe), wyżywienie: śniadania (3) oraz 
posiłki jak w opisie wybranego hotelu podczas 
pobytu, obsługę polskiego przedstawiciela pod-
czas odprawy na lotnisku, opiekę polskojęzycz-
nego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta. podczas objazdu i pobytu, 
program turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 170 USD/os., płatne 
na miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 
14 USD/pokój 2-osobowy/objazd), depozytu 
oraz taksy na wypoczynku (4 dni) - wysokość 
depozytu i taksy uzależniona od hotelu i innych 
wydatków osobistych. Możliwość opcjonal-
nej dopłaty do obiadokolacji (1) w  systemie 
rezerwacyjnym (napoje płatne dodatkowo). 
W Emiratach taksa klimatyczna płatna na miej-
scu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój za dobę, 
w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za dobę. 
w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za dobę.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. Oby-
wateli innych państw niż polskie mogą obowią-
zywać odmienne przepisy paszportowo-wizowe.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 5 USD). 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet. Przy wejściu do 
Meczetu Szejka Zayeda w Abu Dhabi obowią-
zuje ubiór całkowicie zakrywający ciało, ubranie 
nie może być obcisłe, przezroczyste, również 

pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, na-
druków. Kolor biały bez względu na odcień oraz 
fakturę materiału jest uznawany za przezroczy-
sty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetu nie 
wolno mieć widocznych tatuaży, a także oznak 
przynależności religijnej innej niż islam. Kobie-
ty obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie 
ma możliwości wypożyczenia odpowiedniego 
stroju a jedynie zakup za kwotę ok. 20-30 USD. 
Obuwie jest nieistotne, bo do Meczetu wchodzi-
my boso, można w skarpetach.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej)
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu 
uzależniona jest od hotelu. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowani na miejscu.

Esencja Emiratów: sztuczna wyspa 
Palma, Downtown z Burj Khalifa 
– najwyższym budynkiem świata, 
stolica Abu Dhabi z Wyspą Szczęścia 
oraz wypoczynek na plaży. Na 
wszystko wystarczy tylko tydzień 
urlopu. Nie czekajcie. Widzimy się 
w Emiratach

Marcin Madej
Pilot wycieczek Rainbow

CENA OD

2370 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 349 zł

Holiday Inn Al Barsha 
**** 

od 430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za 4 noce 
pobytu w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEL

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.06 - 16.06 2449 4520

16.06 - 23.06 2399 4520

23.06 - 30.06 2449 4520

30.06 - 07.07 2449 4520

07.07 - 14.07 2549 4770

11.08 - 18.08 2970 5399

18.08 - 25.08 2749 5020

25.08 - 01.09 2670 4970

01.09 - 08.09 2370 4470

08.09 - 15.09 2449 4520

15.09 - 22.09 2449 4520

22.09 - 29.09 2449 4520

29.09 - 06.10 2449 4520

06.10 - 13.10 2470 4549

13.10 - 20.10 2470 4549

20.10 - 27.10 2520 4630

27.10 - 03.11 2370 4470

Dopłata za pok. 1 os. od 321 

Dopłata za obiadokolacje 100 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy tak-
że wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek 
abra, którymi przeprawimy się na przeciwległy 
brzeg, oglądając miasto od strony wody. Tym 
samym znajdziemy się na słynnych dubajskich 
targach ze złotem i  przyprawami. Następ-
nie przejazd do finansowej dzielnicy Dubaju. 
Odwiedzimy w niej największe centrum han-
dlowe świata, Dubai Mall, gdzie przejdziemy 

obok jego głównych atrakcji: m.in. akwarium, 
lodowiska oraz wodospadów ze skoczkami. Po 
południu czas wolny; dla chętnych proponujemy 
półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-os. 
samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z dania-
mi z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczorem po-
wrót do hotelu w Dubaju lub okolicy na nocleg 
(w tym dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 
Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
można poznać sposób życia dawnych miesz-
kańców Abu Zabi, z czasów przed petrodolaro-
wym boomem. Zobaczymy jak w ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła się 

w jedną z najpiękniejszych metropolii świata. Da-
lej przejedziemy promenadą Corniche w stronę 
portu. Odwiedzimy także położony we wschod-
niej części wyspy rynek z daktylami. Kolejno 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość skorzy-
stania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os.) 
z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własny koszt taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). Kolejno przeje-
dziemy na słynny archipelag sztucznie usypa-
nych wysp Palm Jumeirah, na którego końcu 
usytuowany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy 
w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwa-
ne przez około 65000 morskich zwierząt. Na ląd 
wrócimy kolejką magnetyczną Monorail, z której 
wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę. 
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie 
nie tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę 
wody w Zatoce Perskiej, ale również sfotogra-
fować jedną z  najbardziej rozpoznawalnych 
ikon miasta - nawiązujący kształtem do żagla 
hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy również kom-
pleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską 

Wenecją. Następnie przejazd do pobliskiego 
centrum handlowego Mall of the Emirates, 
w którym znajduje się m.in. pierwszy na Bliskim 
Wschodzie kryty stok narciarski, a na koniec 
odwiedzimy ptasi azyl Ras Al Khor - rezerwat 
z siedliskiem dzikich ptaków i panoramą nowo-
czesnego Dubaju w tle. Następnie powrót do 
hotelu na obiadokolację (opcjonalnie) i nocleg. 
(Trasa ok. 100 km). Wieczorem (dla chętnych, 
cena ok. 85 USD/os) proponujemy wieczorny 
spektakl „La Perle” - połączenie gry światła 
i wody - budzącej podziw scenografii (z rucho-
mą sceną) oraz nadzwyczajnymi umiejętnościa-
mi kaskaderów, akrobatów i aktorów. Przedsta-
wienie przenosi nas w  krainę wodospadów, 
które płyną kilka metrów od miejsc na widowni 
a także w tętniące życiem miasto będące tłem 
do imponującego występu motocyklowych ka-
skaderów w ogromnej metalowej perle. Całość 
oprawiona doskonale dobraną muzyką co gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Du-
bai Mall i wjedziemy na taras widokowy najwyż-
szego budynku świata, Burdż Chalify. Następ-
nie przejedziemy do Szardży, znanej z licznych 
obiektów kulturalnych. Zatrzymamy się na 
zdjęcia przy kanale w dzielnicy Qasbah, jed-
nym z ulubionych miejsc rekreacyjnych wśród 
mieszkańców Szardży. Przejdziemy również 
spod Pomnika Zjednoczenia na Błękitny Targ, 
zajmujący dwa bliźniaczo podobne budynki. 
Następnie dotrzemy na niewielki, ale ciekawy 
rynek - souk Al-Arsa, położony w zachowanej 
starej dzielnicy, a na koniec pobytu odwiedzimy 
Muzeum Cywilizacji Islamskiej, gdzie ciekawie 
przedstawiono wkład tej kultury w  świato-
wą naukę czy sztukę. Następnie przejazd do 
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W programie: Dubaj - największe i najdroższe budowle świata • Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet • Emirat Szardża - perła Zatoki 

• orientalne souki pełne złota • Ferrari World (fakultatywnie) • relaks nad Oceanem Indyjskim w Fudżajra
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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najmniejszego z emiratów, Adżmanu. W po-
łożonym w centrum miasta forcie urządzono 
muzeum, w którym zobaczymy, jak wyglądało 
życie na tych terenach przed petrodolarowym 
boomem. Przejazd do hotelu w Fudżajrze przez 
emiraty Umm Al Quwain i Ras Al. Khaymah, 
zakwaterowanie w emiracie Fudżajra (Al Aqah 
lub Al Faqeet). Obiadokolacja (opcjonalnie) 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Fudżaj-
rze (w jedynym z siedmiu Emiratów w całości 
położonym nad Oceanem Indyjskim). Możliwość 
skorzystania z jednodniowej wycieczki fakulta-
tywnej - rejsu wzdłuż omańskiego półwyspu 
Musandam - koszt ok. 100 USD/os. Nocleg w ho-
telu w Fudżajrze. Obiadokolacja (opcjonalnie). 
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy na krótką 
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego. 
Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju nie-
wielkim meczecie Badiyah, a następnie dotrze-
my do miasta Fudżajra, w którym zobaczymy 
pięknie położony na szczycie skały fort oraz 
Muzeum Emiratu Fudżajra. Dalej po drodze za-
trzymamy się jeszcze na zdjęcia doliny Bitnah. 
Powrót do hotelu w Fudżajra, po południu czas 
wolny (trasa ok. 100 km) lub udział w górskiej 
eskapadzie (opcja fakultatywna, dodatkowo 
płatna ok. 70 USD/os): przejazd dżipami z napę-
dem 4x4 w bezdroża gór Hadżar, krótki trekking 
do różnokolorowych źródeł, na koniec pokaz fa-
kira, połykacza ognia i lokalne specjały z grilla. 
Powrót do hotelu na nocleg (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji w hotelu).
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju (lub transfer do wybranego ho-

telu dla Klientów przedłużających pobyt). W za-
leżności od godziny wylotu śniadanie w hotelu 
lub suchy prowiant na drogę. Wylot do Polski. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym ***/ **** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, wypo-
sażone w łazienki z WC, klimatyzację, często 
TV. Wyżywienie: śniadania oraz za dopłatą 
obiadokolacje (we wskazanych dniach, zazwy-
czaj w restauracjach hotelowych); napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Do dyspozycji gości: 
na terenie hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf. 
Kategoria lokalna: ***/****.

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w katalogu „Wypoczynek ZEA” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 nocy), wyżywienie: 
śniadania; obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku, opiekę polskoję-
zycznego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu, 
program turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpie-
czeniowy TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 235 USD/os, płatne 
na miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 
18 USD/pokój/objazd - płatne w hotelach) oraz 
oraz przy wyborze drugiego tygodnia pobytu 
(taksa i depozyt) - wysokość taksy oraz depo-
zytu uzależniona od hotelu; innych wydatków 
osobistych. Możliwość opcjonalnej dopłaty do 
obiadokolacji (4) w systemie rezerwacyjnym 
(napoje dodatkowo płatne). W Emiratach taksa 
klimatyczna płatna na miejscu w hotelach 3* ok. 
10 AED za pokój za dobę, w hotelach 4* ok. 15 
AED za pokój za dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED 
za pokój za dobę.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Od obywateli polskich nie jest wymaga-
na wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 5 USD). 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet. Przy wejściu do 
Meczetu Szejka Zayeda w Abu Dhabi obowią-
zuje ubiór całkowicie zakrywający ciało, ubranie 
nie może być obcisłe, przezroczyste, również 

pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, na-
druków. Kolor biały bez względu na odcień oraz 
fakturę materiału jest uznawany za przezroczy-
sty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetu nie 
wolno mieć widocznych tatuaży, a także oznak 
przynależności religijnej innej niż islam. Kobie-
ty obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie 
ma możliwości wypożyczenia odpowiedniego 
stroju a jedynie zakup za kwotę ok. 20-30 USD. 
Obuwie jest nieistotne, bo do Meczetu wchodzi-
my boso, można w skarpetach.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej)
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu 
uzależniona jest od hotelu. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowani na miejscu.

CENA OD

2999 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira
*** 

od 599 zł

Holiday Inn Al Barsha 
**** 

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEP

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.06 - 16.06 3120 5520

16.06 - 23.06 3070 5520

23.06 - 30.06 3049 5520

30.06 - 07.07 3049 5520

07.07 - 14.07 3170 5799

11.08 - 18.08 3749 6699

18.08 - 25.08 3370 6049

25.08 - 01.09 3270 5970

01.09 - 08.09 3049 5470

08.09 - 15.09 3049 5520

15.09 - 22.09 3049 5520

22.09 - 29.09 3049 5520

29.09 - 06.10 3049 5520

06.10 - 13.10 3099 5599

13.10 - 20.10 3320 5699

20.10 - 27.10 3170 5720

27.10 - 03.11 2999 5520

Dopłata za pok. 1 os. od 929 

Dopłata za obiadokolacje 445 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 

okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 

do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy tak-
że wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek 
abra, którymi przeprawimy się na przeciwległy 
brzeg, oglądając miasto od strony wody. Tym 
samym znajdziemy się na słynnych dubajskich 
targach ze złotem i  przyprawami. Następ-
nie przejazd do finansowej dzielnicy Dubaju. 
Odwiedzimy w niej największe centrum han-
dlowe świata, Dubai Mall, gdzie przejdziemy 
obok jego głównych atrakcji: m.in. akwarium, 
lodowiska oraz wodospadów ze skoczkami. Po 
południu czas wolny; dla chętnych proponujemy 
półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-os. 
samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczorem powrót 
do hotelu w Dubaju lub okolicy na nocleg (w 
tym dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 
Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
można poznać sposób życia dawnych miesz-

kańców Abu Zabi, z czasów przed petrodolaro-
wym boomem. Zobaczymy jak w ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła się 
w jedną z najpiękniejszych metropolii świata. Da-
lej przejedziemy promenadą Corniche w stronę 
portu. Odwiedzimy także położony we wschod-
niej części wyspy rynek z daktylami. Kolejno 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość skorzy-
stania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os.) 
z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własny koszt taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). Kolejno przejedzie-
my na słynny archipelag sztucznie usypanych 
wysp Palm Jumeirah, na którego końcu usytu-
owany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim 
akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez 
około 65000 morskich zwierząt. Na ląd wró-
cimy kolejką magnetyczną Monorail, z  której 
wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę. 
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie nie 
tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę wody 
w Zatoce Perskiej, ale również sfotografować 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon mia-
sta - nawiązujący kształtem do żagla hotel Burj 
Al-Arab. Odwiedzimy również kompleks Madinat 
Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. Następ-
nie przejazd do pobliskiego centrum handlowe-
go Mall of the Emirates, w którym znajduje się 
m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty stok 
narciarski, a na koniec odwiedzimy ptasi azyl Ras 
Al Khor - rezerwat z siedliskiem dzikich ptaków 
i panoramą nowoczesnego Dubaju w tle. Następ-
nie powrót do hotelu na obiadokolację (opcjo-
nalnie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km). Wieczorem 
(dla chętnych, cena ok. 85 USD/os) proponujemy 
wieczorny spektakl „La Perle” - połączenie gry 
światła i wody - budzącej podziw scenografii 
(z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umie-
jętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów. 
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospa-
dów, które płyną kilka metrów od miejsc na wi-
downi a także w tętniące życiem miasto będące 
tłem do imponującego występu motocyklowych 
kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Całość 
oprawiona doskonale dobraną muzyką co gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Du-
bai Mall i wjedziemy na taras widokowy najwyż-
szego budynku świata, Burdż Chalify. Następ-
nie przejedziemy do Szardży, znanej z licznych 
obiektów kulturalnych. Zatrzymamy się na 
zdjęcia przy kanale w dzielnicy Qasbah, jed-
nym z ulubionych miejsc rekreacyjnych wśród 
mieszkańców Szardży. Przejdziemy również 
spod Pomnika Zjednoczenia na Błękitny Targ, 

Emiraty Arabskie De Luxe – Przygoda z Szejkiem

Szardża
Adżman

Dubaj

Abu Zabi

Fudżajra

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

Oman Iran

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)   

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

W programie: Dubaj - największe i najdroższe budowle świata • Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet • Emirat Szardża - perła Zatoki 

• orientalne souki pełne złota • Ferrari World (fakultatywnie) • relaks nad Oceanem Indyjskim w Fudżajra • noclegi w hotelach 4/5*
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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zajmujący dwa bliźniaczo podobne budynki. 
Następnie dotrzemy na niewielki, ale ciekawy 
rynek - souk Al-Arsa, położony w zachowanej 
starej dzielnicy, a na koniec pobytu odwiedzimy 
Muzeum Cywilizacji Islamskiej, gdzie ciekawie 
przedstawiono wkład tej kultury w  świato-
wą naukę czy sztukę. Następnie przejazd do 
najmniejszego z emiratów, Adżmanu. W po-
łożonym w centrum miasta forcie urządzono 
muzeum, w którym zobaczymy, jak 
wyglądało życie na tych tere-
nach przed petrodolarowym 
boomem. Przejazd do hote-
lu w Fudżajrze przez emi-
raty Umm Al Quwain i Ras 
Al. Khaymah, zakwatero-
wanie w emiracie Fudżajra 
(Al Aqah lub Al Faqeet). 
Obiadokolacja (opcjonalnie) 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu i czas 
wolny na kąpiele morskie i słoneczne na plaży 
w Fudżajrze (w jedynym z siedmiu Emiratów 
w całości położonym nad Oceanem Indyjskim). 
Możliwość skorzystania z  jednodniowej wy-
cieczki fakultatywnej - rejsu wzdłuż omańskie-
go półwyspu Musandam - koszt ok. 100 USD/
os. Nocleg w hotelu w Fudżajrze. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). 
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy na krótką 
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego. 
Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju nie-

wielkim meczecie Badiyah, a następnie dotrze-
my do miasta Fudżajra, w którym zobaczymy 
pięknie położony na szczycie skały fort oraz 
Muzeum Emiratu Fudżajra. Dalej po drodze za-
trzymamy się jeszcze na zdjęcia doliny Bitnah. 
Powrót do hotelu w Fudżajra, po południu czas 
wolny (trasa ok. 100 km) lub udział w górskiej 
eskapadzie (opcja fakultatywna, dodatkowo 
płatna ok. 70 USD/os): przejazd dżipami z na-

pędem 4x4 w bezdroża gór Hadżar, 
krótki trekking do różnokoloro-

wych źródeł, na koniec pokaz 
fakira, połykacza ognia 
i  lokalne specjały z grilla. 
Powrót do hotelu na noc-
leg (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji 

w hotelu).
 Dzień 8  Wykwaterowanie 

z hotelu (doba hotelowa trwa 
do godz. 10.00) i transfer na lotnisko 

w Dubaju (lub transfer do wybranego hotelu dla 
Klientów przedłużających pobyt). W zależności 
od godziny wylotu śniadanie w hotelu lub suchy 
prowiant na drogę. Wylot do Polski. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 

odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele wysokiej klasy o standardzie odpowiada-
jącym ****/ ***** w ocenie organizatora (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości na terenie hotelu: restauracja, bar, recep-
cja, sejf. W większości hoteli basen. Wyżywienie: 
Śniadania oraz za dopłatą obiadokolacje (we 
wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach 
hotelowych); napoje do kolacji dodatkowo płat-
ne. Hotel w Dubaju - Novotel Al Barsha 4* (lub 
podobny). Hotel w rejonie Fujairah - Radisson 
Blu Resort Fujairah 5* (lub podobny). Uwaga! 
Wyżej wymienione hotele są przykładowe i ist-
nieje możliwość wymiany ich na inne hotele 
o podym standardzie.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w katalogu „Wypoczynek ZEA” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w  hotelach wg programu (7), wyżywienie: 
śniadania; obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta. podczas 
objazdu, program turystyczny j.w. oraz pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lokal-
nych przewodników, biletów wstępu, opłat re-
zerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 295 USD/os, płatne 
na miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 
30 USD/pokój/objazd - płatne w hotelach) oraz 
przy wyborze drugiego tygodnia pobytu (taksa 
i depozyt) - wysokość taksy oraz depozytu uza-
leżniona od hotelu; innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy 
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za dobę, 
w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za dobę.

Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(4) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Od obywateli polskich nie jest wymaga-
na wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 5 USD). 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet. Przy wejściu do 
Meczetu Szejka Zayeda w Abu Dhabi obowią-
zuje ubiór całkowicie zakrywający ciało, ubranie 
nie może być obcisłe, przezroczyste, również 
pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, na-
druków. Kolor biały bez względu na odcień oraz 
fakturę materiału jest uznawany za przezroczy-
sty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetu nie 
wolno mieć widocznych tatuaży, a także oznak 
przynależności religijnej innej niż islam. Kobie-
ty obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie 
ma możliwości wypożyczenia odpowiedniego 
stroju a jedynie zakup za kwotę ok. 20-30 USD. 
Obuwie jest nieistotne, bo do Meczetu wchodzi-
my boso, można w skarpetach.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej)
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu 
uzależniona jest od hotelu. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowani na miejscu.

Radisson Blu Resort 
Fujairah – Fujairah 

Novotel Al Barsha 
– Dubaj 
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 599 zł

Cassels Al Barsha 
**** 

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3120 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.06 - 16.06 3220 5799

30.06 - 07.07 3220 5799

11.08 - 18.08 3520 6299

01.09 - 08.09 3120 5720

22.09 - 29.09 3220 5799

06.10 - 13.10 3349 6020

20.10 - 27.10 3720 6630

Dopłata za pok. 1 os. od 879 

Dopłata za obiadokolacje 510 

Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem, 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4/5* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalna 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów i kierowców.

Kod imprezy: ZEX

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej 
największe centrum handlowe świata, Dubai 
Mall, gdzie przejdziemy obok jego głównych 
atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-

spadów ze skoczkami. Wjedziemy także na taras 
widokowy najwyższego budynku świata, Burdż 
Chalify. Po południu czas wolny; dla chętnych (za 
dopłatą ok. 75 USD/os) proponujemy półdniową 
wycieczkę na pustynne safari (6-os. samochody 
terenowe, z napędem na 4 koła). W ramach sa-
fari m.in.: przejazd samochodami po wydmach, 
przejażdżka wielbłądem, tatuaże z henny, pokaz 
tańca brzucha, kolacja z daniami z grilla. Wieczo-
rem powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy na 
nocleg. (Trasa ok. 100 km). W tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji w hotelu. 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następnie 
przejazd do centrum. Zatrzymamy się na zdjęcia 
w punkcie widokowym na najbardziej luksusowy 
hotel świata - Emirates Palace oraz pałac Pre-
zydenta ZEA, a następnie odwiedzimy Heritage 
Village - wioskę - muzeum, w której poznamy 
sposób życia dawnych mieszkańców Abu Zabi, 
z  czasów przed petrodolarowym boomem. 
Zobaczymy jak w  ciągu jednego pokolenia 
biedna rybacka wioska przemieniła się w jed-

ną z najpiękniejszych metropolii świata. Dalej 
przejedziemy promenadą Corniche w  stronę 
portu. Odwiedzimy także położony we wschod-
niej części wyspy rynek z daktylami. Kolejno 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). Uwa-
ga: w tym dniu istnieje możliwość skorzystania 
za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os) z wizyty 
w Ferrari World. Dla korzystających z tej opcji 
dojazd na własny koszt taksówką po wizycie 
w meczecie Szejka Zayeda; korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu 
miasta; powrót do hotelu z grupą. Wieczorem 
(dla chętnych, cena ok. 85 USD/os) proponujemy 
wieczorny spektakl „La Perle” - połączenie gry 
światła i wody - budzącej podziw scenografii (z 
ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umie-
jętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów. 
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospa-
dów, które płyną kilka metrów od miejsc na wi-
downi a także w tętniące życiem miasto będące 
tłem do imponującego występu motocyklowych 

kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Ca-
łość oprawiona doskonale dobraną muzyką co 
gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
jedziemy na zwiedzanie nowych części Dubaju. 
Odwiedzimy dzielnicę najwyższych apartamen-
towców świata, Marinę. Dla chętnych możliwość 
rejsu jachtem kanałami pomiędzy drapaczami 
chmur - najlepsza sposobność do podziwiania 
tej dzielnicy (płatne dodatkowo około 30 USD/
os.). Kolejno przejedziemy na słynny archipelag 
sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, na 
którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis. 
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers 
zamieszkiwane przez około 65000 morskich 
zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetycz-
ną Monorail, z której wyraźnie widać założenie 
Palmy i jej zabudowę. Przejedziemy także na 
plażę Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja 
sprawdzić temperaturę wody w Zatoce Perskiej, 
ale również sfotografować jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych ikon miasta - nawiązujący 
kształtem do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwie-
dzimy także kompleks Madinat Jumeirah, na-
zywany Dubajską Wenecją. Następnie przejazd 

W programie: pałace sułtanatu Omanu • Maskat - Meczet Sułtana Qaboosa• zamki w Bahli i Jabreen • Dubaj - najdroższe budowle świata 

• Abu Dhabi - stolica Emiratów i największy meczet • pomarańczowe pustynie i luksusowe oazy • orientalne souki
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni
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      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)  
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8
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Bliski Wschód Zjednoczone Emiraty Arabskie

do pobliskiego centrum handlowego Mall of the 
Emirates, w którym znajduje się m.in. pierwszy 
na Bliskim Wschodzie kryty stok narciarski, a na 
koniec odwiedzimy ptasi azyl Ras Al Khor - re-
zerwat z siedliskiem dzikich ptaków i panoramą 
nowoczesnego Dubaju w tle. Po południu prze-
jazd do Al Ain - pięknej, zielonej oazy pośrodku 
pustyni, z której pochodził pierwszy prezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Zay-
ed. Nocleg w hotelu w Al-Ain lub okolicy. Obia-
dokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do centrum na zwiedzanie miasta gdzie 
zobaczymy naturalną oazę palm daktylowych 
oraz odwiedzimy targ wielbłądów. Następnie 
przejazd do granicy emiracko - omańskiej. Po 
przekroczeniu granicy podróż przez region Az-
-Zahira do zamku Jabreen. Ten doskonale zacho-
wany obiekt słynie ze swojego piękna i cieka-
wych wnętrz: zwiedzimy zarówno apartamenty 
prywatne władcy, pomieszczenia gospodarcze, 
jak i elementy służące obronności. Po zwiedza-
niu zamku zatrzymamy się na zdjęcia przy impo-
nujących rozmiarów zamku w Bahli (UNESCO). 
Następnie dojazd do miasta Nizwa - zwiedzanie 
miasta, będącego stolicą Omanu jeszcze przed 
przybyciem islamu. Zobaczymy tu jeden z naj-
starszych w kraju fortów, o siedmiu studniach 
i olbrzymiej okrągłej wieży, z której roztacza się 
panorama na zieloną okolicę. Odwiedzimy także 
znany z rzemiosła lokalny bazar (czas wolny). 
Nocleg w  Nizwa lub okolicy. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyruszymy w drogę 
do Maskatu. Zanim dojedziemy, zatrzymamy się 
na krótki spacer po zbudowanej z suszonej gliny 
wiosce Birkat Al-Mawz. Po dojeździe do stolicy 
przejazd przepięknymi dzielnicami Maskatu do 
Wielkiego Meczetu Sułtana Qabusa - centrum 
religijnego miasta i jednego z najpiękniejszych 
na Półwyspie Arabskim obiektów architektury 
islamu (przy wejściu do meczetu obowiązu-
je skromny strój, nakrycie głowy oraz długie 
spodnie i zakryte ramiona). Następnie odwie-
dzimy słynne Muzeum Bait Al-Zubair ze zbio-
rami przedstawiającymi kulturę i dziedzictwo 
Omanu i podejdziemy pod Pałac Sułtana Qasr 
Al-Alam. W  dalszej kolejności przeniesiemy 
się do jednej z najładniejszych dzielnic Mas-
katu - Muttrah, przejdziemy tam promenadą, 
przy której zlokalizowane są największe butiki 
i markowe sklepy, po czym udamy się na lo-
kalny souk, obfitujący w rozmaite produkty od 
warzyw, owoców i przypraw po skóry, biżuterię, 
perfumy, kadzidło i dywany. Będąc na prome-
nadzie przy Starym Mieście można dostrzec 
portugalskie forty Jalali i Mirani, a także jacht 

Sułtana Omanu. Zakwaterowanie w  hotelu 
w Maskacie lub okolicy, nocleg. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy w drogę 
powrotną do Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego. 
Po drodze zobaczymy jeden z najpiękniejszych 
w Omanie fortów - Bait Na’aman. Następnie po 
drodze zatrzymamy się w miasteczku Sohar, 
z którym - jak zapewniają Omańczycy - ścisłe 
związki miał Sindbad-Żeglarz. Dojazd do grani-
cy omańsko - emirackiej. Po dokonaniu wszyst-
kich formalności dojazd do hotelu w Fudżajrze 
lub okolicy, zakwaterowanie, nocleg. 
Obiadokolacja (opcjonalnie). 
(Trasa ok. 430 km).
 Dzień 8  Wykwaterowa-
nie z hotelu (doba hotelo-
wa trwa do godz. 10.00) 
i transfer na lotnisko, a dla 
klientów przedłużających 
pobyt transfer do wybra-
nego hotelu. Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. 
Kolejność realizacji punktów progra-
mu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Peł-
ny wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych 
wraz z  ich aktualnymi cenami jest dostępny 
u naszych rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym ***/**** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości: na tere-
nie hotelu najczęściej restauracja, bar, recepcja, 
sejf. Pokoje: 2-osobowe; wyposażone w łazien-
ki z wc, klimatyzację, często TV. Wyżywienie: 
śniadania, a  za dopłatą obiadokolacje (we 
wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach 
hotelowych); napoje do kolacji dodatkowo płat-
ne. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w katalogu „Wypoczynek ZEA” i w syste-
mie rezerwacyjnym.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowa-
nym autobusem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat admi-

nistracyjnych płatnych na miejscu - 
ok. 20 USD/os. (opłata wyjazdo-

wa z ZEA); obsługi lokalnych 
przewodników biletów 
wstępu, opłat rezerwacyj-
nych oraz napiwków dla 
obsługi i Tour Guide Sys-
tem (razem ok. 295 USD/

os. bez wycieczek fakulta-
tywnych; płatne na miejscu), 

taksy turystycznej w Dubaju i Al 
Ain (ok. 20 USD/pokój/pobyt; płatne 

w hotelu) oraz przy wyborze drugiego tygodnia 
pobytu (taksa i depozyt) - wysokość taksy i de-
pozytu uzależniona od hotelu; innych wydatków 
osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy 
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój 
za dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za 
dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(5) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich.
Oferujemy możliwość wizowania do Omanu 
za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły za-
pytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta, 
u którego dokonywałeś rezerwacji. Obywateli 
innych państw niż polskie mogą obowiązywać 
odmienne przepisy paszportowo-wizowe.
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r. 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo 
(z kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 

ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet. Przy wejściu do Meczetu Szej-
ka Zayeda w Abu Dhabi oraz Sułtana Qaboosa 
w Maskacie - obowiązuje ubiór całkowicie za-
krywający ciało, ubranie nie może być obcisłe, 
przezroczyste, również pod światło, najlepiej 
bez żadnych wzorów, nadruków. Kolor biały bez 
względu na odcień oraz fakturę materiału jest 
uznawany za przezroczysty i niedopuszczalny. 
Wchodząc do Meczetów nie wolno mieć wi-
docznych tatuaży a także oznak przynależności 
religijnej innej niż islam. Kobiety obowiązkowo 
muszą mieć zakryte włosy. Nie ma możliwości 
wypożyczenia odpowiedniego stroju a jedynie 
zakup za kwotę ok. 20-30 USD. Obuwie jest nie-
istotne, bo do Meczetu wchodzimy boso; można 
w skarpetach.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej). 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu 
uzależniona jest od hotelu. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowani na miejscu.

CENA OD

3499 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 599 zł

Cassells Al Barsha 
**** 

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

16.06 - 23.06 3549 6430

07.07 - 14.07 3599 6520

18.08 - 25.08 3799 6770

08.09 - 15.09 3499 6270

29.09 - 06.10 3599 6430

13.10 - 20.10 3649 6520

27.10 - 03.11 3520 6399

Dopłata za pok. 1 os. od 971 

Dopłata za obiadokolacje 580 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata • Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie • Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka 
Zayeda • Ferrari World – Formuła 1 (fakultatywnie)• pustynne safari

Emiraty Arabskie 
– Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir 

Dubaj

Abu Zabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Kraków (Fly Dubai)  

5
dni
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Bliski Wschód Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg. (w tym dniu 
nie ma fakultatywnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie nowych czę-
ści Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyższych 
apartamentowców świata, Marinę. Dla chętnych 
możliwość rejsu jachtem kanałami pomiędzy dra-
paczami chmur - najlepsza sposobność do po-
dziwiania tej dzielnicy (płatne dodatkowo ok. 30 
USD/os). Kolejno przejedziemy na słynny archi-
pelag sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, 
na którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis. 
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers 
zamieszkiwane przez około 65000 morskich 
zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną 
Monorail, z której wyraźnie widać założenie Pal-
my i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę 
Jumeirah, gdzie będzie okazja do sfotografowa-
nia jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
miasta - nawiązującego kształtem do żagla ho-
telu Burj Al-Arab. Odwiedzimy również kompleks 
Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. 
Następnie przejazd do pobliskiego centrum han-
dlowego Mall of the Emirates, w którym znajduje 
się m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty 
stok narciarski, a na koniec odwiedzimy Ras Al 
Khor Sanctuary, gdzie podejdziemy do kilkuset 
flamingów brodzących w naturalnych warun-
kach w  rozległym ogrodzie i  zrobimy zdjęcia 
z tymi niezwykłymi ptakami. Powrót do hotelu 
w Dubaju lub okolicy; obiadokolacja (fakulta-
tywnie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km). Wieczorem 
(dla chętnych, płatne dodatkowo ok. 85 USD/os) 
proponujemy wieczorny spektakl „La Perle” - 
połączenie gry światła i wody - budzącej podziw 
scenografii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczaj-
nymi umiejętnościami kaskaderów, akrobatów 
i aktorów. Przedstawienie przenosi nas w krainę 
wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc 
na widowni, a także w tętniące życiem miasto bę-
dące tłem do imponującego występu motocyklo-
wych kaskaderów w ogromnej metalowej perle. 
Całość oprawiona doskonale dobraną muzyką co 
gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następ-
nie przejazd do centrum. Zatrzymamy się na 
zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 

pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 
Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
poznamy sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie 
powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy); obia-
dokolacja (opcjonalna) i nocleg. (Trasa ok. 300 
km). Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość wi-
zyty w Ferrari World (za dodatkową opłatą ok. 
95 USD/os) - dojazd na własny koszt taksówką 
po zwiedzaniu meczetu Szejka Zayeda; korzy-
stający z tej opcji nie biorą udziału w dalszym 
zwiedzaniu miasta; powrót do hotelu z grupą. 
 Dzień 4  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom Dubaju, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej 
największe centrum handlowe świata, Dubai Mall, 
gdzie przejdziemy obok jego głównych atrakcji: 
m.in. akwarium, lodowiska oraz wodospadów ze 
skoczkami. Opcjonalnie (za dopłatą ok. 65 USD/
os) możliwość wjazdu na taras widokowy naj-
wyższego budynku świata, Burdż Chalify. Po 
południu czas wolny; dla chętnych proponujemy 
półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-os. 
samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczorem powrót 
do hotelu w Dubaju lub okolicy na nocleg (w tym 
dniu nie ma fakultatywnej obiadokolacji w hote-
lu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju. W zależności od godziny wylotu 
śniadanie w hotelu lub suchy prowiant na drogę. 
Wylot do Polski.

Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w  ocenie organizatora (razem 4  rozpoczęte 
doby hotelowe w Dubaju lub okolicy). Pokoje: 
2 - osobowe, wyposażone są w łazienki z wc, 
klimatyzację, często TV. Wyżywienie: śniadania 
a za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych 
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych); 
napoje do kolacji dodatkowo płatne. Do dyspo-
zycji gości na terenie hotelu najczęściej: restau-
racja, bar, recepcja, sejf. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (4 rozpoczęte doby 
hotelowe), wyżywienie: śniadania; obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 135 USD/os, płatne na 
miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 18 
USD/pokój/objazd - płatne w hotelach); innych 
wydatków osobistych. Możliwość opcjonalnej 
dopłaty do obiadokolacji (2) w systemie rezer-
wacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Od obywateli polskich nie jest wymaga-
na wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 

obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 5 USD). 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet. Przy wejściu do 
Meczetu Szejka Zayeda w Abu Dhabi obowią-
zuje ubiór całkowicie zakrywający ciało, ubranie 
nie może być obcisłe, przezroczyste, również 
pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, na-
druków. Kolor biały bez względu na odcień oraz 
fakturę materiału jest uznawany za przezroczy-
sty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetu nie 
wolno mieć widocznych tatuaży, a także oznak 
przynależności religijnej innej niż islam. Kobie-
ty obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie 
ma możliwości wypożyczenia odpowiedniego 
stroju a jedynie zakup za kwotę ok. 20-30 USD. 
Obuwie jest nieistotne, bo do Meczetu wchodzi-
my boso, można w skarpetach.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2420 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.06 - 15.06 2599 4399

25.06 - 29.06 2570 4349

09.07 - 13.07 2549 4699

13.08 - 17.08 2999 5349

27.08 - 31.08 2680 4899

10.09 - 14.09 2420 4399

17.09 - 21.09 2449 4430

01.10 - 05.10 2520 4520

15.10 - 19.10 2549 4599

22.10 - 26.10 2549 4599

Dopłata za pok. 1 os. od 421 

Dopłata za obiadokolacje 180

Kod imprezy: ZED

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Liban

Liban – Zobacz i odpocznij 
W programie: 4 noce wypoczynku w okolicy Bejrutu• Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa 
do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban • Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – 
rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 6000 lat • świątynia Eszmuna • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Bejrutu (możliwe przesiadki), od-
prawa celno - paszportowa. Transfer do hotelu 
w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji). 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Bejrutu - 
stolicy Libanu. Miasto nazywane jest Paryżem 
Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca życiem me-
tropolia, była swego czasu prawdziwą bramą 
na Bliski Wschód i  najważniejszym portem 
wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od odrestaurowa-
nego centrum: Place d’Etoile z parlamentem 
(z zewnątrz), meczet Al - Omami i katedra św. 
Jerzego, Plac Męczenników oraz jedna z głów-
nych ulic miasta - Al.-Hamra. Następnie bulwa-
rem Corniche przejedziemy w stronę Gołębich 
Skał. Po południu wyruszymy w Góry Libanu; 
widokowa trasa poprowadzi nas najpierw do 

Deir El - Qamar. Jest to prawdziwe muzeum 
architektury z wąskimi uliczkami i tradycyjną 
zabudową. Zwiedzimy zamek Bejteddin - czę-
ściowo pełniący funkcję rezydencji prezydenta 
Libanu, zachwycający dziedzińcami, paradnymi 
schodami i arkadami, czy wyszukanymi zdo-
bieniami. Powrót do hotelu na nocleg; kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok.100 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do Sydonu, 
miasteczka portowego okolonego gajami cy-
trusowymi i plantacjami bananowców. Osada 
mająca ponad 6000 lat, w czasach świetności 
była ważnym punktem strategicznym i obron-
nym. Zachował się tu zamek krzyżowców i stare 
miasto z zabudową muzułmańską. Zobaczymy: 
meczety, warsztaty rzemieślników i  lokalne 
targowisko z łukowymi sklepieniami oraz Khan 
al-Franj - zajazd kupiecki, gdzie interesy prowa-
dzili przybysze z Europy. W drodze do Sydonu 
zatrzymamy się przy starofenickiej świątyni 
Eszmuna. Skromne dziś ruiny są pozostałością 
najważniejszego niegdyś centrum religijnego 
regionu. Następnie przejedziemy do Tyru (wpi-
sanego na listę UNESCO), starożytnego fenickie-
go miasta słynącego z purpurowego barwnika 
do tkanin i szkła. Zobaczymy wykopaliska z cza-
sów rzymskich: rozległą nekropolię, hipodrom 
i akwedukt. Na koniec - jeżeli sytuacja polityczna 
na to pozwoli - udamy się do Qany. Niektórzy 
badacze utrzymują, że to tu, a nie w Kafr Kanna 
miał miejsce cud przemienienia wody w wino. 
Zobaczymy grotę, w której wg tradycji Chrystus 
spotykał się ze swoimi uczniami. Wieczorem dla 
chętnych „wieczór libański”(płatny ok. 50 USD/
os). Uczta dla duszy i ciała. Tańce, śpiew, trady-
cyjne stroje oraz wyśmienita libańska kuchnia! 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji). Nocleg 
w okolicach Bejrutu. (Trasa ok.200 km)
 Dzień 4  Po późnym śniadaniu wyjazd na 
zwiedzanie okolic Bejrutu: Jeitta Groto - kom-

pleks jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami i sta-
lagmitami, będący jedną z najczęściej odwie-
dzanych atrakcji Libanu oraz dolina Dog River 
(Nahr al-Kalb) z szeregiem kamiennych stelli 
z inskrypcjami z czasów od faraonów egipskich, 
Asyryjczyków i babilońskiego króla Nabuchodo-
nozora II, po Arabów i współczesną dominację 
francuską. Przejazd do Jounieh i wjazd kolejką 
linową do Harrisy. Na wysokości 620 m. n.p.m., 
znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Libań-
skiej. Zobaczymy katedrę Notre Dame du Liban 
z 1908 r., a także statuę Matki Boskiej. Później 
przejedziemy do Byblos, które upomina się o ty-
tuł najstarszego, wciąż zamieszkanego miasta 
świata (wpisane na listę UNESCO). Zwiedzimy 
ruiny liczące ponad 8000 lat oraz przespace-
rujemy się po starówce. Nocleg w okolicach 
Bejrutu, kolacja (fakultatywnie), nocleg.(Trasa 
ok.100 km) Następnie przejazd na wypoczynek 
do hotelu 3* lub 4* za dopłatą). Wyżywienie 
podczas pobytu - śniadania. 
 Dzień 5-7  Czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne.
 Dzień 8  Po śniadaniu, czas wolny na od-
poczynek i  samodzielną eksplorację Bejrutu 
a następnie nocny transfer na lotnisko i wylot 
do Warszawy. W tym dniu nie ma obiadokolacji 
(dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji).  
Uwaga!!! w zależności od rozkładu lotów moż-
liwy przelot z Bejrutu do Warszawy w trakcie 
8 dnia imprezy.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy (możliwe 
przesiadki). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych 
organizacja objazdów i  pobytów może ulec 
zmianie (np. kolejność zwiedzania, godziny 
otwarcia obiektów muzealnych i świątyń czy 

serwowanych posiłków i ich zawartość). 
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptery. 
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.
HOTELE
Hotel *** w Bejrucie lub okolicy - 7 rozpoczę-
tych dób hotelowych. Pokoje: 2  - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienką oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania a za 
dopłatą kolacje (2 w części objazdowej progra-
mu) - wg. opisu w programie; napoje do kolacji 
dodatkowo płatne. Kategoria lokalan: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty do/z 
Bejrutu (możliwe przesiadki), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (3 rozpoczęte doby hotelowe 
podczas objazdu oraz 4 rozpoczęte doby hote-
lowe podczas pobytu), wyżywienie śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wa-
riant standard (NW, KL, Assistance oraz bagaż) 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libań-
skiej (ok. 20USD/os  płatna na lotnisku w Bej-
rucie), kosztów realizacji programu zwiedzania, 
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp. - ok. 130 USD/os płatne pilotowi 
na miejscu oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwość dopłaty do 2 obiadokolacji na części 
objazdowej. 

Izrael

LIBAN

Bejrut

Deir El Qamar

Jeitta Groto

Harrisa

Sydon

Tyr

Qana

Byblos

Jounieh

Syria

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl

CENA OD

2899 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.05 - 19.05 2899 5230

25.05 - 02.06 2949 5270

08.06 - 16.06 2999 5399

22.06 - 30.06 2999 5399

29.06 - 07.07 3070 5470

06.07 - 14.07 3070 5470

13.07 - 21.07 3070 5470

20.07 - 28.07 3070 5470

27.07 - 04.08 3070 5470

03.08 - 11.08 3070 5470

10.08 - 18.08 3070 5470

17.08 - 25.08 3070 5470

24.08 - 01.09 2999 5399

07.09 - 15.09 3070 5470

14.09 - 22.09 2999 5399

21.09 - 29.09 2999 5349

05.10 - 13.10 2970 5299

12.10 - 20.10 2899 5230

19.10 - 27.10 2899 5199

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Dopłata do zakwaterowania  

w hotelu 4* podczas  

części pobytowej (4 noce) 250

Dopłata za kolacje - objazd 170

Kod imprezy: LEL

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

9
dni
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Bliski Wschód Liban

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na r.pl/rozkłady. 
Przylot do Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hote-
lu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Bejrutu - 
stolicy Libanu. Miasto nazywane jest często Pa-
ryżem Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca obecnie 
życiem metropolia, której początki sięgają 2000 
lat p.n.e. była swego czasu prawdziwą bramą na 
Bliski Wschód i najważniejszym portem wschod-
niego wybrzeża Morza Śródziemnego. Bejrut jest 
miejscem gdzie krzyżują się główne szlaki w Li-
banie i świetnym punktem wypadowym do tury-
stycznych atrakcji. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
przykładnie odrestaurowanego centrum: Place 
d’Etoile z parlamentem (z zewnątrz), meczet Al - 
Omami i katedra św. Jerzego, Plac Męczenników 

oraz jedna z głównych ulic miasta - Al.-Hamra. 
Następnie słynnym bulwarem Corniche prze-
jedziemy w stronę Gołębich Skał, gdzie w ma-
lowniczej scenerii zrobimy przerwę na spacer 
i zdjęcia. Po południu wyruszymy w Góry Libanu; 
widokowa trasa poprowadzi nas najpierw do Deir 
El - Qamar. Jest to prawdziwe muzeum architek-
tury z wąskimi uliczkami i tradycyjną zabudową. 
Zwiedzimy tu bajkowy zamek Bejteddin - czę-
ściowo pełniący funkcję rezydencji prezydenta 
Libanu, zachwycający dziedzińcami, paradnymi 
schodami i arkadami, czy wyszukanymi zdo-
bieniami. Powrót do hotelu na nocleg; kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
Sydonu, niewielkiego miasteczka portowego 
okolonego gajami cytrusowymi i plantacjami 
bananowców. Jest to osada mająca ponad 
6000 lat, która w  czasach świetności była 
ważnym punktem strategicznym i obronnym. 
Zachował się tu zamek krzyżowców i  stare 
miasto z charakterystyczną zabudową muzuł-
mańską. Podczas spaceru zobaczymy meczety, 
warsztaty rzemieślników i ruchliwe lokalne tar-
gowisko z łukowymi sklepieniami. Obejrzymy 
też imponujący Khan al-Franj - zajazd kupiecki, 
gdzie interesy prowadzili przybysze z Europy. 
W drodze do Sydonu zatrzymamy się również 
przy starofenickiej świątyni Eszmuna. Skromne 
dziś ruiny są pozostałością najważniejszego 
niegdyś centrum religijnego regjonu. W dalszą 
podróż udamy się do Tyru (miasto wpisane na 
listę UNESCO), starożytnego fenickiego miasta 
słynącego z purpurowego barwnika do tkanin 
i  szkła. Zobaczymy tu wykopaliska z czasów 
rzymskich: rozległą nekropolię, hipodrom 
i akwedukt. Na koniec - jeżeli aktualna sytu-
acja polityczna na to pozwoli - udamy się do 
Qany położonej zaledwie 20 km od granicy 
z  Izraelem. Niektórzy badacze utrzymują, że 

to właśnie tu, a nie w Kafr Kanna miał miejsce 
cud przemienienia wody w wino. Zobaczymy 
również grotę, w której wg tradycji Chrystus 
spotykał się ze swoimi uczniami. Powrót do ho-
telu w okolicach Bejrutu; kolacja (fakultatywnie) 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po późnym śniadaniu wyjazd na 
zwiedzanie okolic Bejrutu: Jeitta Groto - kom-
pleks jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami i sta-
lagmitami o bajkowych kształtach, będący jedną 
z najczęściej odwiedzanych atrakcji Libanu oraz 
malownicza dolina Dog River (Nahr al-Kalb).
Znajduje się w  niej szereg kamiennych stelli 
z inskrypcjami z czasów od faraonów egipskich, 
Asyryjczyków i babilońskiego króla Nabuchodo-
nozora II, po Arabów i współczesną dominację 
francuską. Przejazd do Jounieh i wjazd kolejką 
linową do Harrisy. Tu, na wysokości 620 m. 
n.p.m., znajduje się sanktuarium Matki Boskiej 
Libańskiej. Zobaczymy katedrę Notre Dame du 
Liban z  1908  r., a  także statuę Matki Boskiej. 
Z placu przed katedrą rozciąga się wspaniała 
panorama wybrzeża. W dalszej części dnia znaj-
dziemy się już w Byblos, które upomina się o tytuł 
najstarszego, wciąż zamieszkanego miasta świa-
ta (wpisane na listę UNESCO). Zwiedzimy ruiny 
liczące ponad 8000 lat oraz przespacerujemy się 
po niewielkiej, malowniczej starówce. Powrót do 
Bejrutu. Wieczorem dla chętnych „wieczór libań-
ski”(dodatkowo płatny ok. 50 USD/os). Uczta dla 
duszy i ciała. Tańce, śpiew, tradycyjne stroje oraz 
wyśmienita libańska kuchnia! Następnie nocny 
transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. (Trasa 
ok. 100 km).
 Dzień 5  Przylot do Warszawy (możliwy lot 
z przesiadką).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-

wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość).
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. - 
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.
HOTELE
Hotel *** w Bejrucie lub okolicy - 3 rozpoczęte 
doby hotelowe. Wyżywienie: śniadania a za do-
płatą kolacje (2) - wg. opisu w programie; napo-
je do kolacji dodatkowo płatne. Pokoje: 2 – os. 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienką oraz 
najczęściej TV-sat.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Bejrutu (możliwe lot z przesiadką), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 3 roz-
poczęte doby hotelowe), wyżywienie śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NNW, KL, Assistance i bagaż) 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libań-
skiej (ok. 20 USD/os. płatna na lotnisku w Bej-
rucie), kosztów realizacji programu zwiedzania, 
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp. - ok. 130 USD/os. płatne piloto-
wi na miejscu oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (2) w syste-
mie rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż 
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia 
wjazd do Libanu (dotyczy to również stempli 
z granic z Izraelem: izraelsko egipskiej w Tabie 
i izraelsko jordańskiej).
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszpor-
cie (na lotnisku po przylocie do Bejrutu - koszt 
ok. 20 USD/os.

W programie: Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban 

• Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 
6000 lat • świątynia Eszmuna • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino

Liban – Na Bliskim Dalekim Wschodzie 5
dni

Izrael

LIBAN

Bejrut

Deir El Qamar

Jeitta Groto

Harrisa

Sydon

Tyr

Qana

Byblos

Jounieh

Syria

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2399 zł

Kod imprezy: LEK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.05 - 29.05 2399 4299

08.06 - 12.06 2449 4349

29.06 - 03.07 2549 4520

13.07 - 17.07 2549 4520

10.08 - 14.08 2549 4520

24.08 - 28.08 2499 4430

14.09 - 18.09 2480 4399

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata do obiadokolacji 170

      –› Nowość 

więcej na: R.pl
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Liban – Fenickie dzieła 

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Bejrutu (możliwy rejs z przesiadką), 
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hote-
lu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Bejrutu - 
stolicy Libanu. Miasto nazywane jest często Pa-
ryżem Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca obecnie 
życiem metropolia, której początki sięgają 2000 
lat p.n.e. była swego czasu prawdziwą bramą 
na Bliski Wschód i  najważniejszym portem 
wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. 
Bejrut jest miejscem gdzie krzyżują się główne 
szlaki w Libanie i  świetnym punktem wypa-

dowym do turystycznych atrakcji. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od przykładnie odrestaurowa-
nego centrum: Place d’Etoile z parlamentem 
(z zewnątrz), meczet Al - Omami i katedra św. 
Jerzego, Plac Męczenników oraz jedna z głów-
nych ulic miasta - Al.-Hamra. Następnie słynnym 
bulwarem Corniche przejedziemy w stronę Go-
łębich Skał, gdzie w malowniczej scenerii zro-
bimy przerwę na spacer i zdjęcia. Po południu 
wyruszymy w Góry Libanu; widokowa trasa po-
prowadzi nas najpierw do Deir El - Qamar. Jest 
to prawdziwe muzeum architektury z wąskimi 
uliczkami i tradycyjną zabudową. Zwiedzimy tu 
bajkowy zamek Bejteddin - częściowo pełniący 
funkcję rezydencji prezydenta Libanu, zachwy-
cający dziedzińcami, paradnymi schodami i ar-
kadami, czy wyszukanymi zdobieniami. Powrót 

do hotelu na nocleg; kolacja (fakultatywnie). 
(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
Sydonu, niewielkiego miasteczka portowego 
okolonego gajami cytrusowymi i plantacjami 
bananowców. Jest to osada mająca ponad 
6000 lat, która w  czasach świetności była 
ważnym punktem strategicznym i obronnym. 
Zachował się tu zamek krzyżowców i  stare 
miasto z charakterystyczną zabudową muzuł-
mańską. Podczas spaceru zobaczymy meczety, 
warsztaty rzemieślników i ruchliwe lokalne tar-
gowisko z łukowymi sklepieniami. Obejrzymy 
też imponujący Khan al-Franj - zajazd kupiecki, 
gdzie interesy prowadzili przybysze z Europy. 
W drodze do Sydonu zatrzymamy się również 
przy starofenickiej świątyni Eszmuna. Skromne 
dziś ruiny są pozostałością najważniejszego 
niegdyś centrum religijnego regjonu. W dalszą 
podróż udamy się do Tyru (miasto wpisane na 
listę UNESCO), starożytnego fenickiego miasta 
słynącego z purpurowego barwnika do tkanin 
i  szkła. Zobaczymy tu wykopaliska z czasów 
rzymskich: rozległą nekropolię, hipodrom 
i akwedukt. Na koniec - jeżeli aktualna sytu-
acja polityczna na to pozwoli - udamy się do 
Qany położonej zaledwie 20 km od granicy 
z  Izraelem. Niektórzy badacze utrzymują, że 
to właśnie tu, a nie w Kafr Kanna miał miejsce 
cud przemienienia wody w wino. Zobaczymy 
również grotę, w której wg tradycji Chrystus 
spotykał się ze swoimi uczniami. Wieczorem 
dla chętnych „wieczór libański”(dodatkowo 
płatny ok. 50 USD/os). Uczta dla duszy i ciała. 
Tańce, śpiew, tradycyjne stroje oraz wyśmienita 
libańska kuchnia! (w tym dniu nie ma kolacji w 

hotelu, dotyczy klientów, którzy dopłacili do tej 
opcji). Powrót do hotelu w okolicach Bejrutu, 
nocleg. (Trasa ok.200 km).
 Dzień 4  Po późnym śniadaniu wyjazd na 
zwiedzanie okolic Bejrutu: Jeitta Groto - kom-
pleks jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami i sta-
lagmitami o bajkowych kształtach, będący jedną 
z najczęściej odwiedzanych atrakcji Libanu oraz 
malownicza dolina Dog River (Nahr al-Kalb).
Znajduje się w niej szereg kamiennych stelli 
z inskrypcjami z czasów od faraonów egipskich, 
Asyryjczyków i babilońskiego króla Nabuchodo-
nozora II, po Arabów i współczesną dominację 
francuską. Przejazd do Jounieh i wjazd kolejką 
linową do Harrisy. Tu, na wysokości 620 m. 
n.p.m., znajduje się sanktuarium Matki Boskiej 
Libańskiej. Zobaczymy katedrę Notre Dame du 
Liban z 1908 r., a także statuę Matki Boskiej. 
Z placu przed katedrą rozciąga się wspaniała 
panorama wybrzeża. W dalszej części dnia znaj-
dziemy się już w Byblos, które upomina się o ty-
tuł najstarszego, wciąż zamieszkanego miasta 
świata (wpisane na listę UNESCO). Zwiedzimy 
ruiny liczące ponad 8000 lat oraz przespaceru-
jemy się po niewielkiej, malowniczej starówce. 
Powrót do hotelu w Bejrucie lub okolicach, ko-
lacja (fakultatywnie), nocleg.(Trasa ok.100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
i wyprawa w okolice kanionu rzeki Baatara. Balaa 
Pothole znany jest z wodospadów, niewielkich 
jezior, czy unikatowego w skali świata miejsca, 
zwanego Otchłanią Trzech Mostów: wyrzeźbiony 
przez 255-metrowy wodospad kocioł erozyjny o 
trzech naturalnych wapiennych mostach. Podej-
ście do tego przyrodniczego zjawiska wymaga 
kilkukilometrowego spaceru i jest uwarunkowa-

W programie: Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban 

• Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 
6000 lat • świątynia Eszmuna • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino • Baalbek (UNESCO) – imponujące świątynie rzymskie 

• rezerwat słynnych libańskich cedrów (UNESCO) • Dolina Kadisza (UNESCO) – kościoły w górskich sceneriach • Otchłań Trzech Mostów wśród 
wodospadów i kanionów • Stare Miasto w Trypolisie
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      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

9
dni
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ne pogodą i stanem wód. Dalej wyruszymy na 
południe i zatrzymamy się we wspominanym już 
przez greckich kronikarzy Al-Batrun – pełnym 
zabytków miasteczku, w którym zobaczymy 
m.in. fragmenty fenickiego falochronu, rzymski 
amfiteatr, czy maronickie kościoły. Następnie 
zwiedzanie Trypolisu. Istniejące już w VII w. 
p.n.e. miasto pełniło funkcję ważnego portu, 
niezależnie do kogo aktualnie należała władza, 
jednak dopiero pod panowaniem arabskim roz-
kwitło jako wiodący ośrodek handlowy i nauko-
wy tej części Morza Śródziemnego. Odwiedzimy 
Stare Miasto, którego układ ulic podyktowany 
został ukształtowaniem terenu i kierunkiem 
dominujących wiatrów. Wąskie i kręte uliczki – 
tak charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu 
– w niczym nie przypominają paradnych arterii 
eleganckiego Bejrutu. Pełno tu natomiast sta-
rych souków (rynków), karawanserajów, łaźni 
tureckich, czy wspaniałych meczetów z czasów 
Mameluków. Wejdziemy w tę tętniącą życiem 
część miasta, żeby zanurzyć się w aromatach 
lokalnych „pachnideł” oraz skosztować orien-
talnych słodyczy. Obejrzymy też Trypolis z lotu 
ptaka dzięki wizycie w cytadeli z czasów krzy-
żowców. Zakwaterowanie w Trypolisie. Kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowa-
niu rozpoczniemy dzień we wpisanej na listę 
UNESCO Dolinie Kadisza. Miejsce to szczyci się 
wieloma obiektami sakralnymi z czasów pierw-
szych chrześcijan, a strome urwiska wyżłobione 
przez biblijną rzekę Kadisza służyły jako miejsce 
schronienia i medytacji. Ten maleńki fragment 
niewielkiego w gruncie rzeczy Libanu prezen-
tuje niesłychaną różnorodność chrześcijaństwa: 
znajdują się tu kościoły jakobickie, melechickie, 
nestoriańskie, ormiańskie, czy przede wszyst-
kim maronickie. Odwiedzimy datowany na IV 

w. klasztor Mar Antonios Qozhaya - architek-
toniczną perłę położoną wysoko ponad doliną 
rzeki. Po zwiedzaniu przejazd do Lasu Bożych 
Cedrów (UNESCO) w Ekden, jednej z ostatnich 
pozostałości rozległych lasów cedrów libań-
skich. Z uwagi na doskonałe właściwości, ich 
drewno było eksploatowane przez wszyst-
kie obecne tu potęgi, od Fenicjan, Izraelitów 
i Egipcjan, po Rzymian i Turków. Wzmianki o 
tych majestatycznych drzewach pojawiają się 
w najstarszych mitach, liczącym kilka tysięcy 
lat Eposie o Gilgameszu, czy w wielu fragmen-
tach Biblii. Po wizycie w rezerwacie przejazd do 
spektakularnie położonego Baszarri. Nazwa ta 
w języku fenickim oznaczała dom bogini Isztar, 
natomiast dzisiaj miasto bardziej kojarzone jest 
jako jedno z najstarszych w świecie skupisk 
chrześcijan oraz... krajowe centrum sporów 
zimowych. Wizyta w Bekaa Kofra – wiosce, 
w której urodził się Św. Charbel. Przejazd na 
nocleg do Hasroun lub okolicy w dolinie Kadi-
sza. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja (fakulta-
tywnie). (Trasa ok. 150 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
wyruszymy do Baalbek (UNESCO), najbardziej 
znanej w świecie wizytówki Libanu. To fenic-
kie miasto skupione wokół kultu boga Baala, 
w  czasach hellenistycznych znane było jako 
Heliopolis, ale także później przyciągało tysiące 
pielgrzymów jako sanktuarium boga Jowisza. 
Baalbek, ze swoimi kolosalnymi strukturami, 
jest jednym z najwspanialszych przykładów 
architektury rzymskiej. Zobaczymy imponujące 
świątynie Jowisza, Wenus i Bachusa, a także ol-
brzymie monolity, będące największymi w świe-
cie kamiennymi blokami wyciosanymi ludzkimi 
rękami. Po drodze możliwość zwiedzenia piwnic 
w jednej z najstarszych używanej jeszcze przez 
starożytnych Rzymian winiarni. Z degustacją (ok. 

15 USD/os). Przejazd na nocleg Jounieh (w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu dotyczy klientów, 
którzy dopłacili do tej opcji). (Trasa ok. 100 km)
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
(możliwość złożenia bagaży w przechowalni). 
Czas wolny na odpoczynek i samodzielną eks-
plorację Bejrutu a następnie nocny transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. W tym dniu nie 
ma obiadokolacji (dotyczy klientów którzy do-
płacili do tej opcji.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy (możliwe mię-
dzylądowanie).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość).
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. - 
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.
HOTELE
Hotele *** w okolicach: Bejrutu (5), Doliny Kadi-
sza (1), Trypolisu (1). Wyżywienie: śniadania a za 
dopłatą kolacje (4) - wg. opisu w programie; 
napoje do kolacji dodatkowo płatne. Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienką oraz najczęściej TV-sat.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tem do/z Bejrutu (możliwe międzylądowanie), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
śniadania, transfery klimatyzowanym autoka-

rem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa - wariant standard (NNW, KL, Assistance 
i bagaż) 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libań-
skiej (ok. 20 USD/os. płatna na lotnisku w Bej-
rucie), kosztów realizacji programu zwiedzania, 
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp. - ok. 210 USD/os. płatne na miej-
scu oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (4) w sys-
temie rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż 
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia 
wjazd do Libanu (dotyczy to również stempli 
z granic z Izraelem: izraelsko egipskiej w Tabie 
i izraelsko jordańskiej).
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszporcie 
(na lotnisku po przylocie do Bejrutu - koszt ok. 
20 USD/os.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

3049 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.05 - 19.05 3070 5430

25.05 - 02.06 3099 5470

08.06 - 16.06 3170 5599

22.06 - 30.06 3170 5599

29.06 - 07.07 3199 5699

06.07 - 14.07 3199 5699

13.07 - 21.07 3199 5699

20.07 - 28.07 3199 5699

27.07 - 04.08 3199 5699

03.08 - 11.08 3199 5699

10.08 - 18.08 3199 5699

17.08 - 25.08 3199 5699

24.08 - 01.09 3170 5599

07.09 - 15.09 3199 5699

14.09 - 22.09 3199 5599

21.09 - 29.09 3199 5520

05.10 - 13.10 3199 5520

12.10 - 20.10 3070 5430

19.10 - 27.10 3049 5399

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Dopłata do obiadokolacji 375

Legendarne Wybrzeże Fenickie z po-
zostałościami starożytnych miast 
Tyr, Sydon i Byblos, niesamowita 
atmosfera arabskich bazarów, gdzie 
zapachy świeżych przypraw i pysznej 
parzonej kawy z kardamonem na 
długo zapadają w pamięć. Niepow-
tarzalny klimat Bejrutu oraz świetna 
kuchnia libańska – to wszystko tylko 
z Rainbow!

Maciej Czapski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: LEN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Iranu (możliwe międzylądowania). 
Po przylocie odprawa celno-paszportowa 
i  transfer do hotelu w Szirazie (lub okolicy). 
Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu nie ma 
fakultatywnej obiadokolacji w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy do Per-
sepolis - ceremonialnego serca imperium, 
zbudowanego przez Dariusza Wielkiego i jego 
potomków, uważanego swego czasu za „najbo-
gatsze miasto pod słońcem”. Obejrzymy m.in. 
pozostałości porażających przepychem sal au-
diencyjnych, zaskakujące detalami płaskorzeźby 
orszaku 23 narodów świata i armii „nieśmiertel-
nych”, podejdziemy także pod grobowiec Artak-

serksesa III, skąd roztacza się wspaniały widok 
na ruiny. Kolejnym przystankiem będzie Na-
ksz-e Rostam, niezwykły kompleks grobowców 
władców starożytnego Iranu (m.in. Dariusza, 
Kserksesa) wykutych w pionowej skale. Po po-
wrocie do miasta odwiedzimy jeszcze położone 
w urokliwym ogrodzie mauzoleum ukochanego 
przez wszystkich Irańczyków wielkiego poety 
Hafeza z Szirazu. Powrót do hotelu; obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 130 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu i wykwaterowaniu dal-
sze zwiedzanie Szirazu, który w Iranie kojarzony 
jest z poezją i ogrodami. Zaczniemy od znane-
go z zacisznej atmosfery i lustrzanych dekoracji 
mauzoleum Ali Ebn-e Hamze, następnie mijając 
górującą ponad centrum twierdzę Arg-e Karim 
Chan dojedziemy do meczetu Nasr ol-Molk 
- przykładu doskonałego połączenia pięknej 
architektury i gry światła. Zobaczymy też po-
łożoną tuż obok w przytulnym ogrodzie rezy-
dencję Narandżestan oraz przejdziemy na znany 
z wyrobów rękodzielniczych i słodyczy bazar. Po 
czasie wolnym wyjazd z Szirazu śladem dawnej 
Perskiej Drogi Królewskiej przez spektakularne 
przełęcze gór Zagros do Biszapuru. Obejrzymy 
pozostałości potężnego niegdyś miasta, w tym 
wspaniałej świątyni Anahity i płaskorzeźb. Do-
jazd do Jasudżu, miasta znanego z położenia 
w okolicy przełęczy Perskie Wrota - miejsca bi-
twy rozstrzygającej o wygranej wojsk Aleksan-
dra Macedońskiego i podboju przez niego Persji. 
Zakwaterowanie w hotelu w Jasudżu, obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy w dalszą drogę przez góry Zagros. 
Przejedziemy przez okolice porośnięte bujnymi 

dębami, pistacjami, czy klonami, w tle natomiast 
będzie widoczna góra Dena (4409 m n.p.m.), 
uchodząca za jeden z najbardziej niedostępnych 
szczytów Iranu. Po kilku godzinach jazdy dotrze-
my do pięknych wodospadów Semirom, jednego 
z chętniej odwiedzanych tego typu miejsc w kra-
ju. Po chwili relaksu na łonie przyrody ruszymy 
w dalszą podróż do Isfahanu, najważniejszego 
w kraju skupiska zabytków i miasta będącego 
magnesem dla nieprzeliczonych rzeszy podróż-
nych. Wielkość miasta najlepiej widać właśnie od 
południowego wjazdu, z góry Sofeh. W mieście 
zobaczymy bogato zdobioną ormiańską kate-
drę Wank - dowód tolerancji religijnej Islamskiej 
Republiki Iranu oraz przykładnie utrzymany park 
nad rzeką Zajande, gdzie będzie okazja do spa-
ceru jednym z isfahańskich mostów. Dojazd do 
hotelu w Isfahanie, obiadokolacja (opcjonalnie) 
i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Isfahanu 
rozpoczniemy od Meczetu Piątkowego, któ-
ry dzięki mieszance stylów budowy mógłby 
uchodzić za encyklopedię architektury muzuł-
mańskiej. Dotrzemy do słynnego placu Imama 
(jednego z największych na świecie), zwanego 
do niedawna Naksz-e Dżahan, czyli „Obraz 
Świata”, co ma odzwierciedlać rangę i piękno 
zgromadzonych przy nim zabytków. Zoba-
czymy dominującą nad okolicą bryłę meczetu 
Imama i zwiedzimy uchodzący za najpiękniej-
szy w Iranie meczet Lotfollah, słynący z sub-
telnych dekoracji i gry światła. Odwiedzimy 
także otoczony wspaniałym ogrodem, służący 
rozrywkom i wytwornym przyjęciom pawilon 
Czehel Sotun. Czas wolny na spacery i zakup 
pamiątek. Za dodatkową opłatą po południu 

możliwość kontynuacji zwiedzania miasta w zu-
pełnie nietypowy sposób: propozycja obejmuje 
np. tradycyjny obiad irański, zwiedzanie miejsc 
spoza programu, degustację rozmaitych her-
bat w typowej perskiej herbaciarni itd. Cena 
i realizacja zależna od ilości chętnych. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie) i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
jedziemy autostradą w kierunku stolicy Iranu. Po 
drodze odwiedzimy wieś Abjane znaną w Iranie 
z labiryntu uliczek i charakterystycznej czerwonej 
barwy budynków. Można tu zobaczyć tradycyjne 
stroje kobiet - długie białe szale i kolorowe wzo-
rzyste spódnice. Dalej przejedziemy przez region 
słynący z pól różanych do Kaszanu, miasta-oazy 
na szlaku łączącym Teheran z Kermanem. Zoba-
czymy najciekawsze zabytki: domy zamożnych 
rodzin kupieckich, z których zwiedzimy najlepiej 
reprezentującą założenie perskiego pałacu miej-
skiego - rezydencję Tabatabaich. Zwiedzimy tak-
że położone tuż obok, fantastycznie zachowane 
łaźnie Sułtana Amira Ahmada. Przyjazd do hote-
lu w Teheranie lub okolicy, nocleg. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 500 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Iranu, leżącej na zboczach masywu górskie-
go Elburs. Teheran z kilkunastoma milionami 
mieszkańców jest największym miastem Bli-
skiego Wschodu i najbardziej kosmopolitycz-
nym miastem kraju. Rozpoczniemy od polskie-
go akcentu - wizyty na Cmentarzu Katolickim, 
którego dużą część stanowią miejsca pochówku 
Polaków przybyłych do Iranu wraz z wojskami 
gen. Andersa. Zwiedzimy główną atrakcję stolicy 
- kompleks pałacowy Golestan, wpisany na listę 
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UNESCO, w którym poznamy przepych, jakim 
otaczała się rodzina szacha. Następnie w Mu-
zeum Dywanów zobaczymy jedną z najbogat-
szych na świecie kolekcji dzieł irańskich tkaczy. 
Zatrzymamy się przy Wieży Wolności - jednej 
z najbardziej charakterystycznych ikon miasta, 
zobaczymy także wszechobecne murale prezen-
tujące punkt widzenia Islamskiej Republiki Iranu 
na rozmaite kwestie społeczno-polityczne. Wje-
dziemy na platformę widokową na wieży Milad, 
skąd doskonale widać, jak rozległym miastem 
jest Teheran. Powrót do hotelu na nocleg; obia-
dokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 8  Po wczesnym wykwaterowaniu 
z  hotelu przejazd na lotnisko w  Teheranie. 
Odprawa celno-paszportowa, wylot do Polski. 
Uwaga! W tym dniu nie ma śniadania. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Iran z punktu widzenia turysty jest krajem całko-
wicie bezpiecznym. Rozpowszechnione stereo-
typy wynikają wyłącznie z relacji politycznych 
pomiędzy Iranem a innymi krajami. W rzeczywi-
stości Irańczycy słyną z gościnności i życzliwego 
stosunku do turystów.
Ze względu na prawo Islamskiej Republiki Iranu, 
kobiety nie mogą zajmować pierwszego rzędu 
w autobusie poruszającym się po terytorium 
kraju. Dotyczy to również osób, które zakupiły 
opcję „dopłata do pierwszych miejsc w autoka-
rze”. Możliwość zajmowania miejsc w autobusie 
od rzędu drugiego.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym *** w oce-
nie organizatora - (razem 7 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe, wyposażone są 
w łazienki z wc (w niektórych hotelach możliwe 
tradycyjne toalety irańskie), klimatyzację, często 
TV. Wyżywienie: Śniadania a za dopłatą obia-
dokolacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj 
w restauracjach hotelowych); napoje do kolacji 
dodatkowo płatne. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowa-
nie w hotelach wg programu (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, a za 
dopłatą obiadokolacje (6), obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych oraz napiwków dla obsługi, Tour 
Guide System (razem ok. 190 EUR/os., płatne 
na miejscu), napojów do obiadokolacji i innych 
wydatków osobistych. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(6) w systemie rezerwacyjnym (napoje płatne 
dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posia-

dający stempel izraelski w paszporcie nie mogą 
uczestniczyć w wycieczce.
Wiza. Informacje dotyczące wizy dostępne 
w  systemie rezerwacyjnym R.pl. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem Ra-
inbow. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwacji. Obowiązkowa opłata za wizę wg 
cennika. Jednocześnie Rainbow zastrzega, że 
nie gwarantuje udzielenia wizy irańskiej przez 
miejscowe MSZ.
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). W Iranie nie 
ma możliwości dokonywania jakichkolwiek 
płatności monetami EUR - akceptowane są wy-
łącznie banknoty; podobnie nie można płacić 
USD starego typu, tj. z małymi podobiznami 
prezydentów.
Nie ma możliwości pobierania gotówki z irań-
skich bankomatów. Iran jest państwem bez-
względnie przestrzegającym zasad religii mu-
zułmańskiej, toteż nie ma możliwości wwożenia 
na jego teren żadnego alkoholu. 
Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4499 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

19.05 - 26.05 4720 8399

09.06 - 16.06 4720 8299

30.06 - 07.07 4649 8199

14.07 - 21.07 4499 8020

11.08 - 18.08 4649 8199

08.09 - 15.09 4720 8399

22.09 - 29.09 4770 8399

06.10 - 13.10 4849 8520

20.10 - 27.10 4649 8199

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Dopłata za obiadokolacje 530

Kod imprezy: IRA

Do Iranu?! Czyste szaleństwo! 
To prawda, wyjazd do Iranu naraża 
na szaleństwo zmysłów: mieniące się 
kolorami bazary, drżący dźwięk seta-
ru, smak soku ze świeżo wyciskanych 
granatów, zapach szafranu i kwiatów 
pomarańczy, elegancki Isfahan 
i dumne Persepolis... Największym 
niebezpieczeństwem czyhającym 
na Was w Iranie jest to, że będziecie 
chcieli wracać tam jak najczęściej.

Łukasz Augustowski
Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Teheranu (możliwe międzylądowania). 
Po przylocie odprawa celno-paszportowa i trans-
fer na nocleg do hotelu w Teheranie lub okolicy 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu; dotyczy 
klientów którzy dopłacili do tej opcji).  Uwaga! 
W zależności od rozkładu lotów (przy między-
lądowaniu w Doha) możliwość panoramicznego 
zwiedzania Dohy - stolicy Kataru (koszt ok. 45 
USD/o.s; zwiedzanie obiektów z zewnątrz).
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się na zwiedzanie Teheranu - 
jednego z największych miast świata położone-
go u stóp gór Elburs. W kompleksie pałacowym 

Golestan zwiedzimy pełen przepychu Pałac 
Główny oraz finezyjnie zdobiony Pałac Wież 
Wiatrów. W Muzeum Narodowym zapoznamy 
się z historią starożytną Iranu od czasów cy-
wilizacji mezopotamskiej przez epokę znanej 
z wojen greckich dynastii Achemenidów, aż po 
ostatnie wieki przed najazdem arabskim. W za-
skakującym urodą parku Wody i Ognia, jednym 
z kultowych miejsc Teheranu będzie okazja spoj-
rzeć z ogromnego, wielopoziomowego Mostu 
Natury na bogate, północne dzielnice miasta 
rozciągające się u podnóża gór. Przejedziemy 
następnie do Muzeum Dywanów, gdzie obej-
rzymy jedną z najbogatszych na świecie ko-
lekcji dzieł irańskich tkaczy. Dzień zakończymy 
fotografując symbol Teheranu - Wieżę Wolności, 

skąd udamy się na lotnisko Mehrabad i polecimy 
do Ahwazu. W tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu (dotyczy osób, które wykupiły obia-
dokolacje). Nocleg w Ahwazie lub okolicy. (Trasa 
około 40 km i przelot wewnętrzny).
 Dzień 3  Po śniadaniu wybierzemy się do 
Suzy - liczącej ok. 6000 lat stolicy starożyt-
nego Elamu, później jednej ze stolic Imperium 
Perskiego. Suza wraz z innymi ośrodkami Me-
zopotamii, dzięki wynalezieniu pisma i skodyfi-
kowaniu zasad handlu, uważana jest za kolebkę 
współczesnej cywilizacji. Zobaczymy pozostało-
ści miasta, dominujący nad nim potężny zamek 
oraz mauzoleum biblijnego proroka Daniela. 
Następnie przejedziemy do majestatycznego 
zigguratu Czoga Zanbil (UNESCO), jedynego 
tak doskonale zachowanego tego typu obiektu 
w świecie. Olbrzymia budowla przypominająca 
kształtem piramidę, była elamicką świątynią 
zbudowaną w XIII w. przed Chrystusem. Ko-
lejnym punktem programu będzie Szusztar 
- geniusz starożytnej inżynierii hydrologicznej 
(UNESCO). Obejrzymy unikatowy na skalę 
światową system wodospadów, zapór, młynów 
i kanałów sprzed prawie 2000 lat. Powrót do 
hotelu w Ahwazie lub okolicy; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu, 
wczesnym rankiem wyruszymy śladem Perskiej 
Drogi Królewskiej - starożytnego szlaku łączą-
cego Mezopotamię z Persją. Mijając przepiękne 
krajobrazy pokonamy różnicę wysokości ponad 
1500 m. Po drodze zobaczymy pozostałości po-
tężnego miasta Biszapur, zbudowanego przez 
sasanidzkiego króla Szapura I, pogromcę trzech 

cesarzy rzymskich. W Biszapurze znajdują się 
pozostałości zabudowań miejskich, świątyni 
Anahity i pałaców. Wszystko w pięknej scenerii 
gór Zagros. Dojazd do Szirazu, zakwaterowa-
nie w hotelu w okolicy Szirazu; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 580 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Szirazu, znanego jako miasto poetów 
i ogrodów, położonego w otoczeniu gór Za-
gros. Odwiedzimy Narandżestan - położoną 
w  klasycznym perskim ogrodzie rezydencję 
szlachecką, zwiedzimy także meczet Nasir 
ol-Molk, słynący z  doskonałego połączenia 
pięknej architektury i gry światła. Odwiedzimy 
też oszałamiające tysiącami luster mauzoleum 
Ali ebne Hamze. Po zwiedzeniu typowego dla 
okresu dynastii Zand meczetu Wakil pospace-
rujemy i zrobimy zakupy na przylegającym do 
niego prawdziwym orientalnym bazarze (czas 
wolny). Następnie przejdziemy obok miesz-
kalnej twierdzy Karim Chana i udamy się do 
jednego z ulubionych przez mieszkańców Szi-
razu miejsc wypoczynku - wytwornego ogrodu 
Eram, wpisanego razem z  innymi ośmioma 
ogrodami w kraju na listę UNESCO. Dzień za-
kończymy przy mauzoleum Hafeza, którego 
poezja do dziś wzrusza wszystkich Irańczyków. 
Powrót do hotelu w okolicy Szirazu na nocleg; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu, 
wyruszymy do Persepolis - ceremonialnego 
serca imperium, zbudowanego przez Dariusza 
Wielkiego i jego potomków, uważanego swego 
czasu za „najbogatsze miasto pod słońcem”. 
Obejrzymy m.in. pozostałości uderzających 

W programie: Mezopotamia - zabytki z początków cywilizacji • Jazd - świątynie ognia i wieże wiatru • Teheran – pałace szachów w alpejskiej scenerii 

• Suza - potężny zamek oraz mauzoleum proroka Daniela • Sziraz - miasto poetów i ogrodów • Persepolis - religijne centrum dawnej Persji 

• Isfahan - połowa świata

Iran – Drogą Królewską do świątyń ognia 

Arabia 
Saudyjska

ZEA

Irak

Kuwejt

Ahwaz

Sziraz

Biszapur
Persepolis

Jazd

Mejbod

IRAN

Isfahan
Suza

Teheran

Szusztar

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  
      –› Tour Guide System 

      –› Nowość 

11
dni



39

Bliski Wschód Iran

przepychem sal audiencyjnych i pałaców prywat-
nych, płaskorzeźby orszaku 23 narodów świata 
i „gwardii nieśmiertelnych”, podejdziemy także 
pod grobowiec Artakserksesa III, skąd roztacza 
się wspaniały widok na ruiny. Kolejnym przystan-
kiem będzie Naksz-e Rostam, niezwykły kom-
pleks grobowców władców starożytnego Iranu 
(m.in. Dariusz, Kserkses) wykutych w pionowej 
skale oraz zadziwiających kunsztem płaskorzeźb, 
przedstawiających triumfy królów sasanidzkich. 
Następnie wyruszymy w drogę przez góry Za-
gros aż do miasteczka Abarkuh, w którym zoba-
czymy jedno z najstarszych drzew świata, liczący 
sobie przeszło 4500 lat cyprys. Dojazd do hotelu 
w Jazdzie lub okolicy, obiadokolacja (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Dzień zaczniemy od wizyty 
w Atiszkade- czynnej świątyni ognia, której pło-
mień podtrzymywany jest od 1500 lat. Poznamy 
zasady i symbolikę jednej z najstarszych mono-
teistycznych religii świata - zoroastryzmu. Zo-
baczymy także ulokowane na obrzeżach miasta 
Dachme, tajemnicze wieże milczenia. Będziemy 
mieli okazję przespacerować się pośród urokli-
wych uliczek starego miasta, mijając m.in. Wię-
zienie Aleksandra, czy Mauzoleum Dwunastu 
Imamów. Idąc labiryntem zadaszonych uliczek 
dojdziemy do Meczetu Piątkowego o  impo-
nująco strzelistych minaretach. Podjedziemy 
także pod jedną z bardziej rozpoznawalnych 
wizytówek miasta - kompleks Amir Czachmag 
(czas wolny na zakupy słynnych jazdańskich 
słodyczy), zobaczymy też olbrzymi zbiornik 
na wodę (ab anbar) o sześciu wieżach wiatru. 
Odbędziemy spacer po eleganckich ogrodach 
Doulat Abad, wzorowo oddających założenia 
ogrodu perskiego (UNESCO). Powrót do hotelu 
w Jaździe lub okolicy. W tym dniu nie ma opcjo-
nalnej kolacji w hotelu (Trasa ok. 30 km). Wie-
czorem dla chętnych (dodatkowo płatny) prze-
jazd do położonego na pustkowiu karawanseraju 
Zejn ol-Din, gdzie zjemy tradycyjną kolację oraz 
weźmiemy udział w lekcji astronomii pod gwiaź-
dzistym pustynnym niebem (koszt ok. 30 EUR/
os.; cena i realizacja zależna od ilości chętnych).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyruszymy w  głąb 
Wielkiej Pustyni Słonej do miejscowości Cha-
ranak, założonej jako przystanek dla karawan 
na szlaku chorasańskim. Zbudowana z suszonej 
gliny osada-forteca mieści m.in. Meczet Piątkowy 
z chwiejącym się minaretem oraz ciekawe archi-
tektonicznie pozostałości domostw. Następnie 
mijając dzikie, odludne góry dojedziemy do 
Czak-Czaku, najważniejszej w świecie świątyni 
zoroastryjskiej, położonej wysoko ponad doliną. 
Kolejno odwiedzimy Mejbod, w którym zobaczy-
my Czaparchane - dawną stację pocztową, kara-
wanseraj z przylegającą do niego potężną cyster-
ną na wodę, jak również starożytną „lodówkę” 
- miejsce do wytwarzania i przechowywania lodu. 
Przed wyjazdem do Isfahanu, zobaczymy jeszcze 
wieżę gołębią oraz jeden z ciekawszych tego typu 
obiektów w Iranie - twierdzę Narin. Zakwatero-
wanie w hotelu w Isfahanie lub okolicy; obiado-
kolacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Isfahanu, które rozpoczniemy od placu 
Imama (jednego z największych na świecie), 
zwanego do niedawna Naksz-e Dżahan, czyli 
„Obraz Świata”, co ma odzwierciedlać rangę 
i piękno zgromadzonych przy nim zabytków. Zo-
baczymy dominującą nad okolicą bryłę meczetu 
Imama, zwiedzimy uchodzący za najpiękniejszy 
w Iranie meczet Lotfollah, słynący z subtelnych 
dekoracji i gry światła oraz pałac Ali Kapu - re-
prezentacyjną część kompleksu królewskiego. 

Spojrzymy na „Obraz Świata” z pałacowego 
tarasu oraz wstąpimy do słynącej z niezwykłe-
go wystroju Sali Muzycznej. Odwiedzimy także 
otoczony wspaniałym ogrodem, służący roz-
rywkom i wytwornym przyjęciom, pałacyk Cze-
hel Sotun, a po czasie wolnym przespacerujemy 
się jednym z isfahańskich mostów, podglądając 
styl życia mieszkańców miasta. Przejedziemy 
następnie do dzielnicy Nowa Dżolfa, w której 
zobaczymy bogato zdobioną ormiańską kate-
drę Wank - dowód tolerancji religijnej Islamskiej 
Republiki Iranu. Nocleg w Isfahanie lub okolicy; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Isfahanu, m.in.: łaźnie Ali Gholi Agha, gdzie do-
wiemy się o znaczeniu takich miejsc w kulturze 
Iranu, minaret Ali - jeden z najwyższych w Is-
fahanie, Meczet Piątkowy - prawdziwy „pod-
ręcznik” historii architektury islamu, w którym 
znajdziemy między innymi niezwykle finezyjne 
przykłady sztuki z czasu panowania Mongołów. 
Po południu czas wolny na zakupy i spacery. 
Wieczorem wizyta w zurchane, gdzie zobaczy-
my pokaz tradycyjnych, sięgających korzeniami 
starożytności ćwiczeń wykonywanych przez 
irańskich atletów. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Bardzo wcześnie rano wykwatero-
wanie z hotelu (w tym dniu nie ma śniadania 
w hotelu) i  transfer na lotnisko w  Isfahanie. 
Wylot do Polski. Przylot do Warszawy na lot-
nisko Okęcie. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Iran jest państwem bezwzględnie przestrzegają-
cym zasad religii muzułmańskiej, nie ma możli-
wości wwożenia na jego teren żadnego alkoholu. 
Iran z  punktu widzenia turysty jest krajem 
całkowicie bezpiecznym. Rozpowszechnione 
stereotypy wynikają wyłącznie z  relacji poli-
tycznych pomiędzy Iranem, a innymi krajami. 
W rzeczywistości Irańczycy słyną z gościnności 
i życzliwego stosunku do turystów. 
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - (razem 10 rozpoczętych 
dób hotelowych). Na terenie hotelu restauracja, 
bar, recepcja. Pokoje: 2-os, wyposażone są 
w łazienki z wc (w niektórych hotelach możliwe 
tradycyjne toalety irańskie), często klimatyza-
cję i TV. Wyżywienie: śniadania oraz za dopłatą 
obiadokolacje (we wskazanych dniach, zazwy-
czaj w restauracjach hotelowych); napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (10 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 

polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lokal-
nych przewodników, Tour Guide System, biletów 
wstępu, opłat rezerwacyjnych oraz napiwków 
dla obsługi (razem ok. 290 EUR/os., płatne na 
miejscu) i innych wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(7) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posia-
dający stempel izraelski w paszporcie nie mogą 
wziąć udziału w imprezie.
Wizy. Przy wjeździe do Iranu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania za po-
średnictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj swo-
jego opiekuna wycieczki lub agenta u którego 
dokonywałeś rezerwację. Od obywateli polskich 
nie jest wymagana wiza przy wjeździe do Emi-
ratów Arabskich. Obywateli innych państw niż 
polskie mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowo-wizowe. Oferujemy możliwość wi-
zowania za pośrednictwem Rainbow. O szcze-
góły zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub 
agenta u którego dokonywałeś rezerwację.
Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce, a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 

(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów. 
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich jest dolar ame-
rykański (USD). W  Iranie nie ma możliwości 
dokonywania jakichkolwiek płatności moneta-
mi EUR - akceptowane są wyłącznie banknoty; 
podobnie nie można płacić USD starego typu, 
tj. z  małymi podobiznami prezydentów. Nie 
ma możliwości pobierania gotówki z irańskich 
bankomatów. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5120 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

16.05 - 26.05 5320 9399

06.06 - 16.06 5449 9520

20.06 - 30.06 5280 9249

04.07 - 14.07 5120 9070

15.08 - 25.08 5380 9399

12.09 - 22.09 5370 9470

26.09 - 06.10 5480 9570

03.10 - 13.10 5480 9570

17.10 - 27.10 5480 9570

24.10 - 03.11 5420 9470

Dopłata za pok. 1 os. od 879 

Dopłata za obiadokolacje 610

Kod imprezy: IRC

więcej na: R.pl
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Iran i Emiraty Arabskie  
– Bogactwa obu stron Zatoki Perskiej

 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, na lotnisku 
Chopina, stanowisko odpraw Rainbow (w strefie 
„Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B 
a C lotniska) na 2 godz. przed wylotem samo-
lotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Przelot do Teheranu (możliwe 
przesiadki). Po przylocie odprawa celno-pasz-
portowa i transfer do hotelu w okolicy Teheranu 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu; dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 2  Po późnym śniadaniu w hotelu zwie-
dzanie Teheranu, stolicy Iranu leżącej na zbo-
czach masywu górskiego Alborz. Teheran z ok.16 
mln. mieszkańców jest największym miastem 
Bliskiego Wschodu z licznymi muzeami i kom-
pleksami pałacowymi, z których odwiedzimy 
Muzeum Dywanów, kompleks pałacowy Golestan 
- główną atrakcję stolicy (UNESCO), w którym 

poznamy przepych, jakim otaczała się rodzina 
szacha. Przejedziemy przez zamożne dzielnice 
północnego Teheranu do kompleksu pałaco-
wego Saadabad - rezydencji ostatnich szachów 
Iranu, położonej w olbrzymim parku z widokiem 
na wierzchołki gór Alborz. Zobaczymy też iko-
ny miasta: Pomnik Wolności i wszechobecne 
murale, prezentujące punkt widzenia Islamskiej 
Republiki Iranu na rozmaite kwestie społecz-
no-polityczne. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie i wy-
jazd do Isfahanu. Po drodze przejedziemy do Ka-
szanu: miasta - oazy na szlaku łączącym Teheran 
z Kermanem, przez region słynący z pól różanych. 
Zobaczymy najciekawsze zabytki: domy zamoż-
nych rodzin kupieckich, z których zwiedzimy naj-
lepiej reprezentującą założenie perskiego pałacu 

miejskiego - rezydencję Tabatabaich. Zwiedzimy 
także wspaniale zachowane łaźnie Amira Ahma-
da, w których dowiemy się jakie funkcje, poza 
higienicznymi, pełniły takie miejsca na Bliskim 
Wschodzie. Odwiedzimy również wieś Abjane, 
znaną w Iranie z labiryntu uliczek i charaktery-
stycznej czerwonej barwy budynków. Przejazd 
do Isfahanu, zakwaterowanie w hotelu (możliwe 
w późnych godzinach wieczornych), obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Isfahanu, które rozpoczniemy od przejazdu 
do dzielnicy Nowa Dżolfa, gdzie zobaczymy 
ormiańską katedrę Wank - dowód tolerancji re-
ligijnej Islamskiej Republiki Iranu. W drodze do 
centrum zwiedzimy jeszcze Meczet Piątkowy, 
który dzięki mieszance stylów budowy mógłby 
uchodzić za encyklopedię architektury muzuł-
mańskiej. Dotrzemy wreszcie do placu Imama 
(jednego z największych na świecie), zwanego 
do niedawna Naksz-e Dżahan, czyli „Obraz 
Świata”, co ma odzwierciedlać rangę i piękno 
zgromadzonych przy nim zabytków. Zwiedzimy 
dominujący nad okolicą meczet Imama oraz 
uchodzący za najpiękniejszy w  Iranie meczet 
Lotfollah, słynący z kafelkowych dekoracji i gry 
światła. Zerkniemy także na pałac Ali Kapu - re-
prezentacyjną część kompleksu królewskiego, jak 
również przespacerujemy arkadami skrywający-
mi sklepy z rzemiosłem i warsztaty. Odwiedzimy 
również otoczony wspaniałym ogrodem, służą-
cy dawniej rozrywkom i wytwornym przyjęciom 
pawilon Czehel Sotun. Czas wolny na zakupy na 
isfahańskim bazarze. Powrót do hotelu; obiado-
kolacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd w kierunku Szirazu. 

Po drodze zwiedzimy Naqsz-e-Rostam, dolinę 
w której na otaczających ją wysokich ścianach 
skalnych wykuto grobowce i pochowano czterech 
perskich królów z dynastii Achemenidów. Wej-
ścia grobowców ozdobione są pięknymi reliefami. 
Następnie przejedziemy do Persepolis, jednej ze 
stolic Persji z czasów starożytnych. Obiekt stano-
wi imponujących rozmiarów kompleks świątyń 
i pałaców słynących z bogactwa w całym sta-
rożytnym świecie. Persepolis, którego perska 
nazwa brzmi Tacht-e Dżamszid, jest szczególnie 
mocno związane z mitologią starożytnego Iranu 
i stanowiło przez wiele stuleci religijne centrum 
kraju. Przyjazd wieczorem do Szirazu, zakwate-
rowanie i nocleg w hotelu;obiadokolacja (opcjo-
nalnie) i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie 
Szirazu, znanego jako miasto poetów i ogrodów. 
Odwiedzimy położone w urokliwym ogrodzie 
mauzoleum ukochanego przez wszystkich 
Irańczyków poety Hafeza z Szirazu. Następnie 
mijając górującą nad centrum miasta twierdzę 
Arg-e Karim Khan, dojedziemy do Naran-
dżestanu - położonej w przytulnym ogrodzie 
rezydencji, słynącej z różnorodnych dekoracji. 
Na koniec zwiedzimy pięknie zdobiony meczet 
Nasr ol-Molk, znany z  kalejdoskopowej gry 
światła i różowych kafelków. (Trasa ok. 30 km). 
Po zakończeniu zwiedzania, przejazd na lotni-
sko w Szirazie i wylot do Szardży lub Dubaju. 
Po odprawie celno-paszportowej, transfer do 
hotelu w  Dubaju lub okolicy; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Dubaju. 
Najpierw skierujemy się ku starym częściom mia-
sta, gdzie przespacerujemy się po pieczołowicie 
odrestaurowanej dzielnicy Al Fahidi. Wąskimi 
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W programie: Teheran - pałace szachów w alpejskiej scenerii • Isfahan - legendarna połowa świata • Sziraz - miasto poetów i ogrodów 

• Persepolis - religijne centrum dawnej Persji • Naqsz-e-Rostam - starożytne grobowce królów • Dubaj - największe i najdroższe budowle świata 

• Abu Dhabi - stolica Emiratów i największy meczet • Ferrari World (fakultatywnie)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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uliczkami dojdziemy do Muzeum Kawy (możli-
wość spróbowania parzonej lokalnym sposobem 
kawy arabskiej), fragmentów murów miejskich 
oraz odwiedzimy jeden z tradycyjnych domów. 
Przejdziemy także wzdłuż dubajskiej zatoki do 
przystani łódek abra, którymi przeprawimy się na 
przeciwległy brzeg, oglądając miasto od strony 
wody. Tym samym znajdziemy się na słynnych 
dubajskich targach ze złotem i przyprawami. 
Czas wolny na zakupy. Następnie w programie 
największe centrum handlowe świata, Dubai 
Mall, gdzie przejdziemy obok jego głównych 
atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-
spadów ze skoczkami. Wjedziemy także na taras 
widokowy najwyższego budynku świata, Burdż 
Chalify, a na koniec obejrzymy pokaz „tańczących 
fontann”. Po południu odwiedzimy dzielnicę 
najwyższych apartamentowców świata, Marinę. 
Dla chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo około 30 USD/os). Kolejno przeje-
dziemy na słynny archipelag sztucznie usypa-
nych wysp Palm Jumeirah, na którego końcu 
usytuowany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy 
w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwane 
przez około 65000 morskich zwierząt. Na ląd 
wrócimy kolejką magnetyczną Monorail, z której 
wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę. 
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie nie 
tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę wody 
w Zatoce Perskiej, ale również sfotografować 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon mia-
sta - nawiązujący kształtem do żagla hotel Burj 
Al-Arab. Odwiedzimy również kompleks Madinat 
Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. Następ-
nie przejazd do pobliskiego centrum handlowego 
Mall of the Emirates, w którym znajduje się m.in. 
pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty stok nar-
ciarski. Wieczorem powrót do hotelu w Dubaju 
lub okolicy na nocleg. Obiadokolacja (opcjonal-
nie). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następ-
nie przejazd do centrum. Zatrzymamy się na 
zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 
Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
poznamy sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Sadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy), 
obiadokolacja (opcjonalnie); nocleg. (Trasa ok. 
300 km) Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania z wizyty w Ferrari World (za dodat-
kową opłatą ok. 95 USD/os). Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własny koszt taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 9  Bardzo wcześnie rano wykwatero-
wanie z hotelu i transfer na lotnisko w Dubaju 
(lub transfer do wybranego hotelu dla Klientów 
przedłużających pobyt - doba hotelowa trwa do 
godziny 10:00). W zależności od godziny wylotu 

śniadanie w hotelu lub suchy prowiant na drogę. 
Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wymie-
nionych w programie wymagany jest odpowiedni 
ubiór: długie spodnie, koszule polo (z kołnie-
rzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz długie 
spódnice i bluzki zakrywające ręce dla kobiet. Iran 
jest państwem bezwzględnie przestrzegającym 
zasad religii muzułmańskiej, toteż nie ma możli-
wości wwożenia na jego teren żadnego alkoholu. 
Iran z punktu widzenia turysty jest krajem całko-
wicie bezpiecznym. Rozpowszechnione stereo-
typy wynikają wyłącznie z relacji politycznych 
pomiędzy Iranem a innymi krajami. W rzeczywi-
stości Irańczycy słyną z gościnności i życzliwego 
stosunku do turystów. 
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Ze względu na prawo Islamskiej Republiki Iranu, 
kobiety nie mogą zajmować pierwszego rzędu 
w autobusie poruszającym się po terytorium 
kraju. Dotyczy to również osób które zakupiły 
opcję „dopłata do najlepszych miejsc w auto-
karze”. Możliwość zajmowania miejsc od rzędu 
drugiego autobusu.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 8 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2-osobowe, wypo-
sażone w łazienki z wc (w niektórych hotelach 
możliwe tradycyjne toalety irańskie), klimatyza-
cję, często TV. Wyżywienie: śniadania, a za do-
płatą obiadokolacje (we wskazanych dniach, za-
zwyczaj w restauracjach hotelowych); napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne. Do dyspozycji 
gości: na terenie hotelu najczęściej: restauracja, 
bar, recepcja z sejfami. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w katalogu „Wypoczynek ZEA” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (8 rozpoczętych dób 
hotelowych lub 15 rozpoczętych dób hotelowych 
dla Klientów przedłużających pobyt w Emira-
tach), wyżywienie: śniadania, a dodatkowo dla 
Klientów przedłużających pobyt w Emiratach - 
wg opisu wybranego hotelu, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta. podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych oraz napiwków dla obsługi 
(razem ok. 290 USD/os, płatne u pilota), taksy 
turystycznej w Dubaju (ok. 20 USD za pokój za 
objazd - płatne w hotelu oraz przy wyborze 
drugiego tygodnia pobytu (taksa i depozyt) - 
wysokość taksy oraz depozytu uzależniona od 
hotelu) i innyh wydatków osobistych.

W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy 
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za dobę. 
w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
podczas objazdu (7) w systemie rezerwacyjnym 
(napoje płatne dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posia-
dający stempel izraelski w paszporcie nie mogą 
wziąć udziału w imprezie.
Wizy. Przy wjeździe do Iranu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania za po-
średnictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj swo-
jego opiekuna wycieczki lub agenta u którego 
dokonywałeś rezerwację. Od obywateli polskich 
nie jest wymagana wiza przy wjeździe do Emi-
ratów Arabskich. Obywateli innych państw niż 
polskie mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowo-wizowe. Oferujemy możliwość wi-
zowania za pośrednictwem Rainbow. O szcze-
góły zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub 
agenta u którego dokonywałeś rezerwację.
Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce, a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów. 
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich jest dolar ame-
rykański (USD). W  Iranie nie ma możliwości 
dokonywania jakichkolwiek płatności moneta-
mi EUR - akceptowane są wyłącznie banknoty; 
podobnie nie można płacić USD starego typu, 

tj. z  małymi podobiznami prezydentów. Nie 
ma możliwości pobierania gotówki z irańskich 
bankomatów. 

CENA OD

5299 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 599 zł

Cassells Al Barsha 
**** 

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: IRD

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.05 - 30.05 5570 9799

05.06 - 13.06 5549 9699

19.06 - 27.06 5480 9570

03.07 - 11.07 5299 9349

14.08 - 22.08 5480 9570

04.09 - 12.09 5570 9799

18.09 - 26.09 5620 9799

02.10 - 10.10 5680 9899

16.10 - 24.10 5749 10020

23.10 - 31.10 5549 9699

Dopłata za pok. 1 os. od 950 

Dopłata za obiadokolacje 650 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, na lotnisku 
Chopina, stanowisko odpraw Rainbow (w strefie 
„Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B 
a C lotniska) na 2 godz. przed wylotem samo-
lotu. Wylot do Teheranu (możliwa przesiadka). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. (w tym dniu nie ma kolacji 
w hotelu). 
 Dzień 2  Przylot do Teheranu we wczesnych 
godzinach porannych. Po wylądowaniu i od-
prawie paszportowo celnej, przejazd do hote-
lu w okolicy Teheranu, zakwaterowanie, czas 
na odpoczynek po podróży. Późne śniadanie, 
następnie zwiedzanie stolicy Iranu, leżącej na 
zboczach masywu górskiego Elburs. Teheran 
z kilkunastoma milionami mieszkańców jest naj-
większym miastem Bliskiego Wschodu i najbar-
dziej kosmopolitycznym miastem kraju. Zwiedzi-
my główną atrakcję stolicy - kompleks pałacowy 
Golestan, wpisany na listę UNESCO, w którym 

poznamy przepych, jakim otaczała się rodzina 
szacha. Zatrzymamy się przy Wieży Wolno-
ści - jednej z najbardziej charakterystycznych 
ikon miasta, zobaczymy także wszechobecne 
murale prezentujące punkt widzenia Islamskiej 
Republiki Iranu na rozmaite kwestie społeczno-
-polityczne. Zobaczymy Muzeum Narodowe oraz 
zajrzymy do jednego z szyickich meczetów. Wje-
dziemy także na platformę widokową najwyższej 
budowli kraju - wieży Milad, skąd ujrzymy ogrom 
Teheranu. Powrót do hotelu. W tym dniu obiad 
lub kolacja. (Trasa: ok. 100 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy na północ, w kierunku Morza Ka-
spijskiego. Po drodze zatrzymamy się w mia-
steczku Rudbar, znanym w  Iranie z maryna-
tów. Będzie możliwość zakupienia lokalnych 
specjałów: lawaszaków - sprasowanych owo-
cowych arkuszy, czy marynowanych w sosie 
orzechowo-granatowym oliwek. Następnie 

przejedziemy do Masuleh, mijając urzekające 
zielenią pola herbaciane. Położona na stromym 
zboczu góry Talesz, w otoczeniu bujnych lasów 
wieś zachwyca widokami i zabudową. Gąszcz 
miodowo-złotych domków kryje labirynt uliczek 
i przejść prowadzących na tarasy widokowe na 
dachach; wszędzie pełno kameralnych restau-
racji i handlujących rękodziełem i przyprawami 
sklepikarzy. Po czasie wolnym przejazd do Rasz-
tu/Bandar-e Anzali na nocleg. W tym dniu obiad 
lub kolacja. (Trasa ok. 480 km)
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu pojedziemy do Ardabilu, gdzie zwie-
dzimy siedzibę i  mauzoleum pierwwszych 
Safawidów - jednej z  najbardziej twórczych 
dysnastii nowożytnego Iranu.Zachwyci nas 
niezwykła architektura i  wspaniały wystrój 
wnętrz tej budowli.To z Safawiddami właśnie 
polscy władcy w XVI i XVII wieku nawiązali so-
jusz przeciwko Turcji. Po zwiedzaniu udamy się 
w stronę granicy z Azerejdżanem. Po odprawie 
paszportowo-celnej, pojedziemy do Lenkoran. 
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. W tym dniu 
obiad lub kolacja (Trasa ok. 540 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do stoli-
cy kraju, Baku. Jest to największe miasto nad 
Morzem Kaspijskim, w którym żyje ¼ ludności 
całego Azerbejdżanu. Swój rozwój zawdzięcza 
Baku złożom ropy naftowej, jego bogactwo 
przejawia się w  nowoczesnych budowlach 
otaczających zabytkowe centrum. Zaczniemy 
od wspaniale odrestaurowanego Iczeri Szeher - 
bakijskiego Starego Miasta, gdzie przyjrzymy się 

z bliska jego symbolom: Wieży Dziewiczej z XII 
w., Pałacowi Szachów Szyrwanu i Karawansera-
jowi. Zobaczymy ze wzgórza panoramę miasta 
amfiteatralnie rozlokowanego w zatoce z Pro-
spektem Nafciarzy, czyli promenadą ciągnącą 
się wzdłuż wybrzeża. Przejdziemy olśniewa-
jącą ulicą Nizamiego, zobaczymy także Plac 
Fontann. Następnie zakwaterowanie w hotelu 
w Baku lub okolicy i nocleg. W tym dniu obiad 
lub kolacja (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zobaczymy najwięk-
sze atrakcje otaczające azerbejdżańską stolicę. 
Zatrzymamy się w Gobustanie przy prehisto-
rycznych rytach naskalnych, dokumentujących 
życie dawnych mieszkańców tego rejonu. Bę-
dziemy mieli też okazję podejść do unikatowych 
wulkanów błotnych. Przejedziemy trasą przez 
pola naftowe na Półwysep Apszeroński i zwie-
dzimy świątynię ognia Ataszgah, święte miej-
sce zoroastrian. Zwiedzanie zakończymy przy 
niezwykłej „płonącej” górze Janardag, z której 
od tysięcy lat ulatnia się gaz ziemny. Powrót do 
hotelu, czas wolny i nocleg. W tym dniu obiad 
lub kolacja (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjedziemy w głąb 
kraju. Naszym pierwszym postojem będzie 
harmonijnie wkomponowane w pionową ścia-
nę skalną mauzoleum szejka Diri Baby w wiosce 
Maraza. Architektura obiektu ciekawie wykorzy-
stuje symbolikę figur geometrycznych, a samo 
miejsce emanujące duchowością obrosło w licz-
ne legendy. Następnie dojedziemy do Szemachy 
- miasta o bogatej historii, które na przestrzeni 

W programie: Teheran – pałace Szachów w alpejskiej scenerii • Masuleh – bajkowa wioska ponad herbacianymi polami • Ardabil - mauzoleum 
Safawidów • Baku – bogactwo historii i petrodolarów • Lachicz – rzemiosło w antycznej wsi • półwysep apszeroński i Gobustan – świątynie 
ognia i wulkany błotne • Szeki – pałace Szachów Szyrwanu • Tbilisi – największy klejnot w koronie Gruzji • Kazbeg – najpiękniejsze scenerie 
wielkiego Kaukazu • fantastyczne klasztory Armenii • Erywań – miasto różowego Tufu

Iran, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia – Kaukaski kwartet
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dwóch tysięcy lat swojego istnienia często było 
areną ważnych wydarzeń. Obejrzymy tam oka-
zały Meczet Piątkowy i nostalgiczny cmentarz 
Yeddi Gumbez z grobowcami rodziny lokalnych 
władców. Kolejno przejedziemy kanionem rzeki 
Girdimanczaj do położonej daleko od głównych 
szlaków pradawnej wsi Lachicz. Miejscowość 
znana jest z  charakterystycznej, doskonale 
zachowanej zabudowy oraz z warsztatów rę-
kodzielniczych specjalizujących się w wyrobach 
miedzianych i  tkaniu dywanów. W  Lachiczu 
mamy szansę zobaczyć jak tradycyjną techniką 
wyrabiane są miedziane tace, talerze, dzbany 
i czary. Przejazd do Szeki na nocleg. W tym dniu 
obiad lub kolacja (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zwiedzanie Szeki. Jest to jedno z bardziej urokli-
wych miast Azerbejdżanu; usytuowane 700 m 
n.p.m., otoczone górami i  dębowym lasem, 
przypomina starożytny amfiteatr. Znane było 
jako ważny punkt Jedwabnego Szlaku. Dawni 
władcy - chanowie, ulokowali tu w XVIII w. swój 
letni pałac w orientalnym stylu, jeden z najcen-
niejszych i najwspanialszych w tej części świata 
z unikatowymi freskami i witrażami. Zobaczymy 
również karawanseraj - dawny zajazd dla kara-
wan kupieckich. Następnie przejazd na granicę 
azerbejdżańsko-gruzińską, odprawa paszpor-
towo-celna. Dojazd do Tbilisi, zakwaterowanie 
i nocleg. W tym dniu obiad lub kolacja (Trasa 
ok. 290 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie stolicy Gruzji, Tbilisi. Przejedziemy reprezen-
tacyjną aleją Szoty Rustawelego, mijając m.in. 
olśniewający gmach Opery i stary Parlament 
oraz odbędziemy spacer po Starym Mieście. 
Zobaczymy m.in. złoty pomnik św. Jerzego, 
kościół Sioni skrawający jedną z najświętszych 
relikwii Gruzji - krzyż św. Nino, plac Majdan, 
jak również niezliczone kamienice o ażurowych 
balkonach. Wjedziemy także kolejką linową pod 
twierdzę Narikala, skąd roztacza się jeden z naj-
piękniejszych widoków na miasto, podejdziemy 
również pod słynne tbiliskie łaźnie. Następnie 
wyruszymy do Mcchety, stolicy starożytnego 
Królestwa Iberii, a dziś jednego z najchętniej 
odwiedzanych miejsc w kraju. Zatrzymamy się 
w punkcie widokowym przy kościółku Dżwari, 
skąd rozciąga się widok, który zachwycał rosyj-
skich poetów romantycznych. W Mcchecie zwie-
dzimy świątynię Sweti Cchoweli, do niedawna 
siedzibę patriarchów, w której zgromadzono 
wiele cennych relikwii i ikon. Powrót do hotelu 
w Tbilisi lub okolicy na nocleg. W tym dniu obiad 
lub kolacja (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wyruszymy w stronę 
Wysokiego Kaukazu krętą, górską Gruzińską 

Drogą Wojenną. Pierwszym przystankiem bę-
dzie punkt widokowy przy położonej nad Je-
ziorem Żynwalskim fortecy Ananuri. Następnie 
pokonując Przełęcz Krzyżową dotrzemy do Ste-
pantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejscowości 
położonej już przy granicy z Rosją. Przy dobrej 
pogodzie rozciągają się stąd wspaniałe widoki 
na szczyty Kaukazu: mamy szansę ujrzeć masyw 
Kazbek o wys. 5033 m.n.p.m. Tu przesiądziemy 
się do samochodów terenowych i podjedziemy 
do kościółka Cminda Sameba. Fotografie tej 
XIV w. świątyni są ozdobą wszystkich albumów 
i przewodników po Gruzji. W trakcie wycieczki 
obiad. Następnie powrót do hotelu w okolicy 
Tbilisi na nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do granicy z Armenią. Po 
odprawie celno-paszportowej zwiedzimy 
kompleks klasztorny Haghpat z  X -X III w. 
będący przykładem najznamienitszej ormiań-
skiej średniowiecznej architektury. Następnie 
przejedziemy na zwiedzanie kolejnego ze-
społu klasztornego z X w. - Sanahin. Te dwa 
kompleksy (wpisane na listę UNESCO) były 
ośrodkami naukowymi, gdzie wykładano nauki 
humanistyczne, prowadzono uczone dysputy, 
pisano prace naukowe. Następnie przejazd do 
położonego wysoko w  górach jeziora Sevan 
zwanego Szmaragdem Armenii. Jest to drugie 
co do wielkości słodkowodne jezioro górskie 
na świecie, położone na wysokości ok. 1900 
m.n.p.m. Zwiedzanie klasztoru Sevanawank 
z VIII - IX w. Tak zwany „Czarny Klasztor” był 
wg przekazów miejscem banicji wysoko uro-
dzonych, jak również grzesznych duchownych. 
Kobiety nie miały tu wstępu. Przejazd do hotelu 
w okolicy Tsaghkadzor na nocleg. W tym dniu 
obiad lub kolacja (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wyruszymy w głąb 
gór Geghama, do częściowo wykutego w ska-
le klasztoru Geghard, zwanego Monastyrem 
Włóczni, ponieważ zgodnie z  przekazami 
przechowywano w  nim grot włóczni Longi-
nusa, którą przebito bok Chrystusa na krzyżu. 
Dziś jeden z chętniej odwiedzanych obiektów 
sakralnych w Armenii, początkowo służył jako 
świątynia pogańska, związana z wybijającym 
wewnątrz groty źródełkiem wody. Następnie 
przejedziemy do Garni, w którym zwiedzimy 
ruiny pałacu letniego królów Armenii z odbudo-
waną świątynią boga Mitry. Jest to jedyny tego 
typu obiekt w całym byłym ZSRR. Wczesnym 
popołudniem przejedziemy do stolicy Armenii, 
Erywania, gdzie odbędziemy spacer po mieście. 
Zaczniemy od Kaskady - interesującego założe-
nia urbanistycznego, przed którym urządzono 
park rzeźby na otwartej przestrzeni. Stamtąd 

przejdziemy obok gmachu Opery na Bulwar 
Północny, reprezentacyjny deptak stolicy. Po 
czasie wolnym podjedziemy jeszcze pod po-
mnik Ludobójstwa Ormian z 1915 r. Przejazd do 
hotelu na nocleg. W tym dniu obiad lub kolacja 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfer na 
lotnisko w Erywaniu i powrót do Polski (możliwa 
przesiadka).
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - położone zwykle poza 
centrami miast. Pokoje: 2 - osobowe, wyposa-
żone są w łazienki z wc (w niektórych hotelach 
możliwe tradycyjne toalety irańskie), klimaty-
zację, często TV. Do dyspozycji gości: lobby, 
restauracja i bar. Wyżywienie: śniadania kon-
tynentalne typu bufet oraz obiady lub kolacje 
wg programu (bufet lub zestawy serwowane do 
stolików; napoje dodatkowo płatne).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym: Warszawa - Iran (Teheran) 
oraz Armenia (Erywań) - Warszawa (możliwa 
przesiadka), opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie (12 rozpoczętych dób hotelowych), trans-
fery klimatyzowanym autokarem lub busem, 
wyżywienie: 12 śniadań/pakietów śniadanio-
wych oraz 11 obiadów lub kolacji wg programu, 
napoje dodatkowo płatne), obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
wizę do Iranu i Azerbejdżanu (wizowanie w Pol-
sce, opłaty wg cennika), kosztów biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług przewod-
nickich, napiwków, Tour Guide System - razem 
ok. 250 EUR/os. płatne na miejscu; imprez fa-
kultatywnych, taksy turystycznej, dodatkowych 
posiłków we własnym zakresie (10-15 EUR/1 
posiłek) oraz innych wydatków osobistych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach muze-
alnych.
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia. Klienci posiadający stem-
ple izraelskie w paszportach nie mogą uczest-
niczyć w wycieczce. Uwaga! Osoby posiadające 
w paszporcie stemple z Armenii, mogą spotkać 
się z odmową wjazdu na teren Azerbejdżanu, 
mimo posiadania ważnej wizy. Uczestnikom 
imprezy, którzy wcześniej byli w Armenii, za-
leca się wymianę paszportu przed złożeniem 
wniosku o wizę do Azerbejdżanu. Utrudnienie 
to dotyczy jedynie Azerbejdżanu; służby gra-
niczne Armenii nie robią problemu z wjazdem 
na teren tego kraju po wcześniejszym pobycie 
w Azerbejdżanie
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za 
pośrednictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj 
swojego opiekuna wycieczki lub agenta u któ-
rego dokonywałeś rezerwację.
Dla obywateli polskich nie jest wymagana wiza 
przy wjedzie do Gruzji i Armenii (konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu).
Szczegółowe informacje dotyczące wiz dostęp-
ne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4849 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.04 - 26.04 4849 8599

28.04 - 10.05 4999 8799

19.05 - 31.05 5149 9020

09.06 - 21.06 4999 8799

30.06 - 12.07 5270 9099

21.07 - 02.08 5070 8899

11.08 - 23.08 4899 8599

18.08 - 30.08 5070 8899

08.09 - 20.09 4949 8699

22.09 - 04.10 4949 8699

Dopłata za pok. 1 os. od 3110 

Kod imprezy: IRO

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a następnie transfer do ho-
telu w okolicy Akaby lub Wadi Musa na kolację 
i nocleg. (Trasa ok. 50 lub 200 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 

oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-
te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie lub 
okolicy, kolacja i nocleg. (Trasa 300 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na Górę Nebo 
skąd podziwiać będziemy panoramę doliny Jor-
danu i Ziemi Świętej. Według tradycji Góra Nebo 
to miejsce, z którego Mojżesz po raz pierwszy 
i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. Następnie 
zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, gdzie na 
wzgórzu mieszczącym pozostałości potężnej 
niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum Ar-
cheologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy 
mogli oglądać panoramę miasta, w tym rzym-
ski teatr i odeon, czyli starożytną filharmonię. 
Następnie udamy się do Dżerasz (forum, świą-
tynia Artemidy, kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim ulica 600 kolumn). W dalszą drogę 
przejedziemy w stronę granicy jordańsko-izrael-
skiej. Po odprawie granicznej przejazd do Tybe-
riady. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w Tyberiadzie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna - ok. 35 USD/os.). Podczas obiadu bę-
dzie można delektować się wyśmienitym obia-
dem z endemicznie występującą w tym rejonie 
rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD/
os.). Następnie zwiedzimy miejsca związane 
z ważnymi dla chrześcijan wydarzeniami: Mała 
Tabgha - kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus 
Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego 
następcę na ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie 
wspominane w Biblii miejsce zamieszkania Je-

zusa oraz Góra Błogosławieństw (miejsce tzw. 
Kazania na Górze). Tego dnia odwiedzimy ki-
buc - specyficzną izraelską formę „spółdzielni”. 
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie lub Na-
zarecie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Potem udamy się do Haj-
fy, gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody 
Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, 

W programie: Jerozolima - święte miasto • Petra - skarb UNESCO • Dżerasz i ulica 600 kolumn • Wzgórza Golan (fakultatywnie) • Amman 
i góra Nebo• Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Cezarea Nadmorska • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Jordania i Izrael

IZRAEL

Morze
Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

TyberiadaAkka

Jaffa
Betlejem

Amman

Aqaba

      –› Nowość  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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chrześcijaństwa i  islamu). Następnie przeje-
dziemy do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego 
portowego miasta wybudowanego przez króla 
Heroda Wielkiego, zobaczymy m. in.: hipodrom, 
teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców 
z potężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza 
Śródziemnego dojedziemy do Tel Avivu (prze-
jazd przez najciekawsze części miasta). Dotrze-
my do Jaffy - miasteczka pamiętającego wy-
darzenia wspominane w Starym Testamencie. 
Spacer po starej Jaffie. Przejazd do Betlejem / 
Hebronu lub okolicy; zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy a także dojdziemy do Ściany Płaczu. 
Przejazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa 
- wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na 
niej Bazylice Narodzenia Pańskiego. Dla chęt-
nych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD)/os. Kolacja i nocleg w Betlejem / He-
bronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze 
Martwe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę 
Heroda Wielkiego i jednocześnie miejsce walki 
zelotów - społeczności Żydów, która najdłużej 
opierała się Rzymowi. Następnie zwiedzimy 
starożytną wioskę Esseńczyków, twórców słyn-

nych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego 
oraz kąpiel w Morzu Martwym - 420 m poni-
żej poziomu morza. Przejazd i przekroczenie 
granicy z Jordanią; na nocleg i kolacja w hotelu 
w Aqabie lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na lotnisko w Aqabie. Odprawa 
paszportowa i wylot do Polski. 
Dla klientów pozostających na 
pobyt - transfer do wybrane-
go hotelu w Aqabie i pobyt 
w  dniach 8-14, a  dnia 15 
wykwaterowanie i  wylot 
do Polski. (Trasa ok. 50 
km). 
Uwagi! Kolejność realizacji 
punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę krajów wielowyznanio-
wych, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 

HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania oraz kolacje (wg. opisu w programie).
Kategoria lokalna: ***.

Dla chętnych za dopłatą istnieje moż-
liwość przedłużenia pobytu 

o 7 kolejnych nocy w wybra-
nym hotelu w Aquabie lub 

nad Morzem Martwym. 
Opisy hoteli w katalogu 
„Wypoczynek Jordania” 
i w systemie rezerwacyj-

nym R.pl.
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obejmuje: 
przeloty samolotem do/z Aqaby, 

opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(razem 7 rozpoczętych dób hotelowych), wy-
żywienie: śniadania i obiadokolacje lub lunche, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w  Polsce, opiekę polskiego pilota 
podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - 
wariant podstawowy (NW, KL, Assistance oraz 
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii, 
transferu autobusem lokalnym przez granicę 
jordańsko- izraelską, kosztów realizacji pro-
gramu zwiedzania (wizy i opłat granicznych, 
biletów wstępu, zwiedzania Masady, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp.) - ok. 340 USD/os; Cena nie 
obejmuje również: napojów do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych opisanych w progra-
mie oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest 
w  paszporcie na lotnisku w  Aqabie. Aby 
sprawnie załatwić formalności związane z prze-
kroczeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na 
5 dni przed wylotem, prosimy o dostarczenie 
następujących danych paszportowych: imię, 
nazwisko, data urodzenia, narodowość, seria 
i numer paszportu, data wydania i ważności 
paszportu (paszport ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 

granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

City Tower Hotel Aqaba 
*** 

od 670 zł

Dweik Hotel 3 
*** 

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2470 zł

Kod imprezy: JOI

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.05 - 11.05 2499 4520

11.05 - 18.05 2520 4549

18.05 - 25.05 2530 4570

25.05 - 01.06 2570 4570

01.06 - 08.06 2530 4570

08.06 - 15.06 2549 4599

15.06 - 22.06 2549 4599

22.06 - 29.06 2549 4599

29.06 - 06.07 2520 4549

06.07 - 13.07 2520 4549

13.07 - 20.07 2520 4549

20.07 - 27.07 2520 4549

27.07 - 03.08 2520 4549

03.08 - 10.08 2470 4470

10.08 - 17.08 2470 4470

17.08 - 24.08 2470 4470

24.08 - 31.08 2470 4470

31.08 - 07.09 2470 4470

07.09 - 14.09 2599 4699

14.09 - 21.09 2599 4699

21.09 - 28.09 2599 4699

28.09 - 05.10 2599 4699

05.10 - 12.10 2549 4599

12.10 - 19.10 2499 4520

19.10 - 26.10 2470 4470

Dopłata za pok. 1 os. od 1229

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Jordania

Jordania – Dwa Morza
W programie: wypoczynek w Aqabie - kurorcie Królestwa Jordanii (2 dni) • Petra - zabytek UNESCO • Wypoczynek nad Morzem Martwym (2 dni) 

• Betania - mejsce chrztu Jezusa Chrystusa • Góra Nebo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

Betania

Aqaba

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Bliski Wschód Jordania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a  następnie transfer do 
hotelu w Aqabie lub okolicy. Kolacja (fakulta-
tywnie) i nocleg.
 Dzień 2-3  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Wadi Rum, Ejlat itp.) - aktualną 
ofertę przedstawi rezydent na miejscu. Kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg w Aqabie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedza-
nie Petry, zabytku wpisanego na światową 
listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć m.in. 
Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatejski 
teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz 
świątynię boga Duszary. Całe miasto wykute 
w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi. Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 
r. otworzono Petrę dla turystów. Niektóre 
budowle umieszczone są także na pobliskich 
szczytach - polecamy spacer do malowniczo 
położonego Klasztoru. Po południu przejazd 
do hotelu nad Morzem Martwym, kolacja (fa-
kultatywnie) i nocleg. (Trasa piesza 10 km + 
Trasa 300 km).
 Dzień 5-6  Dzień wolny na kąpiele słonecz-
ne i morskie nad Morzem Martwym - w najniż-
szym na powierzchni ziemi punkcie sięgającym 
424 metrów poniżej poziomu morza. Kolacja 

(fakultatywwnie) i nocleg w hotelu nad Morzem 
Martwym. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych (m. in. Amman, Betlejem, Jero-
zolima) - aktualną ofertę przedstawi rezydent 
na miejscu. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg nad 
Morzem Martwym.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd do Betanii nad rzeką Jordan, gdzie ochrzczo-
ny został Jezus Chrystus. Następnie udamy się 
na górę Nebo, uznawaną za miejsce śmierci Moj-
żesza. Przy dobrej pogodzie można stąd dojrzeć 
mury Jerozolimy. Wizyta w kościele Św. Jerzego 
gdzie zachowała się mozaika Ziemi Świętej z VI 
wieku. Odwiedzimy warsztat gdzie zapoznamy 
się z techniką produkcji mozaik z czego słynie re-
gion Madaba. Przejazd do hotelu w Aqabie. Ko-
lacja (fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów pozo-
stających na pobyt - transfer do wybranego ho-
telu w Aqabie lub nad Morzem Martwym i pobyt 
w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie i wylot 
do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 

HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania, za dopłatą możliwość dokupienia 
obiadokolacji. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w  wybranym hotelu w  Aquabie lub nad 
Morzem Martwym. Opisy hoteli w katalogu 
„Wypoczynek Jordania” i w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotni-
sku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, kosztów realizacji programu zwiedzania 
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour 
Guide System, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 170 USD/os; Cena 
nie obejmuje również ewentualnych wycieczek 
fakultatywnych oraz innych wydatków osobi-
stych.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w syste-
mie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
Uwaga! Dla chętnych za dopłatą istnieje moż-
liwość przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Aquabie lub nad Morzem 
Martwym. Opisy hoteli są dostępne w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-

dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

City Tower Hotel Aqaba 
*** 

od 670 zł

Dweik Hotel 3 
*** 

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1880 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.05 - 11.05 1949 3470

11.05 - 18.05 1920 3470

18.05 - 25.05 1949 3499

25.05 - 01.06 1949 3499

01.06 - 08.06 1949 3499

08.06 - 15.06 1949 3499

15.06 - 22.06 1949 3499

22.06 - 29.06 1949 3499

29.06 - 06.07 1949 3499

06.07 - 13.07 1949 3499

13.07 - 20.07 1949 3499

20.07 - 27.07 1949 3499

27.07 - 03.08 1949 3499

03.08 - 10.08 1899 3430

10.08 - 17.08 1899 3430

17.08 - 24.08 1899 3430

24.08 - 31.08 1899 3430

31.08 - 07.09 1899 3430

07.09 - 14.09 1980 3570

14.09 - 21.09 1980 3570

21.09 - 28.09 1980 3570

28.09 - 05.10 1980 3570

05.10 - 12.10 1970 3499

12.10 - 19.10 1949 3470

19.10 - 26.10 1880 3399

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

Kod imprezy: JOL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Jordania

W programie: wypoczynek w Aqabie - kurorcie Królestwa Jordanii (2 dni) • pustynia Wadi Rum - niezwykła dolina leżąca wśród skał 

• Petra - skarb UNESCO • Amman - stolica Jordanii • Góra Nebo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

The best of Jordan

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

Amman

Aqaba

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Bliski Wschód Jordania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a  następnie transfer do 
hotelu w Aqabie lub okolicy. Kolacja (fakulta-
tywnie) i nocleg.
 Dzień 2  Odpoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu wycieczka w głąb 
pustyni Wadi Rum. Jest to obszar wpisany na 
listę UNESCO w 2011 r., jedno z najpiękniejszych 
miejsc na Bliskim Wschodzie - niezwykła dolina 
leżąca wśród skał, zamieszkana przez tajemni-
czych i zawsze gościnnych Beduinów. Przejazd 
na kolację (fakultatywnie) i nocleg w hotelu 
w Aqabie. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedza-
nie Petry, zabytku wpisanego na światową 
listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć m.in. 
Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatejski teatr, 
pozostałe grobowce królewskie oraz świątynię 
boga Duszary. Całe miasto wykute w  skale 
i położone w trudno dostępnej dolinie górskiej 
zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. 
n.e. na skutek licznych silnych trzęsień ziemi. 
Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar Johann 
Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się wykopa-
liska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. otwo-
rzono Petrę dla turystów. Niektóre budowle 
umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Po południu przejazd do hotelu nad 
Morzem Martwym, kolacja (faakultatywnie) 
i nocleg. (Trasa piesza 10 km + Trasa 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
stolicy Jordanii - Ammanu, w programie między 
innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli 

starożytna filharmonia, pozostałości potężnej 
niegdyś cytadeli, panorama miasta oraz Mu-
zeum Archeologiczne. Wczesnym popołudniem 
powrót do hotelu nad Morzem Martwym. Kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg.(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd na górę Nebo, uznawaną za miejsce śmierci 
Mojżesza. Przy dobrej pogodzie można stąd 
dojrzeć mury Jerozolimy. Wizyta w kościele Św. 
Jerzego gdzie zachowała się mozaika Ziemi Świę-
tej z VI wieku. Odwiedzimy warsztat, gdzie zapo-
znamy się z techniką produkcji mozaik z czego 
słynie region Madaba. Kolejnym punktem progra-
mu będą ruiny zamku krzyżowców, słynny Kerak. 
Twierdza została zdobyta po rocznym oblężeniu 
przez samego Saladyna. Przejazd na kolację (fa-
kultatywnie) i nocleg do hotelu w Aqabie. (Trasa 
ok. 300 km).
 Dzień 6-7  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Ejlat) - aktualną ofertę przedsta-
wi rezydent na miejscu. Kolacja (fakultatywnie) 
i nocleg w Aqabie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów po-
zostających na pobyt - transfer do wybranego 
hotelu w Aqabie, lub nad Morzem Martwym 
i pobyt w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-

lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania, za dopłatą możliwość dokupienia 
obiadokolacji. Kategoria lokalna: ***,
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w  wybranym hotelu w  Aquabie lub nad 
Morzem Martwym. Opisy hoteli w katalogu 
„Wypoczynek Jordania” i w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotni-
sku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, kosztów realizacji programu zwiedzania 
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour 
Guide System, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 195 USD/os; Cena nie 
obejmuje również ewentualnych wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w syste-
mie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 

wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

City Tower Hotel Aqaba 
*** 

od 670 zł

Dweik Hotel 3 
*** 

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1950 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.05 - 11.05 1990 3630

11.05 - 18.05 2019 3699

18.05 - 25.05 2019 3699

25.05 - 01.06 2019 3699

01.06 - 08.06 2019 3699

08.06 - 15.06 2019 3699

15.06 - 22.06 2019 3699

22.06 - 29.06 2019 3699

29.06 - 06.07 2019 3699

06.07 - 13.07 2019 3699

13.07 - 20.07 2019 3699

20.07 - 27.07 2019 3699

27.07 - 03.08 2019 3699

03.08 - 10.08 1969 3599

10.08 - 17.08 1969 3599

17.08 - 24.08 1969 3599

24.08 - 31.08 1969 3599

31.08 - 07.09 1969 3599

07.09 - 14.09 2069 3770

14.09 - 21.09 2069 3770

21.09 - 28.09 2069 3770

28.09 - 05.10 2069 3770

05.10 - 12.10 2019 3699

12.10 - 19.10 1990 3630

19.10 - 26.10 1950 3570

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: JOP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a następnie transfer do ho-
telu w Aqabie lub okolicy. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu wycieczka fakul-
tatywana (dla chętnych za dodatkową opłatą 
ok. 60 USD). w głąb pustyni Wadi Rum. Jest to 
obszar wpisany na listę UNESCO w 2011 r., jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie 
- niezwykła dolina leżąca wśród skał, zamiesz-

kana przez tajemniczych i zawsze gościnnych 
Beduinów. Przejazd na kolację i nocleg w hotelu 
w Wadi Musa. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Petry, zabytku wpisanego na świa-
tową listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć 
m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatej-
ski teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz 
świątynię boga Duszary. Całe miasto wykute 
w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi. Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 

wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. rzejazd do Ammanu, zakwaterowa-
nie, kolacja i nocleg. (Trasa piesza ok. 10 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie ruin zam-
ku krzyżowców - słynny Kerak. Twierdza została 
zdobyta po rocznym oblężeniu przez samego 
Saladyna. Następnie pojedziemy na górę Nebo, 
uznawaną za miejsce śmierci Mojżesza. Przy 
dobrej pogodzie można stąd dojrzeć mury Je-
rozolimy. Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie 
zachowała się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku. 
Odwiedzimy również warsztat gdzie zapozna-
my się z  techniką produkcji mozaik z  czego 
słynie region Madaba. Powrót do hotelu w Am-
manie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Jor-
danii - Ammanu, w programie między innymi 
okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli staro-
żytna filharmonia, pozostałości potężnej niegdyś 
cytadeli, panorama miasta oraz Muzeum Arche-
ologiczne. Następnie przejazd na północ do 
starożytnego miasta Dżerasz, gdzie podziwiać 
można łuk triumfalny cesarza Hadriana, dosko-
nale zachowane owalne forum, świątynię Zeusa 
i  świątynię Artemidy, monumentalne schody 
i propyleje oraz kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim prawie 600 metrową ulicę kolumn. 
Powrót na nocleg do Ammanu, obidokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd na niezwykłą 
kąpiel w Morzu Martwym, najniższym punkcie 
Ziemi, ok. 440 m poniżej poziomu morza. Na-
stępnie przejazd do Betanii nad rzeką Jordan, 
gdzie ochrzczony został Jezus Chrystus. Kolej-
no przejazd w głąb pustyni, w kierunku granicy 
z  Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną 
twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez wieki 
służyły jako bezpieczna przystań dla karawan 
przemierzających półwysep arabski. Odwiedzi-
my Qasr al.-Karaneh, Qasr Amrah i Qasr Azraq. 
W tym ostatnim miejscu przez kilka miesięcy 
miał swoją bazę T.E. Lawrence - czyli słynny La-
wrence z Arabii, inspirator arabskiej emancypa-
cji i stworzenia niepodległych państw Bliskiego 
Wschodu. Transfer do hotelu w Aqabie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Ejlat) - aktualną ofertę przedstawi 
rezydent na miejscu. Kolacja i nocleg w Aqabie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów pozo-
stających na pobyt - transfer do wybranego ho-
telu w Aqabie lub nad Morzem Martwym i pobyt 
w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie i wylot 
do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-

W programie: Petra – skalne miasto - skarb Unesco • Amman - panorama miasta oraz Muzeum Archeologiczne • zamek krzyżowców w Kerak 

• relaksująca kąpiel w Morzu Martwym • Panorama z Góry Nebo • Betania i rzeka Jordan - miejsce chrztu Jezusa Chrystusa • Starożytne 
Dżerasz i ulica 600 kolumn • wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (fakultatywnie) • Aqaba - relaks i odpoczynek nad Morzem Czerwonym
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Jordania – Zamki w piasku z Aqaby 

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra
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Betania

Aqaba

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  
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8
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lub
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wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śnia-
dania oraz kolacje (wg. opisu w programie). 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy w wy-
branym hotelu w Aquabie lub nad Morzem Mar-
twym. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Jordania” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotni-
sku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, kosztów realizacji programu zwiedzania 
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour 
Guide System, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 250 USD/os.; Cena nie 
obejmuje również ewentualnych wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w syste-
mie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 

granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2119 zł

City Tower Hotel Aqaba 
*** 

od 670 zł

Dweik Hotel 3 
*** 

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.05 - 11.05 2140 3899

11.05 - 18.05 2150 3899

18.05 - 25.05 2169 3930

25.05 - 01.06 2169 3930

01.06 - 08.06 2169 3930

08.06 - 15.06 2169 3930

15.06 - 22.06 2169 3930

22.06 - 29.06 2169 3930

29.06 - 06.07 2169 3930

06.07 - 13.07 2169 3930

13.07 - 20.07 2169 3930

20.07 - 27.07 2169 3930

27.07 - 03.08 2169 3930

03.08 - 10.08 2119 3849

10.08 - 17.08 2119 3849

17.08 - 24.08 2119 3849

24.08 - 31.08 2119 3849

31.08 - 07.09 2119 3849

07.09 - 14.09 2219 4020

14.09 - 21.09 2219 4020

21.09 - 28.09 2219 4020

28.09 - 05.10 2219 4020

05.10 - 12.10 2169 3930

12.10 - 19.10 2140 3899

19.10 - 26.10 2099 3849

Dopłata za pok. 1 os. od 671

Kod imprezy: JOT

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Jordania – Zamki w piasku
W programie: Petra – skalne miasto - skarb Unesco • Amman - panorama miasta oraz Muzeum Archeologiczne • zamek krzyżowców w Kerak 

• relaksująca kąpiel w Morzu Martwym • Panorama z Góry Nebo • Betania i rzeka Jordan • Starożytne Dżerasz i ulica 600 kolumn 

•wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (fakultatywnie) • Aqaba - relaks i odpoczynek nad Morzem Czerwonym

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot do 
Ammanu (możliwe międzylądowanie). Odpra-
wa paszportowo-celna a następnie transfer do 
hotelu w Ammanie lub okolicy. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie i zwie-
dzanie stolicy Jordanii - Ammanu, w programie 
między innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon 
- czyli starożytna filharmonia, pozostałości po-
tężnej niegdyś cytadeli, panorama miasta oraz 
Muzeum Archeologiczne. Kolejnym punktem 
programu będzie wizyta w ruinach zamku krzy-
żowców, słynnym Kerak. Twierdza została zdoby-
ta po rocznym oblężeniu przez samego Saladyna. 
Następnie kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Wadi Musa koło Petry. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 

z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-
te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w okolicach Aqa-
by, kolacja i nocleg. (Trasa 180 km).
 Dzień 4  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu dnia 4 fakultatyw-

na wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 60 USD). 
Jest to obszar wpisany na listę UNESCO w 2011 
r., jedno z najpiękniejszych miejsc na Bliskim 
Wschodzie - niezwykła dolina leżąca wśród 
skał, zamieszkana przez tajemniczych i zawsze 
gościnnych Beduinów. Powrót na kolację i noc-
leg w hotelu w Aqabie. 
 Dzień 5  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd w kierunku Ammanu. Po drodze wi-
zyta w ruinach królewskiej twierdzy Macheront, 
gdzie Herod Antypas ściął głowę św. Jana 
Chrzciciela. Spacer na szczyt skąd rozpoście-
ra się wspaniała panorama Morza Martwego 
i doliny Jordanu. Następnie niezwykła kąpiel 
w Morzu Martwym, najniższym punkcie Ziemi, 

ok. 440 m poniżej poziomu morza. Przejazd 
do Betanii nad rzeką Jordan, gdzie ochrzczony 
został Jezus Chrystus. Transfer do hotelu w Am-
manie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na północ do 
starożytnego miasta Dżerasz, gdzie podziwiać 
można łuk triumfalny cesarza Hadriana, dosko-
nale zachowane owalne forum, świątynię Zeusa 
i świątynię Artemidy, monumentalne schody 
i propyleje oraz kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim prawie 600 metrową ulicę kolumn. 
Następnie pojedziemy na górę Nebo, uzna-
waną za miejsce śmierci Mojżesza. Przy dobrej 
pogodzie można stąd dojrzeć mury Jerozolimy. 
Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie zachowała 
się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku, wstąpi-
my również do warsztatu gdzie zapoznamy 
się z techniką produkcji mozaik z czego słynie 
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region Madaba. Powrót do hotelu w Ammanie. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd w głąb pustyni, w kierunku granicy 
z  Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną 
twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez wieki 
służyły jako bezpieczna przystań dla karawan 
przemierzających półwysep arabski. Odwiedzi-
my Qasr al.-Karaneh, Qasr Amrah i Qasr Azraq. 
W tym ostatnim miejscu przez kilka miesięcy 
miał swoją bazę T.E. Lawrence - czyli słynny 
Lawrence z Arabii, inspirator arabskiej eman-
cypacji i stworzenia niepodległych państw Bli-
skiego Wschodu (w zależności od godzin prze-
lotu możliwośc realizacji tego punktu programu 
w innym dniu). Powrót do Ammanu i przejazd 
na lotnisko. Wylot do Polski. (Trasa ok. 140 km).
HOTELE
Hotele *** o średnim standardzie (wg. progra-

mu) - 7 rozpoczętych dób hotelowych. Możli-
wość dopłaty do hoteli 4* podczas wypoczyn-
ku w Aqabie: Hotele typu: City Tower Hotel 4* 
www.citytoweraqaba.com ; Beau Rivage Hotel 
4* www.jazhotels.com/Aqaba/; lub podobne. 
Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostaw-
ki), wszystkie klimatyzowane z łazienką oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). 
Kategoria lokalna: ***.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 

muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość).
Do urządzeń elektrycznych „z grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptery.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem z/do Ammanu, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie w hotelach (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie śniadania (7) i obiadokolacje 
lub lunche (7), transfery klimatyzowanym au-
tokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu i ubezpiecze-
nie TU EUROPA SA wariant standard (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
Tour Guide System, przewodnicy, obsługa baga-
żowych, kierowców itp: ok. 250 USD/os; płatne 

na miejscu u pilota) ; napojów do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza jordańska - otrzymywana na lotnisku. Aby 
sprawnie załatwić formalności związane z prze-
kroczeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na 
5 dni przed wylotem, prosimy o dostarczenie 
następujących danych paszportowych: imię, 
nazwisko, data urodzenia, narodowość, numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2699 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.05 - 29.05 2699 4849

12.06 - 19.06 2749 4930

03.07 - 10.07 2749 4930

24.07 - 31.07 2699 4849

14.08 - 21.08 2749 4930

04.09 - 11.09 2770 4930

25.09 - 02.10 2749 4930

16.10 - 23.10 2699 4849

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

Kod imprezy: AMZ

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Izrael

W programie: Ejlat - izraelski kurort • Masada - twierdza Heroda • Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - Grota Narodzenia 

• Via Dolorosa - Droga Krzyżowa• Tel Awiw - kosmopolityczna metropolia • Hajfa - perskie ogrody • Akka - twierdza krzyżowców • Meggido 
- biblijny Armagedon • Safed - święte miasto Żydów • Hamad Gader - gorące źródła w dolinie rzeki Yarmuk • Bet Shean - na skrzyżowaniu 
handlowych szlaków • Jerycho - najstarsze miasto świata • Morze Martwe - relaks w największej depresji na świecie!

Izrael – Niezwykła Ziemia Obiecana

IZRAEL

Morze Martwe

Jerozolima 

Massada 

Betlejem

Jezioro Galilejskie

Jerycho

Bet Shean

Akka

Hajfa

Megiddo

Tel Awiw
Jaf fa

Tyberiada

Safed

Egipt

Jordania

Syria

Ovda

Ejlat

      –› Nowość  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

8
dni



55

Bliski Wschód Izrael

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po 
przylocie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-
-celna, Późnym popołudniem zakwaterowanie 
w hotelu w Betlejem/ Jerychu/ Herbonie lub 
okolicy. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy i dojdziemy do Bramy Syjońskiej. Czas 
wolny na Starym Mieście w Jerozolimie na spa-
cer i zakupy na barwnym targu arabskim. Kolacja 
i nocleg w Betlejem / Hebronie lub okolicy. (Tra-
sa ok. 60 km). Dla chętnych zwiedzanie „Jero-
zolimy nocą” w późnych godzinach wieczornych 
(dodatkowo płatne ok. 25 USD/ osoby).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Betlejem - miejsca narodzin 
Jezusa. Wizyta w Grocie Narodzenia i wybudo-
wanej na niej Bazylice Narodzenia Pańskiego 
oraz na Polu Pasterzy - położonego na skraju. 
Przejazd do Tel Awiwu - panoramiczne zwie-
dzanie miasta: dzielnica z najwiekszą na świecie 
liczbą domów w stylu Bauhaus, a także spacer 
po starej dzielnicy Jaffa, gdzie będzie czas na 
kawę na placu Kedumin. Czas wolny na spacer 
przy plaży. Przejazd na nocleg do Tyberiady, 
Nazaretu lub okolicy. (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Hajfy, 
gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody 
Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, 
chrześcijaństwa i  islamu), o  ile to możliwe 
spacer po ogrodach wokół Sanktuarium Baba. 
Następnie udamy się do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta, gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Kolejnym przystankiem 
będzie położone w wyżynnej części Galilei świę-
te miasto Żydów - Safed - od stuleci ośrodek 
żydowskiej nauki, religii, mistycyzmu i Kabały. 
Przejazd na nocleg do Tyberiady, Nazaretu lub 
okolicy. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do 
Meggido (Biblijny Armagedon), gdzie można 
zobaczyć ponad 20 warstw osadnictwa, twier-
dzę i podziemny tunel do źródeł wody. Wjedzie-
my również na górę Tabor - miejsce związane 
z Przemienieniem Pańskim - zwiedzimy piękny 
Kościół oraz zobaczymy rozległą panoramę na 
dolinę Jezreel. Następnie pojedziemy do go-
rących źródeł Hamat Gader Spa, gdzie będzie 
można w górskiej scenerii u podnóża wzgórz 
Golan w dolinie rzeki Yarmuk zażyć zdrowotnej 
kąpieli. Dzień zakończymy rejsem po Jeziorze 
Galilejskim do centrum Tyberiady, gdzie zoba-
czymy pozostałości starożytnego miasta zbu-
dowanego z czarnego kamienia bazaltowego. 
Nocleg w kibucu. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się na południe wzdłuż doliny 
Jordanu. Po drodze zwiedzimy Bet Shean, gdzie 
zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizantyjską uli-
cę, antyczne świątynie oraz łaźnie rzymskie. 
Następnie zwiedzanie Qasr Al. Yehud - miejsce 
chrztu Jezusa Chrystusa. Po południu dotrzemy 
do najstarszego miasta świata - Jerycha a tam 
odwiedzimy klasztor zawieszony na Górze 

Kuszenia (wjazd kolejką linową) i zobaczymy 
Drzewo Zacheusza. Późnym popołudniem za-
kwaterowanie w hotelu w Betlejem/ Jerychu/ 
Herbonie lub okolicy. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd nad Morze Martwe. Zakupy 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego 
oraz przejazd na relaksującą kąpiel w Morzu 
Martwym - 430 m.p.p.m. Następnie zwiedzimy 
Masadę - twierdzę Heroda Wielkiego i jedno-
cześnie miejsce walki Zelotów - społeczności 
Żydów, która najdłużej opierała się Rzymowi. 
Następnie przejazd przez pustynię Negev w kie-
runku Ejlatu. Po dojeździe zwiedzanie podwod-
nego akwarium, w którym można suchą stopą 
znaleźć się na dnie zatoki Aqaba i obserwować 
rafę koralową. Postój w centrum miasta przy 
placu flagi, który upamiętnia przyłączenie mia-
sta do Izraela. Kolacja i nocleg w hotelu w Ejlacie 
lub okolicy. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, czas wolny wykwa-
terowanie z hotelu a po południu przejazd na 
lotnisko do Tel Awiwu, odprawa paszportowa 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 300 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. - Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu). - W okresie najważniejszego 
święta religijnego Yom Kippur, mogą wystąpić 
zmiany w  organizacji objazdów i  pobytów. 
Wszystkie posiłki w tym czasie są serwowane 
na zimno, podawane są tylko napoje bezalko-
holowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (7 roz-
poczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 
wszędzie 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
kolacje (wg. opisu w programie). Kategoria lo-
kalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiado-
kolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym 

autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpie-
czenie TU Europa - wariant podstawowy (NW, 
KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
Tour Guide System, obsługi przewodników, 
kierowców itp.): ok. 220 USD/ osoby (płatne na 
miejscu). Cena nie obejmuje również: napojów 
do obiadów, kolacji, wycieczek fakultatywnych 
(Jerozolima nocą ok. 25 USD/ osoby) oraz in-
nych wydatków osobistych. Najpopularniejszą 
walutą na miejscu jest dolar USA.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Paszport musi być ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu do Polski. Obywate-
le polscy nie potrzebują wiz do Izraela na pobyt 
do 90 dni. Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa 
Izrael nie stemplują paszportów na żadnym 
z  przejść granicznych. Każdy pasażer otrzy-
muje standardowo wydrukowaną kartkę z ze-
zwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. 
Należy jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia 
granicy lądowej z Izraelem może oznaczać brak 
możliwości lub utrudnienia wjazdu do Arabii 
Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, Syrii. 
Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę w tych 
krajach, należy zwrócić się do urzędu paszporto-
wego o wymianę paszportu. Nie ma natomiast 
problemu z wjazdem do Izraela przy uprzedniej 
bytności w krajach arabskich lub innych nie-
uznających Izraela.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

3230 zł

Kod imprezy: IZS

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.05 - 17.05 3230 5730

07.06 - 14.06 3270 5799

12.07 - 19.07 3270 5799

23.08 - 30.08 3270 5799

27.09 - 04.10 3299 5849

25.10 - 01.11 3270 5799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3430 

Dopłata za pok. 1 os. od 990 

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Izrael

W programie: Jerozolima - święte miasto • Amman i góra Nebo • Petra - skarb UNESCO • Dżerasz i ulica 600 kolumn • Ściana Płaczu

• Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Betlejem - Grota Narodzenia • Akko i Hajfa • Kafarnaum - Góra Błogosławieństw • Cezarea Nadmorska 

• Tel Aviv • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!

Izrael i Jordania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po 
przylocie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-
-celna, transfer do hotelu w Betlejem / Hebronie 
lub okolicy. Kolacja (możliwa w formie zimnego 
pakietu) i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Jerozolimy: 
panorama miasta z Góry Oliwnej, kościół Domi-
nus Flevit, Bazylika Wszystkich Narodów poło-
żona przy Gethsemani, czyli Ogrodzie Oliwnym 
(znanym Polakom jako Ogrójec), następnie Stare 
Miasto w Jerozolimie. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od Ściany Płaczu, która pamięta czasy Świątyni 
Salomona. Stąd rozciąga się widok na Plac Świą-
tynny z Kopułą Skały i meczetem Al-Aksa. Idąc 

krętymi uliczkami arabskiego bazaru w dzielni-
cy muzułmańskiej przemierzać będziemy Dro-
gę Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu 
Świętego ze skałą Golgoty i Grobem Jezusa. Na-
stępnie udamy się przez dzielnicę żydowską do 
Bramy Jaffa. Przejedziemy do Betlejem - miejsca 
narodzin Jezusa, gdzie złożymy wizytę w Grocie 
Narodzenia i wybudowanej na niej Bazylice Na-
rodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do Tel Awiwu (przejazd 
przez najciekawsze części miasta). Dotrzemy 
do Jaffy - miasteczka pamiętającego wyda-
rzenia wspominane w  Starym Testamencie. 
Spacer po starej Jaffie. Jadąc dalej wybrzeżem 
Morza Śródziemnego dojedziemy do Cezarei 

Nadmorskiej - wspaniałego portowego miasta 
wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, 
zobaczymy m. in. hipodrom, teatr, akwedukt 
z II w. oraz mury krzyżowców z potężną bramą. 
Potem udamy się do Hajfy, gdzie zobaczymy 
efektowne perskie Ogrody Bahaitów (bahaizm 
to mieszanka judaizmu, chrześcijaństwa i isla-
mu) a na koniec dnia do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta, gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Przejazd do Tyberiady lub 
Nazaretu (lub okolicy); zakwaterowanie w hote-
lu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna ok. 35 USD/os.). Podczas wycieczki bę-
dzie można delektować się wyśmienitym obia-
dem z endemicznie występującą w tym rejonie 

rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD/
os.). Następnie zwiedzimy miejsca związane 
z ważnymi dla chrześcijan wydarzeniami: Mała 
Tabgha - kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus 
Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego 
następcę na Ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie 
wspominane w Biblii miejsce zamieszkania Je-
zusa oraz Góra Błogosławieństw (miejsce tzw. 
Kazania na Górze). Tego dnia odwiedzimy ki-
buc - specyficzną izraelską formę „spółdzielni”. 
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie lub Na-
zarecie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do granicy 
izraelsko-jordańskiej, którą przekroczymy na 
moście Szejka Husajna na rzece Jordan. Po 
odprawie granicznej przejazd do Dżerasz. Ten 
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      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

8
dni
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ważny punkt na mapie Dekapolis zawiera takie 
pomniki historii jak: forum, świątynia Artemidy, 
kościoły wczesnochrześcijańskie z mozaikami 
podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim 
ulica 600 kolumn. Następnie przejazd na Górę 
Nebo, z której podziwiać będziemy panoramę 
doliny Jordanu i Ziemi Świętej. Według trady-
cji Góra Nebo to miejsce, z którego Mojżesz po 
raz pierwszy i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. 
Następnie zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, 
gdzie na wzgórzu mieszczącym pozostałości po-
tężnej niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum 
Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy 
mogli podziwiać panoramę miasta, w  tym 
rzymski teatr i odeon, czyli starożytną filharmo-
nię. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w Ammanie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na zwiedzanie Petry, zabytku 
wpisanego na światową listę UNESCO. Będzie-
my mogli zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścia-
nę fasad, nabatejski teatr, pozostałe grobowce 
królewskie oraz świątynię boga Duszary. Całe 
miasto wykute w skale i położone w  trudno 
dostępnej dolinie górskiej zostało prawdopo-
dobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licz-
nych silnych trzęsień ziemi, ponownie odkrył je 
w 1812 r. Szwajcar Johann Ludwig Burkhardt, 
w 1929 r. zaczęły się wykopaliska archeologicz-
ne, a dopiero w 1958 r. otworzono Petrę dla tu-
rystów. Niektóre budowle umieszczone są także 
na pobliskich szczytach - polecamy spacer do 
malowniczo położonego Klasztoru. Przejazd do 
hotelu w Ammanie lub okolicy, kolacja i nocleg. 
(Trasa 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd do granicy jor-
dańsko - izraelskiej koło Jerycha, odprawa gra-
niczna i transfer do Masady - twierdzy Heroda 

Wielkiego i jednocześnie miejsca walki Zelotów 
- społeczności żydowskiej, która najdłużej opie-
rała się Rzymowi. Następnie zwiedzimy Qum-
ran, starożytną wioskę Esseńczyków, twórców 
słynnych zwojów z tekstami biblijnymi znad Mo-
rza Martwego a na koniec dnia przejazd na ką-
piel w Morzu Martwym - 430 m p. p. m. Zakupy 
kosmetyków z Morza Martwego. Dla chętnych 
(o ile czas pozwoli), wycieczka do najstarszego 
miasta świata - Jerycha (dodatkowo płatna ok. 
15 USD/os.). Kolacja i nocleg w hotelu w Betle-
jem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 300 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Jerozolimy. Czas wolny 
(w zależności od godziny lotu powrotnego do 
Polski) na samodzielne zwiedzanie miasta oraz 
zakup pamiątek. Następnie transfer na Lotnisko 
w Tel Awiwie, odprawa paszportowa i wylot do 
Polski. (Trasa ok. 70 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptery.

Przy odprawie na rejs do Izraela, (TLV lub VDA) 
mogą zostać Państwo wybrani do dodatkowej 
kontroli bezpieczeństwa (informacja na kar-
cie pokładowej w postaci „SSSS”). Informację 
o dodatkowej kontroli dostaniecie Państwo przy 
odprawie biletowo-bagażowej - „check-in”. Na 
kontrolę należy zgłosić się bez wezwania, po kon-
troli paszportowej przed wejściem do samolotu. 
Brak adnotacji na karcie pokładowej o odbyciu 
kontroli uniemożliwi wejście na pokład samolotu.
HOTELE
Hotele **/*** w ocenie organizatora (wg pro-
gramu) - (7 rozpoczętych dób hotelowych: 5 - 
w Izraelu, 2 - w Jordanii). Do dyspozycji gości: 
w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki), wszystkie klima-
tyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat.
Wyżywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu 
w programie).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiado-
kolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu, ubezpiecze-
nie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, 
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, opłat wyjazdowych z  Izraela i Jordanii, 
transferu autobusem lokalnym przez granicę 
jordańsko-izraelską na moście szejka Husajna 
nad Jordanem, kosztów realizacji programu 
zwiedzania (wizy i opłat granicznych, biletów 
wstępu, zwiedzania Masady, Tour Guide System, 
obsługi przewodników, kierowców, itp.) - ok. 
340 USD/os; Cena nie obejmuje również: napo-
jów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych 
(Jerozolima nocą ok. 25 USD/os, Wzgórza Golan 
ok. 35 USD/os, Jerycho ok. 15 USD/os) oraz in-
nych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, że fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 

Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.
Jordania. Aby sprawnie załatwić formalności 
związane z przekroczeniem granicy izraelsko-
-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed wylotem, 
prosimy o dostarczenie następujących danych 
paszportowych: imię, nazwisko, data urodzenia, 
narodowość, numer paszportu, data wydania 
i  ważności paszportu (paszport ważny min. 
6 miesięcy).
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.

CENA OD

2949 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.05 - 10.05 3020 5199

10.05 - 17.05 2949 5270

17.05 - 24.05 3070 5399

24.05 - 31.05 3070 5399

31.05 - 07.06 3099 5399

07.06 - 14.06 3070 5399

14.06 - 21.06 3049 5349

21.06 - 28.06 3199 5399

28.06 - 05.07 3030 5399

05.07 - 12.07 3030 5399

12.07 - 19.07 3030 5399

19.07 - 26.07 3030 5399

26.07 - 02.08 2999 5349

02.08 - 09.08 2999 5349

09.08 - 16.08 3030 5399

16.08 - 23.08 3030 5399

23.08 - 30.08 2999 5349

30.08 - 06.09 2949 5270

06.09 - 13.09 3030 5399

13.09 - 20.09 3120 5470

20.09 - 27.09 3120 5470

27.09 - 04.10 3120 5470

04.10 - 11.10 3080 5399

11.10 - 18.10 3120 5470

18.10 - 25.10 3080 5399

25.10 - 01.11 3099 5220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3149 

Dopłata za pok. 1 os. od 721 

Kod imprezy: IJO

W ciągu tygodnia odwiedzimy dwa 
regiony kulturowe, trzy strefy kli-
matyczne i cztery krainy. Będziemy 
w centrum świata - Jerozolimie 
i w jednym z cudów świata - Petrze, 
a także nad słonym morzem, na 
pustyni i w żyznej, zielonej Galilei. 
Zapraszam do Izraela i Jordanii.

Katarzyna Pomaska
Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
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W programie: Jerozolima - święte miasto • Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Ściana Płaczu • Betlejem - Grota Narodzenia • Akka - twierdza 
krzyżowców • Cezarea Nadmorska • Nazaret - bazylika Zwiastowania NMP • Kafarnaum - Góra Błogosławieństw • Tel Awiw 

• Hajfa - perskie ogrody • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!

Izrael nie tylko dla pielgrzymów

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie do Tel Awiwu odprawa paszpor-
towo-celna, transfer do hotelu w Betlejem / 
Hebronie lub okolicy. Późna kolacja (możliwa 
w formie zimnego pakietu) i nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 70 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 

ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzymskiej 
ulicy i dojdziemy do Bramy Syjońskiej. Przejazd 
do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wizyta 
w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej Bazy-
lice Narodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg w Be-
tlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Bramy 
Gnojnej, przez którą dojdziemy do Ściany Pła-
czu i na Wzgórze Świątynne (jeśli tylko będzie 
udostępnione) z sanktuarium Złotej Kopuły na 
Skale i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do 
świątyń). Następnie przejedziemy do Jerozoli-
my Zachodniej, gdzie zwiedzanie rozpoczniemy 
od Wielkiej Synagogi. W dalszej kolejności po-
jedziemy pod Kneset (parlament izraelski) zo-
baczyć słynną menorę, odwiedzimy również Ein 
Karem z kościołem Jana Chrzciciela. Kolejnym 

IZRAEL

Morze
Martwe

Jerozolima 

Massada 

Betlejem

Jezioro
Galilejskie

Jerycho

Bet Shean

Akka

Hajfa

Tel Awiw
Jaffa

Cezarea

Tyberiada

Nazaret

Jardenit

Egipt

Jordania

Syria

Liban W tym maleńkim kraju zobaczymy 
mnóstwo kontrastów: pustynie i roz-
winięte rolnictwo oraz europejską 
zieleń, najnowszą myśl technicz-
ną i najstarsze zabytki, liberalne 
społeczeństwo i niemal wyznaniowe 
państwo mocno przestrzegające sza-
batu. To podróż do bardzo nowocze-
snego państwa z bogactwem tysięcy 
lat historii od czasów biblijnych.

Aneta Kuberska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

8
dni
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punktem programu będzie wizyta w Instytucie 
Yad Vashem - miejscu upamiętniającym ofiary 
Holokaustu. Powrót do hotelu, kolacja. Dla chęt-
nych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD/os.). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
Galilei. Dla chętnych, o  ile czas pozwoli, wy-
cieczka do najstarszego miasta świata - Jerycha 
(dodatkowo płatne - ok. 15 USD/os.). Następnie 
Bet Shean, gdzie zobaczymy m. in. teatr rzymski, 
bizantyjską ulicę, antyczne świątynie oraz łaźnie 
rzymskie. Wizyta w Nazaret, gdzie odwiedzimy 
Bazylikę Zwiastowania Pańskiego (zbudowanej 
wokół Groty Zwiastowania). Odwiedzimy Jarde-
nit nad Jordanem, symboliczne miejsce chrztu 
Chrystusa. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazaret 
lub Tyberiadzie (lub okolicy). (Trasa ok. 230 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna - ok. 35 USD). Podczas lunchu będzie 
można delektować się wyśmienitym obiadem 
z endemicznie występującą w tym rejonie rybą 
św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Na-
stępnie przejazd do miejsc związanych z ważny-
mi dla chrześcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - 
kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus Chrystus 
wskazał apostoła Piotra jako swego następcę na 
ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie wspominane 
w Biblii miejsce zamieszkania Jezusa oraz Góra 
Błogosławieństw (miejsce tzw. Kazania na Gó-
rze). Tego dnia odwiedzimy kibuc - specyficzną 
izraelską formę „spółdzielni”. Rejs łodzią po 
Jeziorze Galilejskim. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub oklicy). (Trasa 
ok. 50 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - malowni-
czego starego miasta, gdzie zwiedzimy twierdzę 
krzyżowców. Potem udamy się do Hajfy, gdzie 
zobaczymy efektowne perskie Ogrody Bahaitów 
(bahaizm to mieszanka judaizmu, chrześcijań-
stwa i islamu). Następnie udamy się do Cezarei 
Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta 
wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, 
zobaczymy między innymi hipodrom, teatr, 
akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców z potęż-
ną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śród-
ziemnego dojedziemy do Tel Awiwu - przejazd 
przez najciekawsze części miasta. Dotrzemy do 
Jaffy - miasteczka pamiętającego wydarzenia 
wspominane w Starym Testamencie. Spacer po 
starej Jaffie. Przejazd do Betlejem / Hebronie 
lub okolicy - zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze Mar-
twe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę Heroda 
Wielkiego i jednocześnie miejsce walki zelotów 
- społeczności Żydów, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Następnie zwiedzimy Qumran - 
starożytną wioskę Esseńczyków, twórców słyn-
nych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy ko-
smetyków z minerałami z Morza Martwego oraz 
przejazd na kąpiel w Morzu Martwym - 430 m 
p. p. m. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem / 
Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Jerozolimy. Czas wolny (w 
zależności od godziny lotu powrotnego do Pol-
ski) samodzielne zwiedzanie miasta oraz zakup 
pamiątek. Następnie transfer na lotnisko w Tel 
Awiwie i wylot do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe.
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptery.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (7 roz-
poczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 
wszędzie 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
kolacje (wg. opisu w programie). Kategoria lo-
kalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiado-
kolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpie-
czenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, 
Assistance oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi 
przewodników, kierowców itp.): ok. 195 USD/os 
(płatne na miejscu). Cena nie obejmuje rów-
nież: napojów do kolacji, obiadów, wycieczek 
fakultatywnych (Jerozolima nocą ok. 25 USD/
os, Wzgórza Golan ok. 35 USD/os, Jerycho ok 15 
USD/os) oraz innych wydatków osobistych. Naj-
popularniejszą walutą na miejscu jest dolar USA.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, że fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

CENA OD

2770 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.05 - 10.05 2770 4930

10.05 - 17.05 2899 5199

17.05 - 24.05 2970 5299

24.05 - 31.05 2970 5299

31.05 - 07.06 2970 5299

07.06 - 14.06 2970 5299

14.06 - 21.06 2920 5220

21.06 - 28.06 2970 5299

28.06 - 05.07 2970 5299

05.07 - 12.07 2970 5299

12.07 - 19.07 2970 5299

19.07 - 26.07 2970 5299

26.07 - 02.08 2920 5220

02.08 - 09.08 2920 5220

09.08 - 16.08 2970 5299

16.08 - 23.08 2970 5299

23.08 - 30.08 2920 5220

30.08 - 06.09 2899 5199

06.09 - 13.09 2970 5299

13.09 - 20.09 3049 5349

20.09 - 27.09 3049 5349

27.09 - 04.10 3049 5349

04.10 - 11.10 3020 5299

11.10 - 18.10 3049 5349

18.10 - 25.10 3080 5299

25.10 - 01.11 2899 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2970 

Dopłata za pok. 1 os. od 700

Kod imprezy: IZT

więcej na: R.pl
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Shalom Israel – Weekend w Izraelu
W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa • Morze Martwe - relaks w największej depresji 
na świecie • Cezarea Nadmorska - wyśnione miasto Heroda Wielkiego • Tel Awiw - kosmopolityczna metropolia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-celna, 
transfer do hotelu w Betlejem / Hebronie lub 
okolicy. Późna kolacja (możliwa w formie zimne-
go pakietu) i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Jerozo-
limy. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na 
Wzgórzu Świątynnym, gdzie kiedyś stała Wiel-
ka Świątynia Jerozolimska, a dziś sanktuarium 
Złotej Kopuły na Skale i meczet al-Aqsa. Następ-
nie, Drogą Krzyżową - Via Dolorosa (od trzeciej 
stacji), wiodącą przez malownicze uliczki mu-
zułmańskiej i chrześcijańskiej dzielnicy starego 
miasta, pośród straganów i kramów orientalne-
go bazaru, dojdziemy do Bazyliki Grobu Pań-
skiego. Pod jej dachem znajdują się ostatnie 
stacje, w tym Golgota i miejsce Zmartwych-
wstania Jezusa. Czas wolny na Starym Mieście, 
po którym pójdziemy pod Ścianę Płaczu, gdzie 
Żydzi od wieków modlą się opłakując zburzoną 
świątynię. W drugiej połowie dnia udamy się 
do Betlejem i jednego z najważniejszych miejsc 
chrześcijaństwa - Bazyliki Narodzenia Pańskie-
go, gdzie zobaczymy m.in. Grotę Narodzenia. 
Spacer po starówce w Betlejem. Powrót na ko-
lację i nocleg w hotelu w Betlejem / Hebronie 
lub okolicy. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy 
na Górę Oliwną skąd rozpościera się przepiękna 
panorama na Stare Miasto i zachodnią Jerozo-
limę. Następnie udamy na się pustynię Judzką, 
gdzie odwiedzimy Masadę - twierdzę Zelotów, 
na którą wjedziemy kolejką linową oraz Qumran, 
miejsce odnalezienia słynnych zwojów znad 
Morza Martwego. Dzień zakończymy relaksującą 
kąpielą w Morzu Martwym - 420 m. p.p.m.! Po 
kąpieli możliwość zakupów kosmetyków z mi-
nerałami z Morza Martwego. Powrót do hotelu 

w Betlejem. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 220 km). 
Dla chętnych po kolacji, zwiedzanie „Jerozolimy 
nocą” w późnych godzinach wieczornych (dodat-
kowo płatne ok. 25 USD/os.). Przejedziemy przez 
Me’a Shea’rim - dzielnicę ultraortodoksyjnych 
Żydów, poznamy zasady ich życia i zobaczymy 
mieszkańców w tradycyjnych strojach. Następnie 
udamy się pod Kneset - izraelski parlament, gdzie 
zobaczymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi 
(z zewnątrz) - imponującą kopułę, pod którą 
znajdują się teksty biblijne znad Morza Martwe-
go. Wieczór zakończymy spacerem po starym 
mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Tel Awiwu, czas wolny na samo-
dzielne eksplorowanie miasta, zakupy itp. Dla 
chętnych (koszt ok. 60 USD/os.) wyjazd do 
Cezarei Nadmorskiej - wspaniałego portowe-
go miasta wybudowanego przez króla Heroda 
Wielkiego, gdzie zobaczymy między innymi 
hipodrom, teatr oraz akwedukt a także pozo-
stałości pałacu zbudowanego przez Heroda 
Wielkiego. Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śród-
ziemnego dojedziemy do Tel Awiwu (przejazd 
przez najciekawsze części miasta m.in. przez 
dzielnicę z największą na świecie liczbą domów 
w stylu bauhaus, wpisaną na listę UNESCO). 
W Jaffie liczącej ponad 4 tys. lat historii i pa-
miętającej wydarzenia wspominane w Starym 
Testamencie, pospacerujemy urokliwymi ulicz-
kami starego miasta. Czas wolny w Jaffie. Na-
stępnie transfer na lotnisko w Tel Awiwie i wylot 
do Polski. (Trasa ok. 250 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-

lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe.
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptery.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (3 rozpo-
częte doby hotelowe). Pokoje: wszędzie 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki), wszystkie klimaty-
zowane, z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Do 
dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz bar. 
Wyżywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu 
w programie). Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie (3 rozpoczęte doby hotelowe), 
wyżywienie śniadania (3) i obiadokolacje (3), 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota lub 
polskiego przedstawiciela lokalnego kontra-
henta podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi 
przewodników, kierowców itp.): ok. 90 USD/os 
płatne na miejscu; napojów do kolacji, obia-
dów, wycieczek fakultatywnych (ceny podane 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
(najpopularniejszą walutą na miejscu jest USD).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela..
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TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.05 - 13.05 1999 3549

17.05 - 20.05 2020 3630

24.05 - 27.05 2020 3630

07.06 - 10.06 2020 3630

14.06 - 17.06 1999 3599

28.06 - 01.07 2020 3630

05.07 - 08.07 2020 3630

19.07 - 22.07 1999 3599

09.08 - 12.08 1999 3599

16.08 - 19.08 2020 3630

30.08 - 02.09 1970 3549

06.09 - 09.09 2050 3630

13.09 - 16.09 2079 3699

20.09 - 23.09 2079 3699

04.10 - 07.10 2079 3699

11.10 - 14.10 2050 3630

18.10 - 21.10 2029 3599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2120 

Dopłata za pok. 1 os. od 279 

Kod imprezy: IZC

CENA OD

1970 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System 

4
dni



61

Bliski Wschód Izrael

8
dni

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-celna, 
transfer do hotelu w Betlejem / Hebronie lub 
okolicy. Późna kolacja (możliwa w formie zimne-
go pakietu) i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na Wzgórzu 
Świątynnym, gdzie kiedyś stała Wielka Świątynia 
Jerozolimska, a dziś sanktuarium Złotej Kopuły 
na Skale i  meczet al-Aqsa. Następnie, Drogą 
Krzyżową - Via Dolorosa (od trzeciej stacji), 
wiodącą przez malownicze uliczki muzułmań-
skiej i chrześcijańskiej dzielnicy starego miasta, 
pośród straganów i kramów orientalnego bazaru, 
dojdziemy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Pod jej 
dachem znajdują się ostatnie stacje, w tym Gol-
gota i miejsce Zmartwychwstania Jezusa. Czas 
wolny na Starym Mieście, po którym pójdziemy 
pod Ścianę Płaczu, gdzie Żydzi od wieków mo-
dlą się opłakując zburzoną świątynię. W drugiej 
połowie dnia udamy się do Betlejem i jednego 
z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa - Bazy-
liki Narodzenia Pańskiego, gdzie zobaczymy m.in. 
Grotę Narodzenia. Spacer po starówce w Betle-
jem. Powrót na kolację i nocleg w hotelu w Be-
tlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy 
na Górę Oliwną skąd rozpościera się przepiękna 
panorama na Stare Miasto i zachodnią Jerozo-
limę. Następnie udamy na się pustynię Judzką, 
gdzie odwiedzimy Masadę - twierdzę Zelotów, 
na którą wjedziemy kolejką linową oraz Qumran, 
miejsce odnalezienia słynnych zwojów znad 
Morza Martwego. Dzień zakończymy relaksującą 
kąpielą w Morzu Martwym - 420 m. p.p.m.! Po 
kąpieli możliwość zakupów kosmetyków z mi-
nerałami z Morza Martwego. Powrót do hotelu 
w Betlejem. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 220 km). 
Dla chętnych po kolacji, zwiedzanie „Jerozolimy 
nocą” w późnych godzinach wieczornych (dodat-
kowo płatne ok. 25 USD/os.). Przejedziemy przez 
Me’a Shea’rim - dzielnicę ultraortodoksyjnych 
Żydów, poznamy zasady ich życia i zobaczymy 

mieszkańców w tradycyjnych strojach. Następnie 
udamy się pod Kneset - izraelski parlament, gdzie 
zobaczymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi 
(z zewnątrz) - imponującą kopułę, pod którą 
znajdują się teksty biblijne znad Morza Martwe-
go. Wieczór zakończymy spacerem po starym 
mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Tel Awiwu, czas wolny na samo-
dzielne eksplorowanie miasta, zakupy itp. Dla 
chętnych (koszt ok. 60 USD/os.) wyjazd do Ceza-
rei Nadmorskiej - wspaniałego portowego mia-
sta wybudowanego przez króla Heroda Wielkie-
go, gdzie zobaczymy między innymi hipodrom, 
teatr oraz akwedukt a także pozostałości pałacu 
zbudowanego przez Heroda Wielkiego. Jadąc 
dalej wybrzeżem Morza Śródziemnego dojedzie-
my do Tel Awiwu (przejazd przez najciekawsze 
części miasta m.in. przez dzielnicę z największą 
na świecie liczbą domów w stylu bauhaus, wpi-
saną na listę UNESCO). W Jaffie liczącej ponad 
4 tys. lat historii i pamiętającej wydarzenia wspo-
minane w Starym Testamencie, pospacerujemy 
urokliwymi uliczkami starego miasta. Czas wolny 
w Jaffie. Zakwaterowanie i nocleg (od dnia 4. do 
7. w jednym z dwóch hoteli do wyboru w Tel 
Awiwie). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5-7  Czas na relaks i  wypoczynek 
w  jednym z dwóch hoteli położonych blisko 
plaży w Tel Awiwie.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Czas 
wolny (w zależności od godziny lotu powrotne-
go do Polski) na samodzielne zwiedzanie mia-
sta oraz zakup pamiątek. Następnie transfer na 
Lotnisko w Tel Awiwie, odprawa paszportowa 
i wylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznaniowe-
go, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objazdów 
i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-
dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
i świątyń, godziny serwowanych posiłków i menu).

W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (7 roz-
poczętych dób hotelowych: 3 w ramach części 
objazdowej i 4 w ramach części wypoczynko-
wej). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja 
oraz bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość do-
stawki), wszystkie klimatyzowane, z łazienkami 
oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania 
oraz kolacje (wg. opisu w programie). Kategoria 
lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (razem 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie śniadania (7) i obiadokolacje 
(3 podczas części objazdowej), transfery kli-
matyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskiego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsłu-
gi przewodników, kierowców itp.): ok. 90 USD/
os płatne na miejscu; pakietu dodatkowych 
4 obiadokolacji podczas części pobytowej w Tel 
Awiwie (możliwe do wykupienia w systemie 
rezerwacyjnym), napojów do kolacji, obiadów, 
wycieczek fakultatywnych (ceny podane w pro-
gramie), oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.Od 1.01.2018 roku, 
władze Państwa Izrael nie stemplują paszpor-
tów na żadnym z przejść granicznych. Każdy 
pasażer otrzymuje standardowo wydrukowa-

ną kartkę z zezwoleniem na wjazd i pobyt na 
terenie Izraela. Należy jednak pamiętać, iż fakt 
przekroczenia granicy lądowej z Izraelem może 
oznaczać brak możliwości lub utrudnienia wjaz-
du do Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Li-
bii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę 
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu 
paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub in-
nych nieuznających Izraela.
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W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa • Morze Martwe - relaks w największej depresji 
na świecie • Hajfa - efektowne ogrody Bahaitów • Cezarea Nadmorska - wyśnione miasto Heroda Wielkiego • Tel Awiw - kosmopolityczna 
metropolia • 3 dni wypoczynku w Tel Awiwie!

Shalom Israel – zobacz i odpocznij!

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2099 zł

Sea Net Hotel 
*** 

od 1299zł

Leonardo Beach Tel Aviv 
**** 

od 1370zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za 4 doby 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.05 - 17.05 2099 3849

17.05 - 24.05 2149 3930

24.05 - 31.05 2149 3930

07.06 - 14.06 2149 3930

14.06 - 21.06 2099 3849

28.06 - 05.07 2149 3930

05.07 - 12.07 2149 3930

19.07 - 26.07 2149 3930

09.08 - 16.08 2149 3930

16.08 - 23.08 2149 3930

30.08 - 06.09 2099 3849

06.09 - 13.09 2149 3930

13.09 - 20.09 2200 3970

20.09 - 27.09 2200 3970

04.10 - 11.10 2179 3930

11.10 - 18.10 2200 3970

18.10 - 25.10 2179 3930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 

Dopłata za pok. 1 os. od 271

Kod imprezy: IZL

      –› Tour Guide System 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

więcej na: R.pl
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Afryka Egipt

W programie: czas na kąpiele morskie i słoneczne • klasztor Świętej Katarzyny - miejsce, w którym Mojżesz ujrzał Boga w gorejącym krzewie 

• wieczorne zwiedzanie miasta Sharm el Sheikh • rejs statkiem w okolice wyspy Tiran z możliwością snurkowania
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

Egipt – Sharm Holiday Tour 

Sharm el Sheikh
Tiran

EGIPT
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Klasztor
Świętej

Katarzyny Dahab

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Nowość  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Egipt

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Sharm el Sheikh samolo-
tem czarterowym. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Transfer do ho-
telu, nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Sharm 
el Sheikh. 
 Dzień 3  Wyjazd z hotelu we wczesnych go-
dzinach porannych (około godz.06:00). Śnia-
danie w formie suchego prowiantu. Przejazd 
w kierunkiu klasztoru Świętej Katarzyny (około 
250 km). Jest to jeden z otoczonych najwięk-
szym szacunkiem klasztorów chrześcijańskich 
na świecie. Wedle tradycji, to tutaj Mojżesz uj-
rzał Boga w gorejącym krzewie i stąd udał się 
do Egiptu, aby wyprowadzić lud z niewoli Fa-
raona. Zobaczymy Studnię Mojżesza, Bazylikę 
Przemienienia Pańskiego, Relikwię Św. Katrzy-

ny jak i kaplicę gorejącego Krzewu. Na koniec 
podróży odwiedzimy Dahab (złote miasto). 
Obiad w trakcie wycieczki (w cenie). Powrót do 
hotelu późnym popołudniem .
 Dzień 4  W ciągu dnia czas na wypoczynek, 
kąpiele morskie i słoneczne. Po kolacji czas na 
poznanie miasta Sharm el Sheikh, które wie-
czorem lśni kolorami niezliczonych swiateł. 
Odwiedzimy Plac Pokoju, Soho Square, Meczet 
w Old Markecie oraz Kościół Koptycki. Będzie 
również czas na zakupy, oraz poznanie zwy-
czajów mieszkańców i ich prawdziwego źycia. 
Powrot do hotelu późnym wieczorem.
 Dzień 5  W ciągu dnia czas na wypoczynek, 
kąpiele morskie i słoneczne. Zachęcamy do sko-
rzystania z różnorodnych wycieczek morskich 
i pustynnych (dodatkowo płatne), jak np.; nur-
kowanie z butlą w wodach Morza Czerwonego, 
czy szaleństwo quadami po pustyni.
 Dzień 6  Po sniadaniu, około godziny 08:00 

rano udamy się rejs statkiem w okolicach wy-
spy Tiran połączony ze snorklingiem - pływanie 
z maską wśród raf koralowych. Podczas wy-
cieczki będzie możliwość zobaczenia szczątek 
zatopionego statku. Jak głosi legenda leży on 
w miejscu, gdzie morze rozstąpiło się aby lud 
Izraela mógł przez nie przejść. W trakcie wy-
cieczki obiad. Na wycieczkę prosimy zabrać 
ręcznik, nakrycie głowy oraz krem z filtrem UV. 
 Dzień 7  Pobyt w hotelu, czas na wypoczy-
nek. Mozliwosc skorzystania (za doplata) z lo-
kalnych wycieczek i atrakcji. 
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko, wylot samolotem 
czarterowym. 
Dla Klientów pozostających na dodatkowy ty-
dzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele o standardzie *** lub **** - (7 rozpo-
czętych dób hotelowych). Do dyspozycji gości: 
lobby, restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowa-
ne z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyży-
wienie: all inclusive podczas pobytu w hotelu, 
a w trakcie dni objazdowych zgodnie z progra-
mem w poszczególnych dniach.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Sharm el Sheikh. Opisy hoteli 
w katalogu „Wypoczynek Egipt” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych), 

wszystkie transfery klimatyzowanym autoka-
rem lub busem, wyżywienie zgodnie z ofertą, 
opiekę polskiego lub polskojezycznego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: lokalnych 
przewodników, kierowcow i opłat parkingowych 
podczas wyjazdow, dodatkowych posiłków, 
napiwkow, oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w całym pro-
gramie -ok. 130 USD /os, płatne u  pilota na 
miejscu.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Przypominamy, że po wylądowaniu na 
lotnisku w Sharm el Sheikh nie ma konieczności 
zakupu płatnej wizy. Do realizacji programu wy-
starczy bezpłatna wiza Synaionly. Standardowa 
wiza jest wymagana tylko w przypadku wyjaz-
dów poza Synaj (np. wycieczka fakultatywna do 
Kairu, Aleksandrii, Luksoru).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Oriental Resort Aurora 
**** 

od 699 zł

Labranda Tower Bay 
**** 

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1820 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 02.05 2070 3899

16.05 - 23.05 1820 3470

30.05 - 06.06 1849 3499

13.06 - 20.06 1870 3549

11.07 - 18.07 2049 3849

25.07 - 01.08 2049 3849

15.08 - 22.08 2070 3899

05.09 - 12.09 1920 3630

26.09 - 03.10 1899 3599

17.10 - 24.10 1870 3549

31.10 - 07.11 1849 3499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Cena za dziecko już od 1470 

Dopłata za pok. 1 os. od 529 

Kod imprezy: EJL
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Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa
W programie: Kair i Muzeum Egipskie • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • Memfis - pozostałości metropolii starożytnego Egiptu 

• śródziemnomorska metropolia Aleksandria • przejazd tunelem pod Kanałem Sueskim • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Od-
prawa paszportowo-celna a następnie transfer 
do hotelu 4* (Club Reef lub podobny) w Sharm 
el Sheikh. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Dzień wolny na plażowanie, ewen-
tualnie wycieczki fakultatywne np. do Parku Na-
rodowego Ras Mohammed lub klasztoru Świętej 
Katarzyny. Nocleg w Sharm el Sheikh.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Sharm el 

Sheikh. Wylot do Kairu, po przylocie zwiedzanie 
miasta, w programie: Muzeum Egipskie - zbiór 
ponad 120 tys. eksponatów ukazujących wspa-
niałą cywilizację starożytnego Egiptu, skarby 
Tutenchamona (złota maska, biżuteria i sprzęty 
użytkowe). Podczas zwiedzania Muzeum korzy-
stamy z zestawów słuchawkowych (wg rozpo-
rządzenia władz muzeum), płatne dodatkowo 
2 USD/os. Następnie przejazd do cytadeli Sala-
dyna, skąd rozciąga się piękna panorama Kairu. 
Zobaczymy też najpiękniejszy zabytek islamski 
w  Kairze - alabastrowy Meczet Muhammada 
Alego. Podczas dalszego zwiedzania wstąpimy 

do dzielnicy koptyjskiej, gdzie zobaczymy dwa 
kościoły datowane na IV w n.e. - Kościół NMP tzw. 
zawieszony, który jest siedzibą patriarchatu Ko-
ścioła Koptyjskiego, a także kościół Św. Sergiusza, 
który jest wskazywany jako miejsce pobytu Świę-
tej Rodziny po ucieczce z Kaananu przed „Rzezią 
Niewiniątek”. Dzień zakończymy na bazarze Khan 
el Khalilly, gdzie można będzie skosztować lokal-
nych przysmaków, kawy lub herbaty oraz zapalić 
fajkę wodną. Zakwaterowanie w hotelu w Kairze. 
Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km + przelot).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do Gizy, 
gdzie zobaczymy piramidy Cheopsa, Chefrena 

i Mykerinosa (za dodatkową opłata możliwość 
wejścia do piramidy Cheopsa - ok. 300 EGP/
os., wymagane zgłoszenie przewodnikowi przed 
wjazdem pod piramidy) oraz majestatycznego 
Sfinksa. Po zwiedzaniu przerwa na obiad w po-
bliżu piramid w Gizie (dodatkowo platny). Na-
stępnie udamy się do Sakkary obejrzeć schod-
kową piramidę Dżesera, a także pozostałości 
metropolii starożytnego Egiptu - Memfis, gdzie 
zobaczymy m.in. ruiny Pałacu Królewskiego 
oraz posąg Ramzesa II. Powrót do hotelu w Ka-
irze. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
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metropolii na wybrzeżu Morza Śródziemnego - 
Aleksandrii. Zobaczymy tu rzymskie katakumby 
- Kom - ash Shuqafa, filar Pompejusza, przeje-
dziemy nadmorskim bulwarem - Corniche, a tak-
że odwiedzimy Nową Bibliotekę Aleksandryjską, 
która ma przypominać swoim rozmachem tą, 
która rozsławiła miasto w czasach antycznych 
jako jeden z cudów świata. Przystanek na zdję-
cia przy cytadeli Qaitbay zamykającej port. Po 
zwiedzaniu przerwa na obiad a następnie powrót 
do Kairu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd autokarem do Sharm el Sheikh. 

Po drodze przejazd tunelem pod Kanałem Su-
eskim. Po południu dojazd do Sharm el Sheikh, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Dzień wolny na plażowanie, ewen-
tualnie wycieczki fakultatywne, np. do Parku 
Narodowego Ras Mohammed lub Klasztoru 
Świętej Katarzyny. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Sharm el Sheikh.
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lot-
nisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny 
transferów poda rezydent Rainbow na miejscu): 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-

tu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego 
hotelu, 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **** - (4 rozpoczęte doby hotelowe 
w Sharm el Sheikh (2 na początku i 2 na koń-
cu wycieczki), 3  rozpoczęte doby hotelowe 
w Kairze. Do dyspozycji gości: restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: all inclusive 
(podczas pobytu w  Sharm el Sheikh) oraz 
śniadania i obiadokolacje lub obiady (podczas 
pobytu w Kairze).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Sharm el Sheikh. Opisy hoteli 
w katalogu „Wypoczynek Egipt” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Sharm El Sheikh, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie śniadania i obiadokolacje lub lun-
che (Kair) oraz All inclusive (Sharm el Sheikh), 
transfery klimatyzowanym autokarem, przelot 
samolotem z Sharm el Sheikh do Kairu, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA wa-
riant standard (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os); kosztów 
realizacji programu zwiedzania: biletów wstępu, 
usług lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców itp. (łącznie ok. 290 USD/os. płatne 
obligatoryjnie u pilota), zestaw słuchawkowy 
podczas zwiedzania Muzeum w  Kairze (ok. 
2 USD/os.), napojów do obiadokolacji, wycie-
czek fakultatywnych (ceny w programie) oraz 
innych wydatków osobistych.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponuje-
my wycieczki fakultatywne:
Góra Synaj i klasztor św. Katarzyny - wschód 
słońca na Górze Synaj i zwiedzanie klasztoru. 
Cena ok. 55 USD/os.
Delfinarium - show z delfinami, w cenie transfer 
autokarem w obie strony. Cena ok. 35 USD/os.
Ras Mohamed - wycieczka statkiem do Parku Na-
rodowego (przepiękne rafy koralowe), lunch na 

statku w cenie, kąpiele morskie, snorkeling (kolo-
rowe rafy tuż przy brzegu!). Cena ok. 70 USD/os.
Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycie-
czek fakultatywnych są podane wyłącznie 
informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie re-
alizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji 
fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami 
jest dostępny u naszych rezydentów.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Przypominamy, że po wylądowaniu na lotnisku 
w Sharm el Sheikh należy zakupić standardową 
wizę, która jest wymagana w przypadku wyjaz-
dów poza Synaj, koszt 25 USD/os. 

CENA OD

2280 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Oriental Resort Aurora 
**** 

od 699 zł

Labranda Tower Bay 
**** 

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EJU

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 02.05 2499 4599

09.05 - 16.05 2320 4299

23.05 - 30.05 2420 4470

06.06 - 13.06 2449 4520

20.06 - 27.06 2470 4549

04.07 - 11.07 2520 4630

01.08 - 08.08 2549 4699

22.08 - 29.08 2549 4699

12.09 - 19.09 2449 4520

03.10 - 10.10 2449 4520

24.10 - 31.10 2280 4230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 
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Egipt, Jordania, Izrael – Bliskowschodni tercet
W programie: Sharm el Sheikh - kurort Synaju • Wadi Rum - królowa pustyń • Petra • góra Nebo - ostatnie spojrzenie Mojżesza • Betlejem 

• Dżerasz - miasto 600 kolumn • rzeka Jordan • Jezioro Galilejskie • Cezarea Nadmorska • Jaffa-Tel Aviv • Jerozolima 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Od-
prawa paszportowo-celna a następnie transfer 
do hotelu 4* (Coral Hills lub podobny) w Sharm 
el Sheikh. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd przez Synaj do Taby. 
Po dokonaniu formalności związanych z prze-
kroczeniem granicy z Izraelem przejazd przez 
Ejlat w kierunku Akaby. Przekroczenie granicy 
z Jordanią, a następnie wycieczka w głąb pusty-

ni Wadi Rum (dla chętnych za dodatkową opłatą 
ok. 40 USD/os.) - obszar wpisany na listę UNE-
SCO w 2011 r. Jedno z najpiękniejszych miejsc 
na Bliskim Wschodzie, niezwykła dolina leżąca 
wśród skał, zamieszkana przez tajemniczych 
i zawsze gościnnych Beduinów. Kolacja i nocleg 
w Akabie lub okolicy. (Trasa ok 350 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-

te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie lub 
okolicy, kolacja i nocleg. (Trasa 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na Górę 
Nebo, z której podziwiać będziemy panoramę 

doliny Jordanu i Ziemi Świętej. Według trady-
cji Góra Nebo to miejsce, z którego Mojżesz po 
raz pierwszy i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. 
Następnie zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, 
gdzie na wzgórzu mieszczącym pozostałości 
potężnej niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. 
Muzeum Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza 
będziemy mogli podziwiać panoramę miasta, 
w tym rzymski teatr i odeon, czyli starożytną 
filharmonię. Następnie udamy się do Dżerasz 
(forum, świątynia Artemidy, kościoły wcze-
snochrześcijańskie z mozaikami podłogowymi, 
hipodrom, a przede wszystkim ulica 600 ko-
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lumn). W dalszą drogę przejedziemy w stronę 
granicy jordańsko-izraelskiej, którą przekro-
czymy na moście Szejka Husajna. Po odprawie 
granicznej przejazd do Tyberiady. Zakwatero-
wanie, kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie 
lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i rejs po Jeziorze Galilejskim łodzią tury-
styczną, wzorowaną na łodzi rybackiej z czasów 
św. Piotra. Wizyta w Yardenit nad rzeką Jordan 
w  symbolicznym miejscu chrztu Chrystusa. 
Następnie przejazd do Nazaretu oraz wizyta 
w  bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii 
Pannie w Nazarecie (zbudowanej wokół Groty 
Zwiastowania). Stąd pojedziemy do Cezarei 
Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta 
wybudowanego przez króla Heroda Wiel-
kiego, zobaczymy między innymi hipodrom, 
teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców 
z  potężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem 
Morza Śródziemnego dotrzemy do Tel Avivu 
(przejazd przez najciekawsze części miasta). 
Następnie przejedziemy do Jaffy - miasteczka 
pamiętającego wydarzenia wspominane w Sta-
rym Testamencie. Spacer po starej Jaffie. Na 
zakończenie dnia udamy się przez Jerozolimę 
do Betlejem. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w hotelu w Betlejem lub okolicy. Fakultatywnie 
zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych go-
dzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD/os.). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Jerozolimy: 
kościół Dominus Flevit, Bazylika Wszystkich Na-
rodów położona przy Getsemani, czyli Ogrodzie 
Oliwnym (znanym Polakom jako Ogrójec), Góra 
Oliwna, następnie stare miasto w Jerozolimie: 
idąc krętymi uliczkami arabskiego bazaru w dziel-
nicy muzułmańskiej przemierzać będziemy Drogę 
Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu Świę-
tego ze skałą Golgoty i Grobem Jezusa. Udamy 
się przez dzielnicę żydowską do Ściany Płaczu. 
Następnie przejedziemy do Betlejem - miejsca 
narodzin Jezusa, gdzie złożymy wizytę w Gro-
cie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice 
Narodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Betlejem lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Rano wykwaterowanie z  hotelu, 
przejazd do Masady - twierdzy Heroda Wielkie-
go i jednocześnie miejsca walki Zelotów - spo-
łeczności żydowskiej, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Przejazd oraz kąpiel w Morzu Mar-
twym - ok. 430 m p.p.m. Zakupy kosmetyków 
z Morza Martwego. Dalszą drogę przejedziemy 
do granicy z Egiptem (po załatwieniu formalno-
ści granicznych przejście przez granicę pieszo) 
i przejazd autokarem do Sharm el Sheikh. Czas 

wolny na odpoczynek, kolacja i nocleg w hotelu 
4* (Coral Hils lub podobny) w Sharm El Sheikh. 
(Trasa ok. 550 km).
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lot-
nisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny 
transferów poda rezydent Rainbow na miejscu): 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego 
hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego (Izrael), szczególnie w okresach świątecz-
nych (lokalne święta narodowe i religijne) orga-
nizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie 
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia 
obiektów muzealnych i świątyń, godziny ser-
wowanych posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/*** 
(w Jordanii i Izraelu) i **** (w Egipcie) w ocenie 
organizatora (wg programu) - (7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości: lobby, 
restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (moż-
liwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania oraz kolacje (wg opisu w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Sharm el Sheikh. Opisy hoteli 
w katalogu „Wypoczynek Egipt” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczas pobytu w Sharm el Sheikh proponuje-
my wycieczki lokalne. Więcej informacji w ka-
talogu „Wypoczynek Egipt Sharm el Sheikh” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Sharm El Sheikh, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie śniadania i  obiadokolacje (lub 
lunche), transfery klimatyzowanym autokarem, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 

odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskie-
go pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU 
EUROPA SA wariant standard (NNW, KL, CP, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej 25 USD/os (dla klientów pozostających 
na tydzień wypoczynku w  Sharm El Sheikh; 
potrzebna w  przypadku wycieczek fakulta-
tywnych: do Kairu, Aleksandrii, Luksoru, Parku 
Narodowego Ras Mohanmad - autokarem); 
opłat administracyjnych związanych z przekra-
czaniem granic (ok. 120 USD/os. - płatne obli-
gatoryjnie na miejscu) oraz kosztów realizacji 
programu zwiedzania w Jordanii i Izraelu (bilety 
wstępu,zwiedzanie Masady, przewodnicy, ob-
sługa bagażowych, kierowców, Tour Guide Sys-
tem itp: ok. 225 USD/os. płatne obligatoryjnie na 
miejscu), napojów do obiadokolacji, wycieczek 
fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Przypominamy, że po wylądowaniu na lotnisku 
w Sharm el Sheikh nie należy kupować stan-
dardowej wizy, a jedynie poprosić o bezpłatną 
Sinai Only. Standardowa wiza jest wymagana 
tylko w przypadku wyjazdów poza Synaj (np. 
wycieczka fakultatywna do Kairu, Aleksandrii 
czy Luksoru) i po wyjeździe z Egiptu do Izraela 
lub Jordanii traci ważność. Standardową wizę 
można zakupić po powrocie do Sharm el Sheikh.
Informacje dot. wizy jordańskiej:
Wiza jordańska. Aby sprawnie załatwić for-
malności związane z przekroczeniem granicy 
izraelsko-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następujących 

danych paszportowych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, narodowość, numer paszportu, data 
wydania i ważności paszportu (paszport ważny 
min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski).
Brak powyższych danych lub podanie niekom-
pletnych danych może spowodować trudności 
z przekroczeniem granicy przez klientów.

CENA OD

2570 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Oriental Resort Aurora 
**** 

od 699 zł

Labranda Tower Bay 
**** 

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Ta wycieczka to prawdziwy Bliski 
Wschód w pigułce. Podczas jej trwa-
nia poznasz historię, tradycję i oby-
czaje trzech monoteistycznych religii 
wywodzących się z tego terenu, 
oraz zaznajomisz się z realiami życia 
Egiptu, Jordanii, Izraela i Palestyny. 
Polecam!

Jarosław Tondos
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: EJE

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 02.05 2799 5020

02.05 - 09.05 2699 4699

09.05 - 16.05 2699 4720

16.05 - 23.05 2670 4799

23.05 - 30.05 2699 4849

30.05 - 06.06 2749 4849

06.06 - 13.06 2770 4930

13.06 - 20.06 2799 4899

20.06 - 27.06 2770 4930

27.06 - 04.07 2830 5049

04.07 - 11.07 2849 5070

11.07 - 18.07 2849 5070

18.07 - 25.07 2849 5070

25.07 - 01.08 2849 5070

01.08 - 08.08 2870 5099

08.08 - 15.08 2899 5099

15.08 - 22.08 2870 5099

22.08 - 29.08 2820 5020

29.08 - 05.09 2799 5020

05.09 - 12.09 2799 5020

12.09 - 19.09 2799 4899

19.09 - 26.09 2749 4899

26.09 - 03.10 2730 4899

03.10 - 10.10 2720 4849

10.10 - 17.10 2670 4799

17.10 - 24.10 2630 4720

24.10 - 31.10 2599 4630

31.10 - 07.11 2570 4630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 

Dopłata za pok. 1 os. od 631 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Egipt

W programie: Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem• Hurghada - lokalny bazar i nowa Marina• rejs po Morzu Czerwonym

• plaża na wyspie Giftun • wypoczynek w słonecznej Hurghadzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – Hurghada Holiday Tour 

Hurghada

Giftun

Luxor
Dolina Królów

EGIPT
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      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Egipt

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Hurghady samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na r.pl/rozklady. Transfer do hotelu, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu spotkanie organiza-
cyjne, czas na aklimatyzację i wypoczynek oraz 
kapiele morskie i sloneczne. Nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. Czas wolny. Po południu 
zwiedzanie Hurghady: przejazd do centrum mia-
sta i oglądanie panoramy z nadmorskiej prome-
nady. Następnie przejazd do nowego portu tzw. 
Nowej Mariny: chwila relaksu w lokalnej kafejce 
- możliwość zapalenia shishy (fajki wodnej), 
spacer po Marinie oraz wizyta na lokalnym targu 
rybnym. Kolejno przejazd do najstarszej dziel-
nicy Hurghady - Daharu i zwiedzanie meczetu, 
wizyta w kościele koptyjskim, na egipskim baza-
rze i w sklepie z pamiątkami. Powrót do hotelu 
w godzinach wieczornych. Nocleg.
 Dzień 4  Wyjazd z  hotelu we wczesnych 
godzinach porannych (suchy prowiant zamiast 
śniadania) i przejazd do Luxoru - największe-
go otwartego muzeum na świecie (trasa ok. 
285 km). Przejazd przez pustynię, a następ-
nie wzdłuż Nilu, gdzie można zaobserwować 
codzienne życie mieszkańców. W programie: 
Świątynia Hatszepsut - jedna z najpiękniejszych 
świątyń na świecie; Dolina Królów z wejściem 
do trzech grobowców (za dopłatą możliwość 
wejścia do grobowca Tutenchamona ok. 250 
EGP/ osoby), Kolosy Memnona, przeprawa ło-
dzią przez Nil oraz największa świątynia jaka 
powstala na świecie - Karnak. Obiad w cenie 
wycieczki (napoje dodatkowo płatne). Powrót 
do hotelu w godzinach wieczornych. 

 Dzień 5  Śniadanie. Wypoczynek w hotelu, 
możliwość skorzystania z wycieczek morskich 
i pustynnych (za dopłatą): nurkowanie z butlą 
w wodach Morza Czerwonego, oglądanie prze-
pięknych raf podczas rejsu statkiem ze szklany-
mi burtami czy szaleństwo quadami po pustyni 
wraz z pobytem w lokalnej wiosce Beduinów. 
Nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Pobyt w  hotelu, wy-
poczynek. Za dopłatą możliwość skorzystania 
z lokalnych wycieczek i atrakcji (np. wycieczka 
fakultatywna do Kairu). Nocleg. 
 Dzień 7  Po śniadaniu okolo godz. 08:30 
wyjazd z hotelu do portu w Hurghadzie; rejs 
statkiem po wodach Morza Czerwonego. Snur-
kowanie na pełnym morzu na dwóch różnych 
rafach koralowych (maska, rurka, płetwy w ce-
nie). Obiad na statku i napoje bezalkoholowe 
podczas całego rejsu w cenie. Następnie pobyt 
na pięknej, piaszczystej plaży na wyspie Giftun. 
Po południu powrót do portu i transfer do ho-
telu. Nocleg.
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwaterowa-
nie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00). 
• Klienci wybierający dodatkowy pobyt 
w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Hurghadzie i wylot do Polski. 
Dokładne godziny transferów poda rezydent 
Rainbow na miejscu na dzień przed wylotem.
Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
680 km. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.

HOTELE
Hotel *** (np. Elysees 3* lub podobny): 7 rozpo-
czętych dób hotelowych. Istnieje możliwość do-
płaty do zakwaterowania w hotelu 4* (np. Alad-
din Beach 4* lub podobnym) lub 5* (np. Stella Di 
Mare Gardens Resort & Spa 5* lub podobnym). 
Do dyspozycji gości: lobby, restauracja oraz bar.
Pokoje: 1 lub 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz naj-
częściej TV sat. Wyżywienie: all inclusive (wg. 
oferty wybranego hotelu)
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  3 lub 7 noclegów 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w kata-
logu „Wypoczynek Egipt” i w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w katalo-
gu „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych) 
w hotelu, wyżywienie zgodnie z ofertą hotelu, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta i pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby), de-
wizowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, usług lokalnych przewodników, 
bagażowych, kierowców, opłat parkingowych 

itp. (ok. 135 USD/ osoby, płatne na miejscu), 
napojów do obiadów oraz wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

1699 zł

Labranda Club Makadi 
**** 

od 370 zł

Labranda Royal Makadi 
***** 

od 420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 noce wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGH

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 1949 3499

07.05 - 14.05 1699 3270

21.05 - 28.05 1749 3349

04.06 - 11.06 1849 3430

11.06 - 18.06 1870 3470

18.06 - 25.06 1870 3470

02.07 - 09.07 1930 3570

16.07 - 23.07 1999 3699

30.07 - 06.08 1949 3699

13.08 - 20.08 1999 3699

27.08 - 03.09 1920 3630

10.09 - 17.09 1949 3599

24.09 - 01.10 1899 3499

08.10 - 15.10 1920 3549

22.10 - 29.10 1870 3470

29.10 - 05.11 1780 3399

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Dopłata do hoteli 4* 365 

Dopłata do hotelu 5* 840 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Egipt

W programie: Luksor (starożytne Teby ) i Dolina Królów • świątynia Horusa w Edfu • Zespół Świątynny Kom Ombo • Wielka Tama Asuańska 

• pociąg sypialny Asuan-Kair • Muzeum Egipskie w Kairze • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • rejs komfortowym statkiem po Nilu 

• wypoczynek w słonecznej Hurghadzie

Egipt – Wzdłuż Nilu 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie pasz-
portowo-celnej transfer do hotelu (4* np. hotel 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień wolny na wy-
poczynek po podróży i aklimatyzację, obiad, 
wieczorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  We wczesnych godzinach poran-
nych wykwaterowanie i transfer autokarowy do 
Luksoru (śniadanie w formie suchego prowian-
tu). Następnie zwiedzanie Luksoru, czyli sta-

rożytnych Teb - „miasta o stu bramach”. Teby, 
podzielone Nilem na „miasto żywych” i „miasto 
umarłych”, były sanktuarium trójcy bóstw: 
Amona, Mut i Chonsu (Świątynia w Karnaku). 
Następnie udamy się do grobowców w „Dolinie 
Królów” - ukryte w skalnych rozstępach, drążone 
na niewiarygodnych wysokościach i niesamo-
wicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich 
skarbami (wejście do grobowca Tutenchamona 
dodatkowo płatne, około 250 EGP/os.). Później 
odwiedzimy sanktuarium i grobowiec królowej 
Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczorem 
zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 
280 km). Po kolacji dla chętnych (za dodatkową 
opłatą około 40 USD/os.) zwiedzanie świątyni 
Luxorskiej oraz przejazd dorożkami po mieście, 
a następnie wizyta w lokalnej kawiarni. Możli-
wość zapalenia shishy - lokalnej fajki wodnej, 
wypicia kawy parzonej po arabsku, odpoczynek 
przy dźwiękach arabskiej muzyki.
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą (ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min. 
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru. 
Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych (płatna 
dodatkowo ok. 50 USD/os): Madinat Habu - 
najlepiej zachowana Świątynia Grobowa na 
Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez 
Ramzesa III, Wioska Robotników z pozostało-
ściami po zabudowie miasta oraz grobowcami 
nadzorców budowlanych, które oszałamiają 
niezwykłą kolorystyką malowideł (dla osób, 
które nie korzystają z wycieczek fakultatyw-
nych - czas wolny). Powrót na statek i dalszy 
rejs nocny w kierunku Edfu; przeprawa przez 

śluzę na Nilu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy 
pozostają na statku. Kolacja i nocleg na statku, 
nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku 
i  zwiedzanie Edfu (ok. 2  godz.), kompleksu 
świątynnego poświęconego bogowi Horuso-
wi - jednej z najlepiej zachowanych i najpięk-
niejszych świątyń Egiptu, wybudowanej w III 
w  p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na 
statku. Następnie rejs po Nilu do Kom Ombo. 
Zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy ze-
spół świątynny poświęcony bogom Sobkowi 
i Harusowi wznoszący się tuż nad brzegami Nilu. 
Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa ok. 
120 km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na statku 
lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 95 
USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu Simbel 
(wyjazd ok. 04:00), gdzie zobaczymy świąty-
nię poświeconą bóstwom Re-Horachte i Hathor. 
Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla 
Nefretari świątynia do dziś zachwyca swym 
ogromem i  bogactwem architektonicznym. 
Obiad na statku. Po południu rejs łodzią moto-
rową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a 
- botanicznej wyspy, gromadzącej najbujniejsze 
i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afry-
ki. Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa 
ok. 60 km. - statkiem).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie (do 
dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). Dla 
chętnych możliwość wycieczki fakultatywnej 
do wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy małe 
krokodyle i  szkołę nubijską, wypijemy także 

tradycyjną herbatę w  domu nubijskim (ok. 
30 USD/os.). Po obiedzie zwiedzanie Asuanu 
autokarem: Wielka Tama Asuańska, wyspa 
File - przeniesiony z zalanych terenów na ma-
lowniczą wyspę zespół świątynny poświęcony 
bogini Izydzie. Transfer na dworzec kolejowy 
w Asuanie. Nocny pociąg sypialny z Asuanu do 
Kairu (w pociągu kolacja i śniadanie; przedziały 
tylko 2 osobowe). 
Uwaga! W niektórych terminach zamiast prze-
jazdu pociągiem możliwy przelot samolotem 
z Asuanu do Kairu.
 Dzień 8  Rano przyjazd do Kairu ok. godz. 
9:00 (zakwaterowanie w hotelu Grand Pyramids 
lub podobnym 4*, nastąpi dopiero po zwiedza-
niu Kairu). Zwiedzanie Kairu: Muzeum Egipskie 
- zbiór ponad 120 tys. eksponatów ukazujących 
wspaniałą cywilizację starożytnego Egiptu, 
skarby Tutenchamona (złota maska, biżuteria 
i sprzęty użytkowe). Podczas zwiedzania mu-
zeum korzystamy z zestawów słuchawkowych 
(wg rozporządzenia władz muzeum), płatne 
dodatkowo 2 USD/os. Dalej udamy się w po-
dróż w świat muzułmański: Cytadela Saladyna, 
alabastrowy meczet Mohameda Alego oraz wy-
jątkowy klasztor wykuty w skałach Mukattanu 
w dzielnicy śmieci. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Kairze. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie okolic Ka-
iru: Sakkara z pierwszą i jednocześnie najstarszą 
piramidą schodkową faraona Dżosera, Memfis 
- stolica imperium przez cały okres Starego 
Państwa ze słynnym kolosem Ramzesa II i ala-
bastrowym Sfinksem oraz Giza, czyli piramidy 
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Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny 
Sfinks (za dodatkową opłatą możliwość wejścia 
do piramidy Cheopsa - około 400 EGP/os., na-
leży zgłosić przewodnikowi przed wjazdem pod 
piramidy). Kolacja i nocleg w hotelu w Kairze. 
Wieczorem po kolacji wycieczka fakultatywna 
(za dodatkową opłatą ok. 45 USD/os.) „Kair 
nocą”: widowisko Światło i dźwięk pod pira-
midami oraz rejs motorówką po Nilu. Powrót 
do hotelu w Kairze i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu dzień wolny na samo-
dzielne zwiedzanie Kairu lub dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 80 USD/os.) wycieczka au-
tokarowa do Aleksandrii - w programie: przejazd 
autokarem przez centrum miasta, cytadela Cay-
tbay (oglądana wewnątrz) - zbudowana z blo-
ków kamiennych pozostałych po słynnej latarni 
morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna 
biblioteka Alexandrina (zbudowana ze stali i szkła 
niejako „w zamian” za wspaniałą bibliotekę spalo-
ną w starożytności - zwiedzana wewnątrz; obiad 
w  restauracji z  widokiem na morze wliczony 
w cenę. Powrót i nocleg w hotelu w Kairze.
 Dzień 11  Po śniadaniu transfer do Hurghady, 
przyjazd w godzinach popołudniowych, zakwa-
terowanie w wybranym hotelu, czas na wypo-
czynek. Wieczorem kolacja. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 12-14  Pobyt w Hurghadzie - czas na 
odpoczynek, kąpiele morskie i słoneczne lub 
wycieczki fakultatywne.
 Dzień 15  Rano wykwaterowanie z hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lotni-
sko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów 
poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień 
przed wylotem.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 

odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - (5 roz-
poczętych dób hotelowych: 2 - w Hurghadzie 
- w hotelu Royal Star**** lub podobnym; 3 - 
w Kairze - w hotelu ***). Do dyspozycji gości: 
restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (moż-
liwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
all inclusive w hotelu w Hurghadzie, śniadania 
i kolacje w hotelu w Kairze.
Jedna noc w pociągu sypialnym - przedziały 
tylko 2 - osobowe.
Uwaga! Pociągi w Egipcie różnią 
się znacznie od europejskich, 
dlatego też należy być 
przygotowanym na pewne 
niewygody i  nie zawsze 
najczystsze warunki po-
dróżowania.
Rejs po Nilu statkiem **** 
(4 rozpoczęte doby hote-
lowe). Do dyspozycji gości: 
restauracja, bar, mały basen oraz 
leżaki. Kabiny: wygodne i  klimatyzo-
wane, 2 - osobowe (możliwość dostawki) z ła-
zienką i wc. Wyżywienie na statku: śniadania, 
obiady i kolacje. Za dopłatą wersja All Inclusive 
na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (np. 
whisky, za wyjątkiem wina - serwowane tylko 
2 lampki do obiadu i kolacji) i bezalkoholowe 
(woda, herbata i napoje gazowane; kawa - nie-
które rodzaje dodatkowo płatne) serwowane 
w głównym barze (najczęściej 10:00-22:00). 
Uwaga! Napoje podawane są w plastikowych 
kubkach.

Część pobytowa. Hotele (4 rozpoczęte doby 
hotelowe) - w Hurghadzie, w wybranym hotelu 
(świadczenia jak w opisie hotelu). Opisy hoteli 
w katalogu „Wypoczynek Egipt Hurghada” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w katalo-
gu „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Hurghady, opłaty lotnisko-

we, zakwaterowanie podczas objazdu: 
w hotelach - razem 5 rozpoczętych 

dób hotelowych (2 w Hurgha-
dzie w hotelu 4*; 3 w Kairze 

w hotelu 3*), na statku 4* 
(4 rozpoczęte doby hote-
lowe), w pociągu sypial-
nym z  Asuanu do Kairu 

(1 rozpoczęta doba hotelo-
wa); wyżywienie: all inclusi-

ve w hotelu w Hurghadzie oraz 
śniadania, obiady i kolacje na stat-

ku; podczas pobytu: 4 rozpoczęte doby 
hotelowe w wybranym hotelu (wyżywienie jak 
w opisie hotelu); transfery klimatyzowanym 
autokarem, nocny pociąg sypialny z Asuanu do 
Kairu (kolacja i śniadanie w pociągu; przedziały 
tylko 2 os.), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przed-
stawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu i pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-

skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewi-
zowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, zestaw słuchawkowy podczas 
zwiedzania muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.), 
usług lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców itp. (łącznie ok. 294 USD/os. płatne 
na miejscu), napojów do obiadów i kolacji na 
statku i w hotelu w Kairze oraz wycieczek lokal-
nych (ceny w programie).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

2170 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Lemon & Soul Makadi 
****

 od 399 zł

Labranda Royal Makadi 
***** 

od 570 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 4 obowiązkowe doby 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 14.05 2349 4270

14.05 - 28.05 2349 4220

28.05 - 11.06 2249 4099

04.06 - 18.06 2299 4199

11.06 - 25.06 2320 4199

25.06 - 09.07 2549 4599

09.07 - 23.07 2499 4520

23.07 - 06.08 2370 4270

06.08 - 20.08 2449 4430

20.08 - 03.09 2320 4270

03.09 - 17.09 2420 4349

17.09 - 01.10 2399 4430

01.10 - 15.10 2320 4220

15.10 - 29.10 2199 4099

22.10 - 05.11 2170 4049

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

Dopłata za All Inclusive na statku (4 noce)  

 520 

więcej na: R.pl
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W programie: rejs statkiem po Nilu • Luksor • starożytne Teby • imponujący Karnak • świątynia bogini Izydy na wyspie File • świątynia Horu-
sa w Edfu i Sobka w Kom Ombo • Muzeum Egipskie w Kairze • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • all inclusive w hotelu w Hurghadzie w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Symbole Egiptu – Nil i Piramidy 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie pasz-
portowo-celnej transfer do hotelu (4* np. hotel 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Śniadanie. Przed południem spo-
tkanie organizacyjne, następnie czas wolny na 
wypoczynek i aklimatyzację, obiad, wieczorem 
kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Wcześnie rano wykwaterowanie 
i  transfer autokarowy do Luksoru. Śniadanie 
w formie suchego prowiantu. Po przyjeździe do 
Luksoru, wyruszymy na zwiedzanie grobowców 
w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skal-
nych rozstępach, drążone na niewiarygodnych 
wysokościach i niesamowicie długie, chroniły 

ciała faraonów wraz z  ich skarbami (wejście 
do grobowca Tutenchamona dodatkowo płat-
ne - ok. 250 EGP/os.). Następnie zobaczymy 
sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut 
oraz Kolosy Memnona - pozostałość po świątyni 
Amenhotepa III. Wieczorem zakwaterowanie na 
statku 4*, kolacja. Po kolacji wycieczka fakulta-
tywna (płatna ok. 40 USD/os.) - zwiedzanie 
świątyni Luksorskiej, przejazd dorożkami po 
Luksorze i  lokalnym souqu oraz odpoczynek 
w tradycyjnej kawiarni przy fajce wodnej i her-
bacie z hibiskusa. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą (ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min. 
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru. 
Śniadanie na statku. Następnie dla chętnych wy-
cieczka (ok. 50 USD/os): Madinat Habu - najle-
piej zachowana Świątynia Grobowa na Zachod-
nim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa 

III, Wioska Robotników z pozostałościami po 
zabudowie miasta oraz grobowcami nadzor-
ców budowlanych, które oszałamiają niezwykłą 
kolorystyką malowideł. Po obiedzie, zwiedzanie 
Luksoru, czyli starożytnych Teb - „miasta o stu 
bramach”. Teby, podzielone Nilem na „miasto 
żywych” i „miasto umarłych”, były sanktuarium 
trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Świątynia 
w  Karnaku). Przeprawa przez śluzę na Nilu 
i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy 
pozostają na statku. Kolacja i nocleg na statku. 
Nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 
2 godz.), kompleksu świątynnego poświęco-
nego bogowi Horusowi - jednej z najlepiej za-
chowanych i najpiękniejszych świątyń Egiptu, 
wybudowanej w III w p.n.e. Wczesnym popo-
łudniem obiad na statku. Następnie rejs po Nilu 
do Kom Ombo. Zwiedzanie Kom Ombo, gdzie 

zobaczymy zespół świątynny poświęcony bo-
gom Sobkowi i Harusowi wznoszący się tuż nad 
brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku, nocny 
rejs do Asuanu. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
(do dyspozycji grupy pozostaną 2 - 3 kabiny) 
oraz czas wolny na statku lub dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 95 USD/os.) wycieczka 
autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 04:00) 
gdzie zobaczymy świątynię poświęconą bó-
stwom Re-Horachte i Hathor. Wzniesiona przez 
Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari świątynia 
do dziś zachwyca swym ogromem i bogactwem 
architektonicznym. Druga opcja to wycieczka do 
wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy małe kroko-
dyle i szkołę nubijską, wypijemy także tradycyj-
ną herbatę w domu nubijskim (ok. 30 USD/os.). 
Obiad na statku. Po południu zwiedzanie Asu-
anu autokarem: wyspa File - przeniesiony z za-
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lanych terenów na malowniczą wyspę zespół 
świątynny poświęcony bogini Izydzie. Transfer 
na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociąg 
sypialny z Asuanu do Kairu (w pociągu kolacja 
i śniadanie; przedziały tylko 2 - osobowe). 
Uwaga! W niektórych terminach zamiast prze-
jazdu pociągiem możliwy przelot samolotem 
z Asuanu do Kairu.
 Dzień 7  Rano przyjazd do Kairu ok. godz. 
09:30 i zwiedzanie miasta, w programie: Mu-
zeum Egipskie - zbiór ponad 120 tys. ekspona-
tów ukazujących wspaniałą cywilizację staro-
żytnego Egiptu, skarby Tutenchamona (złota 
maska, biżuteria i sprzęty użytkowe). Podczas 
zwiedzania muzeum korzystamy z zestawów 
słuchawkowych (wg rozporządzenia władz 
muzeum), płatne dodatkowo 2  USD/os. Na 
dalsze zwiedzanie pojedziemy do Gizy, gdzie 
zobaczymy piramidy Cheopsa, Chefrena i Myke-
rinosa (za dodatkową opłata możliwość wejścia 
do piramidy Cheopsa - ok. 300 EGP/os., wyma-
gane zgłoszenie przewodnikowi przed wjazdem 
pod piramidy) oraz majestatycznego Sfinksa. Po 
zwiedzaniu przerwa na obiad w pobliżu piramid 
w Gizie (dodatkowo platny). Następnie transfer 
do Hurghady. Przyjazd do Hurghady późnym 
wieczorem i zakwaterowanie w hotelu (4* np. 
hotel Royal Star lub podobny). Wieczorem ko-
lacja. (Trasa ok 480 km).
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godziny 12:00) i transfer na lot-
nisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transfe-
rów poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień 
przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowe 3 noce lub ty-
dzień pobytu w Hurghadzie - transfer do wybra-
nego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 

• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Hotele **** - (3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie (2 na początku i 1 na końcu wy-
cieczki) w hotelu Royal Star**** lub podobnym.
Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar. Poko-
je: 2-osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
klimatyzowane z  łazienkami oraz najczęściej 
TV-sat. Wyżywienie: all inclusive (śniadania, 
obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje 
gazowane zgodnie z formułą all inclusive w 
danym hotelu).
Jedna noc w pociągu sypialnym - przedziały 
tylko 2-osobowe. Uwaga! Pociągi w Egipcie róż-
nią się znacznie od europejskich, dlatego też na-
leży być przygotowanym na pewne niewygody 
i nie zawsze najczystsze warunki podróżowania.
Rejs po Nilu statkiem **** - (3 rozpoczęte doby 
hotelowe). Do dyspozycji gości: restauracja, 
bar, mały basen oraz leżaki. Kabiny: wygodne 
i klimatyzowane, 2 - osobowe (możliwość do-
stawki) z łazienką i wc. Wyżywienie: śniadania, 
obiady i kolacje. Za dopłatą wersja All Inclusive 
na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe 
(wino - 2  lampki - tylko do obiadu i kolacji) 
i bezalkoholowe (woda, herbata, kawa, napo-
je gazowane) serwowane w głównym barze, 
najczęściej od 10.00 - 22.00. Uwaga! Napoje 
podawane są w plastikowych kubkach. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia o 3 lub 7 nocy pobytu w  ho-

telu w Hurghadzie. Opisy hoteli w katalogu 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w katalo-
gu „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Hurghady; opłaty lotnisko-
we; zakwaterowanie w hotelach (razem 7 roz-
poczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte doby 
hotelowe w Hurghadzie (hotel 4* np. hotel Royal 
Star lub podobny, 2 na początku i 1 na końcu wy-
cieczki), 1 rozpoczęta doba hotelowa w pociągu 
sypialnym z Asuanu do Kairu, 3 rozpoczęte doby 
hotelowe na statku; wyżywienie: all inclusive w 
hotelach w Hurghadzie oraz śniadania, obiady 
i kolacje na statku; transfery klimatyzowanym 
autokarem; nocny pociąg sypialny z Asuanu do 
Kairu (kolacja i śniadanie w pociągu; przedziały 
tylko 2 os.); obsługa polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce; opieka 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu 
i pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewi-
zowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, zestaw słuchawkowy podczas 
zwiedzania muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.) 
usług lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców itp. (łącznie ok. 288 USD/os. płatne 
na miejscu), napojów do obiadów i kolacji oraz 
wycieczek lokalnych (ceny w programie).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

1949 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Labranda Club Makadi 
**** 

od 370 zł

Labranda Royal Makadi 
***** 

od 420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 noce  wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 2270 4130

07.05 - 14.05 2020 3730

14.05 - 21.05 2120 3970

21.05 - 28.05 2080 3899

28.05 - 04.06 1980 3730

04.06 - 11.06 2130 3899

11.06 - 18.06 2099 3849

18.06 - 25.06 2130 3899

25.06 - 02.07 2130 3899

02.07 - 09.07 2299 4199

09.07 - 16.07 2270 4130

16.07 - 23.07 2170 3970

23.07 - 30.07 2270 4070

30.07 - 06.08 2249 4199

06.08 - 13.08 2149 3930

13.08 - 20.08 2149 3930

20.08 - 27.08 2149 3930

27.08 - 03.09 2070 3899

03.09 - 10.09 2230 4070

10.09 - 17.09 2299 4199

17.09 - 24.09 2199 3930

24.09 - 01.10 2099 3899

01.10 - 08.10 2120 3899

08.10 - 15.10 2130 3899

15.10 - 22.10 2130 3899

22.10 - 29.10 2020 3720

29.10 - 05.11 1949 3699

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Dopłata za all inclusive na statku (3 noce)  

 390 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Egipt

W programie: rejs statkiem po Nilu • Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem • świątynia Horusa w Edfu i Sobka w Kom Ombo 

• Wielka Tama w Asuanie • światynia bogini Izydy na wyspie File • all inclusive w hotelach w Hurghadzie w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – Potęga Południa

Dolina
Królów

EGIPT

Hurghada

rejs po Nilu

Edfu

Kom Ombo

Asuan

Luksor

Arabia
Saudyjska

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław  
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK

7+7

15
dni

11
dni

8
dni

lub
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Afryka Egipt

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosi-
my sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie 
paszportowo-celnej transfer do hotelu (4* np. 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Śniadanie, czas na wypoczynek, ką-
piele morskie i słoneczne w Hurghadzie, obiad, 
wieczorem kolacja.
 Dzień 3  We wczesnych godzinach porannych 
wykwaterowanie (śniadanie w formie suchego 
prowiantu) i transfer autokarowy do Luksoru. 
Następnie zwiedzanie Luksoru, starożytnych 
Teb - „miasta o stu bramach”. Teby, podzielone 
Nilem na „miasto żywych” i „miasto umarłych”, 
były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut 
i Chonsu (Świątynia w Karnaku). Udamy się do 
grobowców w „Dolinie Królów” - zakamuflowa-
ne w skalnych rozstępach, drążone na niewia-
rygodnych wysokościach i niesamowicie długie, 
chroniły ciała faraonów wraz z  ich skarbami. 
Odwiedzimy także sanktuarium i grobowiec kró-
lowej Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczo-
rem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa 
ok. 280 km). Po kolacji wycieczka fakultatywna 
(płatna ok. 40 USD/os.) - zwiedzanie świątyni 
Luksorskiej, przejazd dorożkami po Luksorze 
i lokalnym souqu oraz odpoczynek w tradycyjnej 
kawiarni przy fajce wodnej i herbacie z hibiskusa.
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą - ok. 40 min. lot balonem nad 
zachodnim brzegiem Luksoru (ok.120 USD/os.). 
Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych (ok. 50 
USD/os.): Madinat Habu - najlepiej zachowana 
Świątynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luk-
soru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska 
Robotników z pozostałościami po zabudowie 
miasta oraz grobowcami nadzorców budowla-
nych, które oszałamiają niezwykłą kolorystyką 
malowideł. Powrót na statek i dalszy rejs nocny 
w kierunku Edfu; przeprawa przez śluzę na Nilu. 
W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostają na 
statku. Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. 
(Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku i zwie-
dzanie Edfu (ok. 2 godz.), kompleksu świątyn-
nego poświęconego bogowi Horusowi - jednej 
z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych świą-
tyń Egiptu, wybudowanej w III w. p.n.e. Wcze-
snym popołudniem obiad na statku. Następnie 
rejs po Nilu do Kom Ombo. Zwiedzanie Kom 
Ombo, gdzie zobaczymy zespół świątynny po-
święcony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszą-
cy się tuż nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na 
statku, nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).

 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na stat-
ku lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
95 USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu Sim-
bel (wyjazd ok. 4:00), gdzie zobaczymy świąty-
nię poświeconą bóstwom Re-Horachte i Hathor. 
Obiad na statku. Po południu rejs łodzią moto-
rową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a 
- botanicznej wyspy, gromadzącej najbujniejsze 
i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afry-
ki. Dla chętnych możliwość wycieczki fakulta-
tywnej do wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy 
małe krokodyle i szkołę nubijską oraz wypijemy 
tradycyjną herbatę w domu nubijskim (ok. 30 
USD/os.). Kolacja i nocleg na statku., nocny rejs. 
(Trasa ok. 60 km - statkiem).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
(do dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). 
Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama 
Asuańska, wyspa File - przeniesiony z zalanych 
terenów na malowniczą wyspę zespół świątynny 
poświęcony bogini Izydzie. Po lunchu przejazd 
autokarem do Hurghady. Późnym wieczorem za-
kwaterowanie w hotelu (4* hotel Royal Star lub 
podobny), kolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwatero-
wanie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00) 
i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne 
godziny transferów poda rezydent Rainbow na 
miejscu na dzień przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowe 3 noce lub ty-
dzień pobytu w Hurghadzie - transfer do wybra-
nego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Hotele **** (3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie - hotel Royal Star**** lub podob-
ny). Do dyspozycji gości: lobby, restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV sat. Wyżywienie: all inclusive 
(śniadania, obiady i kolacje, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, 
woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all 
inclusive w danym hotelu).
Rejs po Nilu statkiem **** (4 rozpoczęte doby 
hotelowe). Do dyspozycji gości: restauracja, bar, 
mały basen oraz leżaki. Kabiny: wygodne i kli-
matyzowane 2-osobowe (możliwe dostawki) 
z łazienką i wc. Wyżywienie: śniadania, obiady 
i  kolacje. Za dopłatą wersja All Inclusive na 
statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (np. 
whisky, za wyjątkiem wina - serwowane tylko 
2 lampki do obiadu i kolacji) i bezalkoholowe 

(woda, herbata i napoje gazowane; kawa - nie-
które rodzaje dodatkowo płatne) serwowane 
w głównym barze (najczęściej 10:00-22:00). 
Uwaga! Napoje podawane są w plastikowych 
kubkach.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  3 lub 7 nocy w  ho-
telu w Hurghadzie. Opisy hoteli w katalogu 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w katalo-
gu „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Hurghady, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie w hotelach (razem 7 roz-
poczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte doby 
hotelowe w Hurghadzie w hotelu 4* (hotel Royal 
Star 4* lub podobny) oraz 4 rozpoczęte doby 
hotelowe na statku 4*; wyżywienie: all inclusive 
w hotelu w Hurghadzie oraz śniadania, obiady 
i kolacje na statku; transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu 
i pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewi-
zowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, usług lokalnych przewodników, 
bagażowych, kierowców itp. (ok. 215 USD/os. 
płatne na miejscu), napojów do obiadów i ko-

lacji na statku oraz wycieczek lokalnych (ceny 
w programie).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

1670 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Lemon & Soul Makadi 
**** 

od 299 zł

Labranda Royal Makadi 
***** 

od 420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 noce wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 1920 3549

07.05 - 14.05 1670 3220

14.05 - 21.05 1699 3270

21.05 - 28.05 1849 3430

28.05 - 04.06 1720 3299

04.06 - 11.06 1870 3470

11.06 - 18.06 1820 3399

18.06 - 25.06 1899 3499

25.06 - 02.07 1870 3470

02.07 - 09.07 1999 3699

09.07 - 16.07 1899 3499

16.07 - 23.07 1899 3499

23.07 - 30.07 1870 3470

30.07 - 06.08 1820 3470

06.08 - 13.08 1899 3499

13.08 - 20.08 1899 3499

20.08 - 27.08 1899 3499

27.08 - 03.09 1820 3470

03.09 - 10.09 1920 3549

10.09 - 17.09 1949 3599

17.09 - 24.09 1899 3499

24.09 - 01.10 1820 3470

01.10 - 08.10 1849 3430

08.10 - 15.10 1820 3399

15.10 - 22.10 1770 3299

22.10 - 29.10 1720 3299

29.10 - 05.11 1670 3220

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata za AI na statku (4 noce) 520 

Kod imprezy: EGI

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



76

Afryka Egipt

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem 
samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot 
do Marsa Alam w Egipcie. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady Po od-
prawie paszportowo-celnej transfer do hotelu 
4* w Marsa Alam. Czas na odpoczynek. Kolacja 
w formule all inclusive.
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień wolny na wy-
poczynek po podróży i aklimatyzację, kąpiele 
morskie i  słoneczne w  Marsa Alam. Posiłki 
w formule all inclusive w hotelu.

 Dzień 3  We wczesnych godzinach porannych 
wykwaterowanie (śniadanie w formie suchego 
prowiantu) i transfer autokarowy do Luksoru. 
Następnie zwiedzanie Luksoru, czyli starożyt-
nych Teb - „miasta o stu bramach”. Dalej udamy 
się do grobowców w „Dolinie Królów”. Odwie-
dzimy także sanktuarium i grobowiec królowej 
Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczorem 
zakwaterowanie na statku 4*, kolacja (wyży-
wienie w formule FB: śniadanie, obiad, kolacja; 
napoje do posiłków dodatkowo płatne). Po ko-
lacji wycieczka fakultatywna (płatna ok. 40 USD/
os.) - zwiedzanie świątyni Luksorskiej, przejazd 
dorożkami po Luksorze i lokalnym souqu oraz 
odpoczynek w tradycyjnej kawiarni przy fajce 
wodnej i herbacie z hibiskusa. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą - ok. 40 min. lot balonem nad 
zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD/
os.). Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych (ok. 
50 USD/os.): Madinat Habu - najlepiej zacho-
wana Świątynia Grobowa na Zachodnim Brzegu 
Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska 
Robotników z pozostałościami po zabudowie 
miasta oraz grobowcami nadzorców budowla-
nych, które oszałamiają niezwykłą kolorystyką 
malowideł. Powrót na statek, obiad i dalszy rejs 
nocny w kierunku Edfu; przeprawa przez śluzę 
na Nilu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozo-
stają na statku. Kolacja i nocleg na statku, nocny 
rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).

 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku 
i  zwiedzanie Edfu (ok. 2  godz.), kompleksu 
świątynnego poświęconego bogowi Horuso-
wi - jednej z najlepiej zachowanych i najpięk-
niejszych świątyń Egiptu, wybudowanej w III 
w. p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na 
statku. Następnie rejs po Nilu do Kom Ombo, 
gdzie zobaczymy zespół świątynny poświęcony 
bogom Sobkowi i Horusowi wznoszący się tuż 
nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku, 
nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na stat-
ku lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
95  USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu 
Simbel (wyjazd ok.4:00), gdzie zobaczymy 
świątynię poświęconą bóstwom Re-Horachte 
i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla sie-
bie i dla Nefretari świątynia do dziś zachwyca 
swym ogromem i bogactwem architektonicz-
nym. Obiad na statku. Po południu rejs łodzią 
motorową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kit-
chener’a - botanicznej wyspy, gromadzącej 
najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory 
północnej Afryki. Dla chętnych możliwość wy-
cieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, gdzie 
zobaczymy małe krokodyle i szkołę nubijską 
oraz wypijemy tradycyjną herbatę (ok. 30 USD/
os.). Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa 
ok. 60 km - statkiem).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie (do 
dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). Zwiedza-

nie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuańska, 
wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na 
malowniczą wyspę zespół świątynny poświęcony 
bogini Izydzie. Po lunchu przejazd autokarem do 
Marsa Alam. Późnym wieczorem zakwaterowanie 
w hotelu 4* w Marsa Alam, kolacja w formule all 
inclusive i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwatero-
wanie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00) 
i transfer na lotnisko w Marsa Alam. Dokładne 
godziny transferów poda rezydent Rainbow na 
miejscu na dzień przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowe 3  noce lub 
tydzień pobytu w  Marsa Alam - transfer do 
wybranego hotelu (opisy hoteli w  katalogu 
o Marsa Alam), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji programu może zo-
stać zamieniona na: 1 rozpoczętą dobę hotelową 
w Marsa Alam + 4 rozpoczęte doby hotelowe na 
statku + 2 rozpoczęte doby hotelowe w Marsa 
Alam. Pilot nie oprowadza po obiektach mu-
zealnych.
Można zabrać ze sobą drobne upominki np. 
długopisy czy cukierki. Przydadzą się do rozda-
wania dzieciom spotykanym podczas wycieczki.
HOTELE
Hotele 4* - (3 rozpoczęte doby hotelowe w Marsa 
Alam). Pokoje: 2- osobowe (możliwość dostaw-
ki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz 

Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam
W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu • Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem • świątynia Horusa w Edfu i Sobka 
w Kom Ombo • Wielka Tama w Asuanie • bogini Izyda na wyspie File • all inclusive na objeździe (w hotelach) • Abu Simbel
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Marsa Alam
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najczęściej TV-sat. Do dyspozycji gości: lobby, 
restauracja oraz bar. Wyżywienie: śniadania, 
obiady i kolacje w formule all inclusive (wg. opi-
su w programie). 
Rejs po Nilu statkiem 4* - (4 rozpoczęte doby 
hotelowe). Kabiny: wygodne i klimatyzowane, 
2-osobowe (możliwość dostawki) z  łazienką 
i wc. Do dyspozycji gości: restauracja, bar, mały 
basen oraz leżaki. Wyżywienie: śniadania, obia-
dy i kolacje (napoje dodatkowo płatne). Moż-
liwa za dopłatą wersja All Inclusive na statku: 
w tym lokalne napoje alkoholowe (np. whisky; 
za wyjątkiem wina - serwowane tylko 2 lampki 
do obiadu i kolacji) i bezalkoholowe (woda, her-
bata i napoje gazowane; kawa - niektóre rodzaje 
dodatkowo płatne) serwowane w głównym ba-
rze (najczęściej 10.00-22.00). Uwaga! Napoje 
podawane są w plastikowych kubkach.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 3 lub 7 dniowy pobyt 
w hotelu w Marsa Alam. Opisy hoteli w kata-
logu „Wypoczynek Egipt Marsa Alam” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI LOKALANE
Podczad pobytu w Marsa Alam proponukemy 
wycieczki loklne. Więcej informacji w katalogu 
„Wypoczynek Egipt Marsa Alam” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Marsa Alam, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte 
doby hotelowe w Marsa Alam w hotelu 4* oraz 
4 rozpoczęte doby hotelowe na statku 4*. Wy-
żywienie: śniadania, obiady i kolacje (formuła all 
inclusive) w hotelu podczas objazdu oraz śnia-
dania, obiady i kolacje na statku (formuła FB), 
napoje dodatkowo płatne (możliwość dopłaty 
do all inclusive), transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu 
i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant stan-
dard (KL, NNW i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewi-
zowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, usług lokalnych przewodników, 
bagażowych, kierowców itp. (ok. 210 USD/os. 
płatne na miejscu), napojów do obiadów i ko-
lacji na statku oraz wycieczek fakultatywnych 
(ceny w programie).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.

Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Three Corners Equinox 
Beach Resort ****

od 799 zł

Labranda Sataya Marsa 
Alam *****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1770 zł

Kod imprezy: EGM

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 02.05 2049 3770

02.05 - 09.05 1770 3399

09.05 - 16.05 1799 3430

16.05 - 23.05 1820 3470

23.05 - 30.05 1849 3499

30.05 - 06.06 1870 3549

06.06 - 13.06 1949 3599

13.06 - 20.06 1899 3599

20.06 - 27.06 1949 3599

27.06 - 04.07 1999 3699

04.07 - 11.07 1999 3699

11.07 - 18.07 1999 3699

18.07 - 25.07 1999 3699

25.07 - 01.08 1970 3630

01.08 - 08.08 1999 3699

08.08 - 15.08 1999 3699

15.08 - 22.08 1999 3699

22.08 - 29.08 1949 3699

29.08 - 05.09 1949 3699

05.09 - 12.09 1980 3730

12.09 - 19.09 2020 3720

19.09 - 26.09 1999 3699

26.09 - 03.10 1949 3599

03.10 - 10.10 1949 3599

10.10 - 17.10 1899 3499

17.10 - 24.10 1870 3470

24.10 - 31.10 1820 3399

31.10 - 07.11 1820 3399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 

Cena za dziecko już od 1530 

Dopłata za pok. 1 os. od 229 

Dopłata do hotelu 5* 840

Dopłata za AI na statku ( 4 noce) 525 
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W programie: Tunis • legendarne miasto Kartagina • Kairouan - święte miasto islamu • saharyjskie wydmy • Chott Jerid - wielkie słone 
jezioro • Djerba • Sousse - medyna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Tunezji

Tunezja – Gorąca Jak Samum

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przylo-
cie do Tunezji (Enfidha) transfer do hotelu w oko-
licach Sousse lub Hammamet, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Zwiedzanie rozpoczniemy od miasta 
Zaghouan, gdzie odwiedzimy ruiny starożytnej 
Świątyni Wody czyli Nimfeum- będącej w prze-
szłości początkiem jednego z  najdłuższych 
akweduktów rzymskich doprowadzajacych 
niegdyś wodę do Kartaginy. Budowa tego gi-
gantycznego obiektu zajęła aż 40 lat! Następ-
ny punkt programu to Dougga - stanowisko 
archeologiczne w  północnej Tunezji, w  1997 

roku wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Miasto Dougga (inaczej Thugga) 
przenosi każdego kto się tam znajdzie w czasy 
starożytne. Znajduje się tam jedno z większych 
stanowisk archeologicznych (około 65 hek-
tarów) w północnej Tunezji. Główną atrakcją 
miasta jest doskonale zachowany amfiteatr z II 
wieku n.e, który mógł pomieścić 4000 widzów, 
a także Kapitol poświęcony czci Jowisza, Junony 
i Minewry. Kolejnym miejscem będzie Tabarka 
- wygląd miasta odzwierciedla historyczną róż-
norodność wpływów innych kultur. Widoczne 
są tutaj elementy cywilizacji fenickiej, rzymskiej, 
arabskiej i tureckiej. Miasteczko ma niezwykle 
malownicze położenie u stóp gór Kroumirie. Ich 

wzgórza gęsto porastają dęby korkowe, mimozy 
oraz sosny. Za czasów panowania rzymskiego 
Tabarka była jednym z najważniejszych portów, 
do którego docierały przede wszystkim statki 
z ładunkiem zboża z Beja oraz marmuru z Simit-
thu. Za atrakcję turystyczną można także uznać 
znajdujące się na zachód od zatoki formacje 
skalne w kolorze ochry, nazywane Les Aiguilles 
(Igły). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Tabarki. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
stolicy - Tunisu, jednego z najstarszych i naj-
ważniejszych miast Afryki Północnej. Wizyta 
w centrum miasta, gdzie niezwykle widoczne 
są wpływy francuskiego protektoratu (1881-

1956) oraz spacer rozległym labiryntem wąskich 
arabskich uliczek tuniskiej mediny znajdującej 
się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Następnie udamy się do XIX-wiecznego zespołu 
pałacowego Bardo będącego siedzibą Muzeum 
Narodowego. To najważniejsze muzeum arche-
ologiczne szczyci się imponująca kolekcją antycz-
nych mozaik, sarkofagów oraz ceramiki z czasów 
rzymskich i kartagińskich. Przejazd do Kartaginy, 
starożytnego państwa - miasta założonego przez 
Fenicjan w 814 r. p.n.e. Początkowo centrum im-
perium fenickiego, w II w. p.n.e. stała się waż-
ną prowincją imperium rzymskiego na terenie 
Afryki Północnej. Obecnie Kartagina znajduje się 
w dzielnicy zamieszkanej przez tunezyjskie elity, 
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tutaj również mieści się Pałac Prezydencki. Zwie-
dzanie pozostałości po ogromnym kompleksie 
Term Antoninusa pochodzących z II-III w. p.n.e, 
a także portu punickiego oraz wzgórza Byrsa, 
gdzie zobaczymy malowniczą gotycką Katedrą 
św. Ludwika (zwiedzanie z zewnątrz). Zwiedzi-
my równiez Tophet, gdzie mieściły się świątynie 
kartagińskich bóstw. Odkryto tam 20 tys. urn 
z prochami dzieci, które najpewniej składano 
w ofierze.Następnie przejazd do romantycznego 
mauretańskiego miasteczka Sidi Bou Said, w któ-
rym dominuje kompozycja bieli oraz błękitu. Ko-
lacja i nocleg w hotelu w okolicach Sousse lub 
Hammamet. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się do Mona-
stiru - miasta pierwszego prezydenta Niepod-
ległej Tunezji Habiba Bourgiby. W programie 
zwiedzanie Mauzoleum tegoż Prezydenta oraz 
Ribatu - muzułmańskiej twierdzy zakonnej. 
Następnie przejazd do miejscowości Kairouan. 
Jest to czwarte święte miasto islamu na świe-
cie. Zobaczymy Wielki Meczet (wewnątrz!), 
którego dach wspiera się na 414 filarach, mau-
zoleum Sidi Saheb słynące z barwnych mozaik 
i ażurowej sztukaterii oraz baseny Aghlabidów 
z  IX w., w którym dawno temu gromadzono 
wodę dla całego miasta. Odwiedzimy również 
malowniczą medinę otoczoną murami, która 
obecnie pełni rolę bazaru i jest wpisana na listę 
UNESCO. Ciekawostką jest również to, że w Ka-
irouanie były kręcone fragmenty filmu „Indiana 
Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki”. Na ko-
niec udamy się w kierunku Tozeur, miasta-oazy 
na kolację i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
Dla chętnych fakultatywnie możliwość zwiedza-
nia bryczką oazy pustynnej i zoo w Tozeur. Koszt 
wycieczki to ok 10 EUR/os.
 Dzień 5  Po śniadaniu przesiądziemy się do 
komfortowych jeepów, którymi udamy się w wy-
prawę w góry Atlas. Planowany jest rajd po saha-
ryjskich wydmach - Ong Jemel, które posłużyły 
jako plener takich filmów jak „Gwiezdne Wojny” 
oraz „Angielski pacjent”. Będziemy podziwiać za-
chwycające krajobrazy górskich oaz oraz wodo-
spad w Chebice. Następnie przejazd w kierunku 
Douz przez Chott Jerid - największe słone jezioro 
w Afryce, gdzie przy odrobinie szczęścia będzie-
my mogli podziwiać niesamowite zjawiska mira-
ży. Krótki postój na zdjęcia. Przed wrotami Sahary 
odwiedzimy również rezerwat form eolicznych 
Fatnassa - jest to miejsce występowania bardzo 
ciekawie uformowanych wydm. W Douz, gdzie 
możemy podziwiać piaszczysty kawalek Ergu 
Wschodniegi możliwa przejażdżka na wielbłą-
dach (fakultatywnie, dodatkowo płatna ok.15 
EUR). Następnie pprzejazd w kierunku Matmaty, 
kolacja, nocleg w hotelu. (Trasa ok 250 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu transfer na bajeczną 
wyspę Djerba - pełnej pięknych plaż, gajów 
oliwnych i palmowych oraz kolorowych targów. 
Według legendy właśnie tutaj dotarł Odyseusz 
wracając z Troi, a wpływy arabskie i  żydow-
skie łączą się i przeplatają w tutejszej kulturze 
i architekturze. Wyspa Djerba słynie nie tylko 
z piaszczystych plaż, ale i  z   przepięknej ce-
ramiki i oryginalnej architektury. Zwiedzanie 
zaczniemy od Guellala, miasteczka słynącego 
z rzemiosła garncarskiego. Mieszkańcy wyra-
biali tutaj ceramikę w  tradycyjne sposób od 
wieków. W manufakturze ceramiki w Guellala 
odbędzie się prezentacja produkcji garnków 
i innych przedmiotów użytkowych. Odwiedzi-
my również Muzeum Tradycji i Kultury Djerby, 
które pokazuje jak przez stulecia żyła ludność 
tej wyspy. W miejscowości Erriadh odwiedzimy 
najważniejszą Synagogę w Afryce, El Ghriba. 
Znajduje się tutaj najstarsza tora na świecie. Co 
roku w maju przybywają tu licznie Zydzi z całego 
świata, aby uczcić radosne, wiosenne święto LA 
BA OMER i wspominać zesłanie manny z nieba 
i koniec epidemii. Odwiedzimy również stolicę 
wyspy Houmt Souk - jest to tętniące życiem 
miasto z  lokalnym targiem (souk), gdzie pod-
czas godzinnej przerwy mogą Państwo arabskim 
zwyczajem potargować się przed dokonaniem 
zakupów. Niedaleko portu znajduje się z XIII w. 
fort Gazy Mustaphy, pamiętający czasy turec-
kiej rzezi dokonanej na Hiszpanach Następnie 
powrót na ląd i przejazd do regionu Matmata. 
Kolacja oraz nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie regionu Matmata, gdzie będziemy zwiedzać 
znajdującą się na wzgórzach, wciąż zamieszkałą 
wioskę berberyjską oraz wydrążone w skałach 
domostwa troglodytów - prymitywnych ple-
mion zamieszkujących jaskinie w przeszłości. 
Matmata słynie też z pięknych, księżycowych 
krajobrazów, gdzie kręcone były sceny do filmu 
„Gwiezdne Wojny”. W dalszej kolejności prze-
jazd do El Jem. Zatrzymamy się na zwiedzanie 
spektakularnych ruin rzymskiego amfiteatru 
(UNESCO), który jest trzecim co do wielkości 
amfiteatrem na świecie i jest lepiej zachowany 
od rzymskiego Koloseum. To właśnie w amfite-
atrze w El Jem były kręcone sceny walk do fil-
mu „Gladiator”. Uwieńczeniem objazdu będzie 
spacer, podczas którego będą Państwo mieli 
okazję do ostatnich zakupów pamiątek w pre-
stiżowej dzielnicy Port El Kantoui. Port posłużył 
jako plener filmowy „Piratów” J. Polańskiego. 
Kolacja i nocleg w Sousse lub Port El Kantoui. 
(Trasa ok. 400 km)
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na lotnisko.

• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Tunezji (kontynentalnej) - transfer do wybra-
nego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i lot 
do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z  zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów.Należy pamiętać o  odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele. 
W okresie ramadanu możliwe modyfikacje pro-
gramu (głównie związane ze zmianami godzin 
wstępu do obiektów).
HOTELE
Hotele *** - (7 rozpoczętych dób hotelowych). 
Hotele w Tunezji mogą odbiegać standardem 
i wyposażeniem od tych w krajach europejskich. 
Pokoje: 2 - i 3 - os. z łazienkami. Do dyspozycji 
gości: w hotelach z reguły znajduje się restauracja 
i bar. Wyżywienie: zZgodnie z programem - śnia-
dania i obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Tu-
nezji. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczynek 
- Tunezja” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym Polska - Tunezja - Polska 
z opłatą lotniskową, transfery klimatyzowanym 
autokarem na terenie Tunezji, 7 rozpoczętych 
dób hotelowych w hotelach ***, 7 śniadań i 7 
obiadów zamiennych z obiadokolacjami, opie-
kę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników 
lokalnych, napiwków dla lokalnych przewodni-
ków, napiwków dla bagażowych (łączny koszt 
uczestnictwa w programie to ok. 105 EUR/os, 
płatne pilotowi jako pakiet) oraz innych wy-
datków osobistych. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
od 1  do 3  TND/osoba/dzień. Osoby poniżej 
12 roku życia są zwolnione z obowiązku płace-
nia podatku turystycznego. Podatek jest płatny 
bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu. Dodatkowo pragnie-
my zwrócić uwagę, że Klienci jadący na imprezę 
„Tunezja Gorąca jak samum” z przedłużeniem 
o drugi tydzień wypoczynku są zobowiązani do 
opłacenia podatku dwukrotnie: zarówno w czę-
ści objazdowej, jak i w części pobytowej. 

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywa-
telstwem polskim musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z 
Tunezji. Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest 
wymagana od obywateli polskich. Obywateli 
pozostałych państw mogą obowiązywać od-
mienne przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

2149 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Marabout 
***

od 470 zł

Riviera 
****

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: TUE

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 2499 4470

07.05 - 14.05 2299 4130

14.05 - 21.05 2199 4199

21.05 - 28.05 2249 4270

28.05 - 04.06 2270 4270

04.06 - 11.06 2249 4270

11.06 - 18.06 2270 4299

18.06 - 25.06 2370 4270

25.06 - 02.07 2299 4349

02.07 - 09.07 2449 4399

09.07 - 16.07 2320 4399

16.07 - 23.07 2449 4399

23.07 - 30.07 2320 4399

30.07 - 06.08 2370 4399

06.08 - 13.08 2330 4399

13.08 - 20.08 2330 4399

20.08 - 27.08 2330 4399

27.08 - 03.09 2299 4349

03.09 - 10.09 2470 4430

10.09 - 17.09 2349 4430

17.09 - 24.09 2299 4349

24.09 - 01.10 2270 4299

01.10 - 08.10 2230 4230

08.10 - 15.10 2320 4199

15.10 - 22.10 2149 4099

Dopłata za pok. 1 os. od 300 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Tunezja – Wielobarwna mozaika 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
na Djerbę, następnie transfer do hotelu, kolacja 
i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu czeka nas przejazd 
groblą rzymską w kierunku Medenine, gdzie 
poznamy tradycyjną berberyjską zabudowę tzw. 
ghorfas, które były w przeszłości używane do 
przechowywania zboża, a które posłużyły jako 
niewolnicze kwatery w filmie „Gwiezdne woj-
ny”. Kolejnym punktem programy będzieTa-
taouine - miasto słynące z okolicznych ksarów, 
gdzie w opuszczonych osiedlach znajdują się 
malownicze spichlerze z XV i XVI wieku. Sławę 
temu miejscu przyniósł film „Gwiezdne wojny” 

George’a Lucasa, gdzie samo miasto użyczyło 
swojej nazwy pustynnej planecie Tatooine. W 
tym dniu odwiedzimy również osadę Chenini. 
Jest to wioska wtopiona w zbocze pustynnej 
góry z wykutymi w skale domami oraz pozo-
stalość po Berberach, którzy niegdyś, przed na-
padem arabskich plemion, szukali schronienia w 
górach. Na zakończenie dnia przejazd do hotelu 
na kolację i nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
El Jem. Miasto to wraz ze swoim koloseum jest 
perłą wśród tunezyjskich zabytków. Trzecie co 
do wielkości koloseum na świecie, jest zarazem 
najlepiej zachowanym. Herrington wybrał to 
miejsce na plan filmu „Gladiator” nie bez po-
wodu. W tym dniu czeka nas również wizyta 
w Monastirze - mieście pierwszego prezydenta 
Niepodleglej Tunezji Habiba Bourgiby. Odwie-
dzimy Mauzoleum tegoż prezydenta jak rów-
nież Ribat - czyli klasztor muzułmański. Budynki 
wchodzące w skład tego wielkiego kompleksu 
sięgają czasów średniowiecza. Znajdują się tu 
wieże strażnicze, cele mnichów, magazyny, bra-
my, dziedzińce, czy sale modlitewne. W zabytku 
tym kręcone były liczne filmy między innymi „Je-
zus z Nazaretu” czy „Żywot Briana”. Następnie 
przejazd do Sousse (Susa), trzeciego co do wiel-
kości miasta Tunezji, nazywanego często „Perłą 
Sehelu”. Zwiedzimy historyczną Medinę wpisaną 
na listę UNESCO. Ostatnim punktem programu 
będzie Port El Kantaoui jest jednym z najbardziej 
ekskluzywnych kurortów w Tunezji. Wizytówką 
tej miejscowości jest nowoczesny port jachtowy 
z uroczą przystanią, którą J.Polański wykorzy-
stał jako plener filmowy do filmu „Piraci”. Kolacja 
i nocleg w okolicach Sousse. (Trasa ok. 400 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Tunisu - 
stolicy Tunezji, gdzie kultura arabska przeplata 
się z wplywami fenickimi, andaluzyjskimi i fran-
cuskimi. W programie wycieczki spacer główną 
Aleją Habiba Bourgiby, gdzie można podziwiać 
przepiękną architekturę francuską; dotrzemy aż 
do murów XIII-wiecznej arabskiej mediny pełnej 
orientalnych bazarów. Tutaj przewidujemy chwi-
lę wpólnego czasu na spacer wąskimi uliczkami 
targu (suku), będący świetną okazją do podzi-
wiania wyrobów rzemiosła artystycznego oraz 
zakupu pamiątek. Następnym punktem progra-
mu będzie wizyta w Muzeum Bardo, slynącego 
z największej na świecie kolekcji mozaik i rzeżb 
rzymskich pochących z terenów calej Afryki Płn., 
jak również zbiory z czasów punickich. Będąc 
w stolicy nie może zabraknąć wizyty w histo-
rycznej Kartaginie, gdzie czeka Panstwa wizyta 
w Parku Archeologicznym z tofetem punickimi 
i rozleglym, dobrze zachowanym kompleksem 
Term Antoniusza Piusa z II w n.e. Kolejnym wy-
jątkowo przyjemnym punktem programu będzie 
spacer po urokliwym andaluzyjskim miasteczku 
artystów - Sidi Bou Said. Biało-niebieska archi-
tektura tego miejsca, zapierający dech w pier-
siach widok na port jachtowy i zatokę do zludze-
nia przypomina architekturą greckiej Santorini. 
Kolacja i nocleg w okolicach Sousse.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do miejsco-
wości Kairouan. Jest to czwarte święte miasto 
islamu na świecie. Zwiedzimy Wielki Meczet, 
którego dach wspiera się na 414 filarach. Zoba-
czymy również mauzoleum Sidi Saheb słynące 
z barwnych mozaik i ażurowej sztukaterii oraz 
baseny Aghlabidów z IX w., w których dawno 
temu gromadzono wodę dla całego miasta. 

Następnie skierujemy się w kierunku Tozeur 
- miasta - oazy. Miasto urzeka niespotykaną 
architekturą, a  tutejsze domy zdobione są 
charakterystycznymi mozaikami. Dla chętnych 
fakultatywnie możliwość zwiedzania bryczką 
oazy pustynnej i zoo w Tozeur. Kolacja i noc-
leg w hotelu w Tozeur. Koszt wycieczki to ok 
10 EUR/os.
 Dzień 6  Po śniadaniu przesiądziemy się 
do komfortowych jeepów, którymi udamy 
się w wyprawę w góry Atlas. Planowany jest 
rajd po saharyjskich wydmach - Ong Jemel, 
które posłużyły jako plener takich filmów jak 
„Gwiezdne Wojny” oraz „Angielski pacjent”. 
Będziemy podziwiać zachwycające krajobrazy 
górskich oaz oraz wodospad w Chebice. Na-
stępnie przejazd w kierunku Douz przez Chott 
Jerid - największe słone jezioro w Afryce, gdzie 
przy odrobinie szczęścia będziemy mogli po-
dziwiać niesamowite zjawiska miraży. Krótki 
postój na zdjęcia. Przed wrotami Sahary od-
wiedzimy również rezerwat form eolicznych 
Fatnassa - jest to miejsce występowania bardzo 
ciekawie uformowanych wydm. W Douz moż-
liwa przejażdżka na wielbłądach (fakultatyw-
nie, dodatkowo płatna ok.15 EUR). Następnie 
udamy się na zwiedzanie regionu Matmata, 
gdzie będziemy zwiedzać znajdującą się na 
wzgórzach, wciąż zamieszkałą, wioskę berbe-
ryjską oraz wydrążone w skałach domostwa 
troglodytów - prymitywnych plemion zamiesz-
kujących jaskinie w przeszłości. Matmata sły-
nie też z pięknych, księżycowych krajobrazów, 
gdzie kręcone były sceny do filmu „Gwiezdne 
Wojny”. Kolacja i nocleg w okolicach Matmaty. 
(Trasa ok. 250 km).

W programie: Tunis • legendarne miasto Kartagina • Kairouan - święte miasto islamu • saharyjskie wydmy • Chott Jerid - wielkie słone jezioro 

• Djerba • Sousse - medyna • Sidi Bou Said - tunezyjskie Santorini
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: wyspie Djerba

Monastir

El Jem

Kartagina
Sidi Bou Said

Chott Jerid

Tunis

Kairouan

TUNEZJA
Sousse

Port
el Kantaoui

Tozeur

Ong Jmel

Douz

DJERBA

Matmata

Algieria

Libia

Medenine

Tataouine

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 

      –› Nowość 

15
dni

8
dni

lub
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 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
bajeczną wyspę Djerba - pełnej pięknych plaż, 
gajów oliwnych i palmowych oraz kolorowych 
targów. Według legendy właśnie tutaj dotarł 
Odyseusz wracając z Troi, a wpływy arabskie 
i żydowskie łączą się i przeplatają w tutejszej 
kulturze i architekturze. Wyspa Djerba słynie nie 
tylko z piaszczystych plaż, ale i z  przepięknej 
ceramiki i oryginalnej architektury. Podczas wy-
cieczki zapoznacie się Państwo z dziedzictwem 
kulturowym tego regionu Tunezji tworzonej 
przez Berberów, Żydów, Turków, Włochów 
i Hiszpanów. Zwiedzanie zaczniemy od Guellala, 
miasteczka słynącego z rzemiosła garncarskie-
go. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tra-
dycyjne sposób od wieków. W manufakturze 
ceramiki w Guellala odbędzie się prezentacja 
produkcji garnków i innych przedmiotów użyt-
kowych. Odwiedzimy również Muzeum Tradycji 
i Kultury Djerby, które pokazuje jak przez stu-
lecia żyła ludność tej wyspy. W miejscowości 
Erriadh odwiedzimy najważniejszą Synagogę 
w Afryce, El Ghriba. Znajduje się tutaj najstarsza 
tora na świecie. Co roku w maju przybywają tu 
licznie Zydzi z całego świata, aby uczcić rado-
sne, wiosenne święto LA BA OMER i wspomi-
nać zesłanie manny z nieba i koniec epidemii. 
Odwiedzimy również stolicę wyspy Houmt Souk 
- jest to tętniące życiem miasto z  lokalnym tar-
giem (souk), gdzie podczas godzinnej przerwy 
mogą Państwo arabskim zwyczajem potargo-
wać się przed dokonaniem zakupów. Niedaleko 
portu znajduje się z XIII w. fort Gazy Mustaphy, 
pamiętający czasy tureckiej rzezi dokonanej na 
Hiszpanach. Kolacja i nocleg w hotelu na Djer-
bie. Po południu możliwość skorzystania z fakul-

tatywnej wycieczki do Djerba Explorer - farmy 
krokodyli cena ok 25 EURO/os.
Spędzając urlop na Djerbie koniecznie trzeba 
wybrać się do Djerba Explore Park. To kompleks 
składający się z eleganckiego Muzeum Lalla 
Hadria, z imponującą kolekcją sztuki z krajów is-
lamu z całego świata, skansen, w którym można 
zobaczyć typowe gospodarstwo djerbańskie/ 
berberyjskie domy, budynki gospodarcze, ma-
gazyny, a także poznać zwyczaje dnia codzien-
nego. Atrakcją parku jest niewątpliwie farma 
krokodyli nilowych z Madagaskaru.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
na Djerbie - transfer do wybranego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i lot 
do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów.Należy pamiętać o  odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele. 
W okresie ramadanu możliwe modyfikacje pro-
gramu (głównie związane ze zmianami godzin 
wstępu do obiektów).
HOTELE
Hotele *** - (7 rozpoczętych dób hotelowych). 
Hotele w Tunezji mogą odbiegać standardem 
i wyposażeniem od tych w krajach europejskich.
Pokoje: 2 - i 3 - osobowe z łazienkami. Do dys-

pozycji gości: w hotelach z reguły znajduje się 
restauracja i bar. Wyżywienie: zgodnie z pro-
gramem - śniadania i obiadokolacje. Kategoria 
lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu na 
Djerbie. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczy-
nek - Tunezja” i  systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym Polska - Tunezja - Polska 
z opłatą lotniskową, transfery klimatyzowanym 
autokarem na terenie Tunezji, 7 rozpoczętych 
dób hotelowych w hotelach ***, 7 śniadań i 7 
obiadów zamiennych z obiadokolacjami, opie-
kę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewod-
ników lokalnych, napiwków dla lokalnych 
przewodników, napiwków dla bagażowych 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
105 EUR/os, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych. Uwaga! Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości od 1 do 3 TND/osoba/dzień. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku 
płacenia podatku turystycznego. Podatek jest 
płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w  hotelu. Dodatkowo 
pragniemy zwrócić uwagę, że Klienci jadący 
na imprezę „Tunezja - wielobarwna mozaika” 
z przedłużeniem o drugi tydzień wypoczynku 
są zobowiązani do opłacenia podatku dwukrot-
nie: zarówno w części objazdowej, jak i w części 
pobytowej. 

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-
najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Tunezji. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2170 zł

Marabout 
***

od 470 zł

Riviera 
****

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 2349 4430

07.05 - 14.05 2170 4130

14.05 - 21.05 2199 4199

21.05 - 28.05 2249 4270

28.05 - 04.06 2249 4270

04.06 - 11.06 2249 4270

11.06 - 18.06 2270 4299

18.06 - 25.06 2249 4270

25.06 - 02.07 2299 4349

02.07 - 09.07 2320 4399

09.07 - 16.07 2320 4399

16.07 - 23.07 2320 4399

23.07 - 30.07 2320 4399

30.07 - 06.08 2349 4430

06.08 - 13.08 2349 4430

13.08 - 20.08 2349 4430

20.08 - 27.08 2349 4430

27.08 - 03.09 2320 4399

03.09 - 10.09 2349 4430

10.09 - 17.09 2349 4430

17.09 - 24.09 2299 4349

24.09 - 01.10 2270 4299

01.10 - 08.10 2230 4230

08.10 - 15.10 2199 4199

15.10 - 22.10 2149 4099

Dopłata za pok. 1 os. od 370 

Kod imprezy: TUF
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Tunezja – Ognisty oddech pustyni 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
na Djerbę, następnie transfer do hotelu, kolacja 
i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu czeka nas przejazd 
groblą rzymską w kierunku Medenine, gdzie 
poznamy tradycyjną berberyjską zabudowę 
tzw. ghorfas, które były w przeszłości używane 
do przechowywania zboża, a które posłużyły 
jako niewolnicze kwatery w filmie „Gwiezdne 

wojny”. Kolejnym punktem programy będzie 
Tataouine - miasto słynące z okolicznych ksa-
rów, gdzie w opuszczonych osiedlach znajdują 
się malownicze spichlerze z  XV i  XVI wieku. 
Sławę temu miejscu przyniósł film „Gwiezdne 
wojny” George’a Lucasa, gdzie samo miasto 
użyczyło swojej nazwy pustynnej planecie Ta-
tooine. W tym dniu odwiedzimy również osadę 
Chenini. Jest to wioska wtopiona w zbocze pu-
stynnej góry z wykutymi w skale domami oraz 
pozostalość po Berberach, którzy niegdyś, przed 
napadem arabskich plemion, szukali schronie-

nia w górach. Następnie przejedziemy do Ksar 
Ghilane - to palmowa oaza polożonej prawie 
100 km w głąb Sahary (Wielki Erg Wschodni). 
Wśród wydm znajdują się ruiny fortu z czasów 
rzymskich. Kasr Ghilan była również bazą Legii 
Cudzoziemskiej. Kolacja i nocleg w klimatyzo-
wanym namiocie na pustyni. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie regionu Matmata, gdzie będziemy zwiedzać 
znajdującą się na wzgórzach, wciąż zamieszkałą, 
wioskę berberyjską oraz wydrążone w skałach 
domostwa troglodytów - prymitywnych plemion 
zamieszkujących jaskinie w przeszłości. Matmata 
słynie też z pięknych, księżycowych krajobrazów, 
gdzie kręcone były sceny do filmu „Gwiezdne 
Wojny”. W dalszej kolejności przejazd do El Jem. 
Zatrzymamy się na zwiedzanie spektakularnych 
ruin rzymskiego amfiteatru (UNESCO), który jest 
trzecim co do wielkości amfiteatrem na świecie 
i jest lepiej zachowany od rzymskiego Koloseum. 
To właśnie w amfiteatrze w El Jem były kręco-
ne sceny walk do filmu „Gladiator”. Następnie 
przejazd do Douz, gdzie możemy podziwiać 
piaszczysty kawalek Ergu Wschodniego. Dla 
chętnych możliwa przejażdżka na wielbłądach 
(fakultatywnie, dodatkowo płatna ok. 15 EUR/
os). Nieopodal Douz odwiedzimy również rezer-
wat form eolicznych Fatnassa - jest to miejsce 
występowania bardzo ciekawie uformowanych 
wydm piaskowych. Następnie przejazd do To-
zeur przez Chott Jerid - największe słone jezioro 

w Afryce, gdzie przy odrobinie szczęścia bę-
dziemy mogli podziwiać niesamowite zjawiska 
miraży. Krótki postój na zdjęcia. Kolacja i nocleg 
w Tozeur. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu czeka nas wyprawa. 
Na początku przesiądziemy się do samochodów 
terenowych i wyruszymy w rejon pięknych oaz 
górskich. Czeka nas jazda malowniczą trasą rajdu 
Paryż-Dakar, aż do miasteczka Ong Jemel zna-
nym z „Gwiezdnych Wojen”. Będziemy podzi-
wiać zachwycające krajobrazy górskich oaz oraz 
wodospad w Chebice. W tym dniu odwiedzimy 

W programie: malownicze krajobrazy południowej Tunezji • Tataouine - miasteczko dla fanów „Gwiezdnych Wojen”! • wrota Sahary 

• tradycyjne ksary, pustynne oazy i piaszczyste wydmy • zwiedzanie Djerby - rajskiej wyspy • 2 wolne dni na Djerbie - czas na relaks! 

• Chott Jerid - wielkie słone jezioro
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: wyspie Djerba

Chott Jerid

TUNEZJA

Tozeur

Douz

DJERBA

Matmata

Medenine

Tataouine
Ksar Ghilan

Algieria

Libia

Ong Jmal

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Nowość 

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Tunezja

również tradycyjny targ miejski (souk) w Tozeur 
- będzie to okazja do zakupu lokalnego rzemio-
sła czy aromatycznych przypraw. Dla chętnych 
fakultatywnie możliwość zwiedzania bryczką 
oazy pustynnej i zoo w Tozeur. Koszt wycieczki to 
ok 10 EUR/os. Kolacja i nocleg w hotelu w Gabes 
lub na Djerbie. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
bajeczną wyspę Djerba - pełnej pięknych plaż, 
gajów oliwnych i palmowych oraz kolorowych 
targów. Według legendy właśnie tutaj dotarł 
Odyseusz wracając z Troi, a wpływy arabskie 
i żydowskie łączą się i przeplatają w tutejszej 
kulturze i architekturze. Wyspa Djerba słynie nie 
tylko z piaszczystych plaż, ale i z  przepięknej 
ceramiki i oryginalnej architektury. Podczas wy-
cieczki zapoznacie się Państwo z dziedzictwem 
kulturowym tego regionu Tunezji tworzonej 
przez Berberów, Żydów, Turków, Włochów 
i Hiszpanów. Zwiedzanie zaczniemy od Guel-
lala, miasteczka słynącego z rzemiosła garn-
carskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę 
w tradycyjne sposób od wieków. W manufak-
turze ceramiki w Guellala odbędzie się prezen-
tacja produkcji garnków i innych przedmiotów 
użytkowych. Odwiedzimy również Muzeum 
Tradycji i  Kultury Djerby, które pokazuje jak 
przez stulecia żyła ludność tej wyspy. W miej-
scowości Erriadh odwiedzimy najważniejszą 
Synagogę w  Afryce, El Ghriba. Znajduje się 
tutaj najstarsza tora na świecie. Co roku w maju 
przybywają tu licznie Zydzi z całego świata, aby 
uczcić radosne, wiosenne święto LA BA OMER 
i wspominać zesłanie manny z nieba i koniec 
epidemii. Odwiedzimy również stolicę wyspy 
Houmt Souk - jest to tętniące życiem miasto 
z   lokalnym targiem (souk), gdzie podczas 
godzinnej przerwy mogą Państwo arabskim 

zwyczajem potargować się przed dokonaniem 
zakupów. Niedaleko portu znajduje się z XIII w. 
fort Gazy Mustaphy, pamiętający czasy tureckiej 
rzezi dokonanej na Hiszpanach. Kolacja i nocleg 
w hotelu na Djerbie. 
 Dzień 6  Dzień wolny na plażowanie lub 
indywidualne zwiedzanie wyspy. Śniadanie 
i obiadokolacja w hotelu w cenie. Dla 
chętnych wycieczka fakultatyw-
na - rejs statkiem na wyspę 
flamingow i delfinów, cena 
ok 25 EUR/os.
To relaksujący rejs z por-
tu w Houmt Souk na Ras 
Rmel, długi i piaszczysty 
cypel zwany również wy-
spą flamingów i  delfinów. 
Co roku w  okresie jesienno-
-zimowym przylatuje tu mnóstwo 
różowych flamingów, które brodzą w płytkiej 
lagunie. Od czasu do czasu pojawiają się też 
delfiny zwabiane zamieszkującymi wody zatoki 
rybami. W trakcie rejsu odbywają się animacje, 
zabawa i tańce, czekają na Państwa piękne wi-
doki, kąpiel w szmaragdowym morzu i posiłek 
pod strzechą na plaży. 
 Dzień 7  Dzień wolny na plażowanie lub 
indywidualne zwiedzanie wyspy. Śniadanie 
i obiadokolacja w hotelu w cenie. Dla chętnych 
wycieczka fakultatywna - Farma krokodyli, cena 
ok. 15 EUR/os. Spędzając urlop na Djerbie ko-
niecznie trzeba wybrać się do Djerba Explore 
Park. To kompleks składający się z eleganckie-
go Muzeum Lalla Hadria, z imponującą kolekcją 
sztuki z krajów islamu z całego świata, skansen, 
w którym można zobaczyć typowe gospodar-
stwo djerbańskie/ berberyjskie domy, budynki 
gospodarcze, magazyny, a także poznać zwy-

czaje dnia codziennego. Atrakcją parku jest 
niewątpliwie farma krokodyli nilowych z Ma-
dagaskaru.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu na Djerbie - transfer do wybranego hotelu,

• Klienci powracający do Polski - 
transfer na lotnisko, odprawa 

bagażowo-paszportowa i lot 
do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji 
punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróce-
niu. Większość zabytków 

muzułmańskich ogląda 
się z  zewnątrz - dotyczy to 

w  szczególności meczetów.
Należy pamiętać o  odpowiednim 

ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele. 
W okresie ramadanu możliwe modyfikacje pro-
gramu (głównie związane ze zmianami godzin 
wstępu do obiektów).
HOTELE
Hotele *** - (6 rozpoczętych dób hotelowych + 
1 nocleg w klimatyzowanych namiocie na pusty-
ni). Hotele w Tunezji mogą odbiegać standar-
dem i wyposażeniem od tych w krajach euro-
pejskich. Pokoje: 2 - i 3 - osobowe z łazienkami 
Do dyspozycji gości: w hotelach z reguły znaj-
duje się restauracja i bar. Wyżywienie: zgodnie 
z programem - śniadania i obiadokolacje. Kate-
goria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu na 
Djerbie. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczy-
nek - Tunezja” i  systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym Polska - Tunezja - Polska 
z opłatą lotniskową, transfery klimatyzowanym 
autokarem na terenie Tunezji, 6 rozpoczętych 
dób hotelowych w  hotelach *** i  1 nocleg 
w namiocie na pustyni, 7 śniadań i 7 obiadów 
zamiennych z obiadokolacjami, opiekę polsko-
języcznego pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, napiwków dla lokalnych przewodników, 
napiwków dla bagażowych (łączny koszt uczest-
nictwa w programie to ok. 100 EUR/os., płatne 
pilotowi jako pakiet) oraz innych wydatków 

osobistych. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalne-
go podatku turystycznego w wysokości od 1 do 
3 TND/osoba/dzień. Osoby poniżej 12 roku życia 
są zwolnione z obowiązku płacenia podatku tu-
rystycznego. Podatek jest płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, 
że Klienci jadący na imprezę „Tunezja - ognisty 
oddech pustyni” z przedłużeniem o drugi ty-
dzień wypoczynku są zobowiązani do opłacenia 
podatku dwukrotnie: zarówno w części objazdo-
wej, jak i w części pobytowej. 
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Każdy podróżny z obywatelstwem pol-
skim musi mieć paszport ważny przynajmniej 
3  miesiące od daty wyjazdu z  Tunezji. Przy 
pobytach do 90 dni wiza nie jest wymagana 
od obywateli polskich. Obywateli pozostałych 
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowo-wizowe.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Marabout 
***

od 470 zł

Riviera 
****

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2199 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 2349 4399

14.05 - 21.05 2199 4199

28.05 - 04.06 2249 4270

11.06 - 18.06 2270 4299

25.06 - 02.07 2299 4349

09.07 - 16.07 2320 4399

23.07 - 30.07 2320 4399

06.08 - 13.08 2349 4430

20.08 - 27.08 2349 4430

03.09 - 10.09 2349 4430

17.09 - 24.09 2299 4349

01.10 - 08.10 2230 4230

Dopłata za pok. 1 os. od 379 

Kod imprezy: TUP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Maroko

W programie: Marrakesz - czerwone miasto - zwiedzanie i pobyt! • magiczny plac Dżamaa el Fna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Agadir i Marrakesz  
– po obu stronach Atlasu

Agadir

Marrakesz

MAROKO

Algieria

Hiszpania

      –› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Maroko

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i transfer do hotelu 
na kolację i nocleg w Agadirze.
 Dzień 2  Po śniadaniu udam przejazd przez 
malownicze góry Atlasu Wysokiego do Marra-
keszu. Wczesnym popołudniem dotrzemy do 
Marrakeszu, zwanego czerwonym miastem, 
uznawanego często za najatrakcyjniejsze miasto 
Maroka. W programie zwiedzania: bazar (suk), 
znany z wyrobów miejscowego rzemiosła, me-
czet Koutoubija z XII wieku, pałac Bahia, Muzeum 
Marrakeszu oraz ogrodu Jardin Secret. Podczas 
zwiedzania miasta krótka wizyta w zielarni ber-
berskiej. Zwiedzanie zakończymy na placu Dża-
maa el Fna, który jest wpisany na listę Świato-
wego dziedzictwa UNESCO; życie tam tętni przez 

całą dobę (m.in. zaklinacze węży, treserzy małp, 
przenośne garkuchnie). Późnym popołudniem 
przejazd hotelu. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3-4  Czas wolny w Marrakeszu. Wyży-
wienie według opisu hotelu.
 Dzień 5  Czas wolny w Marrakeszu. Wyży-
wienie według opisu hotelu. Wieczorem transfer 
autokarem do Agadiru. Zakwaterowanie w wy-
branym hotelu. (Trasa ok. 270 km)
 Dzień 6-7  Czas na wypoczynek, kąpiele 
morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lo-
kalnych itp. Wyżywienie według opisu hotelu. 
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. 
Dla Klientów wracających do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Zakwaterowanie w  wybranym przez Klienta 

hotelu z aktualnie dostępnej oferty Rainbow. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o drugi tydzień pobytu 
w Agadirze (7 lub 14 rozpoczętych dób hote-
lowych: 4 w Agadirze i 3 w Marrakeszu lub 11 
w Agadirze i 3 w Marrakeszu). Opisy hoteli do-
stępne są w katalogu „Wypoczynek - Maroko” 
i w systemie rezerwacyjnym. Uwaga! Pierwszy 
nocleg w Agadirze (z piątku na sobotę) reali-
zowany w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym bez 
możliwości wyboru. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Aga-
dirze. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczynek 
- Maroko” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych (4 rozpoczęte doby hotelowe w Agadirze 
i 3 rozpoczęte doby hotelowe w Marrakeszu lub 
11 rozpoczętych dób hotelowych w Agadirze 
i 3 rozpoczęte doby hotelowe w Marrakeszu), 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu, kosztów lokalnych przewodników oraz na-
piwków dla bagażowych (łącznie około 25 EUR/
os płatne na miejscu), wycieczek fakultatyw-
nych, posiłków innych niż wymienione w opisie 
wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do 
posiłków (nie dotyczy All inclusive) oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem 
polskim musi mieć paszport ważny przynaj-
mniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 

Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Club Al Moggar 
***

od 299 zł

RIU Tikida Palace 
*****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa opłata za 3 noce 
pobytu w hotelu w promocji od:

CENA OD

2449 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 01.05 2570 4799

01.05 - 08.05 2699 4970

08.05 - 15.05 2470 4630

15.05 - 22.05 2520 4720

22.05 - 29.05 2520 4720

29.05 - 05.06 2570 4799

05.06 - 12.06 2570 4799

12.06 - 19.06 2570 4799

19.06 - 26.06 2599 4849

26.06 - 03.07 2670 4970

03.07 - 10.07 2670 4970

10.07 - 17.07 2620 4899

17.07 - 24.07 2620 4899

24.07 - 31.07 2620 4899

31.07 - 07.08 2620 4899

07.08 - 14.08 2620 4899

14.08 - 21.08 2620 4899

21.08 - 28.08 2620 4899

28.08 - 04.09 2670 4970

04.09 - 11.09 2699 4999

11.09 - 18.09 2699 4999

18.09 - 25.09 2699 4999

25.09 - 02.10 2649 4899

02.10 - 09.10 2599 4849

09.10 - 16.10 2599 4799

16.10 - 23.10 2499 4699

23.10 - 30.10 2499 4699

30.10 - 06.11 2449 4599

Cena za dziecko już od 2749 

Dopłata za pok. 1 os. od 370 

Kod imprezy: MRM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Maroko

Maroko – Pustynny offroad 
W programie: Przejazdy samochodami 4x4 • Nocleg w obozie nomadów • Zachód słońca na Saharze • Ksar Ait Benhaddou 

• Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Agadir

Tafraoute

Tissint

Erg Chigagga

Zagora

Marrakesz

MAROKO

Algieria

Hiszpania

         –› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Maroko

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i transfer do hotelu 
na nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu widać przepiękną panoramę 
Agadiru. Następnie wyruszymy na południe 
kraju. Przejedziemy przez obszary rolnicze, 
gdzie uprawia się eksportowane m.in. do Pol-
ski warzywa i owoce, a następnie przez tereny 
porośnięte drzewami arganowymi, z których 
słynie Maroko. Z ich owoców tłoczony jest olej 
kosmetyczny i  spożywczy o  właściwościach 
leczniczych. Dalej wjedziemy w  rejon ma-
lowniczego Antyatlasu, zamieszkałego przez 
Berberów - rdzenną ludność Afryki Północnej, 
żyjącą w osadach na górskich zboczach. W trak-
cie przejazdu liczne okazje do zdjęć. Dojazd do 
Tafraoute, malowniczo położonego w górskiej 
dolinie, słynącego z  migdałów oraz wyrobu 
tradycyjnego haftowanego skórzanego obuwia. 
Spacer po miasteczku. Zakwaterowanie w kli-
matycznym górskim hotelu, na kolację lokalne 
specjały. (Trasa ok. 200 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie okolic 
Tafraout oraz charakterystycznych dla tego re-
gionu formacji skalnych o fantastycznych kształ-
tach i kolorach. Dalej kontynuujemy przeprawę 
przez góry, by wjechać w rejony subsaharyjskie. 
Czeka nas tu zmiana krajobrazu - pojawią pierw-
sze oazy. Te obszary zamieszkałe są już przez 
Saharyjczyków. Dalsza podróż przez malowni-
cze pustkowia zaprowadzi nas do Taty, saha-
ryjskiego miasta położoneego na skrzyżowaniu 

szlaków, którymi niegdyś podążały karawany. 
Na kolację dania kuchni lokalnej; nocleg w ho-
telu w Tata. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w  kie-
runku Sahary, po dotarciu do miasteczka Foum 
Zgouid zostawimy za sobą asfalt i dalej poje-
dziemy już pustynnymi bezdrożami, dawną tra-
są rajdu Paryż-Dakar. Na nocleg zatrzymamy się 
w namiotach w obozowisku na wydmach Chi-
gagga, a kolację urozmaici muzyka nomadów 
na żywo. O zachodzie słońca, fakultatywnie, 
zaprosimy Państwa nas przejażdżka na wielbłą-
dach i podziwianie zachodzącego nad Saharą 
słońca. (wycieczka dodatkwo płatna u pilota ok. 
20 EUR/os). (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu kontynuujemy prze-
jazd trasą Paryż-Dakar, a następnie wjeżdżamy 
na najważniejszy szlak karawan - szlak trans-
saharyjski biegnący w dolinie rzeki Draa. Przez 
gaje palmowe i warowne osady dotrzemy do 
Zagory, a następnie zwiedzimy wioskę Tamer-
groute, słynącej wyróbów ceramicznych cha-
rakteyrzujących się unikatową zieloną barwą. 
W dalszej kolejności udamy się do ufortyfikowa-
nej wiosce Tissergate. Następnie przemierzając 
gaje palmowe i wulkaniczne stoki Antyatlasu 
dotrzemy na nocleg i kolację do Ouarzazate. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy do naj-
bardziej „filmowym” ksarze Maroka - Ait Ben-
haddou. To najsłynniejszy ksar Maroka (wpisany 
na listę UNESCO), będący maleńkim ufortyfiko-
wanym miasteczkiem położonym na zboczu 
góry. To miejsce gdzie kręcono sceny do takich 
hollywoodzkich hitów jak „Gladiator”, czy „Klej-
not Nilu”. Następnie przejazd do wspaniałej ka-
zby Telouet - rodu Glawich położonej w sercu 

gór Atlasu Wysokiego (przy obfitych opadach 
deszczu dojazd do kazby może być utrudniony 
lub niemożliwy). Przejazd do Marrakeszu nie-
zwykłą i malowniczą trasą przez góry Atlasu 
Wysokiego i przełęcz Tizi-n-Tichka (2260 m 
n.p.m.) do Marrakeszu. Wieczorem czas wolny 
na magicznym placu Jemma el Fna gdzie będzie 
okazja zobaczyć zaklinaczy węży, kuglarzy, tre-
serów małp oraz posmakować którejś z potraw 
serwowanych w lokalnych garkuchniach. Nocleg 
w hotelu w Marrakeszu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marra-
keszu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta 
Maroka. W programie słynny ogród Majorelle 
należący kiedyś do Yves Saint Laurent’a, spacer 
po medynie oraz minaret Kutubija. Zobaczymy 
także kameralne Muzeum Dar Tiskwin oraz zlo-
kalizowane w pięknym typowo marokańskim 
budynku - Muzeum Dar Si Said. Znajdziemy 
także czas na odwiedziny zielarni berberskiej. 
Po południu przejazd przez malownicze góry 
Atlasu Wysokiego do Agadiru, zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Agadirze - transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z  zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów. Należy pamiętać o odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają 
się kradzieże. 
Ceny podane w katalogu oraz aktualne z sys-
temu obowiązują wyłącznie obywateli Polski. 
W  przypadku innego obywatelstwa - cena 
i miejsca na potwierdzenie. 
HOTELE
Hotele ***/ **** - (6 noclegów). Pokoje: 2-, 
3-osobowe z  łazienkami i  wc. Jedne nocleg 
w namiotach 2-3 osobowych (proste łóżka, po-
ściel; na terenie obozu prosta łazienka i toalety).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Aga-
dirze. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczynek 
- Maroko” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery 
klimatyzowanymi samochodami terenowymi na 
terenie Maroka, 6 rozpoczętych dób hotelowych 

w  hotelach *** lub ****, jeden nocleg w  na-
miotach, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku, opiekę polskiego pilota podczas 
zwiedzania, ubezpieczenie TU Europa (wariant 
Standard: NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodnikóworaz 
napiwków (łącznie około 65 EUR/os, płatne 
pilotowi jako pakiet), napojów do obiadokolacji 
oraz innych wydatków osobistych, a także fakul-
tatywnej przejażdżki na wielbładach (płatnej na 
miejscu ok. 20 EUR).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem 
polskim musi mieć paszport ważny przynaj-
mniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

3399 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Agador Caribbean Village 
***

od 1099 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: MRJ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 01.05 3499 6349

01.05 - 08.05 3670 6599

15.05 - 22.05 3449 6199

05.06 - 12.06 3670 6349

11.09 - 18.09 3670 6599

25.09 - 02.10 3599 6499

09.10 - 16.10 3499 6349

23.10 - 30.10 3399 6199

Dopłata za pok. 1 os. od 370 
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W programie: rzymskie miasto Volubilis • Rabat - nowoczesność i średniowiecze • Meknes - marokański Wersal • Casablanca 

• tajemnicza medyna w Fezie • Marrakesz - czerwone miasto 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Cesarskie Miasta 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie odprawa paszportowa i transfer do 
hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu widać przepiękną panoramę 
Agadiru. Następnie przejazd z Agadiru przez 
malownicze góry Atlasu Wysokiego do Marra-
keszu gdzie dotrzemy wczesnym popołudniem. 

Marrakesz zwany czerwonym miastem, uzna-
wany jest za jedno z najatrakcyjniejszych miast 
Maroka. W programie zwiedzania: bazar (suk), 
znany z wyrobów miejscowego rzemiosła, me-
czet Koutoubija z XII wieku, Muzeum Marrakeszu, 
pałac Bahia oraz ogrodu - Jardin Secret. Podczas 
zwiedzania miasta krótka wizyta w zielarni ber-
berskiej. Wieczorem udamy się na plac Dżamaa 
el Fna, który jest wpisany na listę Światowego 
dziedzictwa UNESCO; życie tam tętni przez całą 
dobę (m.in. zaklinacze węży, połykacze ognia, 
treserzy małp, przenośne garkuchnie). Czas 
wolny, a następnie przejazd do hotelu, zakwa-
terowanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Fezu. Wyjeżdżając z  Marakeszu 
przemierzymy równinę Haouza i przejedziemy 
przez pogórza Atlasu Średniego. Następnie 
zwiedzimy Rabat, stolicę Maroka. Zobaczymy 
meczet i  wieżę Hassan z  XII w, Mauzoleum 
Mohameda V (dziadka obecnie panującego 
Mohameda VI), nekropolię dynastii Merynidów 
- Szella, pałac królewski (z zewnątrz) z impo-
nującą bramą Bab ar-Rouah oraz artystyczną 
dzielnicę Kasba Oudaja. Późnym popołudniem 
przyjazd do Fezu, zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Fezu, du-
chowej i religijnej stolicy Maroka. Zwiedzanie 
mediny Fes el-Bali (zabytek UNESCO), praw-
dziwego labiryntu ponad 9000 krętych uliczek, 

gdzie poruszanie się bez miejscowego przewod-
nika jest niemożliwe, w tym medresy Bou Inania, 
meczetu i uniwersytetu El Karawijjin, mauzo-
leum założyciela miasta Mulaj Idrisa II (zarów-
no meczet jak i mauzoleum dostępne są jedynie 
z zewnątrz dla nie muzułmanów) oraz garbarni 
skór. Wyjątkowa medyna Fezu to miejsce, które 
pozwala na kilka godzin przenieść się w czasy 
średniowiecza. Następnie tzw. Nowy Fez: pałac 
królewski Dar El-Makhzen (z zewnątrz) i olbrzy-
mia brama Bab al Jeloud, spacer po dzielnicy 
żydowskiej Mellah. Po południu czas wolny. Dla 
chętnych wieczorem kolacja feska z występami 
folklorystycznymi (koszt ok. 35 EUR). Powrót do 
hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Volubilis 
(zabytek UNESCO), gdzie zwiedzimy ruiny rzym-
skiego miasta z I w., łuk triumfalny Karakali, dom 
Orfeusza, termy, bazylikę, forum i domy patrycju-
szy z doskonale zachowanymi mozaikami. Na-
stępnie udamy się do Meknes, zwanego miastem 
pięknych bram. Wizyta w mauzoleum sułtana 
Mulaj Ismaila, założyciela miasta i najbardziej 
krwawego z marokańskich władców, następnie 
zwiedzanie legendarnych stajni dla 12 000 koni, 
spichlerzy, bram Bab el-Khemis i Bab el-Mansour 
(postój na zdjęcia), uważanych za najokazalsze 
w całym Maroku. Wieczorem udamy się do Ca-
sablanki na kolację i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
Casablanki: meczet Hassana II (również we-

wnątrz) z najwyższym na świecie 200 metro-
wym minaretem i plac Mohameda V, którego za-
budowa jest ciekawym przykładem architektury 
kolonialnej. Następnie przejazd do Al Dżadidy 
- dawnej enklawy portugalskiej. Zwiedzanie hi-
storycznego centrum miasta: forteca Mazagan 
z Cysterną Portugalską, sąsiadujące ze sobą ko-
ściół i wielki meczet, domy kupców żydowskich 
i portugalskich oraz arabska medina. Następnie 
przejazd na kolację i nocleg do hotelu w okoli-
cach Essaouiry. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Essaouiry, 
nadmorskiego miasteczka słynącego z  wy-
robów z drewna tui, oryginalnej architektury 
i artystycznej atmosfery. Masywne fortyfikacje 
starego miasta, wąskie i kręte uliczki, pobielone 
domy z niebieskimi drzwiami, miłe kafejki, uro-
czy port to prawie bajkowy obrazek. Następnie 
przejazd wzdłuż wybrzeża Atlantyku do Agadi-
ru. Nocleg i kolacja w hotelu. (Trasa ok. 180 km)
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Agadirze lub drugą wycieczkę objazdową 
Maroko Magiczne Południe - transfer do wybra-
nego hotelu,
• Klienci powracający do Polski -transfer na lot-
nisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda się 
z zewnątrz - dotyczy to w szczególności mecze-
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tów. Należy pamiętać o odpowiednim ubraniu - 
kobiety powinny mieć długie spódnice i zakryte 
ramiona. Nie dotyczy to oczywiście plaż i base-
nów hotelowych. Należy uważać na sprzęt foto-
graficzny, video i portfele - zdarzają się kradzieże.
Ceny podane w katalogu oraz aktualne z sys-
temu obowiązują wyłącznie obywateli Polski. 
W  przypadku innego obywatelstwa - cena 
i miejsca na potwierdzenie. 
HOTELE
Hotele ***/ **** - (7 rozpoczętych dób hote-
lowych). Pokoje: 2-, 3 - osobowe z łazienkami 
i wc. Do dyspozycji gości: w hotelach z reguły 
restauracja, bar, kantor. Wyżywienie: wg pro-
gramu. Kategoria lokalna: ***/****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Aga-
dirze. Opisy hoteli w katalogu “Wypoczynek 
- Maroko” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym na wybranej trasie (z opłatą 
lotniskową), transfery klimatyzowanym auto-
karem na terenie Maroka, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych w hotelach *** lub ****, 7 śniadań 
i 7 obiadokolacji, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, ubezpie-
czenie TU Europa (wariant Standard: NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, na-
piwków dla bagażowych oraz zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide System (łącznie ok. 125 EUR 
płatne obowiązkowo na miejscu), napojów do 
kolacji oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem 
polskim musi mieć paszport ważny przynaj-
mniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

2170 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Agador Caribbean Village 
***

od 1099 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Maroko to kraj jeszcze żywy, prawdzi-
wy i autentyczny. Podróż szlakiem 
dawnych stolic to doskonała okazja 
aby poznać charakter kraju, jego 
monumentalne zabytki i kultu-
rę jego dumnych mieszkańców. 
Urzekające krajobrazy atlantyckiego 
wybrzeża i gór Atlas zachwycą wrażli-
wych na piękno natury. Szczerze 
zapraszam do przeniesienia się 
w krainę marokańskiej baśni.

Sebastian Ząbczyński
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MRT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 01.05 2399 4349

01.05 - 08.05 2420 4549

08.05 - 15.05 2430 4199

15.05 - 22.05 2349 4270

22.05 - 29.05 2270 4270

29.05 - 05.06 2349 4349

05.06 - 12.06 2499 4349

12.06 - 19.06 2320 4349

19.06 - 26.06 2320 4399

26.06 - 03.07 2520 4520

03.07 - 10.07 2499 4520

10.07 - 17.07 2349 4430

17.07 - 24.07 2349 4430

24.07 - 31.07 2349 4430

31.07 - 07.08 2349 4430

07.08 - 14.08 2349 4430

14.08 - 21.08 2399 4430

21.08 - 28.08 2349 4430

28.08 - 04.09 2399 4520

04.09 - 11.09 2599 4549

11.09 - 18.09 2470 4549

18.09 - 25.09 2470 4520

25.09 - 02.10 2470 4470

02.10 - 09.10 2370 4399

09.10 - 16.10 2349 4349

16.10 - 23.10 2349 4299

23.10 - 30.10 2299 4220

30.10 - 06.11 2170 4130

Dopłata za pok. 1 os. od 370 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i transfer do hotelu 
na kolację i nocleg w Agadirze. Czas na odpo-
czynek po podróży.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu można podziwiać przepiękną 
panoramę Agadiru. Następnie przejazd wzdłuż 
wybrzeża Atlantyku do Essaouiry, nadmorskie-
go miasteczka słynącego z wyrobów z drewna 
tui, oryginalnej architektury i artystycznej at-
mosfery. Masywne fortyfikacje starego miasta, 
wąskie i kręte uliczki, pobielone domy z nie-
bieskimi drzwiami, miłe kafejki, uroczy port to 
prawie bajkowy obrazek. Następnie przejazd do 

portowego miasta Safi słynącego z warsztatów 
garncarskich i tamtejszej ceramiki. Kolacja i noc-
leg w hotelu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Al Dżadi-
dy - dawnej enklawy portugalskiej. Zwiedzanie 
historycznego centrum miasta: forteca Mazagan 
z Cysterną Portugalską, sąsiadujące ze sobą ko-
ściół i wielki meczet, domy kupców żydowskich 
i portugalskich oraz arabska medina. Następnie 
przejazd do Casablanki i  krótkie zwiedzanie 
centrum miasta: meczet Hassana II z najwyż-
szym na świecie 200 metrowym minaretem 
i  plac Mohameda V, którego zabudowa jest 
ciekawym przykładem architektury kolonialnej. 
Nocleg i kolacja w hotelu. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
do Rabatu, stolicy Maroka. Zwiedzanie mia-
sta: meczet i wieża Hassan z XII w, Mauzoleum 

Mohameda V (dziadka obecnie panującego 
Mohameda VI), nekropolia dynastii Merynidów 
- Szella, pałac królewski z imponującą bramą 
Bab ar-Rouah oraz artystyczna dzielnica kasba 
Oudaja. Dalej udamy się do Meknes, zwanego 
miastem pięknych bram. Wizyta w legendar-
nych stajniach i  spichlerzach Mulaja Ismaila, 
które w przeszłości były w stanie pomieścić do 
12 000 koni. W dalszej kolejności zatrzymamy 
się na zdjęcia bram Bab el-Khemis i Bab el-
-Mansour, uważanych za najokazalsze w całym 
Maroku. Na koniec krótkie zwiedzanie Volubis 
(zabytek UNESCO): ruiny rzymskiego miasta z I 
w., łuk triumfalny Karakali, dom Orfeusza, termy, 
bazylika, forum i domy patrycjuszy z doskonale 
zachowanymi mozaikami. Następnie przejazd 
na nocleg i kolację do Fezu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Fezu, du-

chowej i religijnej stolicy Maroka. Zwiedzanie 
mediny (zabytek UNESCO) Fes el-Bali, praw-
dziwego labiryntu ponad 9000 krętych uliczek, 
gdzie poruszanie się bez miejscowego przewod-
nika jest niemożliwe, w tym meczetu i uniwersy-
tetu El Karawijjin, mauzoleum założyciela miasta 
Mulaj Idrisa II (oba miejsca dostępne jedynie 
z zewnątrz dla nie muzułmanów) oraz garbarni 
skór. Wyjątkowa medyna Fezu to miejsce, które 
pozwala na kilka godzin przenieść się w czasy 
średniowiecza. Następnie tzw. Nowy Fez: pałac 
królewski Dar El-Makhzen (z zewnątrz) i olbrzy-
mia brama Bab al Jeloud oraz spacer po dziel-
nicy żydowskiej Mellah. Dla chętnych kolacja 
feska z występami folklorystycznymi (koszt ok. 
35 EUR/os.). Nocleg i kolacja w hotelu.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd z Fezu. Będzie-
my podróżować przez malownicze góry Atlasu 

Maroko de luxe – Cesarskie Miasta 
W programie: zakwaterowanie w eksluzywnych hotelach - opcja dla wymagających! • komfortowe zwiedzanie w małych grupach - do 20 osób 

• rzymskie miasto Volubilis • Rabat - nowoczesność i średniowiecze • Meknes - marokański Wersal • tajemnicza medyna w Fezie 

• Casablanca• Marrakesz z magicznym placem Dżamaa el Fna • dla chętnych tydzień pobytu w Agadirze
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Agadir

Essaouira

Safi

Al Dżadida

Casablanka

Rabat

Meknes

Fez

Marrakesz

Volubis

MAROKO

Algieria

Hiszpania

         –› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa  

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub
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Średniego. Cała trasa jest niezwykła widokowo. 
Po drodze krótki postój w otoczonym przez lasy 
cedrowe górskim kurorcie Ifrane. Czas wolny na 
kawę. Późnym popołudniem przejazd do Marra-
keszu. Wieczorem udamy się na plac Dżamaa el 
Fna (zabytek UNESCO), gdzie życie tętni przez 
całą dobę (m.in. zaklinacze węży, treserzy małp, 
mnóstwo sklepików itp.). Czas wolny, a następ-
nie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marrake-
szu, najatrakcyjniejszego miasta Maroka, zwa-
nego czerwonym miastem: bazar (suk), gdzie 
można zakupić ciekawe pamiątki miejscowego 
rzemiosła, minaret Koutoubija z XII wieku, pałac 
Bahia, słynny ogród Yves Saint Laurent’a. Pod-
czas zwiedzania miasta krótka wizyta w zielarni 
berberskiej. Wczesnym popołudniem wyjazd 
z Marrakeszu i przejazd przez malownicze góry 

Atlasu Wysokiego do Agadiru na kolację i noc-
leg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. 
Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Agadirze lub drugą wycieczkę objazdową 
Maroko Magiczne Południe - transfer do wybra-
nego hotelu.
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi do programu
Kolejność realizacji punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów. Należy pamiętać o odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 

sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają 
się kradzieże.
UWAGA! Ceny podane w katalogu oraz aktualne 
z systemu, a także przepisy wjazdowe obowią-
zują wyłącznie obywateli Polski. W przypadku 
innego obywatelstwa - cena i miejsca na po-
twierdzenie. 
HOTELE
Eksluzywne hotele ****/ ***** - (7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2-, 3 - osobowe z ła-
zienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelach 
z reguły restauracja, bar, kantor. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje. Kategoria lokalna: 
****/*****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Agadirze lub o drugą wycieczkę objazdo-
wą - Maroko Magiczne Południe. Opisy hoteli 
w katalogu „Wypoczynek - Maroko” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym na wybranej trasie (z opłatą 
lotniskową), transfery klimatyzowanym auto-
karem na terenie Maroka, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych w hotelach *** lub ****, 7 śniadań 
i 7 obiadokolacji, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, ubezpie-
czenie TU Europa (wariant Standard: NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, 
napiwków dla bagażowych, zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide (łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 125 EUR/os, płatne pilotowi 
jako pakiet), a także napojów do kolacji oraz 
innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem 
polskim musi mieć paszport ważny przynaj-
mniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

Wycieczka w wersji de lux, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień 
dodatkowych, takich jak: maksymal-
nie 20 osób w autokarze, wysokiej 
klasy hotele 4* i 5*. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Agador Caribbean Village 
***

od 1099 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3499 zł

Kod imprezy: MIX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 01.05 3599 6499

01.05 - 08.05 3770 6799

22.05 - 29.05 3549 6430

05.06 - 12.06 3599 6499

26.06 - 03.07 3799 6899

10.07 - 17.07 3799 6899

24.07 - 31.07 3799 6899

07.08 - 14.08 3799 6899

21.08 - 28.08 3799 6899

11.09 - 18.09 3770 6799

25.09 - 02.10 3699 6699

09.10 - 16.10 3620 6549

23.10 - 30.10 3499 6349

Dopłata za pok. 1 os. od 620 
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I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



92

Afryka Maroko

W programie: zachód słońca na Saharze • przejażdżka na wielbłądach • Wytwórnia Filmowa Atlas Studios •Taroudant i Ouarzazate 

• Ksar Ait Benhaddou • przełom Todry i dolina Draa • droga tysiąca kazb • Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Magiczne Południe

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po 
przylocie odprawa paszportowa i transfer do 
hotelu na kolację i nocleg w Agadirze. Czas na 
odpoczynek po podróży.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu widać przepiękną panoramę 
Agadiru. Następnie wyjazd do malowniczego 
Taroudant, miasta zwanego ”Małym Marra-
keszem”. Spacer po zabytkowej części miasta 
i  targu, Bab Kasbah i  ogrody pałacu Salam 
(dawna siedziba lokalnego możnowładcy). Po 
drodze liczne przystanki widokowe. Następnie 
przejazd do miejscowości Taliouine, słynącej 
z  upraw szafranu, najcenniejszej przyprawy 
świata. Wieczorem dojazd do Ouarzazate, ko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie kazby 
Taourirt należącej niegdyś do potężnego rodu 
Glawich. Następnie wyjazd z Ouazrazate w kie-
runku miejscowości Agdz, od której rozpoczyna-
my magiczną podróż przez dolinę rzeki Draa. Po 
drodze mijamy liczne palmy daktylowe, skupione 
w malownicze oazy. Zatrzymamy się na spacer po 
jednej z nich. W czasie dalszej podróży w kierun-
ku Zagory zobaczymy ksar Tissergate (ksar czyli 

ufortyfikowana wioska) i muzeum doliny Draa. 
Nocleg i kolacja w Zagorze. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 4  Śniadanie, a następnie wyjazd z Za-
gory i przejazd przez tradycyjne wioski berberyj-
skie. Dalej trasa wiedzie przez góry Jbel Saghro, 
podczas której zatrzymamy się aby obejrzeć cha-
rakterystyczne dla tego regionu skały i zatopione 
w nich skamieliny. Po południu dojeżdżamy do 
Erfoud, gdzie będziemy zakwaterowani w hotelu. 
Następnie dla chętnych wycieczka fakultatywna: 
zachód słońca na pustyni: wyjazd spod hotelu 
samochodami terenowymi na pustynię, aby na 
skraju ogromnego ergu Chebbi zmienić jeepy 
na wielbłady, które zabiorą nas na przejażdżkę 
po piaszczystych wydmach. Na koniec (o ile 
pogoda pozwoli) podziwianie niesamowitego 
pełnego impresji zjawiska, jakim jest zachód 
słońca nad Saharą. Wycieczka dodatkowo płatna 
ok. 50 EUR/os.. Nocleg i obiadokolacja w Erfoud. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z Erfoud w kie-
runku Tineghir, otoczonego ogromnymi gajami 
palmowymi i wąwozu rzeki Todra. Przełom Todry 
ze stromymi skalnymi ścianami wysokimi na 300 
m jest zaliczany do wyjątkowych osobliwości 
geograficznych Maroka. Następnie przejazd 
do Ouarzazate przez malowniczą dolinę rzeki 
Dades. Ze względu na mnogość tradycyjnej wa-
rownej architektury (kazby zbudowane z gliny) 

Agadir

Tinghir

Erfoud

ChebbiOuarzazateTaroudant

Marrakesz

Agdz

Zagora

Taliouine

MAROKO

Algieria

         –› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa  

      –› Tour Guide System  
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ten odcinek drogi zwany jest też „drogą tysiąca 
kazb”. Dalej udamy się przez region El Kelaa el 
Mgouna słynny z upraw wyjątkowo aromatycz-
nej róży, zwanej „rosa damascena”. Nocleg i ko-
lacja w hotelu w Ouarzazate. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie monu-
mentalnych dekoracji znajdujących się na rozle-
głym terenie studia filmowego Atlas, w którym 
powstało mnóstwo filmów, w tym takie hity 
jak „Mumia” czy „Gladiator”. Dalej przejazd 
w stronę Marakeszu. Po drodze zatrzymamy 
się przy najbardziej „filmowym” ksarze Maroka 
- Ait Benhaddou. To najsłynniejszy ksar Maroka 
(wpisany na listę UNESCO), będący maleńkim 
ufortyfikowanym miasteczkiem położonym na 

zboczu góry. To miejsce gdzie kręcono sceny do 
takich hollywoodzkich hitów jak „Gladiator”, czy 
„Klejnot Nilu”. Następnie przejedziemy przez 
góry Atlasu Wysokiego niezwykłą drogą przez 
przełęcz Tizi-n-Tichka (2260 m n.p.m.) do Mar-
rakeszu. Wieczorem czas wolny na magicznym 
placu Jemma el Fna gdzie bedzie okazja, w tym 
tętniącym życiem sercu miasta, zobaczyć zakli-
naczy węży, kuglarzy, treserów małp oraz po-
smakować którejś z potraw serwowanych w lo-
kalnych garkuchniach. Nocleg i kolacja w hotelu 
w Marrakeszu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marrake-
szu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta Ma-
roka. W programie słynny ogród Majorelle na-
leżący kiedyś do Yves Saint Laurent’a, spacer po 
medynie, wizyta w zielarni berberskiej, minaret 
Kutubija, kameralne Muzeum Dar Tiskwin oraz 
zlokalizowane w pięknym typowo marokańskim 
budynku - Muzeum Dar Si Said. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Marrakeszu lub Agadirze. (Trasa ok. 
270 km w przypadku noclegu w Agadirze).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Agadirze - transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
lub odwróceniu.
Studia Filmowe Atlas są zamknięte dla zwie-
dzających podczas nagrywania filmów. Kolej-
ność realizacji punktów programu może ulec 
zmianie lub odwróceniu. Większość zabytków 
muzułmańskich ogląda się z zewnątrz - dotyczy 
to w szczególności meczetów.Należy pamiętać 
o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć 
długie spódnice i zakryte ramiona.Nie dotyczy 

to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Nale-
ży uważać na sprzęt fotograficzny, video i port-
fele - zdarzają się kradzieże.
Ceny podane w katalogu oraz aktualne z syste-
mu, a także przepisy wjazdowe obowiązują wy-
łącznie obywateli Polski. W przypadku innego 
obywatelstwa - cena i miejsca na potwierdzenie. 
HOTELE
Hotele ***/ **** (7 noclegów). Pokoje: 2 - 3 - 
osobowe z łazienkami i wc. Do dyspozycji go-
ści: w hotelach z reguły restauracja, bar, kantor. 
Wyżywienie: wg programu. Kategoria lokalna: 
***/****
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Agadirze. Opisy hoteli w dalszej części ka-
talogu. Więcej propozycji w katalogu „Wypo-
czynek - Maroko” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery 
klimatyzowanym autokarem na terenie Maroka, 
7 rozpoczętych dób hotelowych w hotelach *** 
lub ****, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku, opiekę polskiego pilota podczas 
zwiedzania, ubezpieczenie TU Europa (wariant 
Standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, na-
piwków dla bagażowych oraz zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide (łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 85 EUR/os, płatne pilotowi 
jako pakiet), a także fakultatywnej wycieczki je-
epami na pustynię (około 50 EUR), napojów do 
obiadokolacji oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem 
polskim musi mieć paszport ważny przynaj-
mniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

2199 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Agador Caribbean Village 
***

od 1099 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Zapraszam w niezapomnianą podróż 
po kraju, który zachwyca pięk-
nem krajobrazu, wycisza i czaruje 
przenosząc wędrowców do miejsc, 
w których dawno zatrzymał się czas. 
Malownicze doliny presaharyjskich 
rzek, oazy, wąwozy górskie, majestat 
i bezkres pustyni... czekają. Magiczne 
Południe uwiedzie prostotą i spoko-
jem codziennego życia, uśmiechem 
gościnnych mieszkańców, gestem 
powitania, podaną szklanką herbaty. 

Krystyna Dąbrowska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MRP

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 01.05 2349 4349

01.05 - 08.05 2449 4599

08.05 - 15.05 2249 4199

15.05 - 22.05 2299 4299

22.05 - 29.05 2449 4299

29.05 - 05.06 2399 4349

05.06 - 12.06 2299 4349

12.06 - 19.06 2399 4349

19.06 - 26.06 2330 4399

26.06 - 03.07 2399 4520

03.07 - 10.07 2470 4520

10.07 - 17.07 2370 4470

17.07 - 24.07 2370 4470

24.07 - 31.07 2370 4470

31.07 - 07.08 2370 4470

07.08 - 14.08 2370 4470

14.08 - 21.08 2370 4470

21.08 - 28.08 2370 4470

28.08 - 04.09 2399 4520

04.09 - 11.09 2470 4599

11.09 - 18.09 2449 4599

18.09 - 25.09 2430 4570

25.09 - 02.10 2399 4520

02.10 - 09.10 2330 4399

09.10 - 16.10 2320 4399

16.10 - 23.10 2270 4299

23.10 - 30.10 2230 4199

30.10 - 06.11 2199 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 370 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: majestatyczne Kilimandżaro wyłaniające się zza chmur – Dach Afryki • zachwycające safari – najpiękniejsze zwierzęta kontynentu, 
wraz z królem zwierząt – lwem! • Tsavo West - jeden z największy Parków Narodowych w Kenii • Źródła Mzima – z wizytą u hipopotamów  
i krokodyli • czarny diabeł Shetani • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenia – Powitanie z Afryką 

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne w Egipcie lub na 
Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolo-
tu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mom-
basie. Po odprawie paszportowo - wizowej po-
witanie przez rezydentów na lotnisku i transfer 
do wybranego hotelu. 

 Dzień 2-4  Pobyt w  wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek lokalnych.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) wykwaterowanie z hotelu 
i  transfer minibusem do Parku Narodowego 
Tsavo West (ok. 250 km - ok. 4 godz.). Pierw-
sze safari rozpoczniemy już po przekroczeniu 
bramy parku. Jego teren pokrywa busz i gaje 

akacjowe, które zamieszkuje setki dzikich zwie-
rząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, 
a nawet lamparty i nosorożce. Lunch, a następ-
nie popołudniowe safari i obserwacja zwierząt 
w jednym z największych Parków Narodowych 
Afryki, gdzie spotkać można przeogromne sta-
da migrujących ptaków, a także tzw. czerwone 
słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km). 
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-

nibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok. 
250 km - ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari zo-
baczymy malownicze Źródła Mzima - dwa oczka 
wodne połączone ze sobą kaskadami, z rezydu-
jącymi tu na stałe hipopotamami i krokodylami, 
a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy 
- Shetani. Z Parku Amboseli rozciąga się prze-
piękny widok na majestatyczny “dach Afryki” 
- Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć 
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zacho-

Mombasa

Tanzania

Somalia

Park
Narodowy
Tsavo West

Park
Narodowy
Amboseli

KENIA
Jezioro Wiktorii

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub
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dem słońca, przez pozostałą część dnia jest on 
zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następ-
nie safari w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, 
antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domków pasterzy, masajskie 
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 
Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu poranne sa-
fari w Parku Narodowym Amboseli, a następnie 
wyjazd w kierunku Mombasy (Trasa ok. 475 km). 
W godzinach wieczornych przyjazd do Momba-
sy, a następnie zakwaterowanie i obiadokolacja 
w hotelu *** w Mombasie (Hotel Reef/Mombasa 
Beach lub podobny skromny hotel). W tym dniu 
lunch płatny dodatkowo. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infra-
struktury hotelu (w cenie śniadanie, pozostałe 
świadczenia płatne dodatkowo). Po południu 
transfer na lotnisko w Mombasie i wylot samo-
lotem czarterowym do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 1350 km. 
HOTELE
Mombasa. Hotele - (4 rozpoczęte doby hotelo-
we) -wybrany z oferty „Wypoczynek w Kenii”. 
1 (ostatnia) doba hotelowa w hotelu *** Mom-
basa Beach lub podobnym skromnym hotelu. 
Możliwość dopłaty do ostatniej doby po safari 
w innym hotelu.
Safari. Lodge kategorii *** - (2 rozpoczęte 
doby hotelowe) - wygodne, często budowane 
w lokalnym stylu. Położone bezpośrednio na 
terenach parków narodowych lub w  ich po-
bliżu, bardzo często z możliwością obserwacji 
zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lod-
ge często budowane są przy wodopojach, gdzie 
zwłaszcza wieczorami gromadzą się zwierzęta. 
Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie 
wyposażone pokoje z łazienkami (bez klima-
tyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. Do 
dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar oraz 
często ogród, basen i  sklepik z  pamiątkami. 
Wyżywienie: śniadania, lunch i obiadokolacje 

najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Kenia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena obejmuje: przelot samolotem czartero-
wym z  międzylądowaniem, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych lub za dopłatą 
14 rozpoczętych dób hotelo-
wych) w hotelach i  lodgach 
***, przejazdy minibusami, 
transfery lotnisko-hotel-lot-
nisko (transfery możliwe 
bez polskojęzycznej opieki), 
wyżywienie jak w programie 
i opisach hoteli, opiekę polskie-
go rezydenta w Mombasie, opiekę 
polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
195 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów, 
koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 25 USD/
os.).
Opisy pozostałych wycieczek, dostępne w za-
leżności od wybranego hotelu w katalogu „Wy-
poczynek Kenia” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 17.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenij-
skiej przez obywateli Polski konieczny jest pasz-
port ważny co najmniej 6 miesięcy od daty po-
wrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we własnym 
zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe warunki 
wizowe obowiązują obywateli Polski. Osoby po-
siadające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, prosimy 
o skonsultowanie z opiekunem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 

się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w Kenii jest 
nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet 
do 38 tys. USD) lub karą pozbawienia wolności 
do 4 lat. Podróżni przyjeżdżający do Kenii z fo-
liowymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, 
foliówek, jednorazówek, również tych z zaku-

pami ze sklepów w strefie bezcłowej), zobli-
gowani są do pozostawienia ich na 

lotnisku. Zalecamy by zamiast 
foliowych toreb używać 

toreb materiałowych lub 
papierowych. Kenia jest 
jednym z krajów z naj-
bardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym 

plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safa-

ri należy zabrać elastyczną 
torbę a  nie sztywną walizkę. Po 

przylocie istnieje możliwość przepako-
wania bagaży i pozostawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże 
są odbierane przez Klientów po powrocie 
z safari lub rozwożone do hoteli pobytowych 
przez rezydentów (należy to zgłosić pilotowi 
w czasie safari). Sugerujemy zabranie ze sobą 
chust, które będą chroniły twarz przed kurzem 
i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciw-
słoneczny i krem z wysokim filtrem. Jeśli cho-
dzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia jest 
zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu 
dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie ze 
sobą odpowiednich ubrań, które również stano-

wić będą dodatkową ochronę przed insektami. 
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum 
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, 
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabra-
nie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek 
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) 
oraz repelentów na komary. Na terenach parków 
telefony komórkowe często nie mają zasięgu. 
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle 
drogi) jednak często zdarzają się także awarie 
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko 
dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1499 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4999 zł

Powitanie z Afryką to esencja tego 
co piękne w Afryce – malowniczy 
i górzysty Park Narodowy Tsavo West 
oraz urzekający spektakularnymi 
przestrzeniami z dachem Afryki 
w tle Park Narodowy Amboseli! 
Scenerii dopełniają dzikie zwierzęta, 
których widok stanie się elementem, 
który nigdy nie zatrze się w Państwa 
pamięci!

Agnieszka Królikowska
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 05.07 4999 8699

04.07 - 12.07 5099 8849

11.07 - 19.07 5370 9299

18.07 - 26.07 5949 10270

25.07 - 02.08 5999 10370

01.08 - 09.08 5999 10370

08.08 - 16.08 5999 10370

15.08 - 23.08 5920 10250

22.08 - 30.08 5899 10199

29.08 - 06.09 5599 9699

05.09 - 13.09 5349 9270

12.09 - 20.09 5320 9220

19.09 - 27.09 5320 9220

26.09 - 04.10 5270 9149

03.10 - 11.10 5230 9070

10.10 - 18.10 5230 9070

17.10 - 25.10 5199 9020

24.10 - 01.11 5170 8970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5030 

Cena za dziecko już od 4020 

Dopłata za pok. 1 os. od 1121 

Dopłata do 3 posiłków 315 

Kod imprezy: KSS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na 
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). 
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie. 
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie 
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hote-
lu *** (Reef Hotel lub podobny skromny hotel). 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer minibusem do Par-
ku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - ok. 
4 godz.). Pierwsze safari rozpoczniemy już po 
przekroczeniu bramy parku. Jego teren pokrywa 
busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje tysiące 
dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy 
gnu i żyrafy, a nawet lamparty. Lunch, a następ-
nie popołudniowe safari i obserwacja zwierząt 
w jednym z największych Parków Narodowych 
w Kenii, gdzie spotkać można przeogromne sta-

da migrujących ptaków, a także tzw. czerwone 
słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-
nibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok. 
250 km - ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari, zo-
baczymy malownicze Źródła Mzima - dwa oczka 
wodne połączone ze sobą kaskadami, z rezydu-
jącymi tu na stałe hipopotamami i krokodylami, 
a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy 
- Shetani. Z Parku Amboseli rozciąga się prze-
piękny widok na majestatyczny “dach Afryki” 
- Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć 
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zacho-
dem słońca, przez pozostałą część dnia jest on 
zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następ-
nie safari w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, 
antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domów pasterzy, masajskie 

tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 
Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer do Par-
ku Narodowego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 
5,5 godz.). Po drodze poranne safari, a następ-
nie przyjazd do lodgy na lunch. Czas wolny, 
a popołudniu rozpoczniemy safari w jednym 
z  największych Parków Narodowych Afryki: 
ponad 14 tys. km2 sawanny i niesamowitych 
lasów akacjowych, ponadto setki dzikich zwie-
rząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy kudu i żyrafy. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Tsavo East. 
(Trasa ok. 375 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu, safari 
w parku Tsavo East, a następnie wyjazd w kie-
runku Mombasy (lunch płatny dodatkowo). 
(Trasa ok. 370 km). W godzinach popołudnio-
wych przyjazd do wybranego hotelu. Obiado-
kolacja i nocleg. 
 Dzień 6-7  Pobyt w  wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 

wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek lokalnych.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
a następnie transfer na lotnisko i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 1600 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Mombasa. 4 rozpoczęte doby hotelowe, zakwa-
terowanie w hotelu wybranym z oferty „Wypo-
czynek w Kenii”.
Safari. 3 rozpoczęte doby hotelowe w tzw. lod-
ge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośred-

W programie: najbardziej charakterystyczne zwierzęta Kenii – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Dach Afryki – Kilimandżaro • Tsavo West – 
baobaby, słonie i żyrafy • Źródła Mzima • wylew lawy Shetani • Tsavo East – największy park w Kenii • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenijskie Trio

Mombasa

Tanzania

Somalia

P.N.
Tsavo West

P.N.
Tsavo East

P.N.
Amboseli

KENIA
Jezioro
Wiktorii

      –› Lot bezpośredni  

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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nio na terenach parków narodowych lub w ich 
pobliżu, bardzo często z możliwością obser-
wacji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. 
Lodge często budowane są przy wodopojach, 
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się 
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: 
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez 
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostaw-
ki. Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadoko-
lacje najczęściej w formie bufetu, choć w nie-
których lodgach czasami posiłki podawane 
są do stolika. Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar oraz często ogród, basen i skle-
pik z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd 
dostępny jest tylko w określonych godzinach. 
Przy płatności kartą w lodgach doliczane jest 
5% do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-

tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Keni” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, prze-
jazdy minibusami, transfery lotnisko - hotel - 
lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej 
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach 
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, 
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
280 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów; 
koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Opisy pozostałych wycieczek, dostępne w za-
leżności od wybranego hotelu w katalogu „Wy-
poczynek Kenia” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 17.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenij-
skiej przez obywateli Polski konieczny jest pasz-
port ważny co najmniej 6 miesięcy od daty po-
wrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we własnym 
zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe warunki 
wizowe obowiązują obywateli Polski. Osoby po-
siadające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, prosimy 
o skonsultowanie z opiekunem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w  Kenii jest 
nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet do 
38 tys. USD) lub karą pozbawienia wolności do 
4 lat. Podróżni przyjeżdżający do Kenii z folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę a nie sztywną walizkę. Po przy-
locie istnieje możliwość przepakowania bagaży 
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mom-
basie. Pozostawione bagaże są odbierane przez 
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do 
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to 
zgłosić pilotowi w czasie safari). Sugerujemy za-
branie ze sobą chust, które będą chroniły twarz 
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kape-
lusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. 
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu 

dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, 
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy 
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które 
również stanowić będą dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe często 
nie mają zasięgu. W recepcji do dyspozycji te-
lefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zda-
rzają się także awarie telefonów stacjonarnych. 
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1499 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 05.07 5299 9199

04.07 - 12.07 5399 9349

11.07 - 19.07 5620 9720

18.07 - 26.07 6099 10520

25.07 - 02.08 6120 10570

01.08 - 09.08 6120 10570

08.08 - 16.08 6120 10570

15.08 - 23.08 6049 10449

22.08 - 30.08 6020 10399

29.08 - 06.09 5799 10020

05.09 - 13.09 5620 9720

12.09 - 20.09 5599 9699

19.09 - 27.09 5599 9699

26.09 - 04.10 5520 9570

03.10 - 11.10 5499 9520

10.10 - 18.10 5499 9520

17.10 - 25.10 5470 9470

24.10 - 01.11 5430 9399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5370 

Cena za dziecko już od 4349 

Dopłata za pok. 1 os. od 929 

Dopłata do 3 posiłków 315 

Kod imprezy: KST

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer mikrobusem do 
Parku Narodowego Amboseli (ok. 440 km - 
ok. 7 godz., w porze deszczowej ok. 9 godz.), 
z którego rozciąga się piękny widok na majesta-
tyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt 
można zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano 
i przed zachodem słońca, przez pozostałą cześć 
dnia jest on zwykle przysłonięty chmurami. 
Lunch, a  następnie safari w  parku, znanym 

przede wszystkim jako „kraina słoni”, ale czę-
sto można tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: 
lwy, hieny, gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli. 
(Trasa ok. 495 km).
 Dzień 3  Wcześnie rano safari w  parku 
Amboseli. Powrót na śniadanie i czas wolny. 
Po południu kolejne safari oraz dla chętnych 
wizyta w  wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), 
w  programie zwiedzanie domków pasterzy, 
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu 
rękodzieła Masajów (możliwe jedno długie sa-
fari w zależności od położenia lodgy). Lunch, 
obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) przejazd do Parku Narodo-
wego Lake Nakuru (ok. 300 km - ok. 6 godz.), 
położonego w ogromnej geologicznej niecce 
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który 
ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bliskim 

Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do Mozam-
biku, a jego dno położone jest miejscami poniżej 
poziomu morza. Po południu zwiedzanie parku 
zamieszkałego m.in. przez: nosorożce białe, ży-
rafy Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i pelika-
ny. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Lake Nakuru. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na 
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara, 
najsłynniejszego rezerwatu dzikich zwierząt 
w Afryce, który wraz z przyległym Serengeti (w 
Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na 
świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna 
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli, 
zebr, słoni, żyraf oraz polującymi na nie dra-
pieżnikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, 
hieny czy szakale. Po drodze możliwość odbycia 
rejsu łodziami po jeziorze Naivasha, słynącego 
z przepięknych krajobrazów, gdzie podziwiać 
można stada hipopotamów (koszt. ok 25 USD/

os.). Przyjazd do lodgy i lunch. Popołudniowe 
safari w parku. Wieczorem obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
 Dzień 6  Wcześnie rano safari w Masai Mara. 
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i  czas 
wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie. 
Możliwe jedno długie safari (w zależności od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
możliwy w formie pakietów, po południu czas 
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lod-
gy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km). W tym 
dniu dla chętnych (koszt ok. 450 USD/os.) moż-
liwość odbycia porannego lotu balonem nad 
Masai Marą (o świcie) a następnie ekskluzyw-
ne śniadanie na sawannie w otoczeniu dzikiej 
przyrody i pięknych krajobrazów rezerwatu! Po 
drodze (przed i po locie balonem) możliwość 
obserwowania dzikich zwierząt z samochodu. 
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu transfer 
do Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.) na lunch. 
Następnie przejazd przez dzielnicę okazałych 
rezydencji Nairobi do Muzeum Karen Blixen - 
domu, w którym mieszkała pisarka, znanego 
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zo-
baczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty 
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. (Trasa ok. 335 
km). Transfer na lotnisko, przelot do Mombasy. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu *** w Momba-
sie (Hotel Reef lub podobny skromny hotel).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 

Kenia Classic

Mombasa

Tanzania

Somalia

Uganda

P.N.
Amboseli

Nairobi

Park Narodowy
Lake Nakuru

Park
Narodowy

Masai Mara

KENIA

Jezioro
Wiktorii

Czy może być coś piękniejszego od 
przestrzeni bagien Amboseli z po-
tęgą majestatycznego Kilimanjaro 
w tle czy od morza traw porastają-
cych sawanny Masai Mary, iskrzą-
cych się złotem o zachodzie słońca? 
Stada niesamowitych słoni, a może 
grzywiaste lwy wygrzewające się na 
kamieniach? Wszystko co klasyczne 
oraz piękne w Kenii zobaczycie i do-
świadczycie na tej wyprawie! Karibu 
i do zobaczenia na Kenia Classic!

Agnieszka Królikowska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

W programie: symbole afrykańskiej sawanny – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro • Jezioro Nakuru – 
z wizytą u flamingów i nosorożca białego • rezerwat Masai Mara • stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen • plaże nad Oceanem Indyjskim 

• przelot Nairobi-Mombasa w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi
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• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infra-
struktury hotelu. Następnie transfer na lotnisko 
i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2600 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
W terminie KKO/10/05: przelot na trasie 
Warszawa-Nairobi (samolotem rejsowym 
z  przesiadką), odwrócony program imprezy 
(rozpoczęcie programu w Nairobi, zakończenie 
w Mombasie), przelot na trasie Mombasa-War-
szawa/Katowice (samolotem czarterowym), 
ilość świadczeń bez zmian, brak przelotu we-
wnętrznego na trasie Nairobi-Mombasa. W ter-
minie KKO/03/28: przelot na trasie Warszawa/
Katowice-Mombasa (samolotem czarterowym), 
standardowy program imprezy (rozpoczęcie 
programu w Mombasie, zakończenie w Nairobi), 
przelot na trasie Nairobi-Warszawa (samolotem 
rejsowym z przesiadką), ilość świadczeń bez 
zmian, brak przelotu wewnętrznego na trasie 
Nairobi-Mombasa. 
HOTELE
Mombasa. 2 rozpoczęte doby hotelowe w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki) z łazienką, 
klimatyzacją, balkonem/tarasem. Do dyspozy-
cji gości: restauracja, bar i basen. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje.
Safari. 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośred-
nio na terenach parków narodowych lub w ich 
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwa-
cji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. 
Lodge często budowane są przy wodopojach, 
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się 
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: 
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez 
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika 
(możliwe śniadania i/lub lunche w postaci pakie-
tów podróżnych). Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar oraz często ogród, basen i sklepik 
z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd i ciepła 
woda dostępna jest tylko w określonych godzi-
nach. Przy płatności kartą w lodgach doliczane 
jest 5% do wartości rachunku. W Masai Mara 
i Amboseli możliwe 2 osobne safari, lub 1 długie 
(w zależności od lokalizacji lodgy).

Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Kenia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelot 
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 15 
kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub 14 rozpo-
czętych dób hotelowych) w hotelach i lodgach 
***, przejazdy minibusami, transfery 
lotnisko-hotel-lotnisko (transfe-
ry możliwe bez polskojęzycz-
nej opieki), wyżywienie jak 
w  programie i  opisach 
hoteli, opiekę polskiego 
rezydenta w  Mombasie, 
opiekę polskiego pilota 
podczas safari (1 osoba na 
grupę, przesiada się pomię-
dzy busami) oraz miejscowego 
kierowcy - specjalisty podczas safari 
(1 osoba na busa, j. angielski), program tury-
styczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
480 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pa-
kiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych 
i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wy-
datków osobistych, wycieczek lokalnych, wizy 
kenijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych 
przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 25 USD/
os.), lot balonem w Masai Mara (ok. 450 USD/
os.), rejs po jeziorze Naivasha (ok. 25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 17.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenij-
skiej przez obywateli Polski konieczny jest pasz-
port ważny co najmniej 6 miesięcy od daty po-
wrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we własnym 
zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe warunki 
wizowe obowiązują obywateli Polski. Osoby po-
siadające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, prosimy 
o skonsultowanie z opiekunem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 

i  importowanie toreb foliowych w Kenii jest 
nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet do 
38 tys. USD) lub karą pozbawienia wolności do 
4 lat. Podróżni przyjeżdżający do Kenii z folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.

Porady ogólne. Na safari należy 
zabrać elastyczną torbę a  nie 

sztywną walizkę. Po przylocie 
istnieje możliwość przepa-
kowania bagaży i  pozo-
stawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Po-
zostawione bagaże są od-

bierane przez Klientów po 
powrocie z  safari lub roz-

wożone do hoteli pobytowych 
przez rezydentów (należy to zgłosić 

pilotowi w czasie safari). Sugerujemy zabranie 
ze sobą chust, które będą chroniły twarz przed 
kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz 
przeciwsłoneczny i  krem z wysokim filtrem. 
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu 
dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, 
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy 
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które 
również stanowić będą dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 

Na terenach parków telefony komórkowe często 
nie mają zasięgu. W recepcji do dyspozycji te-
lefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zda-
rzają się także awarie telefonów stacjonarnych. 
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1499 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6130 zł

Program dostępny również w wersji 
De Luxe (Kenia Classic De Luxe - 
KKX) - szczegółowy opis dostępny 
na stronie R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 05.07 6130 10899

04.07 - 12.07 6230 11099

11.07 - 19.07 6330 11249

18.07 - 26.07 6430 11420

25.07 - 02.08 6470 11499

01.08 - 09.08 6470 11499

08.08 - 16.08 6470 11499

15.08 - 23.08 6399 11370

22.08 - 30.08 6370 11299

29.08 - 06.09 6370 11299

05.09 - 13.09 6370 11299

12.09 - 20.09 6330 11249

19.09 - 27.09 6330 11249

26.09 - 04.10 6270 11149

03.10 - 11.10 6230 11099

10.10 - 18.10 6230 11099

17.10 - 25.10 6199 11020

24.10 - 01.11 6170 10999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6530 

Cena za dziecko już od 5530 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: KKO

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Kenia

Kenia – Hakuna Matata 
W programie: symbole afrykańskiej sawanny - słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro 

• jeziora w regionie Wielkiego Rowu Afrykańskiego • rezerwat Masai Mara • stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen i karmienie żyraf 

• plaże nad Oceanem Indyjskim • przelot Nairobi - Mombasa w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i  transfer do hotelu *** (Bamburi Beach lub 
podobny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie i czas wolny na odpoczy-
nek po podróży, kąpiele morskie i słoneczne. 
Lunch, obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w postaci pakietów) wykwaterowanie z hotelu 
i transfer minibusem w kierunku Parku Narodo-
wego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 4,5 godz.). 
Przyjazd do lodgy na lunch i krótki odpoczynek 
po podróży. Popołudniu rozpoczniemy pierwsze 
safari w jednym z największych Parków Narodo-
wych Afryki: ponad 13 tys. km2 sawanny i niesa-
mowitych lasów akacjowych, ponadto duża ilość 

dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy 
kudu i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Tsavo East. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
minibusem do Parku Narodowego Amboseli 
(ok. 335 km - ok. 5,5 godz.), z którego rozcią-
ga się piękny widok na majestatyczny “dach 
Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zo-
baczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed 
zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia 
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Przyjazd 
do lodgy na lunch i krótki odpoczynek po po-
dróży. Wyjazd na popołudniowe wypatrywanie 
zwierząt w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, antylo-
py, bawoły, żyrafy i mnóstwo ptaków różnego 
gatunku. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 360 km). 
 Dzień 5  Wcześnie rano safari w parku Am-
boseli. Powrót na śniadanie i czas wolny. Po 
południu kolejne safari (możliwe jedno długie 
safari w zależności od położenia lodgy) oraz dla 

chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domków pasterzy, 
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu 
rękodzieła Masajów. Lunch, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-
nibusem do Nairobi (ok. 220 km - ok. 4 godz.). 
Przejazd obwodnicą Nairobi, która prowadzi 
wzdłuż granicy Parku Narodowego Nairobi. Po 
drodze mijamy jeden z największych slamsów 
na świecie „Kibera”, który stanowi niezwykły 
kontrast do pobliskiej najbogatszej dzielnicy 
miasta i okazałych rezydencji Karen, do której 
jedziemy by zobaczyć muzeum Karen Blixen - 
domu, w którym mieszkała pisarka, znanego 
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zo-
baczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty 
z filmu. Lunch w postaci pakietów. Następnie 
przejazd do Lake Naivasha (ok. 160 km - ok. 
3 godz.). Obiadokolacja i nocleg w lodgy nad 
jeziorem Naivasha. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu dla chętnych rejs łód-
kami po jeziorze Naivasha - możliwość obser-
wacji hipopotamów, niezliczonej ilości ptactwa 
wodnego, jest to również miejsce, gdzie kręcone 
były sceny z filmu „Pożegnanie z Afryką” (czas 
rejsu ok. 1 godz., koszt ok. 25 USD/os.). Następ-
nie przejazd do lodgy w ok. Jeziora Elementaita 
(kolejnego jeziora tworzącego system wodny 
w  regionie Wielkiego Rowu Afrykańskiego), 
czas wolny. Następnie przejazd do Parku Naro-
dowego Lake Nakuru (ok. 90 km - ok. 2 godz.), 
położonego w ogromnej geologicznej niecce 
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który 
ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bliskim 
Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do Mozam-

biku. Po drodze safari podczas którego mamy 
szanse zobaczyć m.in.: nosorożce białe, żyrafy 
Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i antylopy 
Koba. Lunch, kolacja i nocleg w  lodgy w ok. 
Jeziora Elementaita (Trasa ok. 135 km). 
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na 
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara, 
najsłynniejszego rezerwatu dzikich zwierząt 
w Afryce, który wraz z przyległym Serengeti (w 
Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na 
świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna 
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli, 
zebr, słoni, żyraf oraz polującymi na nie drapież-
nikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny 
czy szakale. Wczesnym popołudniem przyjazd 
do lodgy i lunch. Popołudniowe safari w parku. 
Wieczorem obiadokolacja i  nocleg w  lodgy 
w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
 Dzień 9  Wcześnie rano safari w Masai Mara. 
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i  czas 
wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie. 
Możliwe jedno długie safari (w zależności od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
możliwy w formie pakietów, po południu czas 
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lod-
gy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu transfer do 
Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.). Lunch w Na-
irobi (w postaci pakietów), wizyta w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Langata - zajmującego 
się ochroną rzadkich gatunków zwierząt, którego 
główną atrakcją jest możliwość karmienia żyraf 
Rotschilda. Transfer na lotnisko, przelot do Mom-
basy, a następnie transfer do wybranego hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. (Trasa ok. 335 km). 

Mombasa

P.N.
Tsavo East

P.N.
Amboseli

Tanzania

Somalia
Uganda

Nairobi

P.N.
Lake Nakuru

Jezioro Naivasha

Jezioro
Elementaita

P.N.
Masai Mara

KENIA

Jezioro
Wiktorii

      –› Lot bezpośredni  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

16
dni
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 Dzień 11-14  Pobyt w wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek lokalnych np. 
Mombasa City Tour (koszt ok. 45 USD/os.). 
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  pokoi i  czas wolny, możliwość korzystania 
z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu. Po po-
łudniu transfer na lotnisko w Mombasie i wylot 
samolotem czarterowym do Polski.
 Dzień 16  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2145 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Mombasa. 2 rozpoczęte doby hotelowe w ho-
telu *** (Bamburi Beach lub podobny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-osobowe (możliwość dostawki) z łazienką, 
klimatyzacją, balkonem/tarasem. Do dyspozy-
cji gości: restauracja, bar i basen. Wyżywienie: 
śniadanie, lunch i kolacja, napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.
Safari. 7 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośred-
nio na terenach parków narodowych lub w ich 
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwa-
cji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. 
Lodge często budowane są przy wodopojach, 
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się 
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: 
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez 
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. 

Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do sto-
lika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci 
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, 
basen i  sklepik z  pamiątkami. W  niektórych 
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko 
w określonych godzinach. Przy płatności kartą 
w  lodgach doliczane jest 5% do wartości ra-
chunku. W Masai Mara możliwe 2 osobne safari, 
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Mombasa. 5  rozpoczętych dób hotelowych, 
zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty 
„Kenia - Wczasy w Mombasie”.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelot 
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 15 
kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach 
i  lodgach ***, przejazdy minibusami, transfe-
ry lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe 
bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak 
w programie i opisach hoteli, opiekę polskie-
go rezydenta w Mombasie, opiekę polskiego 
pilota podczas safari (1 osoba na grupę, prze-
siada się pomiędzy busami) oraz miejscowego 
kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba 
na busa, j. angielski), program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 565 

USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pakiet nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych 
przepisów, koszt ok. 50 USD/
os.).
Wycieczki lokalne: wioska 
masajska (ok. 25 USD/os.), 
rejs po jeziorze Naivasha 
(ok. 40 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny 
wiz oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w  pro-
gramie podane zostały na dzień 
17.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6  miesięcy od 
daty powrotu z  Kenii oraz wiza. Wizowanie 
we własnym zakresie na lotnisku w Kenii. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, prosimy o skonsultowanie z opieku-
nem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w Kenii jest 
nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet do 
38 tys. USD) lub karą pozbawienia wolności do 
4 lat. Podróżni przyjeżdżający do Kenii z folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę a nie sztywną walizkę. Po przy-
locie istnieje możliwość przepakowania bagaży 
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mom-
basie. Pozostawione bagaże są odbierane przez 
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do 
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to 
zgłosić pilotowi w czasie safari). Sugerujemy 
zabranie ze sobą chust, które będą chroniły 
twarz przed kurzem i wiatrem. Przyda się także 
kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim 
filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura 
w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem 

chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego suge-
rujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, 
które również stanowić będą dodatkową ochro-
nę przed insektami. W dniu safari sugerujemy 

nie używać perfum oraz nie zakładać 
ubrań w  kolorze granatowym, 

co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek 

do wypatrywania zwie-
rząt, latarek (niektóre 
alejki w lodgach są słabo 
oświetlone) oraz repelen-

tów na komary. Na terenach 
parków telefony komórkowe 

często nie mają zasięgu. W re-
cepcji do dyspozycji telefon, płatny 

(zwykle drogi) jednak często zdarzają się także 
awarie telefonów stacjonarnych. Należy zabrać 
tylko dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8570 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1070 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 12.07 8570 14899

11.07 - 26.07 8820 15320

25.07 - 09.08 8949 15530

08.08 - 23.08 8949 15530

22.08 - 06.09 8849 15370

05.09 - 20.09 8820 15320

19.09 - 04.10 8799 15299

03.10 - 18.10 8670 15070

17.10 - 01.11 8649 15030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8920 

Cena za dziecko już od 8770 

Dopłata za pok. 1 os. od 1300 

Kod imprezy: KKD

więcej na: R.pl
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Afryka Kenia

W programie: najpiękniejsze symbole Afryki – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Kilimandżaro – dach Afryki wyłaniający się zza chmur 

• Serengeti – królestwo dzikich zwierząt • Ngorongoro – wygasły wulkan • rezerwat biosfery UNESCO w Parku Lake Manyara • Tsavo West 
i źródła Mzima • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na 
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). 
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie. 
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie 
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer do miejscowości 
Taveta na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądzie-
my się do samochodów terenowych. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Lake Manyara, 
malowniczo położonego u podnóża krawędzi 

Wielkiego Rowu Afrykańskiego i wpisanego na 
listę UNESCO jako rezerwat biosfery. Po drodze 
przerwa na lunch. Park zajmuje pow. ok. 329 
km2, słynie z malowniczo położonego jeziora 
oraz bogatej fauny, której będziemy wypatry-
wać w czasie safari: guźce, pawiany, gazele, 
hipopotamy. Późnym popołudniem przyjazd 
na obiadokolację i nocleg w lodgy w ok. Parku 
Lake Manyara. (Trasa ok. 475 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Parku Narodowego Serengeti. Piknik lunch 
w postaci pakietów podróżnych, a następnie po-
południowe safari na terenie parku, który jest 
znaną na całym świecie ostoją zwierząt i ma 
powierzchnię porównywalną do Irlandii Północ-
nej. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w Serengeti. 
(Trasa ok. 250 km).

 Dzień 4  Wcześnie rano i po południu safari na 
terenie Parku Narodowego Serengeti. W Seren-
geti obserwacja zwierząt jest łatwa ze względu 
na niską roślinność - park porasta sawanna z ro-
snącymi gdzieniegdzie akacjami. Krajobraz uroz-
maicają liczne, niewielkie rzeki, jeziora i bagna. 
W parku można spotkać słynną „wielką afrykań-
ską piątkę” dzikich zwierząt: słonia, nosorożca, 
lwa, lamparta i bawoła. Śniadanie i lunch w lodgy, 
a w ciągu dnia czas wolny. Możliwe jedno długie 
safari (w zależności od położenia lodgy) - wy-
jazd po śniadaniu, lunch w formie pakietów, po 
południu czas na relaks. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Serengeti. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do krateru Ngorongoro. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-

mie zwiedzanie domów pasterzy, masajskie 
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 
Masajów. Wulkan Ngorongoro był aktywny ok. 
2 mln lat temu, po czym uległ zapadnięciu pozo-
stawiając największą na świecie kalderę o pow. 
ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 22 km. 
Na dnie krateru żyją setki dzikich zwierząt: lwy, 
słonie, nosorożce, gnu, zebry, bawoły, antylopy, 
flamingi i inne ptaki. Ngorongoro zwany „rajem 
Afryki”, a przez przyrodników ósmym cudem 
świata, położony jest w zachodniej części Wiel-
kiego Rowu Afrykańskiego ciągnącego się od 
doliny rzeki Jordan na Bliskim Wschodzie do 
Mozambiku. Lunch w formie pakietów podróż-
nych. Obiadokolacja i  nocleg w  lodgy w  ok. 
Ngorongoro. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd z powrotem 
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w kierunku Kenii. Przekroczenie granicy w Na-
mandze, przerwa na lunch w postaci pakietów 
i  zamiana pojazdów na minibusy. Następnie 
przyjazd do Parku Narodowego Amboseli, z któ-
rego rozciąga się przepiękny widok na majesta-
tyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt 
można zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano 
i przed zachodem słońca, przez pozostałą cześć 
dnia jest on zwykle przysłonięty chmurami. Po 
drodze do lodgy safari w parku, znanym przede 
wszystkim jako „kraina słoni”, ale często można 
tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, 
gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Lunch w for-
mie pakietów podróżnych, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer minibusem do 
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - 
ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari zobaczymy 
malownicze Źródła Mzima - dwa oczka wodne 
połączone ze sobą kaskadami, z rezydującymi 
tu na stałe hipopotamami i krokodylami, a także 
ogromny zastygły wylew czarnej lawy - Sheta-
ni. Lunch, a po południu safari i obserwacja 
zwierząt w  jednym z  największych parków 
narodowych Afryki. Park Tsavo porasta busz 
i gaje akacjowe, gdzie żyją tysiące dzikich zwie-
rząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, 
a nawet lamparty i nosorożce. Obiadokolacja 
i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 265 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu kolejne sa-
fari w Parku Narodowym Tsavo West, następnie 
wyjazd w kierunku Mombasy (lunch płatny do-
datkowo). (Trasa ok. 250 km).
W godzinach popołudniowych przyjazd do 
Mombasy, a następnie: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - transfer do ho-
telu na odświeżenie się po podróży, następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie (ok. 45 min., bez wysiadania z samo-
lotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2400 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Mombasa. 1 rozpoczęta doba hotelowa w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-os. z  łazienką, klimatyzacją, balkonem/ta-
rasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari. 6 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 

stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizatora). 
Położone bezpośrednio na terenach parków na-
rodowych lub w ich pobliżu, bardzo często z moż-
liwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu 
czy pokoju. Lodge często budowane są przy wo-
dopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami groma-
dzą się zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. 
Tylko pokoje 2-os.: skromnie wyposażone poko-
je z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu). 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika 
(możliwe śniadania i/lub lunche w postaci pakie-
tów podróżnych). Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar oraz często ogród, basen i sklepik 
z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd i ceipła 
woda dostępna jest tylko w określonych godzi-
nach. Przy płatności kartą w lodgach doliczane 
jest 5% do wartości rachunku. W Masai Mara 
i Serengeti możliwe 2 osobne safari, lub 1 długie 
(w zależności od lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Kenia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena obejmuje: przelot samolotem czartero-
wym z międzylądowaniem, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hote-
lowych) w hotelach i lodgach *** w ocenie orga-
nizatora, przejazdy samochodami terenowymi 
i mikrobusami, transfer lotnisko-hotel-lotnisko 
(transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), 
wyżywienie jak w programie i opisach hoteli, 
opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, opie-
kę polskiego pilota podczas safari (1 osoba na 
grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas 
safari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
730 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów, 
koszt ok. 50 USD/os.) oraz wizy do Tanzanii (ok. 
50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).

Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 03.09.2019 i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna 50 USD/os. na granicy 
z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do paszportu 
po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej książecz-
ki z aktualnym szczepieniem przeciwko żółtej 
febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska na-
turalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 r.). 
W  związku z  nowo obowiązującym prawem 
używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróż-
ni przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii z foliowymi 
torbami w bagażu (dot. reklamówek, foliówek, 
jednorazówek, również tych z  zakupami ze 
sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani są 
do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy by 
zamiast foliowych toreb używać toreb materia-
łowych lub papierowych. Kenia i Tanzania jest 
jednym z krajów z najbardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym plastikowych toreb.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przy-
locie istnieje możliwość przepakowania bagaży 
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mom-
basie. Pozostawione bagaże są odbierane przez 
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do 
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy 
to zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy 
zabranie ze sobą chust, które będą chroniły 
twarz przed kurzem i wiatrem. Przyda się także 
kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim 
filtrem. Jeśli chodzi o  ubiór, to temperatura 
w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem 
chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego suge-
rujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, 
które mogą także stanowić dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 

Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe czę-
sto nie mają zasięgu, warto zabrać adaptery do 
gniazdek brytyjskich. W recepcji do dyspozycji 
telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często 
zdarzają się także awarie telefonów stacjo-
narnych. Dobrze mieć ze sobą wymienioną 
niewielką ilość pieniędzy na szylingi kenijskie 
potrzebnych do drobnych zakupów/kawy, 
herbaty na postojach - stacjach benzynowych/
lokalnych sklepikach. Należy zabrać tylko dolary 
wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1499 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7649 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 05.07 7649 13370

04.07 - 12.07 7749 13530

11.07 - 19.07 7870 13730

18.07 - 26.07 7999 13949

25.07 - 02.08 8020 13999

01.08 - 09.08 8020 13999

08.08 - 16.08 8020 13999

15.08 - 23.08 7949 13870

22.08 - 30.08 7899 13799

29.08 - 06.09 7899 13799

05.09 - 13.09 7899 13799

12.09 - 20.09 7870 13730

19.09 - 27.09 7870 13730

26.09 - 04.10 7780 13599

03.10 - 11.10 7749 13530

10.10 - 18.10 7749 13530

17.10 - 25.10 7720 13499

24.10 - 01.11 7699 13449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7999 

Cena za dziecko już od 6499 

Dopłata za pok. 1 os. od 1221 

Kod imprezy: KTS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** Hotel Reef lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer do miejscowości 
Taveta na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądzie-
my się do samochodów terenowych. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Lake Manyara, 
wpisanego na listę UNESCO jako rezerwat 
biosfery i malowniczo położonego u podnóża 
krawędzi Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Po 
drodze przerwa na lunch. Park zajmuje pow. 
ok. 329 km2, słynie z malowniczo położonego 
jeziora oraz bogatej fauny, której będziemy wy-
patrywać w czasie safari: guźce, pawiany, gaze-

le, hipopotamy. Późnym popołudniem przyjazd 
na obiadokolację i nocleg w lodgy w okolicach 
Parku Lake Manyara. (Trasa ok. 475 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do krateru 
Ngorongoro. Wulkan Ngorongoro był aktywny 
ok. 2 mln lat temu, po czym uległ zapadnięciu 
pozostawiając największą na świecie kalderę 
o pow. ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 
22 km. Na dnie krateru żyją setki dzikich zwie-
rząt i ptaków: lwy, słonie, nosorożce, gnu, zebry, 
bawoły, antylopy i flamingi. Ngorongoro zwany 
„rajem Afryki”, a przez przyrodników ósmym 
cudem świata, położony jest w zachodniej czę-
ści Wielkiego Rowu Afrykańskiego ciągnącego 
się od doliny rzeki Jordan na Bliskim Wschodzie 
do Mozambiku. Lunch, obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Ngorongoro. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Parku Narodowego Serengeti, który jest 
znaną na całym świecie ostoją zwierząt i ma 
powierzchnię porównywalną do Irlandii Pół-
nocnej. Dla chętnych wizyta w wiosce Masa-
jów (ok. 25 USD/os.), w programie zwiedzanie 

domów pasterzy, masajskie tańce i zwyczaje, 
możliwość zakupu rękodzieła Masajów. Lunch 
w formie pakietów podróżnych. Po drodze sa-
fari. W Serengeti obserwacja zwierząt jest łatwa 
ze względu na niską roślinność - park porasta 
sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie akacjami. 
Krajobraz urozmaicają liczne rzeczki, jeziorka 
i bagna. W parku można spotkać słynną „wiel-
ką afrykańską piątkę” dzikich zwierząt: słonia, 
nosorożca, lwa, lamparta i  bawoła. Późnym 
popołudniem przyjazd do lodgy. Obiadokolacja 
i nocleg w ok. Serengeti. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd przez Se-
rengeti (safari po drodze) nad Jezioro Wikto-
rii - największe jezioro w Afryce, położone na 
granicy 3 państw: Kenii, Tanzanii i Ugandy. Jest 
to także największe jezioro tropikalne na świe-
cie, do którego uchodzi Kagera, uznawana za 
źródłowy odcinek Nilu. Jezioro zaliczane jest do 
tzw. Wielkich Jezior Afrykańskich powstałych 
w zagłębieniu tektonicznym tzw. Wielkim Ro-
wie Afrykańskim. Przerwa na odpoczynek, lunch 
i zdjęcia. Czas wolny w lodgy z widokiem na Je-
zioro Wiktorii. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Jeziora Wiktorii. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
granicy z Kenią. Po drodze do lodgy safari na 
terenie Masai Mara - najsłynniejszym rezerwacie 
dzikich zwierząt w Afryce, który wraz z przyle-
głym Serengeti (w Tanzanii) uważany jest za 
najpiękniejszy park na świecie. Masai Mara to 
głównie płaska sawanna z rzadkimi drzewami 
i stadami antylop, gazeli, zebr, słoni, żyraf oraz 
polującymi na nie drapieżnikami takimi jak lwy, 
lamparty, gepardy, hieny czy szakale. Lunch 
w formie pakietów podróżnych. Obiadokolacja 

i nocleg w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 
380 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu poranne safari w Masai 
Mara. Następnie przejazd do Nairobi, po drodze 
lunch. (Trasa ok. 390 km). Transfer na lotnisko, 
przelot do Mombasy, a  następnie transfer, 
obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu *** 
w Mombasie (Hotel Reef lub podobny skromny 
hotel).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej in-
frastruktury hotelu. Po południu transfer na 
lotnisko w Mombasie i wylot samolotem czar-
terowym do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2600 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Mombasa. 2 rozpoczęte doby hotelowe w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-os. z łazienką, klimatyzacją, balkonem/ ta-
rasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari. 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokal-
nym stylu hotele kategorii *** (w ocenie orga-
nizatora). Położone bezpośrednio na terenach 

W programie: Lake Manyara – „najbardziej urokliwe jezioro Afryki” (E. Hemingway) • malowniczy krater Ngorongoro – królestwo dzikich zwierząt 

• Serengeti i Masai Mara – wielka migracja i najsłynniejsze parki Afryki • Jezioro Wiktorii – największe tropikalne jezioro na świecie • przelot 
wewnętrzny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenia i Tanzania – W poszukiwaniu źródeł Nilu

Mombasa

Nairobi

Somalia

Uganda

KENIA

Jezioro
Wiktorii

Taveta

Park Narodowy
Lake Manyara

Krater
Ngorongoro

P.N. Serengeti

P.N.
Masai Mara

TANZANIA

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub
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parków narodowych lub w ich pobliżu, bardzo 
często z możliwością obserwacji zwierząt z ho-
telowego tarasu czy pokoju. Lodge często bu-
dowane są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza 
wieczorami gromadzą się zwierzęta. Możliwe 
lodge namiotowe. Tylko pokoje 2-os.: skromnie 
wyposażone pokoje z łazienkami (bez klima-
tyzacji, TV i telefonu). Wyżywienie: śniadania, 
lunche i obiadokolacje najczęściej w formie bu-
fetu, choć w niektórych lodgach czasami posiłki 
podawane są do stolika (możliwe śniadania i/
lub lunche w postaci pakietów podróżnych). 
Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar 
oraz często ogród, basen i sklepik z pamiątka-
mi. W niektórych lodgach prąd i ciepła woda 
dostępna jest tylko w określonych godzinach. 
Przy płatności kartą w lodgach doliczane jest 5% 
do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli w katalogu „Wypoczynek 
Kenia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelot 
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 
15+5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub za dopłatą 
14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach 
i lodgach *** w ocenie organizatora, przejazdy 
minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko 
(transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), 
wyżywienie jak w programie i opisach hoteli, 
opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, opie-
kę polskiego pilota podczas safari (1 osoba na 

grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas 
safari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
590 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów, 
ok. 50 USD/os.) oraz wizy do Tanzanii (ok. 
50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 03.09.2019 i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna 50 USD/os. na granicy 
z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do paszportu 
po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej książeczki 
z aktualnym szczepieniem przeciwko żółtej febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska na-
turalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 r.). 
W  związku z  nowo obowiązującym prawem 

używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróż-
ni przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii z foliowymi 
torbami w bagażu (dot. reklamówek, foliówek, 
jednorazówek, również tych z  zakupami ze 
sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani są 
do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy by 
zamiast foliowych toreb używać toreb materia-
łowych lub papierowych. Kenia i Tanzania jest 
jednym z krajów z najbardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym plastikowych toreb.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przy-
locie istnieje możliwość przepakowania bagaży 
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mom-
basie. Pozostawione bagaże są odbierane przez 
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do 
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to 
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy za-
branie ze sobą chust, które będą chroniły twarz 
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kape-
lusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. 
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia 
jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w cią-
gu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie 
ze sobą odpowiednich ubrań, które mogą także 
stanowić dodatkową ochronę przed insektami. 
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum 
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, 

co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabra-
nie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek 
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) 
oraz repelentów na komary. Na terenach parków 
telefony komórkowe często nie mają zasięgu, 
warto zabrać adaptery do gniazdek brytyjskich. 
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle 
drogi) jednak często zdarzają się także awarie 
telefonów stacjonarnych. Dobrze mieć ze sobą 
wymienioną niewielką ilość pieniędzy na szylin-
gi kenijskie potrzebnych do drobnych zakupów/
kawy, herbaty na postojach - stacjach benzyno-
wych/lokalnych sklepikach. Należy zabrać tylko 
dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1499 zł

Neptune Village Beach 
Resort & Spa ****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7999 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.06 - 05.07 7999 13949

04.07 - 12.07 8099 14120

11.07 - 19.07 8220 14320

18.07 - 26.07 8349 14530

25.07 - 02.08 8380 14599

01.08 - 09.08 8380 14599

08.08 - 16.08 8380 14599

15.08 - 23.08 8280 14420

22.08 - 30.08 8249 14370

29.08 - 06.09 8249 14370

05.09 - 13.09 8249 14370

12.09 - 20.09 8220 14320

19.09 - 27.09 8220 14320

26.09 - 04.10 8149 14199

03.10 - 11.10 8099 14120

10.10 - 18.10 8099 14120

17.10 - 25.10 8070 14070

24.10 - 01.11 8049 14030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8349 

Cena za dziecko już od 7030 

Dopłata za pok. 1 os. od 950 

Kod imprezy: KTJ

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** (Hotel Reef lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w  formie pakietów) transfer minibusem do 
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - 
ok. 4 godz.). Pierwsze safari rozpoczniemy już 
po przekroczeniu bramy parku. Jego teren po-
krywa busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje 
tysiące dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, 
antylopy gnu i żyrafy, a nawet lamparty i noso-
rożce. Lunch, a następnie popołudniowe safari 
i obserwacja zwierząt w jednym z największych 
parków narodowych Afryki, gdzie spotkać moż-
na przeogromne stada migrujących ptaków, 
a także tzw. czerwone słonie z Tsavo. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Amboseli, z  którego rozciąga 
się przepiękny widok na majestatyczny “dach 
Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zo-
baczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed 

zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia 
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Po dro-
dze na safari zobaczymy malownicze Źródła 
Mzima (dwa oczka wodne połączone ze sobą 
kaskadami, z  rezydującymi tu na stałe hipo-
potamami i  krokodylami), a  także ogromny 
zastygły wylew czarnej lawy - Shetani. Dla 
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domów pasterzy, 
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu 
rękodzieła Masajów. Lunch, a następnie safari 
w parku, znanym przede wszystkim jako „kraina 
słoni”, ale często można tu spotkać także inne 
zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, antylopy, 
bawoły i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Amboseli. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer do Namanga 
na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądziemy się 
do samochodów terenowych, a następnie prze-
jazd do Parku Narodowego Lake Manyara, wpi-
sanego na listę UNESCO jako rezerwat biosfery. 
Po drodze przerwa na lunch. Po południu safari 
w Parku Lake Manyara, który słynie z malowni-
czo położonego jeziora oraz bogatej fauny, któ-
rej będziemy wypatrywać w czasie safari: guźce, 
pawiany, gazele, hipopotamy. W strefie wyso-
kiej wegetacji, bliżej wjazdu do parku podziwiać 
można liczne populacje pawianów. Dodatkowo 
można tu spotkać ponad 350 gatunków ptaków. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Parku Lake 
Manyara. (Trasa ok. 400 km).

W programie: Kenia i Tanzania w jednym programie! • najpiękniejsze zwierzęta Afryki – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Tsavo West i źródła 
Mzima • Lake Manyara – kraina hipopotamów • Serengeti – królestwo dzikich zwierząt • Ngorongoro – wygasły wulkan • Amboseli i Dach Afryki 
– Kilimandżaro • przeloty lokalne w cenie • wypoczynek na rajskich plażach Zanzibaru

Kenia, Tanzania i Zanzibar – safari z wypoczynkiem

Mombasa

Somalia

KENIA
Jezioro
Wiktorii

P.N.
Tsavo West

P.N.
Lake Manyara

Krater
Ngorongoro

P.N.
Serengeti

TANZANIA

ZANZIBAR

Arusha

Zanzibar

P.N.
Amboseli

Namanga

      –› Nowość  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

16
dni



107

Afryka Kenia

 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Parku Narodowego Serengeti. Lunch (w formie 
pikniku), a następnie popołudniowe safari na te-
renie parku, który jest znaną na całym świecie 
ostoją zwierząt i ma powierzchnie porównywal-
ną do Irlandii Północnej. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w Serengeti. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu oraz po południu safari 
w Parku Narodowym Serengeti, który słynie z bo-
gatej populacji gazeli oraz zebry, ale można tutaj 
przy odrobinie szczęścia zobaczyć także słynną 
„wielką afrykańską piątkę” dzikich zwierząt: sło-
nia, nosorożca, lwa, lamparta i bawoła, a także 
ponad 500 gatunków ptaków. Podczas safari 
obserwacja zwierząt jest łatwa ze względu na 
niską roślinność - park porasta sawanna z rosną-
cymi gdzieniegdzie akacjami. Śniadanie i lunch 
w  lodgy, a w ciągu dnia czas wolny. Możliwe 
jedno długie safari (zależnie od położenia lodgy) 
- wyjazd po śniadaniu, lunch w formie pakietów, 
po południu czas na relaks. Obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Serengeti. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd na 
niezapomniane safari w Ngorongoro. Park sły-
nie głównie z ogromnego krateru Ngorongoro, 
zwanego Edenem Afryki, który uznany jest za 
jeden z ośmiu przyrodniczych cudów świata. 
Krater położony jest na zachód od słynnego 
Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Powstał po 
zapadnięciu wulkanu ok. 2 mln lat temu, pozo-
stawiając największą na świecie kalderę o pow. 
ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 22 km. 
Na dnie krateru żyją setki dzikich zwierząt i pta-
ków: lwy, słonie, nosorożce, gnu, bawoły, anty-
lopy i flamingi. W trakcie safari krótka przerwa 
na piknik lunch. Wieczorem przejazd na obia-
dokolację i nocleg do lodgy w ok. Ngorongoro. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Arushy (lunch w formie pakietów). (Trasa ok. 
200 km). Transfer na lotnisko w Arushy i prze-
lot na wyspę Zanzibar. Transfer do wybranego 
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 9-14  Pobyt w wybranym hotelu na 
wyspie Zanzibar. 
 Dzień 15  Wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko. Przelot do Mombasy, transfer do 
hotelu na odświeżenie się po podróży, następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
 Dzień 16  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2400 km. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Mombasa. 1 rozpoczęta doba hotelowa w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-osobowe z łazienką, klimatyzacją, balkonem/
tarasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari. 6 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizato-
ra). Położone bezpośrednio na terenach parków 
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często 
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego 
tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są 
przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami 
gromadzą się zwierzęta. Możliwe lodge namio-
towe. Pokoje: skromnie wyposażone pokoje 
z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu). 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do sto-

lika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci 
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, 
basen i  sklepik z  pamiątkami. W  niektórych 
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko 
w określonych godzinach. Przy płatności kartą 
w  lodgach doliczane jest 5% do wartości ra-
chunku. W Serengeti możliwe 2 osobne safari, 
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Zanzibar. 7  rozpoczętych dób hotelowych 
w wybranym hotelu pobytowym. Opisy hoteli 
na kolejnych stronach. Więcej ofert w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelo-
ty lokalne Arusha-Zanzibar, Zanzibar-Mombasa 
(limit bagażu 15 kg+5 kg), opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie: 7 rozpoczętych dób hotelowych 
w hotelach i lodgach *** w ocenie organizatora 
i 7 rozpoczętych dób hotelowych w wybranym 
hotelu pobytowym na Zanzibarze, przejazdy 
samochodami terenowymi i minibusami, trans-
fery lotnisko - hotel - lotnisko (transfery możli-
we bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak 
w programie i opisach hoteli, opiekę polskiego 
rezydenta w Mombasie, opiekę polskiego pilo-
ta podczas safari (1 osoba na grupę, przesiada 
się pomiędzy busami) oraz miejscowego kie-
rowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na 
busa, j. angielski), program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż). Na Zanzibarze Klienci pozostają pod 
opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego agenta, kontakt z polskim rezydentem 
przebywającym w Mombasie tylko telefoniczny.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
730 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów, 
kosztok. 50 USD/os.), wizy do Tanzanii (ok. 
50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 03.09.2019 i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna 50 USD/os. na granicy 
z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do paszportu 
po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej książeczki 
z aktualnym szczepieniem przeciwko żółtej febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska na-
turalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 r.). 
W  związku z  nowo obowiązującym prawem 
używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróż-
ni przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii z foliowymi 
torbami w bagażu (dot. reklamówek, foliówek, 
jednorazówek, również tych z  zakupami ze 
sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani są 
do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy by 

zamiast foliowych toreb używać toreb materia-
łowych lub papierowych. Kenia i Tanzania jest 
jednym z krajów z najbardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym plastikowych toreb.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przy-
locie istnieje możliwość przepakowania bagaży 
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mom-
basie. Pozostawione bagaże są odbierane przez 
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do 
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to 
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy za-
branie ze sobą chust, które będą chroniły twarz 
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kape-
lusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. 
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia 
jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w cią-
gu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie 
ze sobą odpowiednich ubrań, które mogą także 
stanowić dodatkową ochronę przed insektami. 
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum 
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, 
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabra-
nie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek 
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) 
oraz repelentów na komary. Na terenach parków 
telefony komórkowe często nie mają zasięgu, 
warto zabrać adaptery do gniazdek brytyjskich. 
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle 
drogi) jednak często zdarzają się także awarie 
telefonów stacjonarnych. Dobrze mieć ze sobą 
wymienioną niewielką ilość pieniędzy na szylin-

gi kenijskie potrzebnych do drobnych zakupów/
kawy, herbaty na postojach - stacjach benzyno-
wych/lokalnych sklepikach. Należy zabrać tylko 
dolary wydane po 2006 r.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9599 zł

Karafuu Beach Resort 
& Spa

od 3099 zł

Neptune Pwani Beach 
Resort & Spa

od 3649 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.07 - 19.07 9620 16570

18.07 - 02.08 9899 17049

01.08 - 16.08 9899 17049

15.08 - 30.08 9799 16870

29.08 - 13.09 9770 16820

12.09 - 27.09 9730 16749

26.09 - 11.10 9620 16570

10.10 - 25.10 9599 16549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9899 

Cena za dziecko już od 8370 

Dopłata za pok. 1 os. od 1300 

Kod imprezy: KTZ

więcej na: R.pl
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Afryka Kenia Hotele na Zanzibarze do imprezy KTZ

Royal Zanzibar Beach Resort 

Neptune Pwani Beach Resort & Spa 

Położenie
Ten luksusowy i niezwykle bajkowy hotel znajduje się na północ-
nym wybrzeżu wyspy, położony jest w egzotycznym ogrodzie 
łącząc tradycyjną afrykańską architekturę z wyrafinowaną prosto-
tą. Do lotniska ok. 80 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej 
opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/
os./dzień.

Plaża
Niezwykle zjawiskowa plaża z białym, pudrowym piaskiem znaj-
duje się bezpośrednio przy hotelu. Bezpłatne leżaki, parasole 
i ręczniki w hotelowym ogrodzie przy plaży. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna serwująca dania kuchni mię-
dzynarodowej, restauracja a’la carte Samaki serwująca lunche 

(12:30-17:00), 4 bary: główny Mapenzi otwarty 24 h, bar przy 
basenie Upepo (10:00-18:00), bar przy plaży (10:00-18:00), Coco 
bar serwujący przekąski, napoje (10:00-22:00, po 18:00 tylko 
drinki). 4 baseny w tym jeden infinity i jeden z jacuzzi. Ponadto: 
kantor, butik z pamiątkami, sala konferencyjna.
Pokoje
Hotel dysponuje 96 pokojami o różnym standardzie. Eleganckie, 
przestronne superior o pow. ok. 60 m2 wyposażone są w: łazien-
kę z prysznicem lub wanną i suszarką do włosów, indywidualnie 
sterowaną klimatyzacją, moskitierę, TV Sat., sejf, mini lodówkę, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, duży balkon lub taras. Na po-
twierdzenie pokoje suite o pow. ok. 96 m2 z widokiem na ocean. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie boga-
tego bufetu, przekąski w ciągu dnia. Lokalne napoje alkoholowe 
(07:00-23:00) i lokalne napoje bezalkoholowe (10:00-23:00) 
dostępne w barze głównym, przy plaży i przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne animacje dla dzieci i dorosłych. W cenie: 
tenis stołowy, rzutki, piłka plażowa, siłownia, mini klub (4-12 lat). 
Za dodatkową opłatą: centrum sportów wodnych, łowienie ryb, 
centrum odnowy.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.royalzanzibar.com

Położenie
Ten komfortowy hotel zlokalizowany jest w regionie Kiwengwa 
na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Zbudowany jest w tra-
dycyjnym stylu, łączącym elementy lokalnej architektury z wszel-
kimi udogodnieniami co sprawia, że resort spełnia najwyższe 
międzynarodowe standardy. Do lotniska ok. 45 km. Konieczność 
uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny bezpo-
średnio w hotelu ok. 1 USD/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknej, długiej, białej 

i piaszczystej plaży, nad którą pochylają się palmy kokosowe. 
Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna, a’la carte z kuchnią włoską, 
a’la carte z kuchnią indyjską, a’la carte Samaki (20:00-22:00), 
pizzeria (20:00-22:00). Bar przy basenie z widokiem na plażę 
(10:00-18:00), serwujący lokalne napoje bezalkoholowe i alko-
holowe, bar Ngalawa, serwujący m.in. przekąski, kawę, herba-
tę (10:00-18:00) i lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
(10:00-24:00) oraz bar Madafu (18:30-24:00) serwujący soki, 

koktajle, kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe i alkoholowe. 
2 baseny z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami pla-
żowymi. Ponadto: sala telewizyjna w barze, sklep z pamiątkami, 
sala konferencyjna.
Pokoje
154 pokoje deluxe urządzone w stylu afrykańskim (pow. ok. 
55 m2) usytuowane w ogrodzie, w piętrowych domkach krytych 
strzechą, z częściowym widokiem na Ocean Indyjski lub ogród 
(max. 6 pokoi w jednym budynku zlokalizowanych na parterze 
lub na piętrze). Każdy pokój dysponuje: łazienką (prysznic, su-
szarka do włosów), klimatyzacją, moskitierą, mini lodówką (wy-
posażona w soki i wodę), TV Sat., telefonem, sejfem, zestawem 
do przygotowywania kawy i  herbaty, dużym umeblowanym 
tarasem.
Wyżywienie
All Inclusive: powitalny drink przy zakwaterowaniu, śniadania 
(07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:00-
21:30) w formie bogatego bufetu. Napoje do posiłków: soki, lokal-
ne wino oraz piwo, woda, herbata, kawa. Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe w godz. otwarcia barów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia m.in. gimnastyka wodna, 
stretching, lekcje tańca, lekcje języka suahili. Ponadto: tenis stoło-
wy, siatkówka plażowa, socker, rzutki. Za dodatkową opłatą m.in. 
żeglarstwo, nurkowanie, snorkeling, windsurfing, kajaki. Bogato 
wyposażone centrum odnowy biologicznej.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych oraz 
w pokojach.
www.neptunehotels.com

Wyjątkowy i ekskluzywny hotel o niezwykle egzotycznym charakterze, położony przy cudownej i pięknej plaży, którą zachwyci się każdy 
przyjezdny. Doskonała obsługa, wyśmienita kuchnia oraz luksusowe pokoje oczarują najbardziej wymagających.

Przestronny i przyjazny resort, jest idealnym wyborem dla osób poszukujących spokoju, gdzie dbałość o najdrobniejsze szczegóły jest 
priorytetem. Wysokiej klasy serwis.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Karafuu Beach Resort & Spa 

Położenie
Jeden z najbardziej luksusowych hoteli na wschodnim wybrzeżu 
Zanzibaru. Do lotniska ok. 65 km. Kompleks otwarty w 1995 r. 
i gruntowanie wyremontowany w 2005 r. Składa się z 90 dom-
ków krytych strzechą, otoczonych bujnym tropikalnym ogrodem.
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./dzień.
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży z olśniewającą 
błękitną wodą. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży - 
bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 5 restauracji: główna Marikiti z tarasem z wido-
kiem na ocean, włoska serwująca lunche i obiadokolacje (ko-
nieczna wcześniejsza rezerwacja), Maasai Village (otwarta 2 x 
w tygodniu, serwująca tylko obiadokolacje), restauracja Bondeni 
(serwująca 3 posiłki w formie bufetu lub serwowane do stolika). 
Dodatkowo płatna restauracja Le Grand Bleu serwująca głównie 
owoce morza, znana z potrawy pikantny homar (konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja), ponadto 3 bary. 3 baseny w tym jeden dla 
dzieci. Ponadto: kantor, butiki, sale konferencyjne, wypożyczalnia 
samochodów.

Pokoje
Hotel posiada 135 pokoi o różnym standardzie. 
- Pokoje typu garden (standardowe) - zbudowane w nowocze-
snym stylu, z elementami lokalnej architektury wyposażone są w: 
łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), klimatyzację, 
moskitierę, wiatrak, TV, telefon, sejf, mini lodówkę (konsumpcja 
dodatkowo płatna), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, 
werandę. 
Pokoje typu cottage - zlokalizowane bliżej plaży, na łagodnym 
wzniesieniu, skierowane w stronę oceanu (na powierdzenie i za 
dopłatą).
Pokoje junior suite - zlokalizowane wzdłuż plaży, w pięknym pal-
mowym gaju lub na niewielkim wzgórzu. Posiadają dodatkowo 
prywatną umeblowaną werandę z widokiem na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu. 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godz. 
otwarcia barów (10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje, m.in.: aerobik 
w wodzie, pokazy artystyczne. Ponadto: 2 korty tenisowe (sprzęt 
oraz oświetlenie za opłatą), siatkówka plażowa, sala gier, tenis 
stołowy, rzutki, bilard, siłownia. Za dodatkową opłatą: centrum 
nurkowe, centrum SPA.
Internet
Przy recepcji i w pokojach internet Wi-Fi - płatny.
www.karafuuzanzibar.com

Luksusowy hotel o doskonałym położeniu przy szerokiej piaszczystej plaży, oferujący zakwaterowanie w komfortowych domkach, w 
otoczeniu tropikalnego ogrodu. Wyśmienita kuchnia, doskonały serwis oraz szeroka oferta hotelowego SPA pozwoli na błogi odpoczynek. 
Polecamy na romantyczne wakacje we dwoje!

Bluebay Resort Zanzibar 

Położenie
Ten luksusowy hotel zlokalizowany jest w regionie Kiwengwa na 
wschodnim wybrzeżu wyspy. Położony w egzotycznym ogrodzie 
na powierzchni ok. 30 akrów, na niewielkim wzgórzu schodzącym 
łagodnie do plaży z białym piaskiem. Do lotniska ok. 45 km.
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./dzień.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., przestronne lobby, sklepik z pamiątkami, bu-
tik, centrum konferencyjne. Ponadto basen z bezpłatnymi leżaka-
mi, parasolami i ręcznikami, taras słoneczny. Restauracja główna 
Makuti (kuchnia międzynarodowa z elementami kuchni indyjskiej, 
włoskiej i suahilii), restauracja i bar przy plaży (10:00-18:00), re-
stauracja a’la carte Bahari Grill płatna dodatkowo (19:00-22:00) 

- konieczność wcześniej rezerwacji stolika w recepcji, bar przy 
basenie (10:00-22:00) serwujący napoje bezalkoholowe oraz 
lokalne napoje alkoholowe.
Pokoje
Hotel został zbudowany w 1999 r. a przeszedł generalny remont 
w 2009 r. Resort składa się ze 112 pokoi o różnym standardzie. 
Pokoje standardowe o pow. ok. 45 m² wyposażone są w: łazien-
kę z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów, indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, wiatrak przysufitowy, moskitierę, TV-sat., 
telefon, sejf (płatny dodatkowo), mini bar (płatny dodatkowo), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, taras lub balkon. Pokoje su-
perior o pow. ok. 50 m², z widokiem na ocean dostępne są na 
potwierdzenie i za dopłatą.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00 - 10:00), lunche (12:30 - 15:00) 
i obiadokolacje (19:00 - 22:00) w formie bufetu, napoje zimne 
i gorące oraz lokalne napoje alkoholowe dostępne w godz. 10.00 
- 24.00. Alkohole importowane oraz soki ze świeżych owoców 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych oraz dla dzieci, wieczorne 
przedstawienia, zajęcia sportowe. Ponadto: kort tenisowy (oświe-
tlenie oraz wyposażenie sprzętu dodatkowo płatne), tenis stoło-
wy, siatkówka plażowa. Za opłatą: bilard, centrum fitness, wypo-
życzalnia rowerów, centrum odnowy biologicznej Oasis, sporty 
wodne na plaży (windsurfing, rowery wodne, kajaki, nurkowanie).
www.bluebayzanzibar.com

Luksusowy hotel z ciekawą architekturą polecany szczególnie Klientom ceniącym sobie wygodę oraz aktywny wypoczynek. Doskonała 
kuchnia.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Afryka Etiopia

W programie: Arka Przymierza w Aksum • Lalibela - ósmy cud świata • kanion i wodospady Nilu Błękitnego • niesamowite kościoły wykute 
w skale na poziomie gruntu - tego nie zobaczysz nigdzie indziej! • Wielki Rów Afrykański • Jezioro Tana i autentyczne łodzie z papirusu 

• gelady - małpy o krwawiącym sercu • spotkanie z ludźmi Amhara, Tigray, Afar, Wollo i Falasza • NOWOŚĆ: przelot lokalny w cenie

Etiopia – Na tropie Arki Przymierza

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Addis Abeby (z przesiadką 
w Stambule). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  00:55 Przylot do stolicy Etiopii Ad-
dis Abeby, transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
i czas na odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie 
miasta. Wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie 
zapoznamy się z  historią i  współczesnością 
Etiopii. Jego największą atrakcją jest szkielet 
naszego przodka sprzed 3 mln. 200 tys. lat (od-
kryty w 1974 r.). Zwiedzanie katedry św. Trójcy 
z grobem cesarza Hajle Selasje oraz Muzeum 

Etnograficznego i  cesarskich apartamentów 
w jego dawnym pałacu, wzgórza Entoto z pa-
noramą miasta - 3200 m n.p.m. Kolacja i nocleg 
w hotelu Heyday lub podobnym.
 Dzień 3  Śniadanie, przelot do Aksum (lista 
UNESCO), kolebki chrześcijaństwa etiopskiego. 
Zwiedzanie przedchrześcijańskich obelisków, 
katedry Najświętszej Marii Panny, pozostałości 
pałacu królowej Saby, muzeum archeologicz-
nego i  królewskich grobowców. Podziwianie 
kaplicy, w której przechowywana jest legendar-
na Arka Przymierza. Kolacja i nocleg w hotelu 
Brana lub podobnym w Aksum.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w kierun-
ku położonego na wysokości 2700 m n.p.m. 

miasteczka Debark. Pokonamy przełom rzeki 
Tekeze, największego dopływu Nilu Błękitne-
go, gdzie będziemy podziwiać jeden z symboli 
Afryki - majestatyczne baobaby. Następnie po-
jedziemy wzdłuż pasma Gór Semien nazywa-
nych „Dachem Afryki”. Góry Semien są na liście 
dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Kolacja 
i nocleg w hotelu Sona lub podobnym. (Trasa 
ok. 260 km częściowo po szutrowych drogach).
 Dzień 5  Po śniadaniu niezwykle malownicza 
wycieczka w góry. Wjedziemy na teren Parku 
Narodowego Gór Semien. Popołudnie wypeł-
nią wspaniałe widoki, bajeczne, niepowtarzal-
ne krajobrazy, niesamowite kaniony, w których 
wznoszą się wierzchołki wygasłych wulkanów. 

Ponadto to miejsce, w którym żyją endemicz-
ne gatunki zwierząt. Małpy Gelada (dżelada) 
pasą się tutaj całymi stadami. To jedyne, tra-
wożerne małpy na świecie, nazywane małpami 
o krwawiącym sercu. Następnie wyruszymy do 
Gonderu. Po drodze zatrzymamy się w wiosce 
Czarnych Żydów - Felaszy. Kolacja i  nocleg 
w hotelu Kino lub podobnym. (Trasa ok. 180 km 
częściowo po szutrowych drogach).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Gonde-
ru - XVII-wiecznej stolicy Etiopii. Gonder (lista 
UNESCO) założył król Fasidelous w 1636 r., jego 
pałac zachował się do dziś. To zespół budowli, 
jakiego nie spotka się w żadnym innym afry-
kańskim kraju, nazywany często „afrykańskim 
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Camelotem”. W programie również zwiedzanie 
monastyru Debre Berhan Selassie znanego ze 
wspaniałych obrazów i fresków, a także łaźni 
króla Fasidelousa. Przejazd do miasta Bahyr 
Dar nad jeziorem Tana. Kolacja i nocleg w hote-
lu Delano lub podobnym. (Trasa ok. 185 km po 
asfaltowych drogach).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka do wodo-
spadów na Nilu Błękitnym (30 km od Bahyr 
Dar), zaś po południu rejs łodzią po najwięk-
szym etiopskim jeziorze Tana. Na wyspach 
i półwyspach oblanych jego wodami znajduje 
się ponad 20 kościołów i klasztorów. Zobaczy-
my jeden z najpiękniejszych - Ura Kidane Mihret 
z XVI w., zlokalizowany na półwyspie Zagwe. Po 
jeziorze do dziś pływają łodzie wykonane z pa-
pirusu. U tutejszych wieśniaków Thor Heyerdal 
pobierał nauki przed wyprawą Ra. Popłyniemy 
łodzią do miejsca gdzie Nil Błękitny bierze swój 
początek, jeśli dopisze szczęście, spotkamy hi-
popotamy. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 8  Przejazd do Lalibeli niezwykle ma-
lowniczą drogą przez góry. Niedawno ukończo-
na droga nadal jest niezbyt licznie uczęszczana 
przez turystów. Dzięki temu spotkania z miesz-
kającymi tam Etiopczykami są zachwycająco 
autentyczne. Przystanek przy skalnym ostańcu 
zwanym ambą - to bardzo charakterystyczny 
element etiopskiego krajobrazu. Droga pro-
wadzi przez XIII-wieczne miasteczko Debre 
Tabor, pełniące w XIX w. rolę stolicy. Kolacja 
i nocleg w hotelu Jerusalem, Tukul village, La-
libela lub podobnym. (Trasa łącznie ok. 310 km 
- ok. 60 km szutrowymi drogami i ok. 250 km 
asfaltowymi).
 Dzień 9  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Lalibeli uznawanej za ósmy cud świata. (lista 
UNESCO) To najważniejszy punkt na etiopskim 

szlaku historycznym, miejsce gdzie w  XII w. 
król Lalibela kazał wykuć w skale wulkanicz-
nej 11 kościołów. W dzień pracowały przy tym 
tysiące robotników, nocą pomagali aniołowie. 
Kościoły zostały wykute w  taki sposób, że 
ich dachy są położone równo z powierzchnią 
gruntu. Zwiedzanie najpiękniejszych kościołów. 
Kościół św. Jerzego ma kształt krzyża greckie-
go. Bete Medahne Alem - to największy mono-
lityczny kościół na naszej planecie. Lalibela to 
jednocześnie dla Etiopczyków Nowa Jerozolima 
z całą symboliką Ziemi Świętej. Kolacja i nocleg 
w hotelu Jerusalem, Tukul village, Lalibela, Bete 
Abrha lub podobnym.
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Dessie 
lub Kombolcha przez wyżynę Dilb. Po drodze 
spotkania z ludźmi należącymi do koczownicze-
go plemienia Wollo. Krótki postój nad malow-
niczym jeziorem Hajk, znanym z dużych kolonii 
ptactwa. Na zachodnim brzegu jeziora znajduje 
się zabytkowy klasztor Hajk Istafanos. Nocleg 
i kolacja w hotelu Golden Gate lub podobnym. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd wzdłuż Wiel-
kiego Rowu Afrykańskiego do Addis Abeby. 
Jeżeli dopisze szczęście ponownie zobaczymy 
małpy Gelada. Przystanek w punkcie widoko-
wym Tarma Ber skąd można podziwiać Wielki 
Rów Afrykański w całej okazałości. Po drodze 
zajrzymy do wioski ludu Oromo. Ciekawym 
będzie porównanie wyglądu chat oromskich 
i amharskich, które widzieliśmy wcześniej. Po 
przyjeździe do Addis krótki pobyt w hotelu, czas 
na odświeżenie po podróży. Pożegnalna kolacja 
w hotelu. Wieczorem transfer na lotnisko, wylot. 
(Trasa ok. 400 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 12  Przylot do Stambułu w godzinach 
porannych. W związku z dłuższym oczekiwa-

niem na lotnisku w Stambule, linia lotnicza ofe-
ruje odpoczynek w hotelu położonym niedaleko 
lotniska. Po południu transfer na lotnisko i lot 
do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Informujemy, że impreza ma wysokie walory 
poznawcze, jednakże ze względu na dość długie 
przejazdy i stan dróg (część dróg szutrowych, 
część asfaltowych, dużo budów nowych dróg) 
podróż może okazać się dla niektórych klientów 
dość uciążliwa.
HOTELE
Hotele *** - często urządzone są w stylu regional-
nym, kolorowe tkaniny, ozdoby, co stanowi do-
datkową atrakcję. Pokoje: wygodnie urządzone, 
2 - os. z łazienką (prysznic, wanna, wc, podsta-
wowe kosmetyki, ręczniki). Wyżywienie: w re-
stauracjach hotelowych serwowane są śniadania 
i obiadokolacje podobne do europejskich, oczy-
wiście można też zamówić regionalne potrawy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem Turkish Airlines, z międzylądowaniem 
w Stambule, zakwaterowanie w hotelach wg 
opisu, 10 rozpoczętych dób hotelowych, wy-
żywienie: śniadania i obiadokolacje (z wyjąt-
kiem zakwaterowania w Stambule), 1 przelot 
wewnętrzny, opłaty lotniskowe, program tury-
styczny,w tym rejs po Jeziorze Tana, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdy 20 os. 
busem (bagażnik na dachu), obsługę polskiego 
pilota podczas całej wycieczki, miejscowego pi-
lota - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków.
Koszt uczestnictwa w programie (obligatoryjne 
opłaty, w tym bilety wstępu) ok. 200 USD od 
osoby, napiwki, tragarze ok. 65 USD/os., wiza 
etiopska 50 USD/os płatna na lotnisku (wyma-
gana ważność paszportu 6 miesięcy od daty 
powrotu), wiza turecka 20 USD/os lub 30 EUR/
os. płatna na lotnisku w Stambule.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu 
6 miesięcy od daty powrotu
Wiza turecka. Wizę można wyrobić na dwa 
sposoby. Pierwszy, to wypełnienie formularza 
wizowego oraz płatność kartą kredytową (cała 
procedura trwa kilkanaście minut, łącznie z ode-
słaniem wizy na skrzynkę e-mail), cena pozo-
staje bez zmian, 20 USD za wizę: www.evisa.
gov.tr/en/.Wizę nadal można też wykupić na 
lotnisku, lecz cena wzrosła do 30 USD za jedną 
wizę. Do przekroczenia granicy tureckiej przez 

obywateli Polski konieczny jest paszport ważny 
co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia wizy.
Wiza etiopska. 50 USD/os płatna na lotnisku. 
Wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Informacja na temat wizy dotyczy wyłącznie 
obywateli Polski, pozostali Klienci powinni 
sprawdzić przepisy wizowe na bieżąco, bo czę-
sto są zmiany.
Waluty. W Etiopii nie są honorowane dolary 
wydane przed 2000 r. 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Północna 
część Etiopii, którą będziemy zwiedzać prak-
tycznie nie jest zagrożona jeśli chodzi o takie 
choroby jak żółta febra czy malaria, szczepienia 
zatem nie są wymagane. WHO zaleca profilak-
tyczne szczepienie przeciwko żółtej febrze (je-
den zastrzyk na 10 lat, można uzyskać w więk-
szości stacji SANEPID). 
PRZELOT
Oferujemy komfortowy przelot samolotami 
Turkish Airlines. Na odcinku z Istambułu rejsy 
obsługiwane są samolotami Boeing 737 lub 
Airbus 320. Serwis pokładowy (gratis) - opaska 
do spania, zatyczki do uszu, para skarpet, szczo-
teczka do zębów. Catering, to 2 posiłki podczas 
lotu w tym jeden lekki, skromny i drugi ciepły 
- obiad/kolacja w tym napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 5 kg, bagaż odprawiany: 20 kg. 
Informację należy traktować orientacyjnie - 
biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym.

CENA OD

7499 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: ETO

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.05 - 29.05 7499 10720

22.06 - 03.07 7520 10720

29.06 - 10.07 7599 10870

06.07 - 17.07 7630 10870

31.08 - 11.09 7599 10870

14.09 - 25.09 7649 10870

05.10 - 16.10 7630 10870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7999 

Dopłata za pok. 1 os. od 810 

więcej na: R.pl
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W programie: Arka Przymierza w Aksum • kanion i wodospady Nilu Błękitnego • Lalibela - ósmy cud świata • niesamowite kościoły wykute 
w skale na poziomie gruntu • hipopotamy, zebry, małpy, krokodyle, marabuty • spotkania z plemionami Amharów, Hamerów, Mursi, Dorze, Konso 
- niezwykle stroje, pomalowane ciała, ozdoby, zwyczaje i obrzędy ludzi Południa • przeloty wewnętrzne w cenie

Etiopia – Od Amharów do Hamerów 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Addis Abeby (z przesiadką 
w Stambule). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do stolicy Etiopii Addis Abe-
by, transfer do hotelu. Zakwaterowanie i czas na 
odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie miasta. 
Wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie zapozna-
my się z historią i współczesnością Etiopii. Jego 
największą atrakcją jest szkielet naszego przodka 

sprzed 3 mln. 200 tys. lat (odkryty w 1974 r.). Zwie-
dzanie katedry św. Trójcy z grobem cesarza Hajle 
Selasje oraz Muzeum Etnograficznego i cesarskich 
apartamentów w jego dawnym pałacu, wzgórza 
Entoto z panoramą miasta - 3200 m n.p.m. Kolacja 
i nocleg w hotelu Heyday lub podobnym.
 Dzień 3  Śniadanie, przelot do Aksum (lista 
UNESCO), kolebki chrześcijaństwa etiopskiego. 
Zwiedzanie przedchrześcijańskich obelisków, 
katedry Najświętszej Marii Panny, pozostałości 
pałacu królowej Saby, muzeum archeologicz-
nego i  królewskich grobowców. Podziwianie 

kaplicy, w której przechowywana jest legendar-
na Arka Przymierza. Kolacja i nocleg w hotelu 
Brana lub podobnym w Aksum.
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer na lotnisko, 
następnie przelot do Lalibeli (lista UNESCO), 
uznawanej za ósmy cud świata. Tego samego 
dnia zwiedzanie wykutych w skałach, niesa-
mowitych kościołów z XIII w. Zobaczymy naj-
ważniejsze świątynie. Kościół św. Jerzego ma 
kształt krzyża greckiego, Bete Medhane Alem 
to największy monolityczny kościół na świecie. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Lalibelli.

 Dzień 5  Przejazd do Gonderu niezwykle ma-
lowniczą drogą przez góry. Niedawno ukończo-
na droga nadal jest niezbyt licznie uczęszczana 
przez turystów. Droga prowadzi przez XIII-wiecz-
ne miasteczko Debre Tabor, pełniące w XIX w. 
rolę stolicy. Kolacja i nocleg w hotelu Kino lub 
podobnym. (Trasa łącznie ok. 310 km - ok. 60 km 
szutrowymi drogami i ok. 250 km asfaltowymi).
 Dzień 6  Przejazd do Parku Narodowego Se-
mien, wpisanego na listę dziedzictwa przyrod-
niczego UNESCO. Malownicze pasmo górskie, 
pełne kanionów, nad którymi górują wierzchołki 
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wygasłych wulkanów, nazywane jest Dachem 
Czarnego Lądu. Czekają na nas zapierające dech 
w piersiach widoki i dziesiątki dżelad - jedy-
nych trawożernych małp na świecie. Przystanek 
w wiosce Czarnych Żydów - Falaszy. Powrót do 
hotelu w  Gonder, kolacja i  nocleg. (Trasa ok. 
180 km - z czego ok. 160 km to drogi asfaltowe).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Gonderu - 
XVII-wiecznej stolicy Etiopii. Gonder (lista UNE-
SCO) założył król Fasidelous w 1636 r., jego pałac 
zachował się do dziś. To zespół budowli, jakiego 
nie spotka się w żadnym innym afrykańskim kra-
ju, nazywany często „afrykańskim Camelotem”. 
W programie również zwiedzanie monastyru De-
bre Berhan Selassie znanego ze wspaniałych ob-
razów i fresków, a także łaźni króla Fasidelousa. 
Przejazd do miasta Bahyr Dar nad jeziorem Tana. 
Kolacja i nocleg w hotelu Delano lub podobnym. 
(Trasa ok. 185 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 8  Po śniadaniu wycieczka do wodo-
spadów na Nilu Błękitnym (30 km od Bahyr 
Dar), zaś po południu rejs łodzią po największym 
etiopskim jeziorze Tana. Na wyspach i półwy-
spach oblanych jego wodami znajduje się po-
nad 20 kościołów i klasztorów. Zobaczymy jeden 
z najpiękniejszych - Ura Kidane Mihret z XVI w., 
zlokalizowany na półwyspie Zagwe. Popłyniemy 
łodzią do miejsca gdzie Nil Błękitny bierze swój 
początek, jeśli dopisze szczęście, spotkamy hipo-
potamy. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Addis Abeby. Przejazd w kierunku 
Awasa wzdłuż tektonicznych jezior Wielkiego 
Rowu Afrykańskiego Ziway, Abiata i  Shala. 
Przystanek nad jeziorem Ziway w  miejscu 
gdzie gromadzą się setki egzotycznych ptaków. 
Można tam podziwiać między innymi marabuty, 
warugi, orły, czaple, ibisy i zimorodki. Kolacja 
i nocleg w hotelu Pina lub podobnym w Awasa 
lub w Hotelu Haile w Shashamane. (Trasa ok. 
270 km w większości po asfaltowych drogach).
 Dzień 10  Po śniadaniu wizyta na barwnym 
i gwarnym targu rybnym nad jeziorem Awasa. 
Przystanek w parku nad jeziorem Awasa gdzie 
osiedliły się gerezy abisyńskie, małpy o pięk-
nym biało-czarnym umaszczeniu. Pojawiają się 
tam również pawiany oliwkowe, makaki i różne 
gatunki ptaków. Dalsza jazda do leżącego nad 
jeziorem Chamo miasta Arba Myncz. Po drodze 
spotkania z ludźmi Oromo oraz Wolayta. Kolacja 
i nocleg w hotelu Derik lub podobnym. (Trasa ok. 
300 km w większości po asfaltowych drogach).
 Dzień 11  Po śniadaniu wyjazd w góry do wsi 
plemienia Dorze. Dorze słyną ze specyficznych 
domów o kształcie głowy słonia. Te niesamowi-
te budowle, powstałe z bambusowych tyczek 

i liści tzw. fałszywego bananowca sięgają 15 m 
wysokości i są bardzo trwałe. Wioska jest bardzo 
barwna, można tu kupić niepowtarzalne naczy-
nia, tkaniny. Po południu wodne safari na jeziorze 
Chamo, podczas rejsu oglądanie krokodyli, hipo-
potamów i różnych gatunków ptaków (pelikany, 
czaple, orły). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
(Trasa ok. 30 km po szutrowych drogach).
 Dzień 12  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
miejscowości Dżinka (Jinka) przez ziemie ludu 
Konso, wizyta w  wiosce, podziwianie barw-
nych strojów, malowniczych tarasów na polach 
i drewnianych rzeźb ustawianych na grobach. 
Wsie Konso, ich kultura i sposób gospodarowania 
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W dalszej części drogi spotkanie z lu-
dem Tsemay i Benna. Dojazd do hotelu w Dżinka, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 290 km w połowie po 
asfaltowych i szutrowych drogach).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Mago. Wycieczka do wsi plemienia 
Mursi. Mursi to najbardziej rozpoznawalne ple-
mię z ludów zamieszkujących dolinę rzeki Omo. 
Wkraczającym w dorosłe życie kobietom Mursi 
rozcina się dolną wargę i umieszcza się w niej gli-
niany lub rzadziej drewniany krążek. Mężczyźni 
z tego plemienia dekoracyjnie malują ciała, ich 
twarze najczęściej pokrywają białe wzory. Po 
drodze wizyta we wsi plemienia Ari. Przejazd 
do Turmi. Kolacja, nocleg w Buska, Emerald lub 
Turmi lodge. (Trasa ok. 120 km z czego większość 
po gruntowych i szutrowych drogach).
 Dzień 14  Po śniadaniu przejazd do Omorate 
tuż przy granicy z Kenią. Przeprawa w dłuban-
kach na drugi brzeg rzeki Omo do wsi plemienia 
Dasenech. Dassanech żyją w delcie rzeki Omo 
na północ od jeziora Turkana. Nazwa Dassanech 
oznacza właśnie ludzi delty. To jedno z afrykań-
skich plemion, którego sposób życia zmienił się 
w niewielkim stopniu. 
 Dzień 15  Wczesnym rankiem śniadanie i wi-
zyta na targu plemienia Hammer w Dimeka, Tur-
mi, Alduba lub w Key Afer w zależności od dnia 
tygodnia. W tym dniu okoliczni mieszkańcy idą 
na targ, by wymienić towary: owoce, nasiona, 
gliniane naczynia, skóry, tykwy służące tutaj do 
przechowywania mleka lub krwi bydlęcej, ozdo-
by, biżuterię, specyfiki do malowania ciała. Na-
stępnie przejazd do Arba Myncz przez Key Afer 
lub Erbore. Trasa zależy od przejezdności dróg. 
Po drodze czas na lunch. Przyjazd do hotelu 
późnym popołudniem, kolacja, nocleg w hotelu 
Derik lub podobnym. (Trasa ok. 300 km, począt-
kowo drogi gruntowe, potem asfaltowe).
 Dzień 16  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Addis Abeby. Po drodze wizyta 

w Tiya, zwiedzanie kompleksu kamiennych ste-
li (kompleks znajduje się na liście UNESCO). Po 
przyjeździe do Addis krótki pobyt w hotelu, czas 
na odświeżenie po podróży. Pożegnalna kolacja 
w hotelu. Ok. północy transfer na lotnisko i wylot. 
(Trasa ponad 400 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 17  Przylot do Stambułu w godzinach 
porannych. W związku z dłuższym oczekiwa-
niem na lotnisku w Stambule, linia lotnicza ofe-
ruje odpoczynek w hotelu położonym niedaleko 
lotniska. Po południu transfer na lotnisko i lot 
do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Informujemy, że impreza jest bardzo atrakcyjna 
poznawczo, jednak nie można jej zaliczyć do 
standardowych wycieczek. Podróż po różnych 
rodzajach dróg (szczególnie na południu kraju), 
również gruntowych i szutrowych, może okazać 
się dla niektórych klientów dość uciążliwa. Bar-
dzo prosimy o zabranie wygodnej odzieży oraz 
sportowego obuwia. 
Podczas wycieczki przydatne będą: latarki, pod-
stawowe kosmetyki, ręczniki, kremy z filtrem 
oraz repelenty i żel do mycia rąk.
HOTELE
Hotele *** - często urządzone są w stylu regional-
nym, kolorowe tkaniny, ozdoby, co stanowi do-
datkową atrakcję. Pokoje 2 - osobowe z łazienką 
(prysznic lub wanna, wc, w wiekszości ręczniki). 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, z przesiadką w Stambule, zakwaterowanie 
w hotelach lub lodge wg opisu, 15 rozpoczętych 
dób hotelowych, 3  przeloty wewnętrzne wg 
programu, opłaty lotniskowe, wyżywienie wg 
programu: śniadania i obiadokolacje (z wyjąt-
kiem zakwaterowania w Stambule), program 
turystyczny, rejs po J. Chamo, transfery lotni-
sko - hotel - lotnisko, przejazdy 20 os. busem 
(bagażnik na dachu), opiekę polskiego pilota 
podczas całej wycieczki, miejscowego pilota 
- opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(obligatoryjne opłaty, w  tym bilety wstępu) 
255 USD/os, napiwki, tragarze ok. 75 USD/os, 
wiza etiopska 50 USD/os płatna na lotnisku (wy-
magana ważność paszportu 6 miesięcy od daty 
powrotu), wiza turecka 20 USD/os lub 30 EUR/
os płatna na lotnisku w Stambule.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu 
6 miesięcy od daty powrotu

Wiza turecka. Wizę można wyrobić na dwa 
sposoby. Pierwszy, to wypełnienie formularza 
wizowego oraz płatność kartą kredytową (cała 
procedura trwa kilkanaście minut, łącznie z ode-
słaniem wizy na skrzynkę e-mail), cena pozo-
staje bez zmian, 20 USD za wizę: www.evisa.
gov.tr/en/. Wizę nadal można też wykupić na 
lotnisku, lecz cena wzrosła do 30 USD za jedną 
wizę. Do przekroczenia granicy tureckiej przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport ważny 
co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia wizy.
Wiza etiopska. 50 USD/os płatna na lotnisku. 
Wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Informacja na temat wizy dotyczy wyłącznie 
obywateli Polski, pozostali Klienci powinni 
sprawdzić przepisy wizowe na bieżąco, bo czę-
sto są zmiany.
Waluty. W Etiopii nie są honorowane dolary 
wydane przed 2000 r. 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Północna część 
Etiopii, którą będziemy zwiedzać praktycznie 
nie jest zagrożona jeśli chodzi o takie choroby 
jak żółta febra czy malaria, szczepienia zatem 
nie są wymagane. WHO zaleca profilaktyczne 
szczepienie przeciwko żółtej febrze (jeden za-
strzyk na 10 lat, można uzyskać w większości 
stacji SANEPID). 

CENA OD

10299 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: ETC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.05 - 27.05 10299 14470

18.05 - 03.06 10299 14470

15.06 - 01.07 10330 14470

22.06 - 08.07 10299 14470

24.08 - 09.09 10320 14470

07.09 - 23.09 10299 14470

21.09 - 07.10 10299 14470

26.10 - 11.11 10330 14470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10799 

Dopłata za pok. 1 os. od 1250 

więcej na: R.pl
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W programie: Park Narodowy Krugera - safari w największym parku Afryki • rejs po estuarium St. Lucia • rezerwat Hluhluwe • Johannesburg 
- diamenty i złoto • Lion Park i karmienie żyrafy • przejazd malowniczą Panorama Route • słonie i strusie • Kapsztad i Góra Stołowa - jeden 
z 7 cudów natury • Przylądek Dobrej Nadziei i pingwiny afrykańskie• przelot lokalny w cenie

RPA – Diament Afryki

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 3 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
do Johannesburga liniami rejsowymi z prze-
siadką.
 Dzień 2  Przylot do Johannesburga. Panora-
miczny przejazd przez miasto, podczas które-
go zobaczymy m.in. budynki pierwszej giełdy 
oraz Uniwersytetu Witwatersrand, na którym 
studiował pierwszy czarnoskóry prezydent 
RPA - Nelson Mandela. Następnie przejazd do 
rezerwatu lwów, Lion & Safari Park. Z pojazdów 
4x4 zobaczymy z niewielkiego dystansu lwy 
z Kalahari i białe lwy z Timbavati, likaony - naj-
bardziej zagrożone drapieżniki Afryki i gepardy. 
Dodatkową atrakcją będzie karmienie żyrafy. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. (Tra-
sa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na jedną z naj-
piękniejszych tras krajobrazowych w Południo-
wej Afryce - „Panorama Route” w Górach Smo-
czych. Obejrzymy cuda natury, które rozsławiły 
ten region na całym świecie: Blyde River Cany-
on - jeden z największych zielonych kanionów 

na świecie oraz słynne Three Rondavels - trzy 
szczyty uformowane w kształcie okrągłych tubyl-
czych chat, jak również Bourke’s Luck Potholes - 
spektakularne, wyrzeźbione w skale przez wodę 
cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde i Okno 
Boga (God’s Window). Następnie zatrzymamy 
się na sesję fotograficzną przy wodospadzie Lis-
bon. Przejazd do Parku Narodowego Krugera. 
Zakwaterowanie na obrzeżach parku Krugera. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 4  We wczesnych godzinach poran-
nych (śniadanie w formie pakietu) wyjazd na 
całodniowe jeep safari w Parku Krugera, które 
będzie okazją do obserwacji dzikich zwierząt 
w ich naturalnym środowisku. Park Krugera jest 
jednym z najstarszych i największych parków na-
rodowych Afryki. Rozciąga się na długości ok. 352 
km, od rzeki Limpopo na północy do Krokodylej 
Rzeki na południu, a jego powierzchnia przekra-
cza 2 mln ha, które zamieszkuje ok. 150 gatunków 
ssaków i 500 gatunków ptaków. Park Krugera to 
także dom tzw. „wielkiej piątki”, czyli pięciu naj-
niebezpieczniejszych zwierząt Afryki: słonia, lwa, 
nosorożca białego, lamparta i bawołu. Po połu-
dniu powrót do lodgy. Obiadokolacja i nocleg.

 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd do Nelspruit. wizyta w insty-
tucie szympansów imienia Jane Goodall, gdzie 
prowadzi się obserwacje tych fascynujących 
zwierząt, z którymi dzielimy 98% dna! W insty-
tucie przebywają zwierzęta odebrane poprzed-
nim właścicielom, którzy trzymali je w nieod-
powiednich warunkach, jak również osierocone 
czy zranione osobniki. Spacer z przewodnikiem, 
który opowie nam, często smutne, historie prze-
bywających tam szympansów oraz zapozna nas 
z ich zachowaniami. Następnie przejazd przez 
Królestwo Eswatini (dawniej Suazi), jedno z naj-
mniejszych państw kontynentu afrykańskiego, 
usytuowane na wschodnich zboczach Gór 
Smoczych. Kraj słynie z wyrobu ekologicznego 
szkła oraz oryginalnych, artystycznych świeczek 
o przeróżnych kształtach i kolorach. Po drodze 
przystanki. Obiadokolacja i  nocleg w  lodgy 
w okolicach parku narodowego Hluhluwe-Im-
folozi (trasa ok. 530 km). 
 Dzień 6  Wczesny wyjazd na safari do Parku 
Narodowego Hluhluwe-Imfolozi - ulubionego 
terenu polowań Zulusa Czaki (śniadanie w for-
mie pakietu). Ten najstarszy na terenie Afryki 

rezerwat (od 1895 r.), słynie z ochrony nosorożca 
białego i czarnego. Obecnie Hluhluwe-Imfolozi 
może pochwalić się największą populacją tych 
pięknych i rzadkich zwierząt na świecie. Spo-
tkać tutaj można również przedstawicieli tzw. 
„wielkiej piątki” zwierząt afrykańskich. Przejazd 
do hotelu w Saint Lucia. Po południu, dla chęt-
nych (płatne dodatkowo, ok. 40 USD/os.), rejs 
po estuarium rzeki Santa Lucia, które znajduje 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się na dziką 
plażę w  pobliżu Santa Lucia. Będzie to czas 
na relaks, spacery po plaży, zażywanie kąpieli 
słonecznych oraz zabawę w wodzie. Przejazd 
do Durbanu, który jest mieszanką kultury Zulu, 
barwnej tradycji i wpływów orientalnych pocho-
dzących od przeważającej tutaj społeczności 
pochodzenia hinduskiego. Miasto słynie z pięk-
nych plaż i subtropikalnego klimatu, co sprawia, 
że jest to popularne miejsce wypoczynku. Pa-
noramiczne zwiedzanie miasta. Obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Przelot do Port Eliza-
beth. Popołudniowe safari w Parku Narodo-
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wym Addo. Ten trzeci co do wielkości w RPA 
rezerwat słynie z  zamieszkujących go stad 
słoni. Dodatkowo zobaczyć można tu guźce, 
surykatki, zebry, bawolce rude, kudu. Jeżeli czas 
pozwoli, krótkie panoramiczne zwiedzanie Port 
Elizabeth. Obiadokolacja i nocleg w ok. Parku 
Narodowego Addo. (Trasa ok. 80 km)
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Tsitsikamma. To najstarszy morski 
rezerwat chroniący ujście rzeki Sztormowej do 
Oceanu Indyjskiego. Aby ułatwić przejście z jed-
nego urwistego brzegu rzeki na drugi zbudowa-
no wiszące mosty, po których przejdziemy, żeby 
nacieszyć oczy przepiękną panoramą. Do ujścia 
rzeki prowadzi drewniana ścieżka (część trasy 
pokonuje się po drewnianych schodach). Jest to 
raj dla obserwatorów ptactwa wodnego. Teren 
wchodzi w skład Parku Narodowego Garden Ro-
ute, który ciągnie się wzdłuż południowego wy-
brzeża RPA i stanowi jeden z najpiękniejszych 
odcinków wybrzeża na świecie. Następnym 
naszym przystankiem będzie Tsitsikamma Big 
Tree - tutaj zachwyci nas największe i najstarsze 
drzewo Yellowwood. Przejedziemy przez naj-
wyższy most na świecie, z którego organizowa-
ne są skoki na bungee. Przejazd do miejscowości 
Knysna, położonej pięknie na lagunie, słynącej 
z charakterystycznego wejścia do naturalnego 
portu zwanego „Dwie Głowy” oraz z hodowli 
wyśmienitych ostryg. Obiadokolacja, nocleg 
w Knysna lub okolicach. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do malowni-
czej miejscowości Mossel Bey i do Oudtshoorn na 
terenie Małego Karru - regionu słynącego z ho-
dowli strusi. Odwiedzimy jedną z lokalnych farm 
oraz lokalną winnice Karusa z tradycją sięgającą 
pradziadów. Karusa w języku Khoi San oznacza 
- miejsce z małą ilością wody. Winnica położona 

jest na małym Karoo z pięknym widokiem na 
majestatyczne góry Grootswartberg. Będzie 
okazja, aby skosztować tych wyśmienitych trun-
ków. Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd słynną 
trasą panoramiczną R62 przez Małe Karru do 
Kapsztadu. Niesamowity kalejdoskop pejzaży, 
zmienność ukształtowania terenu, barwy mija-
nych pasm górskich, roślinność Małego Karru to 
wszystko składa się na popularność i sławę tej 
niezwykłej drogi. Przejedziemy w ok. Montagu 
w górach Langeberg. Tam przesiądziemy się na 
turystyczną przyczepę podpiętą do traktora, 
który zabierze nas piękną, widokową trasą na 
wysokość ok. 1500 m. n.p.m., skąd podziwiać 
będziemy cudowne widoki na dolinę rzeki Bre-
ede i okolice Robertson oraz delektować się lo-
kalnym lunchem (w cenie). Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Kapsztadzie. (Trasa ok. 430 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu przejazd przez hi-
storyczną część miasta: Zamek Dobrej Nadziei, 
Ratusz Miejski, Plac Grande Parade, następnie 
spacer w  Ogrodach Holenderskiej Kompani 
Wschodnioindyjskiej oraz kolorowej dzielnicy 
malajskiej Bo-Kaap. Wjazd na Górę Stołową 
(1086 m n.p.m), zaliczaną do 7 Przyrodniczych 
Cudów Świata. Na górę wjeżdżamy kolejką lino-
wą, której wagoniki obracają się wokół własnej 
osi. W przypadku złej pogody lub czasowych 
napraw możliwa zmiana tego punktu pro-
gramu na wjazd na Wzgórze Sygnału (Signal 
Hill). Na zakończenie dnia wypłyniemy w rejs 
katamaranem, aby z oceanu podziwiać słynny 
kapsztadzki zachód słońca (uzależniony od 
warunków pogodowych). Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 
 Dzień 13  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek lub dla chętnych całodniowy wyjazd 

fakultatywny na Przylądek Dobrej Nadziei (do-
datkowo płatne, w zależności od ilości chętnych 
od ok. 110 USD/os.). Powrót do hotelu i nocleg. 
 Dzień 14  Śniadanie, czas wolny. Dla chęt-
nych (dodatkowo płatne cena od ok 55 USD/
os.) przejazd do drugiego najstarszego po 
Kapsztadzie miasta w Republice Południowej 
Afryki - Stellenbosch, znanego z holendersko 
- przylądkowej architektury, dębowych alei 
oraz uniwersytetu. Stellenbosch jest również 
centrum produkcji win południowoafrykań-
skich. Wokół miasta rozciągają się malownicze 
doliny pokryte farmami winnymi, porośniętymi 
szczepami Chenin Blanc, Shiraz, Pinotage czy 
Methode Cap Classique. Wizyta na jednej z win-
nic, połączona z degustacją produkowanych tam 
win. Po południu transfer na lotnisko. Wylot do 
Polski z przesiadką.
 Dzień 15  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele i lodge *** (12 rozpoczętych dób hote-
lowych). Do dyspozycji gości: Restauracja, bar, 
w niektórych hotelach i lodgach także basen. 
Pokoje: W hotelach - wyposażone są w klima-
tyzację, łazienkę, często minibar (płatny dodat-
kowo) i TV. W lodgach - skromnie wyposażone 
z łazienkami (często bez klimatyzacji. TV i tele-
fonu). Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu. Kategoria: ***. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Johannesburga z  prze-
siadką oraz z Kapsztadu do Warszawy, przelot 
wewnętrzny na trasie Durban - Port Elizabeth, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
lub lodgach o standardzie *** (możliwe zakwa-
terowanie w lodgach namiotowych) 12 rozpo-
czętych dób hotelowych (wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje), transfery autokarem, opiekę 
polskiego pilota, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów etc. (lokalne opłaty, w tym bi-
lety wstępu i napiwki płatne pilotowi jako pakiet 
ok. 520 USD/os), dodatkowych posiłków i napoi, 
wycieczek lokalnych. 
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 03.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Zgodnie ze zmianami w prawie imi-
gracyjnym Republiki Południowej Afryki pasz-
porty, którymi Klienci będą się legitymować 

muszą być wydane po 24 listopada 2005 r. na 
okres minimum 10 lat (dzieci - min. 5 lat) oraz 
muszą posiadać co najmniej 2 wolne strony. 
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. 
Szczepienia. RPA - brak szczepień obowiąz-
kowych. Zaleca się szczepienie przeciwko wi-
rusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B, 
durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Podróże nieletnich. Osoby nieletnie podróżu-
jące do RPA podlegają obostrzeniom prawnym 
- szczegóły na stronie internetowej R.pl. 
Porady ogólne. Park Krugera: proponujemy za-
brać ciepłe ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie 
głowy. Podczas jazdy otwartymi samochodami 
może być chłodno. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deepem.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2001 r. 

CENA OD

9549 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: RPO

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 09.05 9720 17070

09.05 - 23.05 9549 16799

23.05 - 06.06 9549 16799

06.06 - 20.06 9949 17449

20.06 - 04.07 9549 16799

27.06 - 11.07 9549 16799

04.07 - 18.07 10499 18370

11.07 - 25.07 10499 18370

18.07 - 01.08 10499 18370

25.07 - 08.08 10499 18370

01.08 - 15.08 10499 18370

08.08 - 22.08 10499 18370

15.08 - 29.08 10720 18749

22.08 - 05.09 10720 18749

05.09 - 19.09 9549 16799

12.09 - 26.09 9549 16799

19.09 - 03.10 9799 17199

Dopłata za pok. 1 os. od 1531 

Zapraszam Państwa do Republiki Po-
łudniowej Afryki, miejsca nazwanego 
przez Nelsona Mandelę  - krajem 
tęczowego społeczeństwa. To kraj 
,który  jak żaden inny skłania do 
pokochania za wielobarwność, egzo-
tyczną przyrodę, fascynującą muzykę, 
kulturę i możliwość zobaczenia 
wielkiej piątki. 

Magdalena Szczepańska
Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
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W programie: Kapsztad i Góra Stołowa - jeden z 7 cudów natury • Park Narodowy Krugera - safari w największym parku Afryki 

• Przylądek Dobrej Nadziei • Pingwiny z Boulders Beach • Johannesburg • Lion Park i karmienie żyrafy • Pretoria 

• Panorama Route - przepiękna przyroda Afryki Południowej • przelot lokalny w cenie

RPA – Złoto Afryki

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, 
na 3 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Kapsztadu liniami rejsowymi z prze-
siadką.
 Dzień 2  Przylot do Kapsztadu. Przejazd przez 
historyczną część miasta: Zamek Dobrej Nadziei, 
Ratusz Miejski, Plac Grande Parade, następnie 
spacer w  Ogrodach Kampanii Indyjskiej oraz 
barwnej dzielnicy malajskiej Bo-Kaap. Następnie 
(w zależności od pogody i czasowych napraw) 
wjazd na Górę Stołową lub Signal Hill skąd roz-
ciągają się wspaniałe widoki na miasto, zatokę 
Table Bay i Ocean Atlantycki. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Kapsztadzie. (Trasa ok. 60 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do drugiego 
najstarszego po Cape Town miasta RPA - Stel-
lenbosch, znanego z holendersko-przylądkowej 
architektury, dębowych alei oraz uniwersytetu. 
Stellenbosch jest również centrum produkcji win 

południowoafrykańskich. Wokół miasta rozcią-
gają się malownicze doliny pokryte farmami 
winnymi. Wizyta na jednej z nich, połączona 
z degustacją produkowanych tam win. Powrót 
do Kapsztadu i rejs po zatoce Granger Bay ka-
tamaranem (lub jachtem) o zachodzie słońca 
z lampką szampana. W przypadku pogody unie-
możliwiającej odbycie rejsu wizyta w akwarium 
Dwóch Oceanów na Waterfront. Powrót do ho-
telu na nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka wzdłuż 
najpiękniejszych plaż atlantyckich: Clifton 
Beach i Camps Bay do Hout Bay, skąd popły-
niemy statkiem na wyspę fok - Duiker Island. 
Następnie przejazd wzdłuż wybrzeża Atlanty-
ku przez jedną z najpiękniejszych tras wido-
kowych - Chapman’s Peak (10-kilometrowy 
odcinek trasy wykuty w  stromych zboczach 
góry). Przyjazd na Przylądek Dobrej Nadziei, 
gdzie zobaczymy specyficzną nadmorską florę 
(fynbos). Przylądek jest jednym z ciekawszych 

odcinków wybrzeża, gdzie spotykają się dwa 
prądy morskie: ciepły Mozambicki i zimny Prąd 
Benguelski, co sprawia, że przy pełnym słońcu 
można zauważyć różne odcienie wód każdego 
z  oceanów. Przylądek został nazwany przez 
swoich odkrywców, Portugalczyków, Przyląd-
kiem Burz, a w ciągu ostatnich 4 wieków udo-
wodnił słuszność tej nazwy, gdyż zatonęło tu 
ponad 500 statków. Jednym z nich był słynny 
Latający Holender, po którym została do dzisiaj 
opowiadana legenda. W  drodze powrotnej 
odwiedzimy plażę Boulders zamieszkałą przez 
kilka tysięcy afrykańskich pingwinów. Dla chęt-
nych wieczorem kolacja w jednej z najciekaw-
szych restauracji Kapsztadu – Gold Restaurant 
(za dodatkową opłatą ok. 35 USD/os.). Jest to 
niesamowite przeżycie, nie tylko kulinarne. Na 
początku, podczas 30-minutowego pokazu, bę-
dziemy mieli okazję nauczyć się gry na afrykań-
skich bębnach. Następnie czeka nas prawdziwa 
uczta i wycieczka po kulinarnej mapie Afryki. 
Będziecie Państwo mieli okazję spróbować dań 
np.: z Egiptu, Tunezji, Malawi, Kamerunu, Sierra 
Leone, RPA i wielu innych zakątków kontynen-
tu afrykańskiego (menu restauracji zmienia się 
cyklicznie co 4 miesiące - aktualne menu poda 
Państwu pilot na miejscu). W trakcie posiłku, 
czas umilać Państwu będą występy artystów 
prezentujących wielobarwne historie i tradycje 
poprzez muzykę i taniec. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot do Johannesburga (ok. godz. 
6:30). Przejazd do Pretorii, stolicy administra-

cyjnej Republiki Południowej Afryki. W Pretorii 
zwiedzanie historycznego centrum, podczas 
którego zobaczymy: Dom Krugera, Church 
Square, Pałac Sprawiedliwości, Melrose House, 
Ratusz oraz Budynki Unii położone na wzgórzu 
i otoczone przepięknymi ogrodami, jak również 
pomnik Vootrekkerów - pierwszych osadników. 
Następnie przejazd w okolice Parku Narodowe-
go Krugera na obiadokolację i nocleg w hotelu 
lub lodgy. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Wcześnie rano wyjazd na jeep safari 
w Parku Krugera, które będzie okazją do obser-
wacji dzikich zwierząt w ich naturalnym środo-
wisku. Ok. godz. 9:00 zatrzymamy się w jednym 
z obozów na śniadanie (suchy prowiant). Park 
Krugera jest najbardziej znanym i największym 
parkiem narodowym Afryki, a już niedługo, po 
usunięciu granic pomiędzy Mozambikiem oraz 
Zimbabwe, stanie się jednym z największych 
rezerwatów świata. Park rozciąga się na długości 
ok. 352 km, od rzeki Limpomo na północy, do Kro-
kodylej Rzeki na południu, a jego powierzchnia 
przekracza 2 mln ha, które zamieszkuje ok. 150 
gatunków ssaków i ok. 500 gatunków ptaków. 
Park Krugera to dom tzw. „wielkiej piątki”, czyli 
pięciu najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki: 
słonia, lwa, nosorożca, lamparta i bawołu. Po po-
łudniu powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd jedną z naj-
piękniejszych tras krajobrazowych w Południo-
wej Afryce - Panorama Route w Górach Smo-
czych. Zobaczymy wspaniałe krajobrazy górskie, 
które rozsławiły ten rejon na całym świecie: 
Blyde River Canyon - największy zielony kanion 

Johannesburg 
Pretoria

REPUBLIKA
POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Soweto

Kapsztad
Stellenbosch

BarbertonNamibia

Botswana Mozambik

Swaziland

Lesoto

Park Krugera

      –› Wyloty z: Warszawa 

11
dni
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oraz jeden z najgłębszych kanionów na świecie, 
słynne Three Rondavels - trzy szczyty uformowa-
ne w kształcie okrągłych tubylczych chat, Bour-
ke’s Luck Potholes - spektakularne, wyrzeźbione 
w skale przez wodę rzeki, cylindryczne formacje 
koryta rzeki Blyde i Okno Boga (God’s Window), 
które zawdzięcza swoją nazwę wspaniałym wi-
dokom na rozciągającą się poniżej (ok. 900 m) 
równinę tzw. Lowveld, przechodzącą przez Park 
Krugera aż do Mozambiku. Następnie udamy się 
do wodospadu Lizbon. Po południu wizyta skan-
senie Shangaana. Zwiedzimy tradycyjną wioskę 
oraz poznamy kulturę i zwyczaje lokalnego ple-
mienia, stanowiącego odłam plemienia Zulusów. 
Następnie pokaz tańców, a także możliwość za-
kupu pamiątek i wyrobów rękodzieła ludowego. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. Parku 
Krugera. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd w stronę Barberton. Wizyta 
w Instytucie Szympansów imienia Jane Goodall, 
gdzie prowadzi się badania nad tymi fascynują-
cymi zwierzętami, z którymi dzielimy 98% DNA! 
Wieloletnie obserwacje, wielka miłość do tych 
zwierząt i zaangażowanie doprowadziły do cie-
kawych odkryć i wniosków. Jednym z nich jest 
fakt, że szympansy są jednymi z nielicznych 
zwierząt, które potrafią posługiwać się narzę-
dziami. W Instytucie przebywają zwierzęta ode-
brane poprzednim właścicielom, którzy trzymali 
je w nieodpowiednich warunkach, jak również 
osierocone czy zranione osobniki. W tym pół-
naturalnym środowisku pracownicy Instytutu 
starają się zapewnić swoim podopiecznym jak 
najlepsze warunki. Spacer z przewodnikiem, 
który opowie nam, często smutne, historie prze-
bywających tam szympansów oraz zapozna nas 
z ich zachowaniami. Wizyta w Instytucie z pew-
nością zostanie na długo w pamięci. Przejazd 
do Johannesburga na obiadokolację i nocleg. 
(Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, przejazd do Sowe-
to - afrykańskiego miasteczka sąsiadującego 
z Johannesburgiem. Wizyta w dzielnicy Orlando 
gdzie na jednej ulicy mieszkało kiedyś dwóch 
laureatów nagrody Nobla, prezydent Nelson 
Mandela i biskup Desmond Tutu. Następnie po-
wrót do historycznego centrum Johannesburga 
z najstarszymi budynkami pamiętającymi po-
czątki gorączki złota sprzed 130 lat: Rada Miej-
ska, Rand Lords Club, budynki Giełdy, słynna 
Hollard Street, gdzie mieszczą się historyczne 
siedziby największych firm wydobywczych 
w RPA. Następnie wyruszymy na przedmieścia 
Johannesburga do małego prywatnego rezer-
watu lwów Lion Park. Z pojazdów 4x4 zobaczy-
my z niewielkiego dystansu kilka rodzin lwów, 

często z  młodymi w  różnym wieku, a  także 
gepardy, likaony oraz lamparty. Jako dodatko-
wa atrakcja karmienie żyrafy (jedzenie można 
zakupić na miejscu). Następnie wjazd kolejką 
linową, zbudowaną w 1973 roku, na wzgórze 
Magaliesberg, z której podziwiać będziemy pa-
noramiczne widoki na tamę Hartbeespoort oraz 
okolice Magaliesberg, słynące z  różnorodnej 
fauny i flory oraz pięknych dolin. Jest ona poło-
żona w odległości ok. 1 km na wschód od miasta 
Hartbeespoort i jest najdłuższą mono-kolejką 
w Afryce. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. 
Johannesburga. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 10  Śniadanie. Dla chętnych, w godzi-
nach porannych jeśli czas pozwoli, lot balonem 
(dodatkowo płatne, ok. 265 USD/os.) nad ma-
lowniczymi górami Machalisberg. Transfer na 
lotnisko w Johannesburgu. (Trasa ok. 120 km). 
Wylot do Polski z przesiadką.
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele i  lodge *** (8 rozpoczętych dób hote-
lowych: Kapsztad - 3, lodga w Parku Krugera 
- 2, Johannesburg - 3). Do dyspozycji gości: re-
stauracja, bar, w niektórych hotelach i lodgach 
także basen. Pokoje: w hotelach - wyposażone 
są w  klimatyzację, łazienkę, często minibar 
(płatny dodatkowo) i TV. W lodgach - skromnie 
wyposażone z łazienkami (bez klimatyzacji), TV 
i telefonu. Pokoje z dostawką dla 3 osoby do-
stępne wyłącznie na potwierdzenie. Wyżywie-
nie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką, opłaty lotniskowe, 
przelot na trasie Kapsztad - Johannesburg, 
transfery lotnisko-hotel-lotnisko, przejazdy kli-
matyzowanym autokarem lub przy mniejszych 
grupach minibusem, zakwaterowanie wg pro-
gramu w pokojach 2 - osobowych, 8 rozpoczę-
tych dób hotelowych, śniadania i obiadokolacje, 
program turystyczny j.w., obsługę polskiego 
pilota, ubezpieczenie TU Europa S.A. (NNW, 
KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pów do zwiedzanych obiektów, napiwków, do-
datkowych posiłków i napoi, innych wydatków 
własnych oraz wycieczek lokalnych. Orientacyj-
ny koszt uczestnictwa w programie (bilety wstę-
pu i napiwki) ok. 430 USD/os. (płatne pilotowi 
jako pakiet). 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
20.08.2019 r. i mogą ulec zmianie. 

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Zgodnie ze zmianami w prawie imi-
gracyjnym Republiki Południowej Afryki pasz-
porty, którymi Klienci będą się legitymować 
muszą być wydane po 24 listopada 2005 r. na 
okres minimum 10 lat (dzieci - min. 5 lat) oraz 
muszą posiadać co najmniej 2 wolne strony. 
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem wycieczki, u którego 
zakładana była rezerwacja.
Szczepienia. RPA - brak szczepień obowiąz-
kowych. Zaleca się szczepienie przeciwko wi-
rusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B, 
durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Podróże nieletnich. Osoby nieletnie podróżu-
jące do RPA podlegają obostrzeniom prawnym 
- szczegóły na stronie internetowej. 
Porady ogólne. Park Krugera: proponujemy za-

brać ciepłe ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie 
głowy. Podczas jazdy otwartymi samochodami 
może być chłodno. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deepem.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2001 r.

CENA OD

7820 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Republika Poludniowej Afryki - bra-
ma otwierająca drogę do rozleglego 
kontynentu. To barwny, fascynujący 
przyrodą, zwierzętami, krajobrazami, 
wierzeniami w duchy przodków kraj. 
Miejsce  nazywane przez Nelsona 
Mandelę krajem tęczowego społe-
czeństwa.

Magdalena Szczepańska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: RPA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.04 - 07.05 7999 14199

11.05 - 21.05 7749 13799

25.05 - 04.06 7749 13799

08.06 - 18.06 7749 13799

22.06 - 02.07 7749 13799

29.06 - 09.07 8249 14620

06.07 - 16.07 8249 14620

13.07 - 23.07 8699 15370

20.07 - 30.07 8699 15370

27.07 - 06.08 8699 15370

03.08 - 13.08 8699 15370

10.08 - 20.08 8699 15370

17.08 - 27.08 8699 15370

24.08 - 03.09 7749 13799

07.09 - 17.09 7899 14030

14.09 - 24.09 7930 14099

21.09 - 01.10 7630 13599

Dopłata za pok. 1 os. od 969 

więcej na: R.pl
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W programie: Johannesburg • Lion Park i karmienie żyrafy • Great Zimbabwe - Dom z kamieni • równoleżnik Koziorożca • Bulawayo 

• łyse głowy Matobo • rezerwat Hwange • majestatyczne Wodospady Wiktorii • rejs po rzece Chobe • Francistown • Pretoria

RPA, Botswana, Zimbabwe 
– Wyprawa do Wodospadów Wiktorii

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, 
na 3 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Johannesburga liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Johannesburga. Prze-
jazd przez Johannesburg, gdzie zobaczymy 
historyczne centrum z najstarszymi budynkami 
miasta pamiętającymi początki gorączki złota 
sprzed 129 lat: Rada Miejska, budynek Giełdy, 
Gandhi Square, najwyższy budynek całego 
kontynentu: Carlton Centre Office Tower. Z cen-
trum miasta kontynuujemy trasę na południe 

do Soweto. Odwiedzimy Vilakazi - unikalną 
ulicę w dzielnicy Orlando, gdzie obok siebie 
znajdują się domy 2 laureatów nagrody Nobla - 
Nelsona Mandeli oraz biskupa Desmonda Tutu. 
Z Soweto przejedziemy do Lion & Soweto Park 
- małego prywatnego rezerwatu lwów. Z pojaz-
dów 4x4 zobaczymy z niewielkiego dystansu 
lwy z Kalahari i białe lwy z Timbavati, likaony 
- najbardziej zagrożone drapieżniki Afryki i ge-
pardy. Dodatkową atrakcją jest karmienie ży-
rafy (jedzenie można kupić na miejscu). Lunch 
w parku (płatny dodatkowo). Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w ok. Johannesburga. (Trasa 
ok. 140 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Zimbabwe. Trasa historycznie nazywana jest 
„wielką północną drogą” ponieważ od początku 
europejskiego osadnictwa w tym rejonie łączyła 
wszystkie kraje kontrolowane przez imperium 
brytyjskie. Rozpoczyna się w Durbanie, dalej 
przebiegając przez Johannesburg, Pretorię, Ha-
rare, Lusakę aż do Dar es Salaam. Po drodze mijać 
będziemy miasto Polokwane - stolicę prowincji 
Limpopo, powstałe przy kopalniach metali ko-
lorowych, węgla i kamieniołomach. Kilkadziesiąt 
kilometrów za nim zatrzymamy się przy pomni-
ku równoleżnika Koziorożca. Mijając malownicze 
wzgórza plemion Vendy dotrzemy do granicy 

z Zimbabwe na rzece Limpopo. Przesmykiem 
i tunelami Wyllie’s Poort przekroczymy góry So-
utpansberg, aby znaleźć się w krainie baobabów. 
Zatrzymamy się na sesję zdjęciową przy jednym 
z nich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. 
Musiny. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Masvingo, 
jednego z  pierwszych europejskich miast na 
terenie obecnego Zimbabwe. Oglądać będzie-
my tutaj ruiny Wielkiego Zimbabwe, które dały 
nazwę niepodległemu krajowi w 1980 r. Jest to 
największa budowla stworzona przez człowieka 
na południe od Sahary i zachowana na terenach 
obecnego państwa świadcząca o bardzo silnie 
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rozwiniętej strukturze państwowej, jak również 
o zaawansowanej technologii budowlanej, której 
dowody będziemy oglądać na słynnym wzgó-
rzu. Kompleks składa się z dwóch części, które 
zobaczymy: tzw. Akropol (Hill Complex) i Great 
Enclosure (Imba Huru). Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w Great Zimbabwe. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
przez pokryte buszem wzgórza środkowego 
Zimbabwe do dawnej stolicy plemienia Matabele 
- Bulawayo. W jednym z ciekawszych muzeów 
kolei na świecie zobaczymy wspaniałą kolekcję 
lokomotyw parowych oraz prywatną salonkę 
założyciela miasta, Cecila Rhodesa - polityka 
i kolonizatora brytyjskich posiadłości w Afryce 
Południowej. To od jego nazwiska nazwano 2 ko-
lonie - Rodezję Północną i Południową - dzisiej-
sza Zambia i Zimbabwe. Po południu przejazd 
do rezerwatu Matobo, w którym główną atrakcję 
stanowią wzgórza będące zupełnie gołymi ska-
łami w kształcie łysych głów. Ten rejon słynie 
głównie z białych nosorożców, zachwycają rów-
nież antylopy szablorogie i impale. To również 
miejsce z największej na świecie koncentracją 
lampartów, jeśli dopisze szczęście, zobaczy-
my i  tego drapieżnika.  Jedno z  tych  wzgórz 
upodobał sobie Cecil John Rhodes, gdzie często 
samotnie spędzał czas zachwycając się niepo-
wtarzalnymi widokami. Przemianował je z zulu-
skiego „wzgórza duchów” na „widok na świat” 
i właśnie na szczycie tej góry kazał się pochować. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. Bulawayo. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Śniadanie, przejazd na północ 
przez Matabeleland w kierunku największego 
rezerwatu Zimbabwe - Hwange. Lunch, krótki 
odpoczynek. Po południu safari w samocho-
dach terenowych w rezerwacie Hwange, który 
słynie szczególnie z dużej populacji zebr i żyraf. 
Rzadko odwiedzany, może pochwalić się też 
jednymi z największych stad słoni w tym regio-
nie. Obejrzymy przepiękny zachód słońca na 
terenie parku, po czym skierujemy się do lodgy 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu opuszczamy rezerwat 
przecinając słynną linię kolejową Cecila Rhodesa 
z Cape Town do Kairu (wybudowaną tylko do 
Pasa Miedziowego w Zambii). Będzie nam ona 
towarzyszyć podczas pozostałej trasy do Wodo-
spadów Wiktorii. Po drodze miniemy miastecz-
ko Hwange w okolicy kopalni węgla i elektrowni, 
od którego wziął nazwę rezerwat. Przyjazd do 
Wodospadów Wiktorii, zakwaterowanie w hote-
lu. Wczesnym popołudniem oglądać będziemy 
legendarne Wodospady - wizyta w rezerwacie, 
spacer do słynnego mostu kolejowego łączące-
go Zimbabwe z Zambią. Wieczorem tradycyjna 

afrykańska kolacja w  restauracji z pokazami 
tańców oraz kurs gry na afrykańskich bębnach. 
Nocleg w hotelu w ok. Wodospadów Wiktorii. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Dzień wolny, możliwość skorzysta-
nia z wycieczek lokalnych (płatne dodatkowo): 
rejs z  zachodem słońca po rzece Zambezi - 
Spectacular Zambezi Sunset; spływ pontonem 
po rzece Zambezi, safari na słoniach, spacer 
z  lwami, przelot helikopterem nad wodospa-
dami lub diabelski kociołek po stronie Zambii 
- w zależności od stanu wody na rzece Zambezi. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przekroczymy grani-
cę i wjedziemy na teren, gdzie na niewielkim 
obszarze sąsiadują ze sobą 4 kraje: Zimbabwe, 
Botswana, Zambia i Namibia. Przyjazd do lod-
gy, następnie safari w samochodach tereno-
wych w słynnym rezerwacie Chobe. Czas na 
odpoczynek, następnie popołudniowe safari 
łodzią, w czasie którego z poziomu rzeki Chobe 
będzie szansa zobaczenia stada słoni, antylop, 
żyraf, zebr, czy guźców wychodzących z buszu 
do wodopoju. Ponadto szansa na spotkanie 
hipopotamów i krokodyli wylegujących się na 
brzegu rzeki. Wspaniała okazja na zrobienie 
unikalnych zdjęć z niepowtarzalnym zachodem 
słońca w tle. Obiadokolacja i nocleg w lodgy. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd przez północ-
no-wschodnią część kotliny Kalahari, przez rezer-
waty Kasane, Kazuma, Sibuyu - dawne miejsce 
zamieszkania myśliwych i sadowników, do miej-
scowości Nata położonej na skraju wyschniętego, 
słonego jeziora Sowa (przerwa na lunch - dodat-
kowo płatny). Pozostałościami wielkiego jeziora, 
które niegdyś istniało na obszarze pustyni Kala-
hari w Botswanie jest sieć solnisk Makgadikgadi. 
Należy ona do największych na świecie i stanowi 
niesamowite zjawisko przyrodnicze, można tu 
zobaczyć flamingi, pelikany, gnu, zebry i małe 
drapieżniki i antylopy. Jak dotychczas jedynymi 
ludźmi, którym udało się przejechać Makgadik-
gadi była ekipa Top Gear w roku 2007. Przeje-
dziemy fragmentem solniska, by móc podziwiać 
jego niesamowitą formę. Następnie kontynuuje-
my jazdę do Francistown. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
granicy z RPA. Przekroczenie granicy na rzece 
Limpopo, po drodze zatrzymamy się na lunch 
(płatny dodatkowo). Po południu przemie-
rzymy tereny prowincji Limpopo w północnej 
części RPA, pokrytej niekończącym się buszem 
gdzie wypasane jest bydło i hodowlane dzikie 
zwierzęta do prywatnych rezerwatów i na far-
my myśliwskie. Po południu safari w Rezerwacie 

Pilanesberg. Tereny parku okalają wulkaniczne 
wzgórza, a spotkać tutaj można m.in. nosoroż-
ce białe i czarne, lwy, lamparty, słonie, bawoły, 
antylopy gnu, hipopotamy, a także inne ssaki: 
żyrafy, zebry, gepardy, krokodyle, antylopy. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Pretorii. 
(Trasa ok. 640 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Pretorii. 
Przejazd przez historyczne centrum miasta: 
Dom Krugera, budynki Opery i Teatru, Church 
Square, Pałac Sprawiedliwości, Ratusz, Melrose 
House oraz Budynki Unii położone na wzgórzu 
i otoczone przepięknymi ogrodami. Transfer na 
lotnisko w Johannesburgu, po drodze wizyta 
w hurtowni afrykańskiej sztuki ludowej, gdzie 
będzie można zakupić rzeźby, maski, biżuterię, 
a nawet diamenty i skóry dzikich zwierząt (wraz 
z certyfikatami umożliwiającymi ich wysyłkę do 
Polski). (Trasa ok. 200 km). Wylot do Polski 
z przesiadką.
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele i lodge *** (10 rozpoczętych dób hote-
lowych: Johannesburg - 1, Beitbridge - 1, Great 
Zimbabwe - 1, Bulawayo - 1, lodge w ok. Parku 
Hwange - 1, Wodospady Wiktorii - 2, lodge 
w Parku Chobe - 1, lodge w ok. Francistown - 1, 
lodge w ok. Pretorii - 1). Do dyspozycji gości: Re-
stauracja, bar, w niektórych hotelach i lodgach 
także basen. Pokoje: w hotelach - wyposażone 
są w: klimatyzację, łazienkę, często minibar 
(płatny dodatkowo) i TV. W lodgach - skromnie 
wyposażone z łazienkami (bez klimatyzacji, TV 
i telefonu). Wyżywienie: Śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu. Kategoria lokalna: ***. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko-hotel-lotnisko, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub przy mniej-
szych grupach minibusem, zakwaterowanie 
w pokojach 2-osobowych, 10 rozpoczętych dób 
hotelowych, śniadania i obiadokolacje, program 
turystyczny j.w., obsługę polskiego pilota, ubez-
pieczenie TU Europa S.A. (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Zimbabwe (ok. 45 USD/os, płatne na grani-
cy), podatku turystycznego do Botswany (ok. 
30 USD/os, płatne na granicy), biletów wstępów 
do zwiedzanych obiektów, napiwków, dodatko-
wych posiłków i napoi, innych wydatków wła-
snych oraz wycieczek lokalnych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie (bilety wstępu 
i napiwki) ok. 625 USD/os. (płatne pilotowi jako 
pakiet). 

Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
03.09.2019 r. i mogą ulec zmianie. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Zgodnie ze zmianami w prawie imi-
gracyjnym Republiki Południowej Afryki pasz-
porty, którymi Klienci będą się legitymować 
muszą być wydane po 24 listopada 2005 r. na 
okres minimum 10 lat (dzieci - min. 5 lat) oraz 
muszą posiadać co najmniej 2 wolne strony.
Wizy. Przy wjeździe do Zimbabwe wymagana 
jest wiza turystyczna, wyrabiana na granicy, 
30 USD pojedyncza, 45 USD podwojna w przy-
padku wizyty w Zambii. Do przekroczenia gra-
nicy z Zambią niezbędne jest wykupienie wizy 
do Zambii, 20 USD. 
Podróże nieletnich. Osoby nieletnie podróżu-
jące do RPA podlegają obostrzeniom prawnym 
- szczegóły na stronie internetowej. 
Szczepienia. RPA, Botswana, Zimbabwe - brak 
szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepie-
nie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A i typu B, durowi brzusznemu oraz błonicy 
i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2001 r.

CENA OD

10920 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: RBZ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.05 - 13.05 11120 19399

15.05 - 27.05 10920 19099

29.05 - 10.06 10920 19099

12.06 - 24.06 10920 19099

26.06 - 08.07 11149 19470

03.07 - 15.07 11720 20420

10.07 - 22.07 11720 20420

17.07 - 29.07 11720 20420

24.07 - 05.08 11949 20799

31.07 - 12.08 11720 20420

07.08 - 19.08 12120 21099

14.08 - 26.08 11949 20799

21.08 - 02.09 11949 20799

28.08 - 09.09 10920 19099

04.09 - 16.09 10920 19099

11.09 - 23.09 10920 19099

18.09 - 30.09 11120 19399

Dopłata za pok. 1 os. od 2750 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do Gruzji - Batumii. Po przylocie transfer do 
hotelu, czas wolny i nocleg (w tym dniu nie ma 
kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Batumi. 
Stolica Adżarii jest dziś najsłynniejszym kuror-
tem nadmorskim Gruzji. Powszechnie znane 
są tutejsze plaże oraz jedna z  najdłuższych 
na świecie promenada przyciągająca rzesze 
turystów. Podziwiać tu można także urokliwe 
uliczki, eleganckie kamienice, świątynie róż-
nych wyznań i subtropikalną roślinność. Śpie-
wające fontanny, kluby nocne, delfinarium, 
różnorodne atrakcje - wszystko to czyni miasto 
pełnym życia i niepowtarzalnym. Zobaczymy 

starą i nową część miasta, promenadę z Wie-
żą Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę 
Medei nawiązującą do mitu o  złotym runie. 
Przejedziemy również aleją im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Po południu odwiedzimy miej-
scowy ogród botaniczny. Adżaria jest jedynym 
rejonem Gruzji, którego klimat określa się jako 
tropikalny. Z tego powodu szata roślinna jest 
tu znacznie bogatsza niż w pozostałej części 
rejonu. Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu. Czas na wy-
poczynek, kąpiele morskie i słoneczne, udział 
w wycieczkach lokalnych itp. Nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd w okolice 
Kutaisi. Samo miasto zamieszkałe jest od 4000 
lat, było stolicą antycznego królestwa Kolchidy, 
do którego wg legendy przybył Jazon z Argo-

nautami po złote runo. Dziś dawna Kolchida 
przyjęła administracyjną nazwę Imeretia, region 
słynie z przepięknych krajobrazów. Zobaczymy 
tu kanion Martwili (przy sprzyjającej pogodzie 
i odpowiednim stanie wody rejs łódkami-płatny 
dodatkowo ok. 5 EUR/os), odbędziemy spacer 
pod malownicze wodospady. Następnie odwie-
dzimy jaskinię Prometeusza znaną ze wspania-
łych form krasowych. W pobliżu miasta zwiedzi-
my też klasztor Gelati (lista UNESCO) uważany 
za jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych 
Gruzji. Podczas zwiedzania obiad. Powrót do 
hotelu na nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wycieczka w góry Adża-
rii. Najpierw zobaczymy doskonale zachowane 
mury fortecy w Gonio – od kilku lat z powodze-
niem pracują tu polscy archeolodzy. Następnie zo-
baczymy wodospad w Makhuntseti i zabytkowy 

kamienny most Tamary. Odwiedzimy też winiar-
nię gdzie spróbujemy adżarskich win. Wycieczkę 
zakończymy obiadem u gościnnych adżarskich 
gospodarzy. Powrót do hotelu. na nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu. Czas na wy-
poczynek, kąpiele morskie i słoneczne, udział 
w wycieczkach lokalnych itp. Nocleg.
Zachęcamy do udziału w 2-dniowej wycieczce 
fakultatywnej (dodatkowo płatna ok. 160 EUR/
os.) w góry Wysokiego Kaukazu (zalecane cie-
plejsze ubranie) - Swanetia, Mestia i Uzhguli. Cała 
kraina Swanetia wpisana jest na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO . Uzhguli jest najwyżej po-
łożoną osadą w Europie, z przepiękną panoramą 
na szczyty Wysokiego Kaukazu. Odwiedzane po 
drodze Zugdidi słynie z pięknego pałacu oraz 
ogrodów królewskich dynastii Dadiani. Pałac jest 
obecnie placówką muzealną, w której znajduje 

Gruzja – Ach Batumi - Gruzja light 
W programie: Batumi - czarnomorski kurort • Kutaisi (lista UNESCO) • kanion Martwili • jaskinia Prometeusza • klasztor Gelati (lista UNESCO) 

• forteca w Gonio • wodospad Makhuntseti
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi
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się wiele unikatowych eksponatów. Jednym z 
nich jest maska Napoleona. Szczegółowy pro-
gram wyjazdu przedstawi rezydent.
 Dzień 7  Śniadanie w hotelu. Czas na wy-
poczynek, kąpiele morskie i słoneczne, udział 
w wycieczkach lokalnych itp. Nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
- dla klientów pozostających na dodatkowy ty-
dzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu 
i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski
- dla klientów powracających do Polski - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Program należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich 
pozycji zwiedzania. Kolejność realizacji punktów 
programu może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotel Legacy **** lub podobny (7 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położony ok. 3 km od centrum 
Batumi. Plaża ok. 700 m od hotelu. Serwis pla-
żowy - płatny (ok. 4-25 Lari/os./dzień - w zależ-
ności od miejsca). Pokoje: elegancko i wygodnie 
urządzone (pow. ok. 21 m2), wyposażone w te-
lewizor z płaskim ekranem, lodówkę, telefon. 
W każdym pokoju - łazienka z wc i prysznicem, 
suszarka do włosów oraz balkon/taras. Do dys-
pozycji gości: recepcja, restauracja.  Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet oraz 3 lun-
che wg. programu (w dniach 2, 4, 5). Napoje 
płatne dodatkowo. Kategoria lokalna: ****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli w katalogu „ Wypoczy-
nek - Gruzja” i w systemie rezerwacyjnym.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopła-
tą 14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd + 
pobyt w Batumi w wybranym hotelu), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyży-
wienie: podczas części objazdowej (7 śniadań 
oraz 3 lunche), a podczas części pobytowej - jak 
w opisie hoteli, opiekę pilota i rezydenta pod-
czas pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosz-
tów biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów, usług przewod-
nickich, napiwków -  razem 
ok. 75 EUR/os. płatne pi-
lotowi na miejscu; wycie-
czek fakultatywnych m.in. 
rejsu łódką ok. 5 EUR/os., 
dodatkowych posiłków we 
własnym zakresie (ok. 10-15 
EUR za 1 posiłek) oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji. Do wjazdu na te-
ren Gruzji wymagany jest paszport lub dowód 
osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu.
Ubiór. w Gruzji, poza plażami Batumi, od tury-
sty oczekiwany jest skromny ubiór; mężczyźni 
zazwyczaj noszą długie spodnie, kobiety su-
kienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta decy-
duje się na spodnie, powinny one być do kostek. 
Kobiety nie powinny nosić bluzek z głębokimi 

dekoltami. Bardzo prosimy stosować się do 
powyższych wytycznych - inaczej turyści mogą 
nie zostać wpuszczeni do zwiedzanych obiek-
tów. Dla pań bardzo przydatna będzie chusta; 
w Gruzji w wielu obiektach sakralnych od kobiet 
wymaga się nakrycia głowy. 
Wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść 
po kamienistych drogach pod górę. Pamiętaj-
my, że na każdej trasie pokonujemy odcinki 
przez góry, gdzie pogoda może znacznie róż-
nić się od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze 
okrycie chroniące również przed deszczem oraz 
krem z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie 

chodzi o kurtki zimowe. 
Język. W Gruzji w dalszym ciągu 

najpopularniejszym językiem 
obcym jest rosyjski. Wbrew 

utartemu przekonaniu 
Gruzini nie mają nic prze-
ciwko posługiwaniu się 
tym językiem.

Waluty. W  Gruzji będzie 
konieczność wymiany pie-

niędzy na lokalną walutę - lari 
(GEL). Aktualne kursy można 

sprawdzić /porównać na www.xe.com. 
Istnieje możliwość korzystania z kart płatni-
czych / kredytowych, jednak w słabiej zago-
spodarowanych rejonach trzeba posługiwać 
się gotówką. 
Telefony. W Gruzji działają telefony polskich 
operatorów GSM. 
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 

zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na 
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopa-
trzyć się w środki przeciw dolegliwościom żo-
łądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolone 
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie 
zaświadczenia lekarskiego). 
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przy-
lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylo-
cie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek 
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot 
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na 
jego wywóz z kraju. Niektóre sklepy wydają go 
od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2299 zł

Panorama 
***

od 970 zł

Sky Tower 
*****

od 1270 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.06 - 09.06 2299 4230

09.06 - 16.06 2380 4349

16.06 - 23.06 2349 4349

23.06 - 30.06 2370 4399

30.06 - 07.07 2420 4470

07.07 - 14.07 2399 4470

14.07 - 21.07 2480 4470

21.07 - 28.07 2399 4470

28.07 - 04.08 2399 4470

04.08 - 11.08 2399 4470

11.08 - 18.08 2599 4470

18.08 - 25.08 2399 4470

25.08 - 01.09 2399 4470

01.09 - 08.09 2399 4430

08.09 - 15.09 2399 4430

15.09 - 22.09 2349 4349

22.09 - 29.09 2299 4270

Dopłata za pok. 1 os. od 321 

Kod imprezy: GUF
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Gruzińska uczta

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do Gruzji - Batumi. Po przylocie transfer do 
hotelu w okolicach Batumi. Czas wolny i nocleg 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu i wykwaterowaniu z ho-
telu zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii jest dziś 
najsłynniejszym kurortem nadmorskim Gruzji. 
Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz jedna 
z najdłuższych na świecie promenada przyciąga-
jąca rzesze turystów. Podziwiać tu można także 
urokliwe uliczki, eleganckie kamienice, świąty-
nie różnych wyznań i subtropikalną roślinność. 
Śpiewające fontanny, kluby nocne, delfinarium, 
różnorodne atrakcje - wszystko to czyni miasto 
pełnym życia i niepowtarzalnym. Zobaczymy 
starą i nową część miasta, promenadę z Wieżą 
Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę Medei 
nawiązującą do mitu o złotym runie. Przejedzie-
my również aleją im. Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Następnie przejazd do Kutaisi. Miasto zamieszka-
łe jest od 4000 lat, było stolicą antycznego kró-
lestwa Kolchidy, do którego wg legendy przybył 
Jazon z Argonautami po złote runo. W Kutaisi 
zwiedzimy katedrę Bagrati, jak również klasztor 
Gelati (lista UNESCO) oraz zobaczymy nowy bu-
dynek parlamentu i fontannę Kolchidy. Kolacja 
i nocleg w Kutaisi. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu w hotelu i wykwatero-
waniu przejazd do Tbilisi. Po południu zwiedza-
nie stolicy Gruzji: zobaczymy m. in. największą 

budowlę sakralną Zakaukazia - katedrę Trójcy 
Świętej, wjedziemy kolejką linową na Narikalę 
- starożytną twierdzę wznoszącą się nad Tbilisi 
z przepiękną panoramą miasta. Przejedziemy 
Aleją Rustawelego - najdłuższą ulicą w Tbilisi 
rozciągającą się pomiędzy placem Wolności, 
a placem Rewolucji Róż. Znajduje się przy niej 
m.in. stary parlament, Muzeum Narodowe, jak 
również liczne galerie, teatry i kawiarnie. Na-
stępnie dla chętnych kolacja w tradycyjnej re-
stauracji, połączona z programem artystycznym 
(dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.). Zakwate-

Batumi

GRUZJA

Tbilisi
Gori

Mccheta

Wardzia

Bordżomi

Kutaisi

Achalciche

Rosja

Turcja
Armenia Azerbejdżan

Stepantsminda

DROGA WOJENNA

      –› Tour Guide System 

Gruzja to gościnność i piękno 
przyrody. Potężne pasma górskie 
i lazur morza. To Tbilisi z urokliwymi 
drewnianymi werandami, Mccheta 
z zabytkami początków chrześcijań-
stwa i Kazbek skrywający tajemnicę 
Prometeusza. Wszystko to dopra-
wione odrobiną legendy, szczyptą 
kolendry i litrami wina (przed jego 
zgubnym wpływem ochroni Cię 
woda z borjomskich źródeł;).

Kornelia Karwacka
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  
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W programie: Batumi - czarnomorski kurort • Rioni i Argonauci • Kutaisi (lista UNESCO) • Gori - dom Stalina • Tbilisi - kulturowy tygiel • 
przejazd Gruzińską Drogą Wojenną • Maccheta - religijna stolica Gruzji • Wardzia - klasztor wykuty w skale • Borjomi - „alpejskie uzdrowisko”
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi
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rowanie w  hotelu w okolicach Tbilisi, nocleg 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). (Trasa ok. 
240 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w stronę 
Wysokiego Kaukazu krętą, górską Gruzińską 
Drogą Wojenną. Pierwszym przystankiem 
będzie punkt widokowy przy położonej nad 
Jeziorem Żynwalskim fortecy Ananuri. Następ-
nie pokonując Przełęcz Krzyżową dotrzemy do 
Stepantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejscowości 
położonej już przy granicy z Rosją. Przy dobrej 
pogodzie rozciągają się stąd wspaniałe widoki na 
szczyty Kaukazu: mamy szansę ujrzeć masyw Ka-
zbek o wys. 5033 m n.p.m. Tu przesiądziemy się 
do samochodów terenowych i podjedziemy do 
kościółka Cminda Sameba. Fotografie tej XIV w. 
świątyni są ozdobą wszystkich albumów i prze-
wodników po Gruzji. W trakcie wycieczki obiad. 
Powrót do hotelu w okolicy Tbilisi na nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Mcchety, 
pierwszej stolicy i  religijnego centrum Gru-
zji, wpisanej na listę UNESCO. Położona przy 
ważnym trakcie handlowym łączącym Morze 
Czarne z miastami na wybrzeżu kaspijskim ist-
niała już w głębokiej starożytności. Przez kilka 
wieków Mccheta była stolicą gruzińskiego kró-
lestwa Iberii. Rezydujący w Mcchecie król Mi-
rian III w 317 r. przyjął chrześcijaństwo, dlatego 
też później miasto było siedzibą najwyższych 
władz Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. 
Odwiedzimy tu katedrę Sweti Cchoweli, która 
przez stulecia była miejscem koronacji i po-
chówku władców Gruzji - wg legendy złożona 
jest szata Chrystusa. Wjedziemy też na punkt 
widokowy przy kościele Dżwari. Następnie 
przejazd do Gori, które zostało ufundowane 
przez jednego z  najsławniejszych władców 
Gruzji, Dawida IV Budowniczego (1089–1125). 
Wizyta w domu - muzeum Stalina, zobaczymy 
również wagon, którym dyktator pojechał na 
konferencję do Poczdamu. Przejazd do hote-
lu w Bakuriani / Achalciche, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok.240 km).
 Dzień 6  Śniadanie w  hotelu i  przejazd 
malowniczą trasą do Wardzii - skalnego mia-
sta-klasztoru usytuowanego na zboczu góry 
Eruszeti. W średniowieczu Wardzia służyła jako 
schronienie podczas najazdów mongolskich; 
była jednym z najważniejszych miast Gruzji. 
Mogło tu mieszkać nawet do 60 tys. ludzi. 
Później Wardzia została przekształcona przez 
królową Tamarę z obronnej fortecy w zespół re-
zydencjalno-klasztorny. Kompleks wykuty jest 
w zboczu górskim na kilkunastu poziomach, 
centrum jego stanowi kościół Wniebowzięcia 
z XII w. z bogatymi freskami. Następnie wizyta 
w Achalciche, gdzie zwiedzimy twierdzę Rabati 

z XII w., położoną na wzgórzu w starej części 
miasta. Powrót do hotelu, kolacja i  nocleg. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu w hotelu i wykwa-
terowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego 
gruzińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy 
wody mineralnej ze źródła w Parku Wód Mi-
neralnych. Poczujemy się trochę jak kuracjusze 
w otoczeniu wysokogórskich krajobrazów. Na-
stępnie przejazd w stronę Batumi. Po drodze 
w okolicach Kutaisi zwiedzimy jedną z jaskiń 
znanych z pięknych form krasowych. Przyjazd 
do Batumi zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na dodatkowy ty-
dzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu 
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot 
do Polski
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Ww. program należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich 
pozycji zwiedzania. Kolejność realizacji punktów 
programu może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (7 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położone zwykle poza cen-
trami miast. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozy-
cji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet oraz obia-
dokolacje wg. programu (bufet lub zestawy 
serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli na dalszych stronach lub 
więcej ofert w katalogu „Wypoczynek - Gru-
zja” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 
14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd + po-
byt w Batumi w wybranym hotelu), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wy-
żywienie: podczas części objazdowej (7 śnia-
dań oraz 5  obiadokolacji), a  podczas części 
pobytowej - jak w opisie hoteli, opiekę pilota 
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 

rezerwacyjnych, usług przewodnickich, napiw-
ków, Tour Guide System - razem ok. 115 EUR/os 
płatne pilotowi na miejscu; wycieczek fakulta-
tywnych, dodatkowych posiłków we własnym 
zakresie (ok. 10-15 EUR za 1 posiłek) oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji. Do wjazdu na te-
ren Gruzji wymagany jest paszport lub dowód 
osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu.
Ubiór. w Gruzji, poza plażami Batumi, od turysty 
oczekiwany jest skromny ubiór; mężczyźni za-
zwyczaj noszą długie spodnie, kobiety sukienki 
/spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się 
na spodnie, powinny one być do kostek. Kobiety 
nie powinny nosić bluzek z głębokimi dekolta-
mi. Bardzo prosimy stosować się do powyższych 
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać 
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla 
pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji 
w wielu obiektach sakralnych od kobiet wymaga 
się nakrycia głowy. Wygodne buty. Wiele atrak-
cji wymaga podejść po kamienistych drogach 
pod górę. Pamiętajmy, że na każdej trasie poko-
nujemy odcinki przez góry, gdzie pogoda może 
znacznie różnić się od upalnych dolin. Przyda 
się cieplejsze okrycie chroniące również przed 
deszczem oraz krem z filtrem przeciwsłonecz-
nym. Uwaga: nie chodzi o kurtki zimowe. 
Waluty. W Gruzji będzie konieczność wymiany 
pieniędzy na lokalną walutę - lari (GEL). Aktual-
ne kursy można sprawdzić /porównać na www.
xe.com. Istnieje możliwość korzystania z kart 
płatniczych / kredytowych, jednak w słabiej 
zagospodarowanych rejonach trzeba posługi-
wać się gotówką. 
Telefony. W Gruzji działają telefony polskich 
operatorów GSM. 
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 

pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na 
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopa-
trzyć się w środki przeciw dolegliwościom żo-
łądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolone 
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie 
zaświadczenia lekarskiego). 
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przy-
lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylocie: 
tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek styli-
zowanych na antyki. Każdy taki przedmiot musi 
mieć oficjalny certyfikat zezwalający na jego 
wywóz z kraju.  

CENA OD

2649 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Panorama 
***

od 970 zł

Sky Tower 
v*****

od 1270 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Dostępny również przelot do/z Kutaisi 
– kod imprezy GKJ. Wszelkie punkty 
programu GUJ realizowane są również 
w programie GKJ, szczegółowy pro-
gram imprezy dostępny na R.pl.

Kod imprezy: GUJ/GKJ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.06 - 09.06 2780 4799

09.06 - 16.06 2799 4899

16.06 - 23.06 2849 4930

23.06 - 30.06 2780 5020

30.06 - 07.07 2899 5049

07.07 - 14.07 2849 5020

14.07 - 21.07 2949 5020

21.07 - 28.07 2849 5020

28.07 - 04.08 2749 5020

04.08 - 11.08 2899 5049

11.08 - 18.08 2770 5049

18.08 - 25.08 2849 5049

25.08 - 01.09 2849 5049

01.09 - 08.09 2880 5049

08.09 - 15.09 2870 5049

15.09 - 22.09 3080 4899

22.09 - 29.09 2649 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2449 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Kazbeg – pocztówka z Kaukazu • Kachetia – kraina wina • Tbilisi - najpiękniejsze miasto Gruzji • Muzeum Stalina w Gori • Telawi – 
stolica Kachetii i średniowieczne twierdze • Upliscyche – skalne miasto • Alawerdi - katedra pośród winnic • Weliscyche – wina i sery • Mccheta 
– stolica starożytnej Iberii • Kutaisi - cel wyprawy po złote runo • Gudauri – szczyty Kaukazu Wielkiego • Batumi – czarnomorski kurort
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi

Gruzja – Kachetia – kraina wina

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Batumi, odprawa celno - paszpor-
towa. Transfer do hotelu w Batumi lub okolicy. 
Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu nie ma 
obiadokolacji w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
krótkie zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii jest 
dziś najsłynniejszym kurortem morskim Gruzji. 
Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz jedna 
z najdłuższych na świecie promenad, przyciąga-
jąca rzesze spacerowiczów. Podziwiać tu można 
także urokliwe uliczki, eleganckie kamienice, 
świątynie różnych wyznań i subtropikalną roślin-
ność. Śpiewające fontanny, kluby i restauracje, 
delfinarium, różnorodne atrakcje - wszystko to 
czyni miasto pełnym życia i niepowtarzalnym. 
Zobaczymy promenadę z Wieżą Alfabetu i in-
stalację Ali i Nino, statuę Medei, nawiązującą do 
mitu o złotym runie, jak również jeden z ulubio-
nych placów batumczyków - Piazzę. Wyruszymy 

następnie w drogę do wschodniej części kraju, 
przyjeżdżając przez żyzną Nizinę Kolchidzką. Po 
południu dotrzemy do Upliscyche - pozostałości 
starożytnego skalnego miasta, z których rozcią-
ga się panorama doliny rzeki Kury. 
W pobliskim Gori zatrzymamy 
się przy kontrowersyjnym 
muzeum Stalina - krótka 
wizyta. Następnie prze-
jedziemy do Tbilisi. Za-
kwaterowanie w  hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 
420 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu 
udamy się na zwiedzanie stolicy. 
Przejedziemy reprezentacyjną aleją 
Szoty Rustawelego, mijając m.in. olśniewający 
gmach Opery i stary Parlament oraz odbędziemy 
spacer po Starym Mieście. Zobaczymy m.in. zło-
ty pomnik św. Jerzego, kościół Sioni skrywający 
jedną z najświętszych relikwii Gruzji - krzyż św. 
Nino, plac Niepodległości, zabytkowe kamienice 

o ażurowych balkonach. Wjedziemy także kolej-
ką linową pod twierdzę Narikala, skąd roztacza 
się jeden z najpiękniejszych widoków na miasto, 
podejdziemy również pod słynne tbiliskie łaź-

nie. Powrót do hotelu lub w czasie 
wolnym możliwość odwiedzenia 

jednego z tbiliskich muzeów 
(Muzeum Narodowe lub 
Muzeum Ikon; zwiedzanie 
i  płatność we własnym 
zakresie), albo wizyta 
na słynnym stołecznym 

pchlim targu, tzw Suchym 
Moście. W  tym dniu nie ma 

kolacji w hotelu. Fakultatywnie 
wieczór gruziński z tańcami kaukaski-

mi i muzyką w lokalnej restauracji (dodatkowo 
płatny ok. 30 EUR/os.). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Kachetii - najdalej na wschód 
położonego regionu Gruzji, znanego jako 
„królestwo wina”. Przejedziemy przez przełęcz 

Gombori, a  następnie dotrzemy do Alawer-
di - arcydzieła architektury średniowiecznej 
Gruzji. Zespół klasztorno-akademicki został 
ufundowany w  XI w. przez króla Dawida IV, 
dominująca nad okolicą kopuła kościoła do 
dziś jest jedną z najwyższych na południowym 
Kaukazie. Stamtąd ruszymy w dalszą drogę sły-
nącą z upraw winorośli doliną rzeki Alazani do 
Gremi, gdzie zwiedzimy położone na wysokiej 
skarpie ruiny stolicy Królestwa Kachetii. Nie-
gdyś potężne miasto zostało zniszczone przez 
wojska szacha Abbasa I, zachowała się jednak 
zdobiona malowidłami świątynia, wieża zamko-
wa i nieodzowna w każdej gruzińskiej twierdzy... 
piwnica na wino. Kolejnym punktem programu 
będzie założony w VI w. przez jednego z Trzyna-
stu Świętych Ojców Syryjskich klasztor Nekresi. 
Ten powszechnie znany w Gruzji ośrodek życia 
religijnego został pieczołowicie odrestaurowany 
i dziś znów przyciąga szukających ukojenia du-
chowego pielgrzymów. Na koniec udamy się do 
zabytkowej winnicy Weliscyche, gdzie spróbuje-

Batumi

GRUZJA

Tbilisi

Gori
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Gudauri
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Telawi
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AzejberdżanArmenia
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my domowego wina i znakomitych gruzińskich 
serów. Przejazd do Telawi, zakwaterowanie 
w hotelu i kolacja. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu od-
będziemy krótki spacer po Telawi, stolicy regio-
nu Kachetia. Niedawno wzorowo odrestauro-
wane miasteczko skrywa wiele niespodzianek: 
posiada liczne zbytki z czasów średniowiecza, 
a także jako jedyne w kraju cztery zabytkowe 
fortyfikacje z różnych okresów, z których zo-
baczymy świetnie zachowaną twierdzę Bato-
niscyche. Przejedziemy kolejno do Cinandali, 
gdzie odwiedzimy zbudowany w stylu włoskim 
pałac i rozległe ogrody, należące kiedyś do sza-
nowanej gruzińskiej rodziny Czawczawadzech. 
Następnie wyruszymy w trasę do Mcchety, sto-
licy starożytnego Królestwa Iberii, a dziś jedne-
go z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju. 
Zatrzymamy się na punkcie widokowym przy 
kościółku Dżwari, skąd rozciąga się widok, który 
zachwycał rosyjskich poetów romantycznych. 
W Mcchecie zwiedzimy świątynię Sweti Ccho-
weli, do niedawna siedzibę patriarchów, w któ-
rej zgromadzono wiele cennych relikwii i ikon. 
Po czasie wolnym na kawę i zakup pamiątek 
wyruszymy w  kierunku Kaukazu Wielkiego. 
Zatrzymamy się przy położonej na skarpie nad 
Jeziorem Żynwalskim twierdzy Ananuri, a na-
stępnie, wspinając się coraz wyżej serpentynami 
dojedziemy do największego w Gruzji ośrodka 
sportów zimowych, Gudauri. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Kazbegu - pokrytego lodowcem szczytu, któ-
rego zdjęcie figuruje w każdym niemal folderze 
reklamującym Gruzję. Po drodze postoje na 
punktach widokowych (np. na słynnej Przełęczy 
Krzyżowej, 2395 m) i przy ciekawych formacjach 
skalnych. W miejscowości Stepancminda prze-
siądziemy się do terenowych busików i górską 
drogą dostaniemy się pod bajkowo położony 
na górze Gergeti kościółek Trójcy Świętej z XIV 
w. Przy dobrej pogodzie widać stąd majesta-
tyczny szczyt Kazbeg. Wczesnym popołudniem 
wyruszymy w drogę do Kutaisi. Przemierzymy 
słynącą z upraw owócow Kartlię Wewnętrzną, 
a następnie przetniemy Góry Lichskie. Dojazd 
do Kutaisi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu prze-
spacerujemy się po mieście. Zobaczymy bogato 
zdobioną Fontannę Kolchidy, centralny park - 
ulubione miejsce spotkań mieszkańców miasta, 
przejdziemy także obok niewielkiego pałacu kró-
lów Imeretii oraz sfotografujemy się z rzeźbami 
skoczków na Białym Moście. Odwiedzimy także 

lokalny bazar, na którym będzie można zakupić 
świeże owoce, znane gruzińskie sery i domo-
wej produkcji czaczę. Wstąpimy też do katedry 
Bagrati. Rekonstrukcja tej pochodzącej z XI w. 
świątyni od początku budziła silne kontrowersje, 
jednak mimo sprzeciwów prace zostały dopro-
wadzone do końca. Spowodowało to ostatecznie 
usunięcie obiektu z listy UNESCO. Przejazd do Ba-
tumi. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery: 
• dla Klientów pozostających na dodatkowy 
tydzień pobytu przejazd do wybranego hotelu 
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot 
do Polski,
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Ww. program należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszyst-
kich pozycji zwiedzania. Pilot nie oprowadza po 
obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (7 rozpoczętych dób hote-
lowych). Do dyspozycji gości: w hotelu restau-
racja i bar. Pokoje: 2 - os (możliwość dostawki), 
wszystkie z łazienkami. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne typu bufet oraz kolacje lub obia-
dy (5) wg programu (bufet lub zestawy serwo-
wane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli w katalogu „ Wypoczynek 
- Gruzja” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu lub za do-
płatą 14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd 
+ pobyt w Batumi w wybranym hotelu), prze-
jazdy klimatyzowanym autokarem lub busem, 
wyżywienie: podczas części objazdowej (7 śnia-
dań i 5 obiadów lub kolacji), a podczas części 
pobytowej - jak w opisie hoteli, opiekę pilota 
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług 
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System 
- razem ok. 130 EUR/os płatne u pilota na miej-
scu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych 
posiłków we własnym zakresie (ok. 10-15 EUR/1 
posiłek), napoi do posiłków oraz innych wydat-
ków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji. Do wjazdu na te-
ren Gruzji wymagany jest paszport lub dowód 
osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu.
Ubiór. w Gruzji, poza plażami Batumi, od turysty 
oczekiwany jest skromny ubiór; mężczyźni za-
zwyczaj noszą długie spodnie, kobiety sukienki 
/spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się 
na spodnie, powinny one być do kostek. Kobiety 
nie powinny nosić bluzek z głębokimi dekolta-
mi. Bardzo prosimy stosować się do powyższych 
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać 
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla 
pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji 
w wielu obiektach sakralnych od kobiet wymaga 
się nakrycia głowy. 
Wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść 
po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, 
że na każdej trasie pokonujemy odcinki przez 
góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się 
od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie 
chroniące również przed deszczem oraz krem 
z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie chodzi 
o kurtki zimowe. 
Język. W Gruzji w dalszym ciągu najpopular-
niejszym językiem obcym jest rosyjski. Wbrew 
utartemu przekonaniu Gruzini nie mają nic prze-
ciwko posługiwaniu się tym językiem.
Waluty. W Gruzji będzie konieczność wymiany 
pieniędzy na lokalną walutę - lari (GEL). Aktual-
ne kursy można sprawdzić /porównać na www.
xe.com. Istnieje możliwość korzystania z kart 
płatniczych / kredytowych, jednak w słabiej za-
gospodarowanych rejonach trzeba posługiwać 
się gotówką. 

Telefony. W Gruzji działają telefony polskich 
operatorów GSM. 
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na 
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopa-
trzyć się w środki przeciw dolegliwościom żo-
łądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolone 
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie 
zaświadczenia lekarskiego). 
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przy-
lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylo-
cie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek 
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot 
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na 
jego wywóz z kraju. Niektóre sklepy wydają go 
od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie. 

CENA OD

2799 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Panorama 
***

od 970 zł

Sky Tower 
*****

od 1270 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Esencja Gruzji to czarujące Tbilisi, 
majestatyczny Kazbek, tysiące lat 
zaklętych w architekturze i Dolina 
Alazańska, czyli kraina winem płyną-
ca. To jedyna okazja by posmakować 
Saperavi, Kindzmarauli czy Kisi 
w kaukaskiej krainie wina i poczuć 
smak owoców przepełnionych słoń-
cem. To wszystko czeka na Państwa!

Patrycja Brucka 
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: GUH

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.06 - 16.06 2999 5199

30.06 - 07.07 2899 5299

14.07 - 21.07 2899 5299

28.07 - 04.08 2899 5299

11.08 - 18.08 2899 5299

25.08 - 01.09 2980 5299

15.09 - 22.09 2849 5199

22.09 - 29.09 2799 5099

Dopłata za pok. 1 os. od 481 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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W programie: Batumi - czarnomorski kurort • Rioni i Argonauci • Gori - dom Stalina • Tbilisi - kulturowy tygiel • Mccheta - religijna stolica 
Gruzji • klasztor Goshavank • jezioro Sevan - Szmaragd Armenii • fabryka brandy w Erywaniu • Geghard - „monastyr włóczni” • Eczmiadzyn 
- „ormiański Watykan” • Wardzia - klasztor wykuty w skale • Bordżomi - „alpejskie uzdrowisko”
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do Gruzji - Batumi. Po przylocie transfer do 
hotelu w okolicach Batumi. Czas wolny i nocleg 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu i wykwaterowaniu z ho-
telu krótkie zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii 
jest dziś najsłynniejszym kurortem nadmorskim 
Gruzji. Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz 
jedna z  najdłuższych na świecie promenada 
przyciągająca rzesze turystów. Podziwiać tu 
można także urokliwe uliczki, eleganckie kamie-
nice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną 
roślinność. Śpiewające fontanny, kluby nocne, 

delfinarium, różnorodne atrakcje - wszystko 
to czyni miasto pełnym życia i niepowtarzal-
nym. Zobaczymy promenadę z Wieżą Alfabetu 
i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę Medei nawią-
zującą do mitu o złotym runie. Przejedziemy też 
aleją im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Następnie 
przejazd do Gori, które zostało ufundowane 
przez jednego z najsławniejszych władców Gru-
zji, Dawida IV Budowniczego. Wizyta w domu 
- muzeum Józefa Stalina, zobaczymy również 
wagon, którym dyktator pojechał na konferen-
cję do Poczdamu. Przejazd do hotelu w okolicach 
Tbilisi, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Mcchety, 
pierwszej stolicy i religijnego centrum Gruzji, 
wpisanej na listę UNESCO. Położona przy waż-

nym trakcie handlowym łączącym Morze Czarne 
z miastami na wybrzeżu kaspijskim istniała już 
w głębokiej starożytności. Przez kilka wieków 
Mccheta była stolicą gruzińskiego królestwa 
Iberii. Rezydujący w  Mcchecie król Mirian III 
w 317 r. przyjął chrześcijaństwo, dlatego też 
później miasto było siedzibą najwyższych władz 
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Zoba-
czymy tu katedrę Sweti Cchoweli, która przez 
stulecia była miejscem koronacji i pochówku 
władców Gruzji - wg legendy złożona jest tu 
szata Chrystusa. Wjedziemy też na punkt wido-
kowy przy kościele Dżwari. Następnie powrót do 
Tbilisi, w którym zobaczymy m. in. największą 
budowlę sakralną Zakaukazia - katedrę Trójcy 
Świętej, wjedziemy kolejką linową na Narikalę 

- starożytną twierdzę wznoszącą się nad Tbilisi 
z przepiękną panoramą miasta. Przejedziemy 
Aleją Rustawelego - najdłuższą ulicą w Tbilisi 
rozciągającą się pomiędzy placem Wolności 
a placem Rewolucji Róż. Znajduje się przy niej 
m.in. stary parlament, Muzeum Narodowe, jak 
również liczne galerie, teatry i kawiarnie. Na-
stępnie dla chętnych kolacja w gruzińskiej re-
stauracji, połączona z programem artystycznym 
(dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.). Powrót do 
hotelu w okolicach Tbilisi na nocleg (w tym dniu 
nie ma kolacji w hotelu). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do granicy z Armenią. Po odprawie 
celno-paszportowej malowniczą trasą dotrzemy 
do klasztoru Goshavank. Doskonale zachowany 

Gruzja i Armenia – Ormiański świat

Batumi

GRUZJA

ARMENIA

Erywań

Tbilisi

Jezioro
Sevan

Gori
Mccheta

Goshavank

Geghard

Wardzia

Bordżomi

Kutaisi

Rosja

Turcja

Iran

      –› Wyloty z: Warszawa  

Gruzja i Armenia to małe kraje 
położone wśród majestatycznych 
gór Kaukazu. Tam gdzie kończy 
się Europa a zaczyna Azja i Bliski 
Wschód znajdziecie Państwo braku-
jące puzzle odwiecznej granicy kon-
tynentalnej, kulturowej, religijnej. 
Zapraszam do niezwykłego muzeum 
pod gołym niebem!

Kamil Juwa
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System  
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kompleks powstały w okresie XII-XIV w. był 
ośrodkiem naukowym, gdzie wykładano nauki 
humanistyczne, pisano prace naukowe. Następ-
nie przejazd do położonego wysoko w górach je-
ziora Sevan zwanego Szmaragdem Armenii. Jest 
to drugie co do wielkości słodkowodne jezioro 
górskie na świecie, położone na wysokości ok. 
1900 m.n.p.m. Zwiedzanie klasztoru Sevanawank 
z VIII - IX w. Tak zwany „Czarny Klasztor” był wg 
przekazów miejscem banicji wysoko urodzonych, 
jak również grzesznych duchownych. Kobiety nie 
miały tu wstępu. Przy sprzyjającej pogodzie dla 
chętnych krótka wycieczka łodziami po jeziorze 
Sevan – dodatkowo płatna ok. 8 EUR/os. Prze-
jazd do hotelu, kolacja i nocleg w okolicy Tsah-
kadzor. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do kompleksu klasztornego 
Geghard (lista UNESCO), gdzie przechowywano 
włócznię Longinusa, którą miał być przebity bok 
Chrystusa. Geghard jest zespołem klasztornym 
z VIII w. częściowo wykutym w skale. Następnie 
zwiedzimy Garni; świątynia boga Mitry usy-
tuowana na terenie dawnej letniej rezydencji 
króla Tiridatesa I, skąd rozciąga się przepiękna 
panorama na dolinę rzeki Azat. Po południu 
przejedziemy do Erywania gdzie zobaczymy 
pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa z 1915 
r. oraz podejdziemy pod słynną Kaskadę. Nowa-
torska forma architektoniczna miała oryginalnie 
upamiętniać 50-tą rocznicę włączenia Armenii 
do ZSRR; została jednak ukończona dopiero 
na początku XXI w., kiedy to nadano jej formę 
parku - galerii rzeźby współczesnej na wolnym 
powietrzu. Odwiedzimy też jedną z fabryk or-
miańskiego brandy. Przejazd do hotelu, kolacja 
i nocleg w okolicy Erywania. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do duchowej stolicy Armenii 
i siedziby jej patriarchów - katedry Eczmiadzyn. 
Dalej udamy się w kierunku granicy, odprawa 
celno - paszportowa i  przejazd malowniczą 
trasą do Wardzii, skalnego miasta - klasztoru 
usytuowanego na zboczu góry Eruszeti. W śre-
dniowieczu Wardzia służyła jako schronienie 
podczas najazdów mongolskich, była najwięk-
szym miastem Gruzji i mogła pomieścić nawet 
do 60 tys. osób. Kompleks wykuty jest w zboczu 
górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum 
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. freska-
mi. Kolacja i nocleg w okolicach Achalciche / 
Bakuriani. Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym 
wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu w hotelu i wykwate-
rowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego gru-
zińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wód 
mineralnych prosto ze źródła. Poczujemy się tu 

trochę jak kuracjusze w otoczeniu wysokogór-
skich krajobrazów. Czas wolny na spacer po par-
ku. Przed przyjazdem do Batumi zatrzymamy 
się jeszcze w okolicach Kutaisi, gdzie zwiedzimy 
klasztor Gelati i jedną z okolicznych jaskiń. Prze-
jazd do hotelu w Batumi na nocleg. Tego dnia 
obiad lub kolacja. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na dodatkowy ty-
dzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu 
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot 
do Polski
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Ww. program należy traktować ra-
mowo i może on ulec zmianie z zachowaniem 
wszystkich pozycji zwiedzania. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (7 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położone zwykle poza cen-
trami miast. Pokoje: 2 - osobowe (z możliwością 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozy-
cji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet oraz obia-
dokolacje wg. programu (bufet lub zestawy 
serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli na dalszych stronach lub 
więcej ofert w katalogu „Wypoczynek - Gru-
zja” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 
14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd + po-
byt w Batumi w wybranym hotelu), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyży-
wienie: podczas części objazdowej (7 śniadań 
i 5 obiadokolacji), a podczas części pobytowej 
- jak w opisie hoteli, opiekę pilota i rezydenta 
podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług 
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System 
-  razem ok. 135 EUR/os. płatne u pilota na miej-
scu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych 
posiłków we własnym zakresie (ok. 10-15 EUR 
za 1 posiłek) oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji/Armenii. Do wjaz-
du na teren Armenii wymagany jest paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Ubiór. W Gruzji i Armenii, poza plażami Batu-
mi, od turysty oczekiwany jest skromny ubiór: 
mężczyźni powinni mieć długie spodnie, kobie-
ty sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta 
decyduje się na spodnie, powinny być do ko-
stek. Wszyscy (zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni) powinni mieć okryte ramiona, kobiety nie 
powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. 
Bardzo prosimy stosować się do powyższych 
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać 
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla pań 
bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji i Ar-
menii w wielu obiektach sakralnych od kobiet 
wymaga się nakrycia głowy. 
Wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść 
po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, 
że na każdej trasie pokonujemy odcinki przez 
góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się 
od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie 
chroniące również przed deszczem oraz krem 
z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga! nie chodzi 
o kurtki zimowe. 
Waluty. Zarówno w Gruzji jak i w Armenii bę-
dzie konieczność wymiany pieniędzy na lokalne 
waluty - odpowiednio gruzińskie lari (GEL) i or-
miańskie dramy (AMD). Aktualne kursy można 
sprawdzić /porównać na www.xe.com. Lokalne 
bankomaty i terminale płatnicze przyjmują kar-
ty banków zagranicznych. W mniej rozwiniętych 
rejonach należy jednak posługiwać się gotówką.
Telefony. W Gruzji i Armenii działają telefony 
polskich operatorów GSM. Pytania odnośnie 
opłat za usługi w roamingu prosimy kierować 
bezpośrednio do operatorów. 
Język. W Gruzji i Armenii w dalszym ciągu naj-
popularniejszym językiem obcym jest rosyjski. 
Wbrew utartemu przekonaniu Gruzini nie mają 
nic przeciwko posługiwaniu się tym językiem.
Granica. Ze względu na złożoną sytuację poli-
tyczną w regionie należy być przygotowanym 
na bardziej szczegółowe kontrole graniczne 
- zarówno paszportowe jak i celne. Na większo-
ści granic będziemy też zmieniać autokary, co 
zazwyczaj wiąże się z koniecznością przejścia 
z bagażem dystansu kilkuset metrów. 
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 

pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na 
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopa-
trzyć się w środki przeciw dolegliwościom żo-
łądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolone 
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie 
zaświadczenia lekarskiego). 
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przy-
lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylo-
cie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek 
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot 
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na 
jego wywóz z kraju. Niektóre sklepy wydają go 
od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie.

CENA OD

3070 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Panorama 
***

od 970 zł

Sky Tower 
*****

od 1270 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: GUA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.06 - 09.06 3299 5349

09.06 - 16.06 3180 5430

16.06 - 23.06 3099 5520

23.06 - 30.06 3070 5549

30.06 - 07.07 3249 5630

07.07 - 14.07 3349 5599

14.07 - 21.07 3149 5599

21.07 - 28.07 3099 5599

28.07 - 04.08 3099 5599

04.08 - 11.08 3099 5630

11.08 - 18.08 3099 5630

18.08 - 25.08 3099 5630

25.08 - 01.09 3149 5630

01.09 - 08.09 3199 5599

08.09 - 15.09 3299 5599

15.09 - 22.09 3249 5470

22.09 - 29.09 3080 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2749 

Dopłata za pok. 1 os. od 560 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do Gruzji - Kutaisi. Po przylocie transfer do 
hotelu w okolicach Kutaisi. Czas wolny i nocleg 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu krótkie zwiedzanie Kutaisi. Miasto 
zamieszkałe jest od 4000 lat, było stolicą 
antycznego królestwa Kolchidy, do którego 
wg legendy przybył Jazon z  Argonautami 
po złote runo. W Kutaisi zwiedzimy klasztor 
Gelati (lista UNESCO) oraz zobaczymy nowy 
budynek parlamentu i fontannę Kolchidy. Na-
stępnie przejazd do Mcchety, pierwszej stolicy 
i religijnego centrum Gruzji, wpisanej na listę 
UNESCO. Wcześniej jeszcze podjedziemy pod 
kompleks Ananuri nad jez. Żynwalskim. Trasa 
prowadzi początkiem słynnej Gruzińskiej Drogi 
Wojennej i gwarantuje wspaniałe widoki. Zwie-
dzanie Mcchety, która przez kilka wieków była 
stolicą gruzińskiego królestwa Iberii. Rezydujący 
w Mcchecie król Mirian III w 317 r. przyjął chrze-
ścijaństwo, dlatego też później miasto było sie-

dzibą najwyższych władz gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego. Zobaczymy tu katedrę Sweti 
Cchoweli, która przez stulecia była miejscem ko-
ronacji i pochówku władców Gruzji - wg legendy 
złożona jest tu szata Chrystusa. Wjedziemy też 
na punkt widokowy przy kościele Dżwari. Prze-
jazd do hotelu w okolicach Tbilisi, ko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu 
zwiedzanie stolicy Gruzji. 
W  Tbilisi zobaczymy m. 
in. największą budowlę 
sakralną Zakaukazia - ka-
tedrę Trójcy Świętej, wje-
dziemy kolejką linową na 
Narikalę - starożytną twier-
dzę wznoszącą się nad miastem 
z  przepiękną panoramą miasta. 
Przejedziemy Aleją Rustawelego - najdłuższą 
ulicą w Tbilisi rozciągającą się pomiędzy placem 
Wolności, a placem Rewolucji Róż. Znajduje się 
przy niej m.in. stary parlament, Muzeum Narodo-
we, jak również liczne galerie, teatry i kawiarnie. 
W trakcie spaceru po starym mieście poznamy 
najstarszą część metropolii. Czas wolny. Następ-

nie dla chętnych kolacja w tradycyjnej restau-
racji, połączona z  programem artystycznym 
(dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.). Powrót do 
hotelu w okolicach Tbilisi na nocleg (w tym dniu 
nie ma kolacji w hotelu). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z 

hotelu i przejazd do granicy z Arme-
nią. Po odprawie celno-pasz-

portowej malowniczą trasą 
dotrzemy do klasztoru 
Goshavank. Doskonale 
zachowany kompleks po-
wstały w okresie XII-XIV 
w. był ośrodkiem nauko-

wym, gdzie wykładano 
nauki humanistyczne i pisa-

no prace naukowe. Następnie 
przejazd do położonego wysoko w 

górach jeziora Sevan zwanego Szmaragdem 
Armenii. Jest to drugie co do wielkości słod-
kowodne jezioro górskie na świecie, położone 
na wysokości ok. 1900 m.n.p.m. Zwiedzanie 
klasztoru Sevanawank z VIII - IX w. Tak zwany 
„Czarny Klasztor” był wg przekazów miejscem 
banicji wysoko urodzonych, jak również grzesz-
nych duchownych. Kobiety nie miały tu wstępu. 
Przy sprzyjającej pogodzie dla chętnych krótka 
wycieczka łodziami po jeziorze Sevan – dodat-
kowo płatna ok. 8 EUR/os . Przejazd do hotelu, 
kolacja i nocleg w okolicy Tsahkadzor. (Trasa 
ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do kompleksu klasztornego 
Geghard (lista UNESCO), gdzie przechowywa-
no włócznię Longinusa, którą miał być przebity 
bok Chrystusa. Geghard jest zespołem klasz-
tornym z VIII w. częściowo wykutym w skale. 
Następnie zwiedzimy Garni; świątynia boga 

Mitry usytuowana na terenie dawnej letniej 
rezydencji króla Tiridatesa I, skąd rozciąga się 
przepiękna panorama na dolinę rzeki Azat. 
Po południu przejedziemy do Erywania gdzie 
zobaczymy pomnik poświęcony ofiarom ludo-
bójstwa z 1915 r. oraz podejdziemy pod słynną 
Kaskadę. Nowatorska forma architektoniczna 
miała oryginalnie upamiętniać 50-tą rocznicę 
włączenia Armenii do ZSRR; została jednak 
ukończona dopiero na początku XXI w., kiedy to 
nadano jej formę parku - galerii rzeźby współ-
czesnej na wolnym powietrzu. Odwiedzimy też 
jedną z fabryk ormiańskiego brandy. Przejazd 
do hotelu, kolacja i nocleg w okolicy Erywania. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do duchowej stolicy Armenii 
i siedziby jej patriarchów - katedry Eczmiadzyn. 
Dalej udamy się w kierunku granicy, odprawa 
celno - paszportowa i  przejazd malowniczą 
trasą do Wardzii, skalnego miasta - klasztoru 
usytuowanego na zboczu góry Eruszeti. W śre-
dniowieczu Wardzia służyła jako schronienie 
podczas najazdów mongolskich, była najwięk-
szym miastem Gruzji i mogła pomieścić nawet 
do 60 tys. osób. Kompleks wykuty jest w zboczu 
górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum 
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. freska-
mi. Kolacja i nocleg w okolicach Achalciche / 
Bakuriani. Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym 
wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu w hotelu i wykwa-
terowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego 
gruzińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy 
wód mineralnych prosto ze źródła. Po krótkim 
czasie wolnym na spacer po parku zdrojowym 
wrócimy w okolice Kutaisi, gdzie zwiedzimy 
jedną z okolicznych jaskiń znaną z bogatych 

Gruzja i Armenia – Ormiański świat z Kutaisi 
W programie: Rioni i Argonauci • Gori - dom Stalina • Tbilisi - kulturowy tygiel • Mccheta - religijna stolica Gruzji • klasztor Goshavank 

• jezioro Sevan - Szmaragd Armenii • fabryka brandy w Erywaniu • Geghard - „monastyr włóczni” • Eczmiadzyn – „ormiański Watykan” 

• Wardzia - klasztor wykuty w skale • Bordżomi - „alpejskie uzdrowisko”
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk  

      –› Tour Guide System 
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form krasowych. Przejazd do hotelu w Kutaisi 
na nocleg. Tego dnia obiad lub kolacja. (Trasa 
ok. 160 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Program należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszyst-
kich pozycji zwiedzania. Kolejność realizacji 
punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
HOTELE 
Hotele *** klasy turystycznej (7 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położone zwykle poza cen-
trami miast. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozy-
cji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet oraz obia-
dokolacje wg. programu (bufet lub zestawy 
serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Kutaisi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wy-
żywienie (7 śniadań i 5 obiadokolacji), opiekę 
pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług 
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System - 
razem ok. 135 EUR/os płatne pilotowi na miej-
scu; wycieczek  fakultatywnych, dodatkowych 
posiłków we własnym zakresie (ok. 10-15 EUR 
za 1 posiłek) oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji/Armenii. Do wjaz-
du na teren Armenii wymagany jest paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Ubiór. W Gruzji i Armenii, poza plażami Batu-
mi, od turysty oczekiwany jest skromny ubiór: 
mężczyźni powinni mieć długie spodnie, kobie-
ty sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta 
decyduje się na spodnie, powinny być do ko-
stek. Wszyscy (zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni) powinni mieć okryte ramiona, kobiety nie 
powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. 
Bardzo prosimy stosować się do powyższych 
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać 
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla pań 
bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji i Ar-
menii w wielu obiektach sakralnych od kobiet 
wymaga się nakrycia głowy. 
Wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść 
po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, 
że na każdej trasie pokonujemy odcinki przez 
góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się 
od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie 
chroniące również przed deszczem oraz krem 
z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga! nie chodzi 
o kurtki zimowe. 
Waluty. Zarówno w Gruzji jak i w Armenii bę-
dzie konieczność wymiany pieniędzy na lokalne 
waluty - odpowiednio gruzińskie lari (GEL) i or-
miańskie dramy (AMD). Aktualne kursy można 
sprawdzić /porównać na www.xe.com. Lokalne 
bankomaty i terminale płatnicze przyjmują kar-
ty banków zagranicznych. W mniej rozwiniętych 
rejonach należy jednak posługiwać się gotówką.
Telefony. W Gruzji i Armenii działają telefony 
polskich operatorów GSM. Pytania odnośnie 
opłat za usługi w roamingu prosimy kierować 
bezpośrednio do operatorów. 

Język. W Gruzji i Armenii w dalszym ciągu naj-
popularniejszym językiem obcym jest rosyjski. 
Wbrew utartemu przekonaniu Gruzini nie mają 
nic przeciwko posługiwaniu się tym językiem.
Granica. Ze względu na złożoną sytuację poli-
tyczną w regionie należy być przygotowanym 
na bardziej szczegółowe kontrole graniczne 
- zarówno paszportowe jak i celne. Na większo-
ści granic będziemy też zmieniać autokary, co 
zazwyczaj wiąże się z koniecznością przejścia 
z bagażem dystansu kilkuset metrów. 
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na 
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopa-
trzyć się w środki przeciw dolegliwościom żo-
łądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolone 
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie 
zaświadczenia lekarskiego). 
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przy-
lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylo-
cie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek 
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot 
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na 
jego wywóz z kraju. Niektóre sklepy wydają go 
od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2970 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 05.05 3349 5730

05.05 - 12.05 3099 5549

12.05 - 19.05 2999 5549

19.05 - 26.05 3099 5599

26.05 - 02.06 2999 5520

02.06 - 09.06 2970 5399

09.06 - 16.06 3049 5520

16.06 - 23.06 2980 5399

23.06 - 30.06 2999 5430

30.06 - 07.07 3049 5520

07.07 - 14.07 3049 5520

14.07 - 21.07 3049 5520

21.07 - 28.07 3049 5520

28.07 - 04.08 3049 5520

04.08 - 11.08 3049 5520

11.08 - 18.08 3049 5520

18.08 - 25.08 3049 5520

25.08 - 01.09 3049 5520

01.09 - 08.09 3070 5520

08.09 - 15.09 3049 5520

15.09 - 22.09 2980 5399

22.09 - 29.09 2970 5399

29.09 - 06.10 2999 5470

06.10 - 13.10 3049 5520

13.10 - 20.10 2999 5430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2630 

Dopłata za pok. 1 os. od 571 

Kod imprezy: GKA

więcej na: R.pl
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Gruzja i Armenia  
– Spod szczytów Kaukazu w doliny Armenii
W programie: Gruzińska Droga Wojenna i wysoki Kaukaz • Tibilisi • Mccheta • klasztor Goshavank i Haghartsin • jezioro Sevan 

• Monastyr Świętej Włóczni • Tatew • Zorac Karer • Wardzia - miasto wykute w skale • Batumi - czarnomorski kurort

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: r.pl/rozklady. 
Wylot do Gruzji - Batumi. Po przylocie transfer 
do hotelu w okolicy Batumi. Czas wolny i nocleg 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii jest 
dziś najsłynniejszym kurortem nadmorskim 
Gruzji. Powszechnie znane są tutejsze plaże 
oraz jedna z najdłuższych na świecie promenada, 
przyciągająca rzesze turystów. Podziwiać tu 

można także urokliwe uliczki, eleganckie kamie-
nice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną 
roślinność. Śpiewające fontanny, kluby nocne, 
delfinarium, różnorodne atrakcje - wszystko to 
czyni miasto pełnym życia i niepowtarzalnym. 
Zobaczymy starą i nową część miasta, prome-
nadę z Wieżą Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac 
i statuę Medei nawiązującą do mitu o złotym ru-
nie. Przejedziemy również aleją im. Marii i Lecha 
Kaczyńskich. Następnie przejedziemy do Kutaisi. 
Miasto zamieszkałe jest od 4000 lat i było stolicą 
antycznego królestwa Kolchidy, do którego wg 
legendy przybył Jazon z Argonautami po zło-
te runo. W Kutaisi zwiedzimy katedrę Bagrati, 
jak również klasztor Gelati (lista UNESCO) oraz 
zobaczymy nowy budynek parlamentu. Kolacja 
i nocleg w Kutaisi. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu w hotelu i wykwate-
rowaniu spacer po centrum Kutaisi. Będzie też 
czas wolny na tutejszym bazarze. Następnie 
przejazd do Gori, które zostało ufundowane 
przez jednego z  najsławniejszych władców 
Gruzji, Dawida IV Budowniczego (1089 - 1125). 
Wizyta w domu - muzeum Stalina. Zobaczymy 
również wagon, którym dyktator pojechał na 
konferencję do Poczdamu. Następnie odwie-
dzimy Uplisciche, jedną z najstarszych osad na 
Kaukazie. Budowane od V w. p.n.e do późnego 
średniowiecza i usytuowane na skalistym, wyso-
kim brzegu Kury, miasto było ważnym punktem 
handlowym na Jedwabnym Szlaku. Przejazd 
Gruzińską Drogą Wojenną do Gudauri. Kolacja 
i nocleg w okolicy Gudauri. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka do Ste-
pantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejscowości 

położonej przy granicy z  Rosją. Przy dobrej 
pogodzie rozciągają się stąd wspaniałe widoki 
na szczyty Kaukazu z masywem Kazbek o wys. 
5033 m n.p.m. Tu przesiądziemy się do samo-
chodów terenowych i podjedziemy do kościółka 
Cminda Sameba. Fotografie tej XIV w. świątyni 
są ozdobą wszystkich albumów i przewodników 
po Gruzji. Tego dnia obiad lub kolacja. Powrót na 
nocleg w okolicach Gudauri. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Mcchety: pierwszej stoli-
cy i religijnego centrum Gruzji, wpisanej na listę 
UNESCO. Po drodze zatrzymamy się jeszcze na 
zdjęcia przy fortecy Ananuri. Mcchetę założono 
już w głębokiej starożytności. Położona przy 
ważnym trakcie handlowym łączącym Morze 
Czarne z  miastami na wybrzeżu kaspijskim. 
przez kilka wieków była stolicą gruzińskiego 
królestwa Iberii. Rezydujący tu król Mirian III 
w 317 r. przyjął chrześcijaństwo, dlatego też 
później miasto było siedzibą najwyższych władz 
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Odwie-
dzimy katedrę Sweti Cchoweli, która przez stu-
lecia była miejscem koronacji i pochówku wład-
ców Gruzji - wg legendy złożona jest tu szata 
Chrystusa. Wjedziemy też na punkt widokowy 
przy kościele Dżwari. Następnie przejazd do Tbi-
lisi, zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 140 km). 
Dla chętnych kolacja w gruzińskiej restauracji, 
połączona z programem artystycznym (dodat-
kowo płatna ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się na całodnio-
we zwiedzanie Tbilisi. Zobaczymy m. in. najwięk-
szą budowlę sakralną Zakaukazia - katedrę Trójcy 
Świętej, cerkiew Metechi z XIII w., położoną wy-

soko nad rzeką Kurą. Wjedziemy kolejką linową 
na Narikalę - starożytną twierdzę wznoszącą się 
nad Tbilisi z przepiękną panoramą miasta. Prze-
jedziemy Aleją Rustawelego - najdłuższą ulicą 
w Tbilisi, rozciągającą się pomiędzy placem Wol-
ności a placem Rewolucji Róż. Znajdują się przy 
niej m.in. stary parlament, Muzeum Narodowe, 
jak również liczne galerie, teatry i kawiarnie. Po-
wrót do hotelu w okolicy Tbilisi, kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do pięknie 
położonego ponad doliną Alazani miasta Si-
gnagi. Leży ono w regionie Kachetia, znanym 
na całym świecie z doskonałych win. W mie-
ście zobaczymy malownicze uliczki, główny 
plac miejski, pozostałości murów obronnych. 
Odwiedzimy pobliski klasztor żeński w Bodbe 
- miejsce spoczynku św. Nino, patronki Gruzji. 
Wstąpimy też do jednej z lokalnych winiarni, 
aby spróbować miejscowego wina. Podczas 
zwiedzania obiad. Powrót na nocleg w hotelu 
w okolicy Tbilisi. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do granicy z Armenią. Po 
odprawie celno-paszportowej przejazd ma-
lowniczą trasą przez najbardziej zielone tereny 
Armenii. Dotrzemy do klasztoru Goshavank. 
Doskonale zachowany kompleks powstały 
w okresie XII-XIV w. był ośrodkiem naukowym 
gdzie wykładano nauki humanistyczne i pisano 
prace naukowe. W pobliżu zobaczymy jeszcze 
równie imponujący klasztor Haghartsin. Oba 
obiekty uważane są za jedne z najcenniejszych 
zabytków architektury sakralnej kraju. Następ-
nie przejazd do Tsakhadzoru / Erywania; kolacja, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do położonego wysoko w górach 
jeziora Sevan zwanego Szmaragdem Armenii. 
Jest to drugie co do wielkości słodkowodne 
jezioro górskie na świecie znajdujące się na wy-
sokości ok. 1900 m n.p.m. Zwiedzanie klasztoru 
Sevanawank z VIII - IX w. Tak zwany „Czarny 
Klasztor” był wg przekazów miejscem banicji 
grzesznych duchownych, do którego kobiety 
nie miały wstępu. Przy sprzyjającej pogodzie 
dla chętnych krótka wycieczka łodziami po je-
ziorze Sevan - dodatkowo płatna ok. 8 EUR/os. 
Następnie udamy się do Noratus. Zwiedzimy tu 
największy zachowany cmentarz chaczkarów 
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Jeśli chciałbyś poznać dwie kultury 
i dwa kraje – rozciągające się od 
Morza Czarnego przez cały Kaukaz 
– w ramach jednej wyprawy, jeśli 
chciałbyś zobaczyć oszałamiający 
widoki, skosztować lokalne potrawy 
i przysmaki ta wycieczka jest świet-
nym wyborem. Wielokulturowe Tbili-
si, z unikatowymi zabytkami i Erewan 
z niepowtarzalną, jedyną w swoim 
rodzaju architekturą to tylko niektóre 
z atrakcji jakie na Ciebie czekają. 

Irakli Lagvilava
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni



131

Kaukaz Południowy Gruzja

-charakterystycznych ormiańskich kamiennych 
krzyży nagrobnych. Dalej przejazd przez prze-
łęcz Vorotan (2344 m n.p.m.) z widokami na 
masywy górskie. Następny przystanek to Zorac 
Karer - „ormiańskie Stonehenge”. Archeolodzy 
uważają, że kromlech z 3000 r. p.n.e, służył 
niegdyś jako obserwatorium astronomiczne. 
Wieczorem zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Goris. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 10  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Udamy się na zwiedzanie spektakularnie 
położonego na półce skalnej nad przepaścią 
średniowiecznego zespołu klasztornego Tatew. 
Jest to jeden z najpiękniejszych ormiańskich 
klasztorów, do którego dotrzemy najdłuższą 
na świecie kolejką linową przerzuconą nad głę-
bokim wąwozem rzeki Worotan. Wracając do 
Erywania odwiedzimy położony wysoko ponad 
doliną klasztor Norawank, znany z pasjonującej 
architektury, chaczkarów i studni, w której mni-
si chronili się w czasie najazdów. Przejedziemy 
następnie w kierunku doliny Araksu, gdzie na 
pewnym odcinku widać aż cztery kraje jedno-
cześnie: Armenię, Azerbejdżan, Turcję i  Iran. 
Na ostatnim odcinku trasy przy dobrej pogo-
dzie będzie towarzyszył nam widok szczytów 
Araratu. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Erywania, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do komplek-
su klasztornego Geghard (lista UNESCO), gdzie 
przechowywano włócznię Longinusa, którą miał 
być przebity bok Chrystusa. Geghard jest zespo-
łem klasztornym z VIII w. częściowo wykutym 
w skale. Następnie zwiedzimy Garni; świątynia 
boga Mitry usytuowana na terenie dawnej let-
niej rezydencji króla Tiridatesa I, skąd rozciąga 
się przepiękna panorama na dolinę rzeki Azat. Po 
południu wrócimy do Erywania gdzie zobaczymy 
pomnik poświęcony ofiarom Ludobójstwa z 1915 
r. oraz podejdziemy pod słynną Kaskadę. Nowa-
torska forma architektoniczna miała oryginalnie 
upamiętniać 50 - tą rocznicę włączenia Armenii 
do ZSRR; została jednak ukończona dopiero 
na początku XXI w., kiedy to nadano jej formę 
parku - galerii rzeźby współczesnej na wolnym 
powietrzu. Odwiedzimy też jedną z fabryk or-
miańskiego brandy. Przejazd do hotelu, kolacja 
i nocleg w okolicy Erywania. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do duchowej stolicy 
Armenii i siedziby jej patriarchów - katedry Ecz-
miadzyn. Następnie przejazd w kierunku granicy 
ormiańsko - gruzińskiej. Odprawa celno - pasz-
portowa i przejazd malowniczą trasą do Wardzii, 
skalnego miasta - klasztoru usytuowanego na 
zboczu góry Eruszeti. W średniowieczu Wardzia 
służyła jako schronienie podczas najazdów mon-
golskich, była największym miastem Gruzji i mo-

gła pomieścić nawet do 60 tys. osób. Kompleks 
wykuty jest w zboczu górskim na kilkunastu po-
ziomach, jego centrum stanowi kościół Wniebo-
wzięcia z XII w. freskami. Kolacja i nocleg w oko-
licach Achalciche/Bakuriani. (Trasa ok. 350 km). 
Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym wieczorem.
 Dzień 13  Po śniadaniu w hotelu i wykwate-
rowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego gru-
zińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wód 
mineralnych prosto ze źródła. Poczujemy się 
tu trochę jak kuracjusze w otoczeniu wysoko-
górskich krajobrazów. Czas wolny na spacer po 
parku. Przed przyjazdem do Batumi zatrzyma-
my się jeszcze w okolicach Kutaisi i zwiedzimy 
jedną z okolicznych jaskiń. Przejazd do hotelu 
w  Batumi zakwaterowanie, kolacja i  nocleg. 
(Trasa ok. 380 km).
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu. Dzień wol-
ny na wypoczynek. Dla chętnych wycieczka 
fakultatywna w góry Adżarii, podczas której 
zobaczymy doskonale zachowane mury forte-
cy w Gonio, wodospad i zabytkowy kamienny 
most w Makhuntseti. Odwiedzimy też winiarnię 
gdzie spróbujemy adżarskich win. Wycieczkę 
zakończymy obiadem u gościnnych adżarskich 
gospodarzy. Cena - ok. 45 EUR/os.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery 
na lotnisko w Batumi i powrót do Polski.
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwy-
kle poza centrami miast (14 rozpoczętych dób 
hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozy-
cji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie:
śniadania kontynentalne typu bufet oraz kola-
cje lub obiady wg programu (bufet lub zestawy 
serwowane do stolików).Kategoria lokalna: ***
Uwagi! Ww. program należy traktować ra-
mowo i może on ulec zmianie z zachowaniem 
wszystkich pozycji zwiedzania. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (14 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu), przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyży-
wienie: podczas części objazdowej (14 śniadań 
i 11 obiadów lub kolacji), opiekę pilota i rezyden-
ta podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług 
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System - 
ok. 175 EUR/os płatne pilotowi na miejscu; wycie-

czek fakultatywnych, dodatkowych posiłków we 
własnym zakresie (ok. 10-15 EUR/1 posiłek), napoi 
do posiłków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjeździe do Gruzji/Armenii. Do wjaz-
du na teren Armenii wymagany jest paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Ubiór. W Gruzji i Armenii, poza plażami Batu-
mi, od turysty oczekiwany jest skromny ubiór: 
mężczyźni powinni mieć długie spodnie, kobie-
ty sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta 
decyduje się na spodnie, powinny być do ko-
stek. Wszyscy (zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni) powinni mieć okryte ramiona, kobiety nie 
powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. 
Bardzo prosimy stosować się do powyższych 
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać 
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla pań 
bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji i Ar-
menii w wielu obiektach sakralnych od kobiet 
wymaga się nakrycia głowy. 
Granica. Ze względu na złożoną sytuację poli-
tyczną w regionie należy być przygotowanym 
na bardziej szczegółowe kontrole graniczne 
- zarówno paszportowe jak i celne. Na większo-
ści granic będziemy też zmieniać autokary, co 
zazwyczaj wiąże się z koniecznością przejścia 
z bagażem dystansu kilkuset metrów. 

Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. 
Szczegółowe oraz inne przydatne informacje 
dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl

CENA OD

4649 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: GUM/GKM

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.06 - 16.06 4649 8149

16.06 - 30.06 4749 8349

30.06 - 14.07 4849 8520

07.07 - 21.07 4849 8520

14.07 - 28.07 4849 8520

21.07 - 04.08 4849 8520

28.07 - 11.08 4849 8520

04.08 - 18.08 4849 8520

11.08 - 25.08 4849 8520

18.08 - 01.09 4849 8520

01.09 - 15.09 4949 8470

08.09 - 22.09 4799 8470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3849 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dostępny również przelot do/z 
Kutaisi – kod imprezy GKM. Wszelkie 
punkty programu GUM realizowane 
są również w programie GKM, szcze-
gółowy program imprezy dostępny 
na R.pl.

więcej na: R.pl
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W programie: Gori - dom Stalina • Upliscyche - skalne miasto • Tbilisi - kulturowy tygiel • Mccheta - religijna stolica Gruzji • Sheki - 
na Jedwabnym Szlaku • Lachicz z rękodziełem • Baku - miasto ropy • Qobustan z wulkanami błotnymi • Czarny Klasztor i chaczkary  

• klasztor Goshavan • Jezioro Sevan - szmaragd Armenii • fabryka brandy w Erywaniu • Geghard - monastyr włóczni • Eczmiadzyn - 
ormiański „Watykan” • Wardzia - klasztor wykuty w skale • Borjomi - „alpejskie uzdrowisko” • Batumi - czarnomorski kurort

Gruzja, Azerbejdżan, Armenia – Czas na Kaukaz

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualny rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/
rozklady. Wylot do Gruzji - Batumi. Po przy-
locie transfer do hotelu w okolicach Batumi. 
Czas wolny i nocleg (w tym dniu nie ma kolacji 
w hotelu).
* Dostępny również przelot do/z Kutaisi – kod 
imprezy GKZ.
 Dzień 2  Po śniadaniu w hotelu i wykwatero-
waniu przejazd do Gori, które zostało ufundo-
wane przez jednego z najsławniejszych królów 
Gruzji, Dawida IV Budowniczego (1089 - 1125). 
Wizyta w muzeum Stalina. Zobaczymy wagon, 
którym dyktator pojechał na konferencję do Po-
czdamu. Odwiedzimy skalne miasto Uplisciche 
- jedną z najstarszych osad na Kaukazie. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Tbilisi, kolacja i nocleg. 
(Trasa: ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu całodniowe zwiedza-
nie Tbilisi i okolic. Zaczniemy od przejazdu do 
miasta Mccheta (UNESCO), pierwszej stolicy 
oraz religijnego centrum Gruzji. Położona przy 
ważnym trakcie handlowym, łączącym brzeg 

Morza Czarnego z miastami na wybrzeżu ka-
spijskim, istniała już w głębokiej starożytno-
ści. Zobaczymy katedrę Sweti Cchoweli, która 
w ciągu stuleci była miejscem koronacji i po-
chówku władców Gruzji oraz siedzibą najwyż-
szych władz kościoła. Podjedziemy również na 
punkt widokowy pod kościółkiem Dżwari skąd 
rozciąga się przepiękny widok na Mcchetę. Po 
południu powrót do Tbilisi. Zobaczymy m. in. 
największą budowlę sakralną Zakaukazia - ka-
tedrę Trójcy Świętej, cerkiew Metechi z XIII w. 
Wjedziemy kolejką linową na Narikalę - sta-
rożytną twierdzę wznoszącą się nad Tbilisi. 
Przejedziemy Aleją Rustawelego - najdłuższą 
ulicą w Tbilisi. Znajdują się przy niej m.in. stary 
parlament, Muzeum Narodowe, jak również licz-
ne galerie, teatry i kawiarnie. Powrót do hotelu 
okolicy Tbilisi, kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu dzień wolny na samo-
dzielne zwiedzanie stolicy Gruzji lub wycieczka 
fakultatywna Gruzińską Drogą Wojenną (do-
datkowo płatna ok. 50 EUR/os., min. 10 os.). Po 
śniadaniu wyruszymy w stronę Wysokiego Kau-
kazu krętą, górską drogą. Pierwszym przystan-

kiem będzie punkt widokowy przy położonej 
nad Jeziorem Żynwalskim fortecy Ananuri. Na-
stępnie pokonując Przełęcz Krzyżową dotrzemy 
do Stepantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejsco-
wości położonej już przy granicy z Rosją. Przy 
dobrej pogodzie rozciągają się stąd wspaniałe 
widoki na szczyty Kaukazu: mamy szansę ujrzeć 
masyw Kazbek o wys. 5033 m.n.p.m. Tu przesią-
dziemy się do samochodów terenowych i pod-
jedziemy do kościółka Cminda Sameba. Foto-
grafie tej XIV w. świątyni są ozdobą wszystkich 
albumów i przewodników po Gruzji. W trakcie 
wycieczki obiad. Następnie powrót do hotelu 
w okolicy Tbilisi na nocleg. Wieczorem, również 
dla chętnych kolacja z programem artystycznym 
w tradycyjnej gruzińskiej restauracji - dodatko-
wo płatna ok. 30 EUR/os. (w tym dniu nie ma 
kolacji w hotelu). (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do granicy z Azer-
bejdżanem. Odprawa celno-paszportowa 
i przejazd do Sheki. Jest to miasto usytuowane 
700 m n.p.m., otoczone górami i dębowym la-
sem, przypomina starożytny amfiteatr. Dawni 
władcy, chanowie, ulokowali tu w XVIII w. swój 
letni pałac w orientalnym stylu, jeden z najcen-
niejszych i najwspanialszych w tej części świata 
z unikatowymi freskami i witrażami. Zobaczymy 
również karawanseraj - dawny zajazd dla kara-
wan kupieckich. Przejazd do hotelu w okolicy 
Sheki na kolację i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do kaukaskiej wioski Kisz 
z kamienną zabudową i brukowanymi ulicz-
kami. Zobaczymy tu świetnie zachowany al-
bański kościół z XII w. Dalsza trasa poprowadzi 
nas do malowniczo położonej w górskim wą-

wozie wioski Lachicz. Miasteczko znane jest 
z charakterystycznej, doskonale zachowanej 
zabudowy oraz z warsztatów rękodzielniczych 
specjalizujących się w wyrobach miedzianych 
oraz tkaniu dywanów. W Lachicz mamy szansę 
zobaczyć jak tradycyjną techniką wyrabiane są 
miedziane tace, talerze, dzbany i czary. Przejazd 
do hotelu w okolicy Baku na kolację i nocleg. 
(Trasa ok. 330 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu w hotelu zwiedzanie 
Baku, największego miasta nad Morzem Kaspij-
skim, gdzie żyje ¼ ludności całego Azerbejdża-
nu. Zobaczymy ze wzgórza panoramę miasta 
amfiteatralnie rozlokowanego w Zatoce Bakij-
skiej z Prospektem Nafciarzy, czyli promenadą 
ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Baku podzielone 
jest na 2 części: współczesną z deptakami i fon-
tannami oraz historyczną z minaretami, wąskimi 
uliczkami i sprzedawcami dywanów. Zjedziemy 
do centrum miasta aby przyjrzeć się z bliska 
jego symbolom. Zobaczymy Wieżę Dziewiczą 
z XII w., Pałac Szachów Szyrwanu, Karawanse-
raj. Przejedziemy trasą przez pola naftowe na 
półwysep Apszeroński i zwiedzimy świątynię 
ognia Ataszgah, święte miejsce zoroastrian. Dla 
chętnych kolacja z programem artystycznym 
w restauracji - dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Powrót do 
hotelu w okolicy Baku, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Qobustanu. Zobaczymy 
tu prehistoryczne ryty naskalne dokumentujące 
życie dawnych mieszkańców tego rejonu. Pod-
jedziemy też do unikatowych wulkanów, z któ-
rych zamiast lawy wypływa błoto! Powrót do 
Baku, kolacja w restauracji i transfer na dworzec 
kolejowy. Nocny przejazd pociągiem sypialnym 
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do Gruzji (przedziały 4 - osobowe) (Trasa:ok. 
180 km autokar/bus + ok. 500 km, pociąg).
 Dzień 9  Przyjazd na granicę z Gruzją. Po od-
prawie celno-paszportowej przesiadka do auto-
karu i przejazd do granicy z Armenią (w tym dniu 
śniadanie w formie suchego prowiantu). Kolejna 
odprawa graniczna, następnie przejazd malow-
niczą, górską trasą, którą dotrzemy do klasztoru 
Goshavank. Doskonale zachowany kompleks 
powstały w okresie XII-XIV w. był ośrodkiem na-
ukowym, gdzie wykładano nauki humanistyczne 
i pisano prace naukowe. Następnie przejazd do 
położonego wysoko w górach jeziora Sevan, 
tzw. Szmaragdu Armenii. Jest to drugie co do 
wielkości słodkowodne jezioro górskie na świe-
cie położone na wysokości ok. 1900 m n.p.m. 
Zwiedzanie klasztoru Sevanawank z VIII-IX w. 
Tak zwany „Czarny Klasztor” był wg przekazów 
miejscem banicji grzesznych duchownych, do 
którego kobiety nie miały wstępu. Przy sprzy-
jającej pogodzie dla chętnych krótka wycieczka 
łodziami po jeziorze Sevan – dodatkowo płatna 
ok. 8 EUR/os. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg 
w okolicy Tsahkadzor. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu i  wy-
kwaterowaniu z hotelu udamy się na cmen-
tarz chaczkarów - tradycyjnych ormiańskich 
kamiennych krzyży nagrobnych. Następnie 
przejazd do kompleksu klasztornego Geghard 
(lista UNESCO), gdzie przechowywano włócznię 
Longinusa, którą miał być przebity bok Chrystu-
sa. Geghard jest zespołem klasztornym z VIII w. 
częściowo wykutym w skale. Po drodze zwiedzi-
my Garni; świątynia boga Mitry usytuowana na 
terenie dawnej letniej rezydencji króla Tiridate-
sa I, skąd rozciąga się przepiękna panorama na 
dolinę rzeki Azat. Po południu przejedziemy do 
Erywania gdzie zobaczymy pomnik poświęcony 
ofiarom Ludobójstwa z 1915 r. oraz podejdziemy 
pod słynną Kaskadę. Nowatorska forma archi-
tektoniczna miała oryginalnie upamiętniać 50-
tą rocznicę włączenia Armenii do ZSRR; została 
jednak ukończona dopiero na początku XXI w., 
kiedy to nadano jej formę parku - galerii rzeźby 
współczesnej na wolnym powietrzu. Przejazd 
do hotelu, kolacja i nocleg w okolicy Erywania. 
(Trasa ok. 160 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Eczmia-
dzynu - duchowej stolicy Armenii i  siedziby 
jej patriarchów Zwiedzimy katedrę, której 
początki sięgają IV w, kiedy to Armenia jako 
pierwsze państwo świata przyjęła oficjalnie 
chrześcijaństwo. Dalej zwiedzimy ruiny katedry 
Zwartnoc z VII w. Oba kompleksy figurują na 
liście UNESCO. Odwiedzimy też jedną z fabryk 
ormiańskiego brandy. Nocleg i kolacja w hotelu 
w okolicach Erywania. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do Saghmosawank, 

średniowiecznego ”klasztoru psalmów” usy-
tuowanego nad malowniczym kanionem rzeki 
Kasah. Następnie udamy się w kierunku granicy, 
odprawa celno - paszportowa i przejazd malow-
niczą trasą do Wardzii, skalnego miasta - klasz-
toru usytuowanego na zboczu góry Eruszeti. 
W średniowieczu Wardzia służyła jako schro-
nienie podczas najazdów mongolskich, była 
największym miastem Gruzji i mogła pomieścić 
nawet do 60 tys. osób. Kompleks wykuty jest 
w zboczu górskim na kilkunastu poziomach, 
jego centrum stanowi kościół Wniebowzięcia 
z XII w. freskami. Kolacja i nocleg w okolicach 
Achalciche / Bakuriani. (Trasa ok. 380 km). 
Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym wieczorem. 
 Dzień 13  Po śniadaniu w hotelu i wykwate-
rowaniu, przejazd do Bordżomi, słynnego gru-
zińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wody 
mineralnej ze źródła w Parku Wód Mineralnych. 
Poczujemy się trochę jak kuracjusze w otocze-
niu alpejskich krajobrazów, będzie czas wolny na 
spacer po parku. Następnie udamy się do Kuta-
isi, gdzie będziemy podziwiać monastyr Gelati 
(lista UNESCO) oraz nowy budynek parlamentu. 
Kutaisi zamieszkałe od 4000 lat, było stolicą an-
tycznego królestwa Kolchidy. Według znanego 
mitu tu właśnie przybyli Argonauci w poszuki-
waniu złotego runa. Przejazd do hotelu w Batu-
mi na kolację i nocleg. (Trasa:ok. 350 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
Batumi. Stolica Adżarii jest dziś najsłynniejszym 
kurortem nadmorskim Gruzji. Powszechnie zna-
ne są tutejsze plaże oraz jedna z najdłuższych 
na świecie promenada przyciągająca rzesze 
turystów. Podziwiać tu można także urokliwe 
uliczki, eleganckie kamienice, świątynie różnych 
wyznań i subtropikalną roślinność. Śpiewające 
fontanny, kluby nocne, delfinarium, różnorodne 
atrakcje - wszystko to czyni miasto pełnym życia 
i niepowtarzalnym. Zobaczymy starą i nową część 
miasta, promenadę z Wieżą Alfabetu i figurami 
„Ali i Nino”, plac i statuę Medei nawiązującą do 
mitu o złotym runie. Przejedziemy Aleją im. Marii 
i Lecha Kaczyńskich. Obiadokolacja w jednej z ba-
tumskich restauracji. Powrót do hotelu w Batumi.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery 
na lotnisko w Batumi i powrót do Polski. Do-
kładne godziny transferów poda pilot/rezydent 
Rainbow na miejscu na dzień przed wylotem.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program należy traktować ramowo i może on 
ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji 
zwiedzania. 
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (13 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położone zwykle poza cen-
trami miast. Nocny pociąg sypialny z Baku do 
granicy z Gruzją (1 rozpoczęta doba hotelowa, 
przedziały tylko 4 - osobowe). Uwaga! Pocią-
gi w Azerbejdżanie/Gruzji mogą różnić się od 
tych europejskich, dlatego też należy być przy-
gotowanym na pewne niewygody i nie zawsze 
najczystsze warunki podróżowania. Pokoje: 2 - 
osobowe (z możliwością dostawki), wszystkie 
z łazienkami. Do dyspozycji gości: lobby, restau-
racja i bar. Wyżywienie: śniadania kontynental-
ne typu bufet oraz obiadokolacje wg programu 
(bufet lub zestawy serwowane do stolików).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (13 rozpoczętych 
dób hotelowych podczas objazdu + 1  rozpo-

częta doba w pociągu sypialnym), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, nocny 
przejazd klimatyzowanym pociągiem Baku - 
Gardabani, wyżywienie: podczas części objaz-
dowej (14  śniadań/pakietów śniadaniowych 
i 11 obiadokolacji wg programu), opiekę pilota 
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
wizę do Azerbejdżanu (wizowanie w Polsce, 
opłata wg cennika), kosztów biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, usług przewodnic-
kich, napiwków, Tour Guide System  – razem ok. 
190 EUR/os płatne pilotowi na miejscu; wycie-
czek  fakultatywnych, dodatkowych posiłków 
we własnym zakresie (ok. 10-15 EUR/1 posiłek) 
oraz innych wydatków osobistych. 
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Dla obywateli polskich nie jest wymagana 
wiza przy wjedzie do Gruzji oraz Armenii, wy-
magany jest paszport ważny co najmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu. Konieczna jest wiza do 
Azerbejdżanu. Szczegółowe informacje o doku-
mentach oraz sposobie jej wyrobienia znajdują 
się w systemie rezerwacyjnym.
Ubiór. We wszystkich państwach rejonu, poza 
plażami Batumi, od turysty oczekiwany jest 
skromny ubiór 

Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym. 
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a  leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwo-
żenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub 
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do 
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie 
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Każdy bagaż 
przed wyjściem z  hali przylotów jest prze-
świetlany. Podobnie przy wylocie: tu kontrola 
obrazów, ikon, noży, pamiątek stylizowanych na 
antyki. Każdy taki przedmiot musi mieć oficjalny 
certyfikat zezwalający na jego wywóz z kraju. 
Niektóre sklepy wydają go od razu, ale nie za-
wsze i nie wszędzie.

CENA OD

5199 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Majestatyczne góry, malownicze  
doliny, klimat orientu na ulicach 
Tbilisi, Baku, Erewania. Kilkutysiąc-
letnia historia zamknięta w prze-
pięknej architekturze. To wszystko 
czeka na Państwa!

Maciej Czapski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: GUZ/GKZ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.06 - 23.06 5299 8899

23.06 - 07.07 5199 9020

21.07 - 04.08 5199 9149

04.08 - 18.08 5299 9149

25.08 - 08.09 5249 9099

08.09 - 22.09 5299 9099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4299 

Dopłata za pok. 1 os. od 1160 

Dostępny również przelot do/z 
Kutaisi – kod imprezy GKZ. Wszelkie 
punkty programu GUZ realizowane 
są również w programie GKZ, szcze-
gółowy program imprezy dostępny 
na R.pl.

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot 
do Erywania w Armenii (możliwe międzylądo-
wanie). Po przylocie późnym wieczorem, trans-
fer do hotelu w okolicy Erywania. Czas wolny 
i nocleg (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Erywania. 
Zaczniemy od centralnego placu miasta - Placu 
Wolności. Zbiegają się tu główne ulice miasta 
rozlokowanego na planie szachownicy. W oko-

licy skupione są najważniejsze gmachy stolicy. 
Niedaleko znajduje się też słynna Kaskada, któ-
rej nowatorska forma architektoniczna miała 
oryginalnie upamiętniać 50 - tą rocznicę włą-
czenia Armenii do ZSRR. Budowę ukończono 
jednak dopiero na początku XXI w., kiedy to 
Kaskadzie nadano formę parku - galerii rzeźby 
współczesnej na wolnym powietrzu. Kolejnym 
punktem będzie Matenadaran - muzeum i insty-
tut badawczy manuskryptów. Jeden z najważ-
niejszych na świecie zbiorów rękopisów stanowi 
obiekt dumy narodowej Ormian szczycących 

W programie: Erywań – stolica Armenii • panorama gór Araratu • Kaskada – galeria na otwartej przestrzeni • Matenadaran - muzeum manu-
skryptów • monastyr Geghard (UNESCO) • Ormiańskie brandy• „Czarny Klasztor” • Cmentarz chaczkarów • Klasztor Tatew • Zorac Karer 
- „ormiańskie Stonehenge” • Eczmiadzyn - najstarsza katedra na świecie • klasztor Khor Virap

Armenia – Ormiańskie echa
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się przecież własnym, unikatowym alfabetem. 
Miłym przerywnikiem będą odwiedziny w jed-
nej z fabryk ormiańskiego brandy połączone 
z degustacją i możliwością zakupu szlachetne-
go trunku. Po południu wizyta w kompleksie 
upamiętniającym Ludobójstwo Ormian z 1915 r. 
Przejmujący pomnik i ekspozycja dokumentu-
jąca turecką zbrodnię położona jest na wzgórzu 
skąd rozpościera się panorama Erywania i Doli-
ny Araratu. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicy 
Erywania. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do kompleksu klasztornego 
Geghard (lista UNESCO), gdzie przechowywano 
włócznię Longinusa, którą miał być przebity bok 
Chrystusa. Geghard jest zespołem klasztornym 
z VIII w. częściowo wykutym w skale. Następnie 
zwiedzimy Garni; świątynia boga Mitry usytu-
owana na terenie dawnej letniej rezydencji króla 
Tiridatesa I, skąd rozciąga się przepiękna pano-
rama na dolinę rzeki Azat. Następnie przejazd 
do położonego wysoko w górach jeziora Sevan 
zwanego Szmaragdem Armenii. Jest to drugie 
co do wielkości słodkowodne jezioro górskie na 
świecie znajdujące się na wysokości ok. 1900 m 
n.p.m. Zwiedzanie klasztoru Sevanawank z VIII 
- IX w. Tak zwany „Czarny Klasztor” był wg 
przekazów miejscem banicji grzesznych du-
chownych, do którego kobiety nie miały wstępu. 
Przy sprzyjającej pogodzie dla chętnych krótka 
wycieczka łodziami po jeziorze Sevan - dodat-
kowo płatna ok. 8 EUR. Zakwaterowanie i noc-
leg w hotelu w okolicach Tsahkadzor (w tym 
dniu obiad albo kolacja). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu. Następnie udamy się do Noratus. Zwiedzimy 
tu największy zachowany cmentarz chaczkarów 
- charakterystycznych ormiańskich kamiennych 
krzyży nagrobnych. Chaczkary stanowią symbol 
ormiańskiej kultury. Wnoszono je na nekropo-
liach, ale także przy świątyniach, w miejscach pa-
mięci. Dalej pokonując przełęcz Vorotan (2344 m 
n.p.m.) z widokami na masywy górskie, dotrze-
my do Zorac Karer - „ormiańskiego Stonehen-
ge”. Położone na odludziu miejsce owiane jest 
tajemnicą: nie wiemy kto i w jakim celu ustawił 
kamienny krąg. Archeolodzy w większości uwa-
żają, że kromlech z 3000 r. p.n.e, służył niegdyś 
jako obserwatorium astronomiczne. Konstrukcja 
ta jest niewątpliwie jednym z najstarszych śla-
dów obecności człowieka w tym rejonie. Wieczo-
rem zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Goris. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się na zwiedzanie spektakular-
nie położonego na półce skalnej nad przepaścią 
średniowiecznego zespołu klasztornego Tatew. 

Jest to jeden z najpiękniejszych ormiańskich 
klasztorów, do którego dotrzemy jedną z naj-
dłuższych na świecie kolejką linową przerzuco-
ną nad głębokim wąwozem rzeki Worotan. Bez 
wątpienia jest to bardzo znane miejsce a zdjęcia 
Tatewu i okolic stanowią ozdobę każdego albu-
mu o Armenii. Przejedziemy następnie w kie-
runku doliny Araksu, gdzie na pewnym odcinku 
widać aż cztery kraje jednocześnie: Armenię, 
Azerbejdżan, Turcję i Iran. Na ostatnim etapie 
trasy przy dobrej pogodzie będzie towarzyszył 
nam widok szczytów Araratu. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Erywania, kola-
cja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu 
przejazd do klasztoru Khor 
Virap. Zawirowania histo-
ryczne sprawiły, że dziś 
znajduje się on niemal na 
granicy z Turcją: graniczna 
rzeka Araks płynie zaledwie 
kilometr stąd. Wydawałoby 
się, że bez trudu z tego miejsca 
można wybrać się w pobliże Araratu 
- niestety granica pozostaje od lat zamknięta. 
Khor Virap to klasztor u stóp ogromnej góry 
Ararat, gdzie zgodnie z  biblią utknęła Arka 
Noego. Był on początkowo miejscem uwię-
zienia św.Grzegorza Oświeciciela, który spra-
wił jednak, że ostatecznie jego prześladowca, 
król Tiridates III, przyjął w 301r. chrzest. W ten 
sposób Armenia została pierwszym państwem 
w historii gdzie chrześcijaństwo podniesiono do 
rangi religii państwowej. Z Khor Virap przeje-
dziemy do duchowej stolicy Armenii i siedziby 
jej patriarchów - katedry Eczmiadzyn (oglądana 
z zewnątrz). Następnie odwiedzimy jeszcze ru-
iny katedry Zvartnoc. Najwspanialsza niegdyś 
świątynia Armenii przetrwała niecałe 300 lat: 
legła w gruzach podczas trzęsienia ziemi w 930 
r.   Po południu powrót do Erywania. Czas wol-
ny na ostatnie zakupy i samodzielne spacery 
po mieście. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa 
ok. 110 km).
 Dzień 7  Wcześnie rano (w zależności od go-
dzin przelotu) wykwaterowanie z hotelu (bez 
śniadania) transfer na lotnisko. Wylot do Polski 
(możliwe międzylądowanie).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program należy traktować ramowo i może on 
ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji 
zwiedzania. 
Uczestnicy objazdu, ze względu na przejazdy 
przez tereny wysokogórskie, proszeni są o za-
branie ciepłych okryć oraz wygodnego obuwia 

bez względu na porę roku. Wiele atrakcji wyma-
ga podejść po kamienistych drogach pod górę. 
Pamiętajmy, że na trasie pokonujemy odcinki 
przez góry, gdzie pogoda może znacznie róż-
nić się od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze 
okrycie chroniące również przed deszczem oraz 
krem z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie 
mówimy tu o odzieży zimowej! Wystarczy cie-
plejsza kurtka / sweter.
HOTELE
Zakwaterowanie: Hotele *** klasy turystycznej 
- położone zwykle poza centrami miast (6 roz-

poczętych dób hotelowych). Pokoje: 
2  - osobowe (możliwość do-

stawki), wszystkie z łazienka-
mi. Wyżywienie: śniadania 

kontynentalne typu bufet 
oraz kolacje lub obiady 
wg programu (bufet lub 
zestawy serwowane do 

stolików). Do dyspozycji 
gości w  hotelu restauracja 

i bar. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Armenii - Erywań (możliwe 
międzylądowanie), opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (6 rozpoczętych dób hotelowych 
podczas objazdu), przejazdy klimatyzowanym 
autokarem lub busem, wyżywienie: 5 śniadań 
i 5 obiadów lub kolacji), opiekę pilota i rezyden-
ta podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług 
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System 
- ok. 110 EUR/os. płatne na miejscu; imprez 
fakultatywnych, dodatkowych posiłków we 
własnym zakresie (10-15 EUR/1 posiłek), napoi 
do posiłków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie jest 
wymagana wiza przy wjeździe do Armenii. Do 
wjazdu na teren Armenii wymagany jest pasz-
port ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.
Ubiór. W Armenii podczas zwiedzania obiek-
tów sakralnych, od turysty oczekiwany jest 
skromny ubiór: mężczyźni powinni mieć długie 
spodnie, kobiety sukienki /spódnice za kolana, 
jeżeli kobieta decyduje się na spodnie, powinny 
być do kostek. Wszyscy (zarówno kobiety jak 
i  mężczyźni) powinni mieć okryte ramiona, 
kobiety nie powinny nosić bluzek z głębokimi 
dekoltami. Bardzo prosimy stosować się do 

powyższych wytycznych - inaczej turyści mogą 
nie zostać wpuszczeni do zwiedzanych obiek-
tów. Dla pań bardzo przydatna będzie chusta; 
w wielu obiektach sakralnych od kobiet wymaga 
się nakrycia głowy. 
Waluta. Będzie konieczność wymiany pieniędzy 
na lokalną walutę - ormiańskie dramy (AMD). 
Aktualne kursy można sprawdzić /porównać na 
www.xe.com.
Bankomaty. Lokalne bankomaty i  terminale 
płatnicze przyjmują karty banków zagranicz-
nych. W mniej rozwiniętych rejonach należy 
jednak posługiwać się gotówką.
Telefony. Działają telefony polskich operato-
rów GSM - pytania odnośnie opłat za usługi 
w roamingu prosimy kierować bezpośrednio 
do operatorów. 
Kontrola celna. Przy wylocie możliwa jest kon-
trola ikon, noży, pamiątek stylizowanych na an-
tyki - każdy taki przedmiot musi mieć oficjalny 
certyfikat zezwalający na jego wywóz z kraju. 
Niektóre sklepy wydają go od razu, ale nie za-
wsze i nie wszędzie.
Zdrowie. Ze względu na odmienną florę bakte-
ryjną zalecamy zaopatrzyć się w środki przeciw 
dolegliwościom żołądkowym typu Stoperan. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2670 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 02.05 2920 5299

17.05 - 23.05 2870 5220

07.06 - 13.06 2920 5299

28.06 - 04.07 2920 5299

12.07 - 18.07 2920 5299

26.07 - 01.08 2870 5220

09.08 - 15.08 2920 5299

23.08 - 29.08 2899 5270

06.09 - 12.09 2920 5299

13.09 - 19.09 2920 5299

20.09 - 26.09 2920 5299

04.10 - 10.10 2670 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2920 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: ARM

więcej na: R.pl



136

Kaukaz Południowy Azerbejdżan

 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, na lotnisku 
Chopina, stanowisko odpraw Rainbow (w strefie 
„Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B 
a C lotniska) na 2 godz. przed wylotem samo-
lotu. Wylot do Baku (możliwy lot z przesiadką). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. Przylot do Baku (w zależno-
ści od rozkładu lotów może być we wczesnych 
godzinach porannych dnia następnego), po 
wylądowaniu i odprawie paszportowo celnej, 
przejazd do hotelu w okolicy Baku, zakwatero-
wanie i czas na odpoczynek po podróży. (w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu - dotyczy klientów 
którzy dopłacili do tej opcji)
 Dzień 2  Śniadanie a następnie zwiedzanie 
stolicy Azerbejdżanu, Baku. Jest to największe 
miasto nad Morzem Kaspijskim, w którym żyje 
¼ ludności całego Azerbejdżanu. Stolica Azer-
bejdżanu jest czasem trochę żartobliwie na-
zywana „Dubajem Morza Kaspijskiego”, gdyż 
swój rozwój zawdzięcza złożom ropy naftowej. 
Doskonale zachowane historyczne centrum 
szczyci się średniowieczną zabudową, Prospekt 
Nafciarzy błyszczy eleganckimi rezydencjami 
z czasów pierwszego boomu naftowego, nad 

wszystkim górują nowoczesne szklane hotele 
i biurowce kontrastując z siermiężnymi blokowi-
skami czasów ZSRR. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od przykładnie odrestaurowanego Iczeri Sze-
her - bakijskiego Starego Miasta. Wąskie, kręte 
uliczki, minarety meczetów, sklepy z  ręcznie 
tkanymi dywanami, klimatyczne restauracje 
- wszystko to nadaje bakijskiej starówce spe-
cyficzny, odmienny od reszty miasta charakter. 
Przez wieki koncentrowało się tu praktycznie 
całe życie miejskie. Dopiero pod koniec XIX w. 
zabudowa miasta wyszła poza obręb murów 
obronnych. Poznawanie starego Baku zacznie-
my od Wieży Dziewiczej. Masywna budowla 
o niejasnej historii i nietypowej konstrukcji jest 
od zawsze symbolem Baku i tematem legend. 
Następnie odwiedzimy pałac szachów Szirwa-
nu w którym rezydowali niegdyś lokalni wład-
cy. Zobaczymy ze wzgórza panoramę miasta 
amfiteatralnie rozlokowanego w zatoce z Pro-
spektem Nafciarzy, czyli promenadą ciągnącą 
się wzdłuż wybrzeża. Odwiedzimy Narodowe 
Muzeum Historyczne mieszczące się w Pałacu 
Tagiyewa - budynku stworzonym przez Józe-
fa Gosławskiego. Na koniec dnia przejdziemy 

olśniewającą ulicą Nizamiego oraz zobaczymy 
Plac Fontann. Powrót do hotelu w Baku lub oko-
licy, czas wolny i nocleg; fakultatywnie obiad lub 
kolacja. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Śniadanie a  następnie wyjazd 
w okolice Baku. Po drodze zobaczymy najwięk-
sze atrakcje otaczające azerbejdżańską stolicę. 
Zatrzymamy się w Gobustanie przy prehisto-
rycznych rytach naskalnych, dokumentujących 
życie dawnych mieszkańców tego rejonu. Bę-
dziemy mieli też okazję podejść do unikatowych 
wulkanów błotnych. Przejedziemy trasą przez 
pola naftowe na Półwysep Apszeroński, ostro 
wcinający się w Morze Kaspijskie cypel, który 
jest obecnie zdominowany przez działalność 
przemysłową i  wydobywczą. W  drodze po-
wrotnej do Baku zatrzymamy się w  jednym 
z piękniejszych meczetów stolicy, w meczecie 
Bibi Heybat będącym według miejscowej trady-
cji miejscem pochówku VII Imama Szyickiego. 
W trakcie programu fakultatywnie obiad. Po-
wrót do hotelu w Baku lub okolicy. Wieczorem 
dla chętnych kolacja z pokazem artystyczno-
-folklorystycznym w restauracji (dodatkowo 
płatna ok. 35 EUR/os).
 Dzień 4  Śniadanie i przejazd do niezwykłej 
„płonącej” góry Yanar Dag, która od tysięcy lat 
przyciąga turystów widokiem płonących obłoków 
gazu. Następnie odwiedzimy świątynię ognia 
Ateshgah - święte miejsce zoroastrian. Wyjątko-
we zjawiska przyrodnicze od zawsze fascynowa-
ły mieszkańców tych okolic; płonące samoistnie 
źródła gazu były naturalnymi ośrodkami pierw-
szych kultów. Po powrocie do Baku zwiedzimy 
centrum kultury Heydara Alieva, którego futury-
styczna bryła jest obecnie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych, nowoczesnych budynków 
Baku. Zbudowany on został w/g projektu słynnej 

architekt Zahy Hadid. Niecodzienne linie wnętrza 
tego obiektu oraz piękna gra światłem zachęcają 
przyjezdnych do zwiedzania wystaw tymcza-
sowych, często historycznych, prezentujących 
kulturę Azerbejdżanu. Z pewnością miłośnicy 
nowoczesnej architektury zapamiętają na dłu-
go pobyt w tym wyjątkowym miejscu. Dookoła 
centrum rozciąga się panorama miasta z pięknie 
utrzymaną zielenią parku centrum Alieva, stano-
wiącą jedną z kilku charakterystycznych i ulubio-
nych przez mieszkańców przestrzeni publicznych 
Baku. Nie zabraknie również wizyty w muzeum 
dywanów, które w tym regionie mają długą tra-
dycję wyrabiania. Po południu pół godzinny rejs 
statkiem po zatoce Bakijskiej. Powrót do hotelu 
w Baku lub okolicy, czas wolny i nocleg; fakulta-
tywnie obiad lub kolacja. (Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy w głąb kraju. Naszym pierwszym 
postojem będzie harmonijnie wkompono-
wane w  pionową ścianę skalną mauzoleum 
szejka Diri Baby w wiosce Maraza. Architek-
tura obiektu ciekawie wykorzystuje symbolikę 
figur geometrycznych, a samo miejsce ema-
nujące duchowością obrosło w liczne legendy. 
Następnie dojedziemy do Szemachy - miasta 
o bogatym dziedzictwie, które na przestrzeni 
dwóch tysięcy lat swojego istnienia często sta-
wało się areną głównych wydarzeń. Obejrzymy 
tam wspaniały, zabytkowy Meczet Piątkowy, 
nostalgiczne cmentarzysko Yeddi Gumbez, jak 
również rodzinne grobowce Szachów Szyrwanu. 
Kolejno przejedziemy kanionem rzeki Girdiman-
czaj do położonej daleko od głównych szlaków 
pradawnej wsi Lachicz. Miejscowość znana jest 
z  charakterystycznej, doskonale zachowanej 
zabudowy oraz z warsztatów rękodzielniczych 
specjalizujących się w wyrobach miedzianych 

W programie: Baku – bogactwo historii i petrodolarów • Chinalug – panorama Wielkiego Kaukazu • Lachicz – rzemiosło w pradawnej wiosce

• Szeki – pałace szachów Szyrwanu • Gobustan i półwysep Apszeroński – wulkany błotne i Świątynie Ognia • niezwykłe Centrum Kultury 
Heydara Alieva • rejs po zatoce bakijskiej

Azerbejdżan – W blasku mistycznego ognia

Gruzja

Armenia

Iran

Turcja

Rosja
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Baku
Yanar Dag

Qobustan
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      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 
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i  tkaniu dywanów. W Lachiczu mamy szansę 
zobaczyć jak tradycyjną techniką wyrabiane 
są miedziane tace, talerze, dzbany i czary. Po 
czasie wolnym na zakupy rzemiosła i pamiątek 
przejazd do Szeki na nocleg; fakultatywnie 
obiad lub kolacja. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
udamy się na zwiedzanie Szeki. Jest to jedno 
z bardziej urokliwych miast Azerbejdżanu; usy-
tuowane 700 m n.p.m., otoczone górami i dębo-
wym lasem, przypomina starożytny amfiteatr. 
Znane było jako ważny punkt Jedwabnego 
Szlaku. Dawni władcy, chanowie, ulokowali tu 
w XVIII w. swój letni pałac w orientalnym stylu, 
jeden z najcenniejszych i najwspanialszych w tej 
części świata z unikatowymi freskami i witraża-
mi. Zobaczymy również karawanseraj - dawny 
zajazd dla karawan kupieckich. Przejazd do 
ładnej kaukaskiej wioski Kisz, pierwotnej sto-
licy lokalnego chanatu z kamienną zabudową 
i brukowanymi uliczkami. Zobaczymy tu świet-
nie zachowany albański kościół z XII w.. Następ-
nie zwiedzimy Gandże, drugie co do wielkości 
miasto kraju, będące wielokrotnie miejscem 
ważnych wydarzeń historycznych. Odwiedzimy 
pamiętający czasy dominacji irańskiej meczet 
Szacha Abbasa, jak również średniowieczny 
kompleks karawanseraju i łaźni Czokek, gdzie 
dowiemy się, jakie inne funkcje - poza higienicz-
ną - pełniły tego typu miejsca na Wschodzie. 
Zatrzymamy się także na zdjęcia przy słynnym 
domu zbudowanym z butelek oraz przy mauzo-
leum Nizamiego, poety poważanego na całym 
Bliskim Wschodzie. Następnie zakwaterowanie 
i nocleg w hotelu w okolicy Gandży, fakultatyw-
nie obiad lub kolacja. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodniowy wypad 
w azerbejdżański Kaukaz Wielki. Przejedziemy 

przez Kyrmyzy Kesebe (Qırmızı Qəsəbə) - nie-
wielkie miasteczko, uchodzące za jedyne poza 
Izraelem osiedle zamieszkałe wyłącznie przez 
żydów. Następnie coraz bardziej malowniczą dro-
gą wjedziemy na wysokość ponad 2000 m n.p.m. 
do wsi Chinalug (Xınalıq). Roztaczają się stąd 
wspaniałe widoki na pasma górskie, które przez 
większość miesięcy w roku pokryte są śnieżnymi 
czapami. Zamieszkiwana przez co najmniej 5000 
lat wioska, dzięki położeniu z dala od ważnych 
szlaków, zachowała unikatową architekturę i cha-
rakter. Nawet lokalna ludność przejawia cechy 
fizyczne i tradycje niewidywane już u większości 
mieszkańców Azerbejdżanu. Chinalug znana jest 
z budowanych z  lokalnych kamieni typowych 
górskich domów, kilku zabytkowych meczetów 
i licznych w okolicy jaskiń. Po lokalnym poczę-
stunku wyruszymy w drogę powrotną do Baku. 
Powrót do hotelu i nocleg; fakultatywnie obiad 
lub kolacja. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 8  Bardzo wcześnie rano (w zależ-
ności od rozkładu lotów) wykwaterowanie 
z hotelu bez śniadania. Następnie transfer na 
lotnisko w Baku i powrót do Polski (możliwy lot 
z przesiadką).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie opro-
wadza po zwiedzanych obiektach muzealnych. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
pilotów/rezydentów. 
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-

dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w  ocenie organizatora (7 rozpoczętych dób 
hotelowych) - położone zwykle poza centra-
mi miast. Pokoje: 2 - osobowe (z możliwością 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspo-
zycji gości: lobby, restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet. Możliwa 
dopłata do posiłków: obiadów lub kolacji wg 
programu (bufet lub zestawy serwowane do 
stolików, napoje dodatkowo płatne).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym do Azerbejdżanu - Baku 
(możliwy lot z przesiadką), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), transfery klimatyzowanym autoka-
rem lub busem, wyżywienie: 6  śniadań lub 
pakietów śniadaniowych, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
wizę do Azerbejdżanu (wizowanie w Polsce, 
opłata wg cennika), kosztów biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, usług przewodnic-
kich, napiwków, Tour Guide System - razem ok. 
150 EUR/os. płatne pilotowi na miejscu; imprez 
fakultatywnych, dodatkowych posiłków we 
własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek) oraz 
innych wydatków osobistych.
Możliwa dopłata do 6 posiłków (obiadów lub 
kolacji wg programu; napoje płatne dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za 
pośrednictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj 
swojego opiekuna wycieczki lub agenta u któ-
rego dokonywałeś rezerwację.
Osoby posiadające w paszporcie stemple z Ar-
menii, mogą spotkać się z odmową wjazdu na 
teren Azerbejdżanu, mimo posiadania ważnej 
wizy. Uczestnikom imprezy, którzy wcześniej 
byli w Armenii, zaleca się wymianę paszportu 
przed złożeniem wniosku o wizę do Azerbej-
dżanu. Utrudnienie to dotyczy jedynie Azer-
bejdżanu; służby graniczne Armenii nie robią 
problemu z wjazdem na teren tego kraju po 
wcześniejszym pobycie w Azerbejdżanie
Uwaga! Powyższe informacje odnoszą się do 
obywateli polskich. Obywateli pozostałych 

państw mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowe lub wizowe.
Obowiązkowa opłata za wizę wg cennika.
Waluta. Najbardziej popularną walutą na miejscu 
jest EUR (konieczna będzie wymiana na azerbej-
dżańskie manaty (AZM). Aktualne kursy można 
sprawdzić /porównać na www.xe.com. Lokalne 
bankomaty i terminale płatnicze przyjmują karty 
banków zagranicznych. W mniej rozwiniętych 
rejonach należy jednak posługiwać się gotówką. 
Ubiór. Podczas zwiedzania obiektów sakralnych 
wymagany jest skromny ubiór, dodatkowo ko-
biety nakrywają głowy chustami. Od turysty 
oczekiwany jest skromny ubiór: mężczyźni po-
winni mieć długie spodnie, kobiety sukienki /
spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się 
na spodnie, powinny być do kostek. Wszyscy 
(zarówno kobiety jak i  mężczyźni) powinni 
mieć okryte ramiona, kobiety nie mogą nosić 
bluzek z głębokimi dekoltami. Bardzo prosimy 
stosować się do powyższych wytycznych - ina-
czej turyści mogą nie zostać wpuszczeni do 
zwiedzanych obiektów. 
Telefony. Działają telefony polskich operatorów 
GSM. 
Język. Najpopularniejszym językiem obcym jest 
rosyjski; wbrew utartemu przekonaniu miesz-
kańcy Kaukazu nie mają nic przeciwko posługi-
waniu się tym językiem. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2599 zł

Kod imprezy: AZB

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 2870 5220

14.05 - 21.05 2599 4849

04.06 - 11.06 2649 4930

11.06 - 18.06 2799 5130

25.06 - 02.07 2749 5020

09.07 - 16.07 2749 5020

23.07 - 30.07 2670 4899

06.08 - 13.08 2699 4930

20.08 - 27.08 2670 4899

03.09 - 10.09 2749 4930

17.09 - 24.09 2699 4930

01.10 - 08.10 2599 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 900 

Dopłata za obiadokolacje 525

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, na lotnisku 
Chopina, stanowisko odpraw Rainbow (w strefie 
„Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B 
a C lotniska) na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Wylot do Baku (możliwe międzylądowanie). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: 
R.pl/rozklady. (w tym dniu nie ma kolacji w hote-
lu - dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji). 
Przylot do Baku (w zależności od rozkładu lotów 
może być we wczesnych godzinach porannych 
dnia następnego), po wylądowaniu i odprawie 
paszportowo celnej, przejazd do hotelu w okoli-
cy Baku, zakwaterowanie i czas na odpoczynek 
po podróży. W tym dniu nie ma kolacji w hotelu 
(dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 2  Śniadanie a następnie zwiedzanie 
stolicy Azerbejdżanu, Baku. Jest to najwięk-
sze miasto nad Morzem Kaspijskim, w którym 

żyje ¼ ludności całego Azerbejdżanu. Stolica 
Azerbejdżanu jest czasem trochę żartobliwie 
nazywana „Dubajem Morza Kaspijskiego”, gdyż 
swój rozwój zawdzięcza złożom ropy naftowej. 
Doskonale zachowane historyczne centrum 
szczyci się średniowieczną zabudową, Prospekt 
Nafciarzy błyszczy eleganckimi rezydencjami 
z czasów pierwszego boomu naftowego, nad 
wszystkim górują nowoczesne szklane hotele 
i biurowce kontrastując z siermiężnymi blokowi-
skami czasów ZSRR. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od przykładnie odrestaurowanego Iczeri Szeher 
- bakijskiego Starego Miasta. Wąskie, kręte ulicz-
ki, minarety meczetów, sklepy z ręcznie tkanymi 
dywanami, klimatyczne restauracje - wszystko to 
nadaje bakijskiej starówce specyficzny, odmien-
ny od reszty miasta charakter. Przez wieki kon-
centrowało się tu praktycznie całe życie miejskie. 

Dopiero pod koniec XIX w. zabudowa miasta wy-
szła poza obręb murów obronnych. Poznawanie 
starego Baku zaczniemy od Wieży Dziewiczej. 
Masywna budowla o niejasnej historii i nietypo-
wej konstrukcji jest od zawsze symbolem Baku 
i tematem legend. Następnie odwiedzimy pałac 
szachów Szirwanu w którym rezydowali niegdyś 
lokalni władcy. Zobaczymy ze wzgórza panora-
mę miasta amfiteatralnie rozlokowanego w za-
toce z Prospektem Nafciarzy, czyli promenadą 
ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Odwiedzimy 
Narodowe Muzeum Historyczne mieszczące się 
w Pałacu Tagiyewa - budynku stworzonym przez 
Józefa Gosławskiego. Na koniec dnia przejdzie-
my olśniewającą ulicą Nizamiego oraz zobaczy-
my Plac Fontann. Powrót do hotelu w Baku lub 
okolicy, czas wolny i nocleg; fakultatywnie obiad 
lub kolacja. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 3  Śniadanie a  następnie wyjazd 
w okolice Baku. Po drodze zobaczymy naj-
większe atrakcje otaczające azerbejdżańską 
stolicę. Zatrzymamy się w Gobustanie przy 
prehistorycznych rytach naskalnych, doku-
mentujących życie dawnych mieszkańców 
tego rejonu. Będziemy mieli też okazję po-
dejść do unikatowych wulkanów błotnych. 
Przejedziemy trasą przez pola naftowe na 
Półwysep Apszeroński, ostro wcinający się 
w Morze Kaspijskie cypel, który jest obecnie 
zdominowany przez działalność przemysłową 
i wydobywczą. W drodze powrotnej do Baku 
zatrzymamy się w  jednym z  piękniejszych 
meczetów stolicy, w meczecie Bibi Heybat bę-
dącym według miejscowej tradycji miejscem 
pochówku VII Imama Szyickiego. W trakcie 
programu fakultatywnie obiad. Powrót do 

Azerbejdżan – Baku – mit szklanych domów 
W programie: Baku czyli „Dubaj Morza Kaspijskiego” • średniowieczne Stare Miasto i „Szklane Domy” • Wieża Dziewicza i Pałac Szachów Szirwanu 

• świątynia ognia Ateshgah • Yanar Dag „Płonąca Góra” • Gobustan i półwysep Apszeroński – wulkany błotne i Świątynie Ognia 

• niezwykłe Centrum Kultury Heydara Alieva • rejs po zatoce bakijskiej

AZERBEJDŻAN
Baku Ateshgah

Heydara Alieva

Gobustan
Bibi Heybat

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  

5
dni
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hotelu w  Baku lub okolicy. Wieczorem dla 
chętnych kolacja z  pokazem artystyczno-
-folklorystycznym w restauracji - dodatkowo 
płatna ok. 35 EUR. 
 Dzień 4  Śniadanie i przejazd do niezwykłej 
„płonącej” góry Yanar Dag, która od tysięcy lat 
przyciąga turystów widokiem płonących ob-
łoków gazu. Następnie odwiedzimy świątynię 
ognia Ateshgah - święte miejsce zoroastrian. 
Wyjątkowe zjawiska przyrodnicze od zawsze 
fascynowały mieszkańców tych okolic; płonące 
samoistnie źródła gazu były naturalnymi ośrod-
kami pierwszych kultów. Po powrocie do Baku 
zwiedzimy centrum kultury Heydara 
Alieva, którego futurystyczna 
bryła jest obecnie jednym 
z najbardziej rozpoznawal-
nych, nowoczesnych bu-
dynków Baku. Zbudowa-
ny on został w/g projektu 
słynnej architekt Zahy 
Hadid. Niecodzienne linie 
wnętrza tego obiektu oraz 
piękna gra światłem zachęcają 
przyjezdnych do zwiedzania wy-
staw tymczasowych, często historycznych, 
prezentujących kulturę Azerbejdżanu. Z pew-
nością miłośnicy nowoczesnej architektury 
zapamiętają na długo pobyt w tym wyjątko-
wym miejscu. Dookoła centrum rozciąga się 
panorama miasta z pięknie utrzymaną zielenią 
parku centrum Alieva, stanowiącą jedną z kilku 
charakterystycznych i ulubionych przez miesz-
kańców przestrzeni publicznych Baku. Nie za-
braknie również wizyty w muzeum dywanów, 
które w tym regionie mają długą tradycję wyra-
biania. Po południu pół godzinny rejs statkiem 
po zatoce Bakijskiej. Powrót do hotelu w Baku 

lub okolicy, czas wolny i nocleg; fakultatywnie 
obiad lub kolacja. (Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 5  Bardzo wcześnie rano (w zależno-
ści od rozkładu lotów) wykwaterowanie z hotelu 
(bez śniadania). Następnie transfer na lotnisko 
w Baku i powrót do Polski (możliwe między-
lądowanie).
HOTELE
Hotel *** klasy turystycznej - położony zwykle 
na obrzeżach miasta lub poza miastem. Wyży-
wienie: śniadania kontynentalne typu bufet (3) 
oraz za dopłatą posiłki wg programu (3) - za-
miennie kolacja lub obiad - bufet lub zestawy 

serwowane do stolików. Pokoje: 2-os. 
(możliwość dostawki) z  łazien-

kami, czasami z  telefonem 
i  TV. Do dyspozycji gości: 
restauracja i bar. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obej-

muje: przelot samolotem 
rejsowym do Azerbejdżanu 

- Baku (możliwe międzylądo-
wanie), opłaty lotniskowe, zakwa-

terowanie w hotelu w Baku lub okolicy (4 
rozpoczęte doby hotelowe), śniadania (3), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub 
busem, program turystyczny j.w., obsługę pol-
skiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzyczne-
go pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta podczas objazdu, ubez-
pieczenie TU Europa - wersja standard (NNW, 
KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
wizę do Azerbejdżanu (wizowanie w Polsce, 
opłata wg cennika), kosztów biletów wstępu do 

zwiedzanych obiektów, opłat rezerwacyjnych, 
usług przewodnickich, napiwków, Tour Guide 
System ok. 120 EUR (płatne na miejscu), imprez 
fakultatywnych, napoi do kolacji lub obiadów, 
dodatkowych posiłków we własnym zakresie 
(10-15 EUR/1 posiłek) oraz innych wydatków 
osobistych.
Możliwa dopłata do obiadów lub kolacji (3 po-
siłki wg programu ; napoje płatne dodatkowo) 
w systemie rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za 
pośrednictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj 
swojego opiekuna wycieczki lub agenta u któ-
rego dokonywałeś rezerwację.
Osoby posiadające w paszporcie stemple z Ar-
menii, mogą spotkać się z odmową wjazdu na 
teren Azerbejdżanu, mimo posiadania ważnej 
wizy. Uczestnikom imprezy, którzy wcześniej 
byli w Armenii, zaleca się wymianę paszportu 
przed złożeniem wniosku o wizę do Azerbej-
dżanu. Utrudnienie to dotyczy jedynie Azer-
bejdżanu; służby graniczne Armenii nie robią 
problemu z wjazdem na teren tego kraju po 
wcześniejszym pobycie w Azerbejdżanie
Uwaga! Powyższe informacje odnoszą się do 
obywateli polskich. Obywateli pozostałych 
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowe lub wizowe.
Obowiązkowa opłata za wizę wg cennika.
Waluta. Najbardziej popularną walutą na miejscu 
jest EUR (konieczna będzie wymiana na azerbej-
dżańskie manaty (AZM). Aktualne kursy można 
sprawdzić /porównać na www.xe.com. Lokalne 
bankomaty i terminale płatnicze przyjmują karty 
banków zagranicznych. W mniej rozwiniętych 
rejonach należy jednak posługiwać się gotówką. 
Ubiór. Podczas zwiedzania obiektów sakral-

nych wymagany jest skromny ubiór: mężczyźni 
powinni mieć długie spodnie, kobiety sukienki/
spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się 
na spodnie, powinny być do kostek. Wszyscy 
(zarówno kobiety jak i  mężczyźni) powinni 
mieć okryte ramiona, kobiety nie mogą nosić 
bluzek z głębokimi dekoltami, dodatkowo ko-
biety nakrywają głowy chustami. Bardzo pro-
simy stosować się do powyższych wytycznych 
- inaczej turyści mogą nie zostać wpuszczeni do 
zwiedzanych obiektów. 
Telefony. w  Azerbejdżanie działają telefony 
polskich operatorów GSM. Pytania odnośnie 
opłat za usługi w roamingu prosimy kierować 
bezpośrednio do operatorów. 
Język. Najpopularniejszym językiem obcym jest 
rosyjski; wbrew utartemu przekonaniu miesz-
kańcy Kaukazu nie mają nic przeciwko posługi-
waniu się tym językiem. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
pilotów/rezydentów. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2199 zł

Kod imprezy: AZW

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 04.05 2499 4520

14.05 - 18.05 2199 4199

11.06 - 15.06 2350 4430

25.06 - 29.06 2399 4349

09.07 - 13.07 2399 4349

23.07 - 27.07 2299 4199

06.08 - 10.08 2349 4270

20.08 - 24.08 2299 4199

03.09 - 07.09 2349 4270

17.09 - 21.09 2249 4270

01.10 - 05.10 2199 4199

Dopłata za pok. 1 os. od 270 

Dopłata do obiadokolacji 265

Opłata za procedurę wizową 279

więcej na: R.pl
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W programie: Taszkent - cudowna stolica • Samarkanda - najstarsze miasto świata • Buchara - „miasto muzeum” • czerwone piaski pustyni 
Kyzył-Kum • Chiwa i pałac Tash Hauli • przelot lokalny w cenie

Uzbekistan – Zobaczyć Samarkandę

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Taszkentu liniami rejsowy-
mi z przesiadką. 
 Dzień 2  Przylot do Taszkentu. Transfer na 
śniadanie i przejazd do Samarkandy. Po do-
jeździe zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek 
po podroży. Późnym popołudniem wyjazd na 
zwiedzanie wytwórni papieru „jedwabnego” 
(płatne dodatkowo). Wieczorem kolacja w Sa-
markandzie. (Trasa ok. 300km).

 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Samarkan-
dy - „stolicy nad stolicami” - jednego z najstar-
szych miast świata, którego początki sięgają VIII 
w. p.n.e., a uznawane jest za jedno z piękniejszych 
w Azji Środkowej. Rozpoczniemy od obserwato-
rium Ulug Bek króla-astronoma, który zafascy-
nowany gwiazdami i kosmosem zbudował jedno 
z najwspanialszych obserwatoriów w starożyt-
nym świecie. Następnie muzeum Afrasiab, które-
go nazwa wywodzi się od imienia legendarnego 
króla, krótki przejazd do mauzoleum Timurydów 
w kompleksie cmentarnym Szah-i Zinda (dosł. 

Taszkient

Samarkanda
Buchara

Chiwa

Urgencz

UZBEKISTAN

Kazachstan

Turkmenistan

Afganistan

Tadżykistan

Kirgistan

Kirgistan

      –› Wyloty z: Warszawa  

9
dni
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żyjący król) z XIV-XV w., po którego zwiedzaniu 
rozpoczniemy spacer po centrum starożytnej 
Marakandy. Zobaczymy meczet Bibi Khanum 
zbudowany również przez Tamerlana jako naj-
większy meczet w świecie islamu a także poło-
żony nieopodal, starożytny bazar Siab - najwięk-
szy bazar w mieście. Podsumowaniem naszego 
zwiedzania będzie Plac Registan - najważniejszy 
plac w mieście, z doskonale zachowanymi me-
dresami oraz mauzoleum Gur-e Amir, które uwa-
żane jest za jedno z najpiękniejszych na świecie 
i zostało zbudowane przez Tamerlana w 1404 r. 
W mauzoleum tym został pochowany władca 
oraz wszyscy członkowie jego rodziny. Dla chęt-
nych odwiedzimy także wytwórnię lokalnych win 
i nalewek, degustacja połączona z możliwością 
zakupu (płatne dodatkowo). Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Samarkandzie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Buchary. Po drodze zatrzymamy się koło Navoi, 
gdzie zobaczymy cmentarz polski, który jest 
jedną z  nekropolii, świadczących o  obecno-
ści Polaków w czasie wojny na tych terenach 
w ramach tworzonej Armii Andersa. Kolejny 
przystanek w  Gizhduvan, mieście, które od 
starożytności uważane jest za centrum handlu 
i wyrobu ceramiki. Odwiedzimy pracownię ro-
dziny Narzullaevs, która wytwarza ceramikę od 
7 pokoleń i  jest jedną z najbardziej uznanych 
w tym regionie. Następnie przejazd do Vabkent, 
gdzie zobaczymy 40 metrowy minaret z końca 
XII w. Po dojeździe do Buchary odwiedzimy 
letnią rezydencję ostatniego Emira Bukhary, 
Sitorai Khosy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Bucharze. (Trasa ok. 470 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Buchary, 
która ze względu na 25-wiekową historię nazywa-

na jest „miastem - muzeum”. To magiczne miasto 
było niegdyś stolicą potężnego Emiratu Buchary. 
Historia Buchary sięga 2300 lat wstecz, co daje się 
zauważyć oglądając przeszło 140 zabytków znaj-
dujących się na jego terenie. Miasto było niegdyś 
ważnym centrum handlowym na Jedwabnym 
Szlaku. Zwiedzanie rozpoczniemy od Mauzoleum 
Ismaela Samaniego - założyciela perskiej dynastii 
Samanidów. Następnie zobaczymy: Cytadelę Ark, 
Chashma - mauzoleum z XII w., zespół Kalon z XII 
w., w skład którego wchodzą meczet Kalon oraz 
minaret Mir-i Arab i meczet Magoki-Attori, gdzie 
zobaczymy kolekcje cennych dywanów z róż-
nych regionów Azji Centralnej. Obiad w trakcie 
zwiedzania. Wieczorem zapraszamy na kolację 
z pokazem folklorystycznym i pokazem mody 
w  zabytkowej medresie (płatna dodatkowo). 
Powrót na nocleg do hotelu. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Chiwy. Po 
drodze mijać będziemy czerwone piaski pusty-
ni Kyzył-Kum, którą setki lat temu przemierzały 
wielbłądzie karawany podróżujące po Wielkim 
Jedwabnym Szlaku. Będzie okazja do podziwia-
nia piaszczystych wydm, odległych pasm gór-
skich oraz rzeki Amu Daria, która jest naturalną 
granicą pomiędzy Uzbekistanem i Turkmenista-
nem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Chwie. 
(Trasa ok. 470 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Chiwy - zo-
baczymy m.in.: pałac Tash Hauli, niegdyś siedzi-
bę Chana i jego czterech legalnych żon, Meczet 
Dzhuma z IX w., który posiada przepiękne drew-
niane sklepienie oraz 115 rzeźbionych kolumn, 
Kunya Ark - starą fortecę z V w., która była zbu-
dowana przez Chana jako oryginalna rezyden-
cja, a także wieżę Kalandar Bobo. Będzie także 
okazja do podziwiania wspaniałej panoramy 

miasta z tarasu widokowego. Późnym popołu-
dniem wczesna kolacja i wieczorem przejazd na 
lotnisko do Urgenczu - miasta urodzenia Anny 
German. Przelot do Taszkentu, po przylocie 
nocleg w hotelu w Taszkencie. (Trasa ok. 80 km 
+ przelot). Uwaga! Ze względu na ograniczoną 
liczbę lotów, może on odbyć się z Nukusu lub ko-
lejnego dnia rano z Urgenczu - wtedy możliwy 
dodatkowy nocleg w Chiwie zamiast Taszkentu.
 Dzień 8  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Taszkentu - stolicy Uzbekistanu oraz 
jednego z największych miast Azji Środkowej. 
Zobaczymy m.in. nową część miasta: Plac Nie-
podległości - największy plac miejski w byłym 
Związku Radzieckim, na którym znajdował się 
niegdyś najwyższy pomnik Lenina (30 m wyso-
kości), pomnik został w 1992 r. zastąpiony wiel-
kim globusem prezentującym mapę Uzbekistanu. 
Następnie przejedziemy do starej części miasta, 
gdzie zobaczymy: kompleks Khazrati Imam z me-
czetem, medresę Kukeldesz z XVI w. - największą 
szkołę koraniczną w Azji Środkowej, ponadto wi-
zyta na bazarze Chorsu. Po południu zobaczymy 
Muzeum Sztuki Użytkowej, prezentujące orna-
menty uzbeckie w przedmiotach codziennego 
użytku, następnie Prokatedrę Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa i pomnik upamiętniający Polaków 
poległych na ziemiach uzbeckich. Wieczorem 
tradycyjna kolacja folklorystyczna z pokazami. 
Nocleg w hotelu w Taszkencie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z hotelu, 
śniadanie w formie pakietów podróżnych. Wylot 
z Taszkentu do Warszawy z przesiadką. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***/ ****. 8 rozpoczętych dób hotelowych: 
Taszkent (3), Chiwa (1), Bukchara (2), Samarkan-
da (2). Do dyspozycji gości: restauracja, bar oraz 
zazwyczaj: bezprzewodowy dostęp do Internetu 
i sklep z pamiątkami i podstawowymi produkta-
mi spożywczymi. Pokoje: dostępne tylko 2-oso-
bowe, brak pokoi 3-osobowych lub 2-osobowych 
z dostawką. Wyposażone są w: klimatyzację, ła-
zienkę, często minibar (płatny dodatkowo) i TV. 
Wyżywienie: śniadania formie bufetu. Obiado-
kolacje najczęściej serwowane do stolika z bufe-
tem sałatkowym. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: ***/ ****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
rejsowym na trasie Warszawa-Taszkent-Warsza-
wa z przesiadką, przelot wewnętrzny Urgencz-
-Taszkent (limit bagażu 20 kg + 5 kg), opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach 3*** i 4**** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
według programu, transfery klimatyzowanym 

autokarem, program turystyczny j.w., opiekę 
polskiego pilota i przewodników lokalnych, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za 
fotografowanie i napiwków. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 180 USD/os. - 
płatne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje: do-
datkowych posiłków i napoi, innych wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych oraz opłat za 
procedurę wizową. Wycieczki lokalne: kolacja 
z pokazem folklorystycznym i pokazem mody 
w medresie ok. 30 USD/os., wizyta w pracowni 
jedwabnego papieru ok. 5 USD/os., degustacja 
win i nalewek ok. 20 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 10.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Przy wjeździe do Uzbekistanu wymagany 
jest 6-miesięczny okres ważności paszportu (li-
czony od daty zakończenia imprezy).
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż pol-
skie mogą podlegać obowiązkowi wizowemu, 
w związku z tym prosimy o kontakt ze sprze-
dawcą w celu weryfikacji.

CENA OD

4899 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: UZB

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.04 - 17.04 4949 8949

23.04 - 01.05 5599 10020

30.04 - 08.05 5549 9949

07.05 - 15.05 4949 8949

21.05 - 29.05 4899 8849

03.09 - 11.09 5070 9149

10.09 - 18.09 5070 9149

24.09 - 02.10 5099 9199

01.10 - 09.10 5070 9149

15.10 - 23.10 5120 9220

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

więcej na: R.pl
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W programie: Biszkek - z „fototapetą gór” w tle • malownicze Jezioro Issyk-Kul • ośnieżone górskie szczyty Parku Narodowego Ala Archa 

• Taszkent - cudowna stolica • Samarkanda - najstarsze miasto świata • Buchara - „miasto muzeum” • czerwone piaski pustyni Kyzył-Kum 

• Shakhrisabz - miasto narodzin Tamerlana • Chiwa i pałac Tash Hauli • przeloty lokalne w cenie

Uzbekistan i Kirgistan

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Biszkek liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Po przylocie śniadanie w restauracji 
i przejazd do jednej z największych atrakcji kraju 
- Jeziora Issyk-Kul. To położone na wysokości 
ok. 1600 m n.p.m. górskie jezioro otoczone jest 
ośnieżonymi szczytami, a także piaszczystymi 
plażami. Wody jeziora nigdy nie zamarzają, stąd 
jego nazwa, w języku kirgiskim oznaczająca cie-
płą wodę. Po drodze zatrzymamy się w mieście 
Balasagun, które ocalało po najazdach Mongo-
łów, zobaczymy tutaj wieżę Burana, służącą 
jako minaret. Następnie lunch w lokalnym go-
spodarstwie w ok. miasta Tokmok, który będzie 
okazją do zapoznania się z obyczajami lokalnej 
ludności. Nocleg w ok. Cholpon Ata nad Jezio-
rem Issyk-Kul. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do miasta Ka-
rakoł (Przewalsk) położonego zaledwie ok. 150 
km od granicy z Chinami. W mieście przeplatają 
się wpływy kultury rosyjskiej i chińskiej. Zwie-

dzanie: meczetu Dungan o silnych wpływach 
architektury chińskiej, prawosławnej typowej 
dla Rosji cerkwi zbudowanej bez użycia gwoź-
dzi, muzeum Przewalskiego - słynnego rosyj-
skiego badacza centralnej Azji i Gór Tienszan. 
Następnie przejazd do doliny Djety Oguz, która 
nazwę zawdzięcza tzw. siedmiu bykom, czyli 
fantazyjnie uformowanym skałom z piaskowca. 
Spacer po dolinie. Powrót na obiadokolację do 
hotelu i nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
Cholpon Ata gdzie zobaczymy rysunki naskalne. 
Następnie przejazd do stolicy Kirgistanu - Bisz-
keku - zobaczymy m.in.: Plac Zwycięstwa z po-
mnikiem w kształcie namiotu przypominającego 
jurtę (przenośny namiot nomadów), centralny 
Plac Ala Too, gdzie być może uda nam się być 
świadkami ceremonii zmiany warty, pomnik 
Kurmanjan Datka - działaczki społecznej, bu-
dynek parlamentu, kończąc spacer przy rynku 
głównym, na którym znajdował się ostatni po-
mnik Lenina w centralnej Azji (obecnie przenie-
siony na tyły Muzeum Historii) lokalną Cerkiew 
i Meczet.. (Trasa ok. 240 km).

 Dzień 5  Śniadanie, następnie przejazd do 
Parku Narodowego Ala Archa, który ochrania 
malownicze tereny górskie z  najwyższymi 
szczytami dochodzącymi do 4000 m n.p.m. 
Spacer po górskich terenach parku, z widokiem 
na ośnieżone szczyty górskie, w trakcie którego 
być może uda się nam wypatrzeć lokalną faunę. 
Popołudnie wolne na ostatnie zakupy, następ-
nie kolacja pożegnalna w regionalnej restaura-
cji przy lokalnej muzyce, śpiewach i z pokazem 
tańców charakterystycznych dla tych regionów. 
Nocleg w hotelu w Biszkek. Uwaga! Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę lotów możliwy przelot 
na trasie Ałma Ata - Taszkent, wtedy kolejne-
go dnia transfer do miasta na przelot. Nocleg 
możliwy w Biszkeku lub Ałma - Acie.
 Dzień 6  Wczesne śniadanie i  transfer na 
lotnisko w Biszkek (śniadanie możliwe w for-
mie pakietów podróżnych lub po przylocie do 
Taszkentu). Przelot do Taszkentu, formalności 
wizowo-paszportowe. Transfer na śniadanie 
i przejazd do Samarkandy. Po dojeździe zakwa-
terowanie w hotelu. Odpoczynek po podroży. 
Późnym popołudniem wyjazd na zwiedzanie 
wytwórni papieru „jedwabnego” (płatne do-
datkowo). Wieczorem kolacja w Samarkandzie.
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Samar-
kandy - „stolicy nad stolicami” - jednego z naj-
starszych miast świata, którego początki sięgają 
VIII w. p.n.e., a uznawane jest za jedno z pięk-
niejszych w Azji Środkowej. Rozpoczniemy od 
obserwatorium Ulug Bek króla-astronoma, 
który zafascynowany gwiazdami i kosmosem 
zbudował jedno z najwspanialszych obserwa-
toriów w starożytnym świecie. Następnie mu-
zeum Afrasiab, którego nazwa wywodzi się od 
imienia legendarnego króla, krótki przejazd do 

mauzoleum Timurydów w kompleksie cmentar-
nym Szah-i Zinda (dosł. żyjący król) z XIV-XV w., 
po którego zwiedzaniu rozpoczniemy spacer po 
centrum starożytnej Marakandy. Zobaczymy 
meczet Bibi Khanum zbudowany również przez 
Tamerlana jako największy meczet w świecie 
islamu a także położony nieopodal, starożytny 
bazar Siab - największy bazar w mieście. Pod-
sumowaniem naszego zwiedzania będzie Plac 
Registan - najważniejszy plac w mieście, z do-
skonale zachowanymi medresami oraz mauzo-
leum Gur-e Amir, które uważane jest za jedno 
z najpiękniejszych na świecie i zostało zbudowa-
ne przez Tamerlana w 1404 r. W mauzoleum tym 
został pochowany władca oraz wszyscy człon-
kowie jego rodziny. Dla chętnych odwiedzimy 
także wytwórnię lokalnych win i nalewek, degu-
stacja połączona z możliwością zakupu (płatne 
dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Samarkandzie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Buchary. Po drodze zatrzymamy się koło Navoi, 
gdzie zobaczymy cmentarz polski, który jest 
jedną z  nekropolii, świadczących o  obecno-
ści Polaków w czasie wojny na tych terenach 
w ramach tworzonej Armii Andersa. Kolejny 
przystanek w  Gizhduvan, mieście, które od 
starożytności uważane jest za centrum handlu 
i wyrobu ceramiki. Odwiedzimy pracownię ro-
dziny Narzullaevs, która wytwarza ceramikę od 
7 pokoleń i  jest jedną z najbardziej uznanych 
w tym regionie. Następnie przejazd do Vabkent, 
gdzie zobaczymy 40 metrowy minaret z końca 
XII w. po dojeździe do Buchary odwiedzimy 
letnią rezydencję ostatniego Emira Bukhary, 
Sitorai Khosy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Bucharze. (Trasa ok. 470 km).
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 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Bucha-
ry, która ze względu na 25-wiekową historię 
nazywana jest „miastem - muzeum”. To ma-
giczne miasto było niegdyś stolicą potężnego 
Emiratu Buchary. Historia Buchary sięga 2300 
lat wstecz, co daje się zauważyć oglądając 
przeszło 140 zabytków znajdujących się na jego 
terenie. Miasto było niegdyś ważnym centrum 
handlowym na Jedwabnym Szlaku. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od Mauzoleum Ismaela Sama-
niego - założyciela perskiej dynastii Sama-
nidów. Następnie zobaczymy: Cytadelę Ark, 
Chashma - mauzoleum z XII w., zespół Kalon 
z  XII w., w  skład którego wchodzą meczet 
Kalon oraz minaret Mir-i Arab i meczet Mago-
ki-Attori, gdzie zobaczymy kolekcje cennych 
dywanów z różnych regionów Azji Centralnej. 
Obiad w trakcie zwiedzania. A wieczorem za-
praszamy na kolację z pokazem folklorystycz-
nym i pokazem mody w zabytkowej medresie 
(płatna dodatkowo). Powrót na nocleg do 
hotelu. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Chiwy. Po 
drodze mijać będziemy czerwone piaski pusty-
ni Kyzył-Kum, którą setki lat temu przemierzały 
wielbłądzie karawany podróżujące po Wielkim 
Jedwabnym Szlaku. Będzie okazja do podziwia-
nia piaszczystych wydm, odległych pasm gór-
skich oraz rzeki Amu Daria, która jest naturalną 
granicą pomiędzy Uzbekistanem i Turkmenista-
nem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Chiwie. 
(Trasa ok. 470 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Chiwy 
- zobaczymy m.in.: pałac Tash Hauli, niegdyś 
siedzibę Chana i jego czterech legalnych żon, 
Meczet Dzhuma z  IX w., który posiada prze-
piękne drewniane sklepienie oraz 115 rzeźbio-
nych kolumn, Kunya Ark - starą fortecę z V w., 
która była zbudowana przez Chana jako orygi-

nalna rezydencja, a także wieżę Kalandar Bobo. 
Będzie także okazja do podziwiania wspaniałej 
panoramy miasta z tarasu widokowego. Póź-
nym popołudniem wczesna kolacja i wieczo-
rem przejazd na lotnisko do Urgenczu - miasta 
urodzenia Anny German. Przelot do Taszkentu, 
po przylocie nocleg w  hotelu w  Taszkencie. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Taszkencie. 
(Trasa ok. 80 km + przelot). Uwaga! Ze względu 
na ograniczoną liczbę lotów, może on odbyć się 
z Nukusu lub kolejnego dnia rano z Urgenczu 
- wtedy możliwy dodatkowy nocleg w Chiwie 
zamiast Taszkentu.
 Dzień 12  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Taszkentu - stolicy Uzbekistanu oraz 
jednego z największych miast Azji Środkowej. 
Zobaczymy m.in. nową część miasta: Plac Nie-
podległości - największy plac miejski w byłym 
Związku Radzieckim, na którym znajdował się 
niegdyś najwyższy pomnik Lenina (30 m wy-
sokości), pomnik został w 1992 r. zastąpiony 
wielkim globusem prezentującym mapę Uzbe-
kistanu. Następnie przejedziemy do starej części 
miasta, gdzie zobaczymy: kompleks Khazrati 
Imam z meczetem, medresę Kukeldesz z XVI 
w. - największą szkołę koraniczną w Azji Środ-
kowej, ponadto wizyta na bazarze Chorsu. Po 
południu zobaczymy Muzeum Sztuki Użytkowej, 
prezentujące ornamenty uzbeckie w przedmio-
tach codziennego użytku, następnie Prokate-
drę Najświętszego Serca Pana Jezusa i pomnik 
upamiętniający Polaków poległych na ziemiach 
uzbeckich. Wieczorem tradycyjna kolacja folklo-
rystyczna z pokazami. Nocleg w hotelu w Tasz-
kencie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 13  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie w formie pakietów podróżnych. 
Wylot z Taszkentu do Warszawy z przesiadką. 
Uwagi do programu

Kolejność realizacji punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***/****. 11 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Issyk Kuł (2), Bishkek (2), Samarkanda 
(2), Bukchara (2), Chiwa (1), Taszkent (2). Do 
dyspozycji gości: restauracja, bar oraz zazwy-
czaj: bezprzewodowy dostęp do Internetu 
i  sklep z  pamiątkami i  podstawowymi pro-
duktami spożywczymi. Pokoje: dostępne tylko 
2-osobowe, brak pokoi 3-osobowych lub 2-oso-
bowych z dostawką. Wyposażone są w: klimaty-
zację, łazienkę, często minibar (płatny dodatko-
wo) i TV. Wyżywienie: śniadania formie bufetu. 
Obiadokolacje najczęściej serwowane do stolika 
z bufetem sałatkowym. Napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa-Biszkek/
Taszkent-Warszawa z przesiadką, przeloty we-
wnętrzne Biszkek-Taszkent oraz Urgencz-Tasz-
kent (limit bagażu 20 kg + 5 kg), opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie w hotelach 3*** i 4**** 
(11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
według programu, transfery klimatyzowanym 
autokarem, program turystyczny j.w., opiekę 
polskiego pilota i  przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za 
fotografowanie i napiwków. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 240 USD/os. - 
płatne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje: do-
datkowych posiłków i napoi, innych wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych oraz opłat za 
procedurę wizową.
Wycieczki lokalne: kolacja z pokazem folklo-
rystycznym i pokazem mody w medresie ok. 

30 USD/os, wizyta w pracowni jedwabnego pa-
pieru ok. 5 USD/os., degustacja win i nalewek 
ok. 20 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 10.09.2018 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Przy wjeździe do Uzbekistanu wymagany 
jest 6-miesięczny okres ważności paszportu (li-
czony od daty zakończenia imprezy).
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż pol-
skie mogą podlegać obowiązkowi wizowemu, 
w związku z tym prosimy o kontakt ze sprze-
dawcą w celu weryfikacji.
Do Kirgistanu Obywatele RP wjeżdżają do 60 
dni bez wizy.

CENA OD

6499 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: UZK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.04 - 19.04 6599 11870

28.04 - 10.05 6920 12399

05.05 - 17.05 6599 11870

26.05 - 07.06 6499 11699

15.09 - 27.09 6720 12070

22.09 - 04.10 6749 12099

29.09 - 11.10 6720 12070

13.10 - 25.10 6649 11949

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

więcej na: R.pl
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W programie: kolonialna Ałmata • Kanion Szaryński - kazachski Wielki Kanion • Biszkek - z „fototapetą gór” w tle • malownicze Jezioro Issyk-Kul 

• ośnieżone górskie szczyty Parku Narodowego Ala Archa • Taszkent - cudowna stolica • Samarkanda - najstarsze miasto świata 

• Buchara - „miasto muzeum” • przeloty lokalne w cenie

Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan 
– Jedwabiem połączone 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Biszkek liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Po przylocie śniadanie w restauracji 
i następnie przejazd do stolicy Kirgistanu - Bisz-
keku - zobaczymy m.in.: Plac Zwycięstwa z po-
mnikiem w kształcie namiotu przypominającego 
jurtę (przenośny namiot nomadów), centralny 
Plac Ala Too, gdzie być może uda nam się być 
świadkami ceremonii zmiany warty, pomnik 
Kurmanjan Datka - działaczki społecznej, bu-
dynek parlamentu, kończąc spacer przy rynku 
głównym, na którym znajdował się ostatni po-
mnik Lenina w centralnej Azji (obecnie przenie-
siony na tyły Muzeum Historii) lokalną Cerkiew 
i Meczet.. Popołudnie wolne na ostatnie zakupy, 
(Trasa ok. 240 km).
 Dzień 3  Śniadanie, następnie przejazd do 
Parku Narodowego Ala Archa, który ochra-
nia malownicze tereny górskie z najwyższymi 
szczytami dochodzącymi do 4000 m n.p.m. 
Spacer po górskich terenach parku, z widokiem 

na ośnieżone szczyty górskie, w trakcie którego 
być może uda się nam wypatrzeć lokalną faunę. 
Następnie przejazd do jednej z największych 
atrakcji kraju - Jeziora Issyk-Kul. To położone 
na wysokości ok. 1600 m n.p.m. górskie jezioro 
otoczone jest ośnieżonymi szczytami, a także 
piaszczystymi plażami. Wody jeziora nigdy nie 
zamarzają, stąd jego nazwa, w języku kirgiskim 
oznaczająca ciepłą wodę. Po drodze zatrzymamy 
się w mieście Balasagun, które ocalało po najaz-
dach Mongołów, zobaczymy tutaj wieżę Burana, 
służącą jako minaret. Następnie lunch w lokal-
nym gospodarstwie w ok. miasta Tokmok, który 
będzie okazją do zapoznania się z obyczajami 
lokalnej ludności. Nocleg w ok. Cholpon Ata nad 
Jeziorem Issyk-Kul. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do miasta Ka-
rakoł (Przewalsk) położonego zaledwie ok. 150 
km od granicy z Chinami. W mieście przeplatają 
się wpływy kultury rosyjskiej i chińskiej. Zwie-
dzanie: meczetu Dungan o silnych wpływach 
architektury chińskiej, prawosławnej typowej 
dla Rosji cerkwi zbudowanej bez użycia gwoź-
dzi, muzeum Przewalskiego - słynnego rosyj-

skiego badacza centralnej Azji i Gór Tienszan. 
Następnie przejazd do doliny Djety Oguz, która 
nazwę zawdzięcza tzw. siedmiu bykom, czyli 
fantazyjnie uformowanym skałom z piaskowca. 
Spacer po dolinie. Przejazd na obiadokolację do 
hotelu w Karakol lub okolicy. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się do grani-
cy kazachsko - kirgiskiej, a następnie na kilku 
godzinną wycieczkę do Kanionu Szaryńskiego. 
Położony w południowo-wschodnim Kazach-
stanie, w okolicy Gór Tienszan, zwany przez 
podróżników Wielkim Kanionem Azji, ciągnie 
się na długości ok. 150 km. Zobaczymy najpięk-
niejszą część kanionu, zwana Doliną Zamków, 
z pięknymi formacjami skalnymi wyrzeźbionymi 
przez wiatr i wodę. Czas wolny na podziwianie 
majestatu otaczającej przyrody. dalszy przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicy Ałma Aty. 
(Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Alma Aty, 
byłej stolicy Kazachstanu i zarazem najwięk-
szego miasta w  kraju. W  ciągu dnia odwie-
dzimy Park Panfilova, w którym znajduje się 
interesująca, pomalowana na jaskrawy żółty 
kolor Katedra Zenkova - cerkiew pamiętająca 
jeszcze czasy carskie. Następnie udamy się pod 
monumentalny Pomnik Wielkiego Patrioty. 
Kolejnym punktem programu jest wizyta w Na-
rodowym Muzeum Instrumentów Muzycznych. 
Ciekawymi, budzącymi nieco kontrowersji, są 
imponująco surowe i zarazem nieco przytłacza-
jące posowieckie bryły budynków w głównych 
częściach miasta - Plac Republikański oraz 
Muzeum Historii są tego idealnym przykładem. 
Nieco innym rodzajem atrakcji, które będziemy 
mieli okazję zobaczyć jest Medeo - światowej 
sławy lodowisko położone w górskim wąwozie 

nieopodal miasta. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 7  Wczesne śniadanie i transfer na lot-
nisko w Ałma-Acie (śniadanie możliwe w for-
mie pakietów podróżnych lub po przylocie do 
Taszkentu). Przelot do Taszkentu, formalności 
wizowo-paszportowe. Transfer na śniadanie 
i przejazd do Samarkandy. Po dojeździe zakwa-
terowanie w hotelu. Odpoczynek po podroży. 
Późnym popołudniem wyjazd na zwiedzanie 
wytwórni papieru „jedwabnego” (płatne do-
datkowo). Wieczorem kolacja w Samarkandzie.
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Samar-
kandy - „stolicy nad stolicami” - jednego z naj-
starszych miast świata, którego początki sięgają 
VIII w. p.n.e., a uznawane jest za jedno z pięk-
niejszych w Azji Środkowej. Rozpoczniemy od 
obserwatorium Ulug Bek króla-astronoma, 
który zafascynowany gwiazdami i kosmosem 
zbudował jedno z najwspanialszych obserwa-
toriów w starożytnym świecie. Następnie mu-
zeum Afrasiab, którego nazwa wywodzi się od 
imienia legendarnego króla, krótki przejazd do 
mauzoleum Timurydów w kompleksie cmentar-
nym Szah-i Zinda (dosł. żyjący król) z XIV-XV w., 
po którego zwiedzaniu rozpoczniemy spacer po 
centrum starożytnej Marakandy. Zobaczymy 
meczet Bibi Khanum zbudowany również przez 
Tamerlana jako największy meczet w świecie 
islamu a także położony nieopodal, starożytny 
bazar Siab - największy bazar w mieście. Pod-
sumowaniem naszego zwiedzania będzie Plac 
Registan - najważniejszy plac w mieście, z do-
skonale zachowanymi medresami oraz mauzo-
leum Gur-e Amir, które uważane jest za jedno 
z najpiękniejszych na świecie i zostało zbudowa-
ne przez Tamerlana w 1404 r. W mauzoleum tym 

Taszkient

Samarkanda
Buchara

UZBEKISTAN

KAZACHSTAN

Turkmenistan

Iran Afganistan

Tadżykistan

KIRGISTAN

Biszkek

Issyk-kul

Chiny

Przewalsk
Czołponata

Ałmaty
Kanion

Szaryński

      –› Wyloty z: Warszawa  

12
dni



145

Azja Centralna Uzbekistan

został pochowany władca oraz wszyscy człon-
kowie jego rodziny. Dla chętnych odwiedzimy 
także wytwórnię lokalnych win i nalewek, degu-
stacja połączona z możliwością zakupu (płatne 
dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Samarkandzie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Buchary. Po drodze zatrzymamy się koło Navoi, 
gdzie zobaczymy cmentarz polski, który jest 
jedną z  nekropolii, świadczących o  obecno-
ści Polaków w czasie wojny na tych terenach 
w ramach tworzonej Armii Andersa. Kolejny 
przystanek w  Gizhduvan, mieście, które od 
starożytności uważane jest za centrum handlu 
i wyrobu ceramiki. Odwiedzimy pracownię ro-
dziny Narzullaevs, która wytwarza ceramikę od 
7 pokoleń i  jest jedną z najbardziej uznanych 
w tym regionie. Następnie przejazd do Vabkent, 
gdzie zobaczymy 40 metrowy minaret z końca 
XII w. po dojeździe do Buchary odwiedzimy 
letnią rezydencję ostatniego Emira Bukhary, 
Sitorai Khosy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Bucharze. (Trasa ok. 470 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Buchary, 
która ze względu na 25-wiekową historię nazy-
wana jest „miastem - muzeum”. To magiczne 
miasto było niegdyś stolicą potężnego Emiratu 
Buchary. Historia Buchary sięga 2300 lat wstecz, 
co daje się zauważyć oglądając przeszło 140 za-
bytków znajdujących się na jego terenie. Miasto 
było niegdyś ważnym centrum handlowym na 
Jedwabnym Szlaku. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od Mauzoleum Ismaela Samaniego - założyciela 
perskiej dynastii Samanidów. Następnie zoba-
czymy: Cytadelę Ark, Chashma - mauzoleum 
z XII w., zespół Kalon z XII w., w skład którego 
wchodzą meczet Kalon oraz minaret Mir-i Arab 

i meczet Magoki-Attori, gdzie zobaczymy kolek-
cje cennych dywanów z różnych regionów Azji 
Centralnej. Obiad w trakcie zwiedzania. Przelot 
do Taszkentu, po przylocie nocleg w  hotelu 
w Taszkencie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Taszkencie. (Trasa ok. 10 km + przelot).
 Dzień 11  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Taszkentu - stolicy Uzbekistanu oraz 
jednego z największych miast Azji Środkowej. 
Zobaczymy m.in. nową część miasta: Plac Nie-
podległości - największy plac miejski w byłym 
Związku Radzieckim, na którym znajdował się 
niegdyś najwyższy pomnik Lenina (30 m wy-
sokości), pomnik został w 1992 r. zastąpiony 
wielkim globusem prezentującym mapę Uzbe-
kistanu. Następnie przejedziemy do starej części 
miasta, gdzie zobaczymy: kompleks Khazrati 
Imam z meczetem, medresę Kukeldesz z XVI 
w. - największą szkołę koraniczną w Azji Środ-
kowej, ponadto wizyta na bazarze Chorsu. Po 
południu zobaczymy Muzeum Sztuki Użytkowej, 
prezentujące ornamenty uzbeckie w przedmio-
tach codziennego użytku, następnie Prokate-
drę Najświętszego Serca Pana Jezusa i pomnik 
upamiętniający Polaków poległych na ziemiach 
uzbeckich. Wieczorem tradycyjna kolacja folklo-
rystyczna z pokazami. Nocleg w hotelu w Tasz-
kencie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 12  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie w formie pakietów podróżnych. 
Wylot z Taszkentu do Warszawy z przesiadką. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***/****. 10 rozpoczętych dób hotelowych: 
Ałmata (2), Karakoł (1), Chołpon Ata (1), Bishkek 
(1), Samarkanda (2), Bukchara (1), Taszkent (2).. 

Do dyspozycji gości: restauracja, bar oraz za-
zwyczaj: bezprzewodowy dostęp do Internetu 
i sklep z pamiątkami i podstawowymi produktami 
spożywczymi. Pokoje: dostępne tylko 2-osobo-
we, brak pokoi 3-osobowych lub 2-osobowych 
z dostawką. Wyposażone są w: klimatyzację, ła-
zienkę, często minibar (płatny dodatkowo) i TV. 
Wyżywienie: śniadania formie bufetu. Obiadoko-
lacje najczęściej serwowane do stolika z bufetem 
sałatkowym. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Biszkek 
- Taszkent - Warszawa z przesiadką, przeloty 
wewnętrzne Biszkek-Taszkent oraz Buchara-
-Taszkent (limit bagażu 20 kg + 5 kg), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 3*** 
i 4**** (10 rozpoczętych dób hotelowych), wy-
żywienie według programu, transfery klima-
tyzowanym autokarem, program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota i przewodników 
lokalnych, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za 
fotografowanie i napiwków. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 240 USD/os. - 
płatne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje: do-
datkowych posiłków i napoi, innych wydatków 
osobistych, wycieczek lokalnych oraz opłat za 
procedurę wizową. Wycieczki lokalne: wizyta 
w pracowni jedwabnego papieru ok. 5 USD/os., 
degustacja win i nalewek ok. 20 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 15.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Przy wjeździe do Uzbekistanu wy-
magany jest 6-miesięczny okres ważności 
paszportu (liczony od daty zakończenia im-
prezy). Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać obowiązkowi wizo-
wemu, w związku z tym prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą w celu weryfikacji.
Do Kirgistanu Obywatele RP wjeżdżają do 
60 dni bez wizy, do Kazachstanu do 90 dni bez 
wizy.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6870 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.04 - 18.04 6949 12449

21.04 - 02.05 7499 13370

05.05 - 16.05 6870 12320

26.05 - 06.06 6970 12499

08.09 - 19.09 6999 12530

15.09 - 26.09 6949 12449

29.09 - 10.10 6899 12370

13.10 - 24.10 6949 12449

Dopłata za pok. 1 os. od 660 

Kod imprezy: UZL

więcej na: R.pl
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W programie: buddyjskie ośrodki kultu - Anuradhapura i Mihintale • Pinnawala - sierociniec dla słoni • malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli 

• Świątynia Zęba w Kandy z relikwią Zęba Buddy • plantacje herbaty • równiny Hortona i Park Narodowy Yala - dla miłośników natury

Sri Lanka – Łza z policzka Indii

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozkłady. Przelot 
do Colombo liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Colombo. Odprawa wizo-
wo-paszportowa i krótkie zwiedzanie Colombo 
- barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
świątynię hinduistyczną, Ogrody Cynamonowe 
- ekskluzywne przedmieścia, gdzie w pięknych 
pokolonialnych willach mieszczą się liczne am-
basady i elitarne szkoły, Bandaranaike Memorial 

International Conference Hall (BMICH) - prezent 
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a tak-
że replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego 
słońce”. Przejazd do hotelu w  ok. Colombo, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy siero-
ciniec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom 
znalazły zwierzęta porzucone przez swoje 
stada lub zranione. Będziemy także świadkami 
codziennej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma 
Oya. Następnie przejazd do 5-ciu świątyń ja-
skiniowych w Dambulli, jednego z najważniej-
szych miejsc kultu buddyjskiego na Sri Lance. 
Świątynie to wykute w skale groty, w których 
znajdują się liczne posągi Buddy. Pierwsza ze 
świątyń powstała już w I w. p.n.e. Przejazd do 

hotelu w ok. Dambulla/Sigiriya/Polonnaruwa. 
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się w kierun-
ku Anuradhapury, pierwszej stolicy Sri Lanki 
z V w. p.n.e. Po drodze odwiedzimy kolebkę 
buddyzmu na Sri Lance - Mihintale z imponu-
jącym sanktuarium na wzgórzu, do którego 
droga wiedzie po 1840 granitowych schodach. 
Schody te pokonuje się w kilku fragmentach, 
z  których każdy prowadzi do innej świątyni 
(Kantaka Cetija, Dagoba Ambasthala, Dagoba 
Drzewa Mangowego i wiele innych). Następnie 
kontynuujemy podróż do Anuradhapury. Zwie-
dzimy tam skalną świątynię Isurumuniya (III 
w. p.n.e.) z posągiem siedzącego Buddy, która 
słynie z pięknych rzeźb w skale. Zobaczymy 

także święte drzewo Sri Maha Bodhi, mające 
dla buddystów znaczenie religijne, gdyż zosta-
ło wyhodowane ze szczepu tego figowca, pod 
którym Budda doznał oświecenia oraz liczne 
świątynie (m.in. Wielką Stupę - Ruwanveliseya 
z charakterystycznym murem złożonym z figur 
słoni naturalnej wielkości), dagobę Jethawana-
ramaya i wiharę (klasztor buddyjski) Abhayagi-
riya, które zostały wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jako relaks po długim 
dniu proponujemy skorzystanie z  wycieczki 
lokalnej - masaż ayurwedyjski (płatny dodat-
kowo)Powrót do hotelu w ok. Trójkąta Histo-
rycznego, obiadokolacja. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Skalnej 
Fortecy Sigiriya - siedziby królewskiej z V w. n.e. 
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zbudowanej na szczycie 200-metrowej skały. Do 
dzisiaj zachowały się fundamenty dolnego i gór-
nego pałacu, do którego dostępu bronią wąskie 
schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi lwimi 
łapami, a także ogrody pałacowe i słynne freski 
przedstawiające niebiańskie dziewice, znajdują-
ce się na ścianach skalnej jaskini. W czasie lun-
chu możliwość skorzystania z wycieczki lokalnej 
–wizyta w wiosce lankijskiej (płatna dodatko-
wo). Przejazd do Polonnaruwy, średniowiecz-
nej stolicy kraju. Odwiedzimy tu ruiny Pałacu 
Królewskiego, tzw. Czworobok: Dalada Maluwa 
- kompleks 12 zabytkowych budowli i świątyń, 
których historia sięga XI w. oraz Gal Vihara - 
monumentalną skałę, w której wyrzeźbione są 
cztery posagi Buddy, z których jeden jest dość 
kontrowersyjny i jego mudra do teraz jest przed-
miotem sporów. W pobliskiej pracowni rzeźby 
w drewnie, będzie można obejrzeć umiejętności 
miejscowych rzemieślników oraz zakupić lokalne 
pamiątki. Powrót do hotelu w ok. Trójkąta Histo-
rycznego, obiadokolacja. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Kandy, 
ostatniej stolicy królestwa syngaleskiego. Po 
drodze odwiedzimy fabrykę batiku, gdzie 
podziwiać będziemy tradycyjny proces uzy-
skiwania wzorów na tkaninach, zatrzymamy 
się także w ogrodzie przypraw w ok. Matale, 
gdzie poznamy tajniki uprawy przypraw i ich 
zastosowanie. W  Kandy najbardziej można 
odczuć wpływy buddyjskie na wyspie. Miasto 
położone jest malowniczo na wzgórzach wokół 
jeziora Kandy, nad brzegiem którego znajduje 
się jedno z najbardziej znanych miejsc na Sri 
Lance - Świątynia Zęba, najważniejsza świąty-
nia buddyjska na wyspie z relikwią Zęba Buddy. 
Popołudniowy pokaz tańców połączony z tzw. 
próbą ognia, czyli chodzeniem po rozżarzo-
nych węglach. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Kandy. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Śniadanie i  dalsze zwiedzanie 
Kandy: Królewskie Ogrody Botaniczne, jedne 
z najlepiej utrzymanych w Azji, z ponad pięcio-
ma tysiącami gatunków flory, zobaczymy m.in.: 
ogród japoński oraz Dom Orchidei. Odwiedzimy 
także Muzeum Kamieni Szlachetnych (z pokaza-
mi obróbki klejnotów), a także sklep z jedwabia-
mi, gdzie będzie możliwość zakupu wyrobów 
z jedwabiu. Popołudnie wolne na dalsze zakupy 
i samodzielne zwiedzanie kolonialnego Kandy. 
Obiadokolacja w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu udamy 
się w kierunku Nuwara Eliya, miasta zwanego 
„Małą Anglią” ze względu na klimat i widoczne 
pozostałości po brytyjskich osadnikach. Droga 
z Kandy pokonuje 1400 m przewyższenia i wie-
dzie licznymi serpentynami, poprzez malowni-
cze wzgórza porośnięte krzewami herbacianymi. 
Odwiedzimy plantację i fabrykę herbaty, gdzie 
weźmiemy udział w pokazie produkcji słynnej 
na całym świecie herbaty cejlońskiej, będzie 
także okazja do degustacji i  zrobienia zaku-
pów. Następnie przejazd do Parku Narodowego 
Równiny Hortona, wpisanego na listę UNESCO. 
Jest to płaskowyż rozciągający się na wysokości 
ponad 2000 m n.p.m., gdzie wielbiciele natury 
będą w swoim żywiole. Dotrzemy do najpopu-
larniejszego punktu widokowego parku zwane-
go Końcem Świata. Jest to miejsce na krawędzi 
płaskowyżu, gdzie strome urwisko opada prawie 
pionowo, o ponad 900 m w dół, ku sąsiedniej do-
linie (prosimy o zabranie butów trekkingowych 
i kurtek przeciwdeszczowych). Obiadokolacja 
w hotelu w ok. Nuwara Eliya. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd dalej na po-
łudnie. Zatrzymamy się na punkcie widokowym, 

z którego podziwiać będziemy Ella Gap - górską 
rozpadlinę oraz przepiękną panoramę na okolicz-
ne wzgórza, kolejnym przystankiem będzie wo-
dospad Ravana. Po południu udamy się do Parku 
Narodowego Yala, gdzie weźmiemy udział w jeep 
safari, podczas którego poznamy zróżnicowane 
krajobrazy - sawanny, formacje skalne, laguny. 
Przy odrobinie szczęścia być może uda nam się 
zobaczyć jedne z największych zwierząt występu-
jące na wyspie, czyli słonia, lamparta, niedźwie-
dzia, bawoła lub krokodyla. Jest to również dobre 
miejsce do obserwacji ptaków - pelikanów, ibisów 
i kormoranów. Obiadokolacja i nocleg w ok. Tis-
samaharama/Hambantota. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, udamy się do wybra-
nych przez Państwa hoteli na część pobytową. 
Po drodze odwiedzimy Fort Holenderski w Gal-
le, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zarówno fort, jak i stara część Galle, 
zachowały wyjątkowy kolonialny urok, który 
kontrastuje z współczesną gwarną częścią mia-
sta, typową dla miast południowej Azji. (Trasa 
ok. 160 km). Z Galle transfer do hoteli, gdzie kil-
ka dni, aż do powrotu do Polski, spędzą Państwo 
na odpoczynku, plażowaniu i kąpielach.
 Dzień 11-13  Pobyt w wybranym hotelu na za-
chodnim lub południowym wybrzeżu Sri Lanki. 
Czas wolny na wypoczynek, plażowanie i zaku-
py. Możliwość skorzystania z wycieczek lokal-
nych. Wieczorny wylot do Polski z przesiadką. 
 Dzień 14  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Rozkład 
lotów jest orientacyjny i może różnić się w za-
leżności od grupy. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na r.pl/rozklady. W zależności od 
godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu od-
bywa się przedostatniego dnia wieczorem, lub 
ostatniego w nocy. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o  standardzie od-
powiadającym **/ *** w ocenie organizatora. 
8 rozpoczętych dób hotelowych. Pokoje: 2-oso-
bowe (możliwość dostawki), wyposażone są w: 
klimatyzację, łazienkę, telefon, często minibar 
(konsumpcja za opłatą) i TV. Do dyspozycji go-
ści: restauracja, bar, w niektórych hotelach także 
basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetów. 
Część pobytowa. Hotel o standardzie odpowia-
dającym *** w ocenie organizatora (możliwość 
dopłaty do 4**** lub 5***** w ocenie organi-
zatora). 3 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu 
położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy, 
bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Przykła-
dowe hotele: Club Palm Bay ***, The Palms ****, 
Blue Water *****. Pokoje: klimatyzowane, wypo-
sażone są w: łazienkę, klimatyzację, suszarkę do 
włosów, TV, telefon, sejf, minibar (konsumpcja 
za opłatą). W większości pokoi balkon lub taras.
Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar 
oraz basen. Wyżywienie: All Inclusive: śniadania, 
lunche, obiadokolacje w formie bufetu oraz na-
poje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w re-
stauracji i w barach w godzinach ich otwarcia.
Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje 
oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe 
pozostawiają kategoryzację organizatorom 
turystyki i lokalnym agencjom turystycznym.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w hotelach o standardzie odpowiadają-
cym **/*** w ocenie organizatora podczas części 
objazdowej (8 rozpoczętych dób hotelowych) 
oraz w hotelach o standardzie odpowiadającym 

3 *** w ocenie organizatora (3 rozpoczęte doby 
hotelowe) - z możliwością dopłaty do 4**** lub 
5***** w ocenie organizatora w części poby-
towej, transfery klimatyzowanym autokarem, 
śniadania i obiadokolacje podczas części objaz-
dowej, All Inclusive podczas części pobytowej, 
opiekę polskiego pilota-rezydenta i miejsco-
wych przewodników anglojęzycznych, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
ok. 295 USD/os. (płatny pilotowi jako pakiet). 
Nie obejmuje dodatkowych posiłków i napoi, in-
nych wydatków osobistych, wycieczek lokalnych 
oraz wizy lankijskiej. Wycieczki lokalne: masaż 
ayurwedyjski ok. 40 USD/os, wioska lankijska 
ok. 40 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
10.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagana 
jest wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjaz-
du po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi 
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 

wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą w celu weryfikacji.
Szczepienia. Nie ma obowiązku szczepień 
ochronnych, ale zaleca się wcześniejsze zaszcze-
pienie przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi.

CENA OD

5120 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: SLL

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

12.04 - 25.04 5230 9399

26.04 - 09.05 5199 9349

10.05 - 23.05 5120 9220

24.05 - 06.06 5420 9720

07.06 - 20.06 5120 9220

21.06 - 04.07 5120 9220

28.06 - 11.07 6049 10699

12.07 - 25.07 5999 10699

26.07 - 08.08 5999 10699

09.08 - 22.08 5999 10699

23.08 - 05.09 5999 10699

06.09 - 19.09 5199 9349

13.09 - 26.09 5199 9349

27.09 - 10.10 5199 9349

11.10 - 24.10 5199 9349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5449 

Dopłata za pok. 1 os. od 1300

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189

więcej na: R.pl
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Azja Sri Lanka

W programie: sierociniec dla słoni • rafting na rzece Kelani • safari w Parku Narodowym Yala i Minneriya • skalna forteca Sigiriya 

• plantacja i fabryka herbaty • wodospad Ravana

Sri lanka – Smak herbaty z cynamonem 

Colombo

Sigiriya

Kandy

Nuwara Eliya
Gampola

Kithugalla

Tissamaharama
P.N. Yala

Gale

SRI  LANKA

Pinnawala

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

12
dni
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Azja Sri Lanka

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
do Colombo liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Colombo. Odprawa wizo-
wo-paszportowa i krótkie zwiedzanie Colombo 
- barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
świątynię hinduistyczną, Ogrody Cynamonowe 
- ekskluzywne przedmieścia, gdzie w pięknych 
pokolonialnych willach mieszczą się liczne am-
basady i elitarne szkoły, Bandaranaike Memorial 
International Conference Hall (BMICH) - prezent 
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a tak-
że replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego 
słońce”. Przejazd do hotelu w  ok. Colombo, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy siero-
ciniec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom 
znalazły zwierzęta porzucone przez swoje 
stada lub zranione. Będziemy także świadka-
mi codziennej kąpieli słoni w pobliskiej rzece 
Ma Oya. Po południu możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych do wyboru (do-
datkowo płatne) - safari w Parku Narodowym 
Minneriya (możliwe parki Kaudulla lub Hurulu 
Eco - w zależności od tego, gdzie przemieszczą 
się słonie), który zamieszkuje ponad 200 dzi-
kich słoni, a także bawoły, dziki, niedźwiedzie, 
lamparty, krokodyle oraz ponad 160 gatunków 
ptaków lub masaż ayurwedyjski. Obiadokolacja 
w hotelu w ok. Dambulla/Pollonnaruwa/Sigi-
riya/Giritale (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
miasta Sigiriya. Skalna Forteca Sigiriya (lista 
UNESCO) jest siedzibą królewską z V w. n.e. 
zbudowaną na szczycie 200-metrowej skały. 
Do dzisiaj zachowały się fundamenty dolnego 
i górnego pałacu, do którego dostępu bronią 
wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi 
lwimi łapami, a także ogrody pałacowe i słynne 
freski przedstawiające niebiańskie dziewice, 
znajdujące się na ścianach skalnej jaskini. Moż-
liwość skorzystania z wycieczki lokalnej - masaż 
ayurwedyjski (płatna dodatkowo). W drodze do 
Kandy odwiedzimy ogród przypraw w ok. Mata-
le, gdzie poznamy tajniki uprawy przypraw i ich 
zastosowanie. Następnie udamy się do Kandy, 
miasta w  którym najbardziej można odczuć 
wpływy buddyjskie na wyspie. Kandy położone 
jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora 
Kandy, nad brzegiem którego znajduje się jed-
no z najbardziej znanych miejsc na Sri Lance - 
Świątynia Zęba (lista UNESCO), najważniejsza 
świątynia buddyjska na wyspie z relikwią Zęba 
Buddy. Zakwaterowanie i obiadokolacja w Kan-
dy. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Gampoli - dawnej stolicy Sri Lanki z XIV w., 
obecnie prowincjonalnego miasteczka, położo-
nego ok. 20 km na południe od Kandy. W tych 
okolicach na wzgórzu Ambuluwawa znajdują 
się świątynie głównych religii Sri Lanki, a wśród 
nich budowla, wzorowana na buddyjskich 
stupach o imponującej architekturze, owinięta 
jak wstęgą schodami, wiodącymi do samego 
jej szczytu. Będzie okazja wspiąć się na nią 
i z wysokości podziwiać krajobrazy. Następnie 
udamy się do miejscowości Kithugalla, z której 
rozpoczniemy pasjonujący rafting rzeką Kelani. 
Podczas tej niezapomnianej wyprawy będzie 
okazja do podziwiania tropikalnej flory, ciągną-

cej się wzdłuż brzegów - ta niezwykła sceneria 
posłużyła jako tło do filmu „Most na rzece Kwai”. 
Przejazd w kierunku Nuwara Eliya, poprzez ma-
lownicze wzgórza porośnięte krzewami herba-
cianymi (droga z Kandy pokonuje 1400 m prze-
wyższenia i wiedzie licznymi serpentynami). 
Odwiedzimy plantację i fabrykę herbaty, gdzie 
weźmiemy udział w pokazie produkcji słynnej 
na całym świecie herbaty cejlońskiej, będzie 
także okazja do degustacji i zrobienia zakupów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Nuwara Eliya/
Bandarawela/Haputale. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do Parku 
Narodowego Yala. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, z którego podziwiać 
będziemy Ella Gap - górską rozpadlinę oraz 
przepiękną panoramę na okoliczne wzgórza, 
kolejnym przystankiem będzie wodospad Ra-
vana. Po dotarciu do Yala weźmiemy udział 
w popołudniowym jeep safari, podczas któ-
rego poznamy jego zróżnicowane krajobrazy 
- sawanny, formacje skalne, laguny. Przy odro-
binie szczęścia być może uda się nam zobaczyć 
jedne z największych zwierząt występujące na 
wyspie, czyli słonia, lamparta, niedźwiedzia, ba-
woła lub krokodyla. Okres między listopadem 
a kwietniem jest również najlepszy do obser-
wacji ptaków - pelikanów, ibisów i kormoranów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Tissamaharama 
lub Hambantota. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, udamy się do wybra-
nych przez Państwa hoteli na część pobytową. 
Po drodze odwiedzimy Fort Holenderski w Gal-
le, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zarówno fort, jak i stara część Galle, 
zachowały wyjątkowy kolonialny urok, który 
kontrastuje z współczesną gwarną częścią mia-
sta, typową dla miast południowej Azji. (Trasa 
ok. 160 km). Z Galle transfer do hoteli, gdzie kil-
ka dni, aż do powrotu do Polski, spędzą Państwo 
na odpoczynku, plażowaniu i kąpielach.
 Dzień 8-11  Pobyt w wybranym hotelu na za-
chodnim lub poludniowym wybrzeżu Sri Lanki. 
Czas wolny na wypoczynek, plażowanie i zaku-
py. Możliwość skorzystania z wycieczek lokal-
nych. Wieczorny wylot do Polski z przesiadką. 
 Dzień 12  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, 
lub ostatniego w nocy. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o  standardzie od-
powiadającym **/*** w ocenie organizatora. 

5 rozpoczętych dób hotelowych. Pokoje: 2-oso-
bowe (możliwość dostawki), wyposażone są w: 
klimatyzację, łazienkę, telefon, często minibar 
(konsumpcja za opłatą) i TV. Do dyspozycji go-
ści: restauracja, bar, w niektórych hotelach także 
basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetów.
Część pobytowa. Hotel o standardzie odpowia-
dającym *** w ocenie organizatora (możliwość 
dopłaty do 4**** lub 5***** w ocenie organi-
zatora). 4 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu 
położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy, bez-
pośrednio przy piaszczystej plaży. Przykładowe 
hotele: Club Palm Bay ***, The Palms ****, Blue 
Water *****. Pokoje: klimatyzowane, wyposa-
żone są w: łazienkę, klimatyzację, suszarkę do 
włosów, TV, telefon, sejf, minibar (konsumpcja za 
opłatą). W większości pokoi balkon lub taras. Do 
dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar oraz 
basen. Wyżywienie: All Inclusive: śniadania, lun-
che, obiadokolacje w formie bufetu oraz napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w restau-
racji i w barach w godzinach ich otwarcia. 
Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje 
oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe 
pozostawiają kategoryzację organizatorom 
turystyki i lokalnym agencjom turystycznym.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie w hotelach o standardzie odpowiadającym 
**/ *** w ocenie organizatora podczas części 
objazdowej (6 rozpoczętych dób hotelowych) 
oraz w hotelach o standardzie odpowiadającym 
3 *** w ocenie organizatora (4 rozpoczęte doby 
hotelowe) - z możliwością dopłaty do 4**** lub 
5***** w ocenie organizatora w części poby-
towej, transfery klimatyzowanym autokarem, 
śniadania i obiadokolacje podczas części objaz-
dowej, All Inclusive podczas części pobytowej, 
opiekę polskiego pilota-rezydenta i miejsco-
wych przewodników anglojęzycznych, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
225 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy lankijskiej oraz wycieczek 
lokalnych. Wycieczki lokalne: masaż ayurwedyj-
ski (ok. 40 USD/os.), safari w Parku Narodowym 
Minneriya (ok. 70 USD/os.).

Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 10.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagana 
jest wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjaz-
du po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi 
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą w celu weryfikacji.
Szczepienia. Nie ma obowiązku szczepień 
ochronnych, ale zaleca się wcześniejsze za-
szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B oraz 
tężcowi.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4770 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.04 - 19.04 5120 9220

22.04 - 03.05 5070 9149

29.04 - 10.05 4899 8849

13.05 - 24.05 4770 8649

27.05 - 07.06 4770 8649

10.06 - 21.06 4770 8649

24.06 - 05.07 5120 9220

01.07 - 12.07 5570 9970

15.07 - 26.07 5570 9970

29.07 - 09.08 5570 9970

12.08 - 23.08 5570 9970

26.08 - 06.09 5470 9799

09.09 - 20.09 4770 8649

23.09 - 04.10 4770 8649

30.09 - 11.10 4770 8649

14.10 - 25.10 4770 8649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5070 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5070 

Dopłata za pok. 1 os. od 1221 

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189

Kod imprezy: SLN

więcej na: R.pl
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Azja Sri Lanka

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
do Colombo liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Colombo. Odprawa wizo-
wo-paszportowa i krótkie zwiedzanie Colombo 
- barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
świątynię hinduistyczną, Ogrody Cynamonowe 
- ekskluzywne przedmieścia, gdzie w pięknych 
pokolonialnych willach mieszczą się liczne am-
basady i elitarne szkoły, Bandaranaike Memorial 
International Conference Hall (BMICH) - prezent 
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a tak-
że replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego 

słońce”. Przejazd do hotelu w  ok. Colombo, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy 
sierociniec dla słoni w Pinnawa-
li, gdzie nowy dom znalazły 
zwierzęta porzucone przez 
swoje stada lub zranione. 
Będziemy także świadka-
mi codziennej kąpieli słoni 
w pobliskiej rzece Ma Oya. 
Następnie zwiedzanie 
pięciu świątyń jaskiniowych 
w Dambulli, jednego z najważ-
niejszych miejsc kultu buddyjskie-
go na Sri Lance. Świątynie to wykute 
w skale groty, w których znajdują się posągi 
Buddy. Pierwsza ze świątyń powstała już w I w. 
p.n.e. Dla chętnych popołudniowy leczniczo-re-
laksacyjny masaż ayurvedyjski (płatny ok. 40 

USD). Nocleg w hotelu w Sigiriyi, obiadokolacja. 
(Trasa ok. 230 km).

 Dzień 4  Dla chętnych poranny lot 
balonem nad malowniczym re-

gionem Sygiriyi (płatny ok. 
210 USD). Po śniadaniu wej-

dziemy na skalna Fortecę 
Sigiriyę (UNESCO), która 
jest siedzibą królewską 
z V w. n.e. zbudowaną na 

szczycie 200-metrowej 
skały. Do dzisiaj zachowały 

się fundamenty dolnego i gór-
nego pałacu, do którego dostępu 

bronią wąskie schody, wiodące pomię-
dzy rzeźbionymi lwimi łapami, a także ogrody 
pałacowe i słynne freski przedstawiające nie-
biańskie dziewice, znajdujące się na ścianach 
skalnej jaskini. Następnie zwiedzimy Mihintale 

- położone na legendarnym wzgórzu, miejscu 
spotkania mnicha Mahindy i króla Devanam-
piyatissa, w wyniku którego buddyzm zakorze-
nił się na Sri Lance, a Mihintale stało się jego 
kolebką. Piękne położenie gwarantuje wspania-
łe widoki. Przejazd do hotelu w Polonnaruwie, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu odkryjemy Polonna-
ruwę na rowerach (ok. 3 h). Podczas wspólnego 
przejazdu odwiedzimy dawną stolicę królestwa 
lankijskiego: Pałac Królewski, tzw. Czworobok: 
Dalada Maluwa - kompleks 12 zabytkowych 
budowli i świątyń, których historia sięga XI w. 
oraz Gal Vihara - monumentalną skałę, w której 
wyrzeźbione są cztery posagi Buddy, z których 
jeden jest dość kontrowersyjny i  jego mudra 
do teraz jest przedmiotem sporów. Następnie 
skosztujemy lokalnych potraw podczas lun-
chu w formie pikniku (w cenie). Przejazd do 

W programie: odkrywanie Pollonaruwy na rowerach • trekking na plantacji herbaty • Lipton’s seat - ławeczka Sir Liptona • Buddyjski ośrodek 
kultu Mihintale • Świątynia Zęba w Kandy • rafting na rzece Kelani • malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli • dla chętnych lot balonem 
nad Sigiriją

Harce na Lance

Colombo

Mihintale

Polonnaruwa
Sigiriya

Dambula

Kandy

Kitulgala
Little Adam’s

Peak
Diyaluma

P.N. Udawalawe

Lipton’s Seat

Galle

Matale
SRI  LANKA

Pinnawala

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

14
dni
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Azja Sri Lanka

Kandy. Po drodze zatrzymamy się w ogrodzie 
przypraw w ok. Matale, gdzie poznamy tajniki 
uprawy przypraw i  ich zastosowanie. Kandy 
położone jest malowniczo na wzgórzach wokół 
jeziora, nad brzegiem którego znajduje się jedno 
z najbardziej znanych miejsc na Sri Lance - Świą-
tynia Zęba, najważniejsza świątynia buddyjska 
na wyspie z relikwią Zęba Buddy. Zwiedzanie 
świątyni podczas wieczornego, podniosłego 
obrzędu puja, któremu towarzyszą tradycyjni 
bębniarze i ofiarowywane są kwiaty. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja w hotelu w Kandy. 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do miej-
scowości Kithugalla, z której rozpoczniemy pa-
sjonujący rafting rzeką Kelani (ok. 1 h, stopień 
trudności niewysoki). Podczas tej niezapomnia-
nej wyprawy będzie okazja do podziwiania tro-
pikalnej flory, ciągnącej się wzdłuż brzegów - ta 
niezwykła sceneria posłużyła jako tło do filmu 
„Most na rzece Kwai”. Kolejna atrakcją tego dnia 
będzie przejazd lankijską lokalną koleją na tra-
sie górskiej ze zniewalającymi widokami. Nocleg 
w hotelu w okolicach Bandarawela/Haputale, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejedzie-
my vanami na wzgórze Lipton’s Seat - magiczne 
miejsce, gdzie Sir Thomas Lipton, twórca marki 
herbaty znanej na całym świecie lubił przesia-
dywać i cieszyć oczy widokiem ogrodów herba-
cianych. Z tego miejsca rozpościerają się niesa-
mowite widoki na okoliczne góry i pola, którymi 
będziemy się delektować przy filiżance herba-
ty. Następnie przejedziemy na start trekkingu. 
Marszruta zajmie nam ok. 2 godz, po drodze 
zatrzymamy się, aby własnoręcznie pozbierać 
herbatę, pod okiem lokalnych wprawnych zbie-
raczek. Podczas marszu wśród malowniczych 
pól herbacianych odwiedzimy wioskę zbiera-
czy, a w niej hinduistyczną świątynię, a także 
lokalną fabrykę z możliwością zakupu świeżo 
wyprodukowanej herbaty. Na zakończenie lunch 
na świeżym powietrzu (w cenie) Powrót do ho-
telu, obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do miejsco-
wości Ella, znanej ze swego pięknego położenia. 
Jest świetnym miejscem wypadowym na liczne 
trekkingi, przede wszystkim na Mały Szczyt Ada-
ma. Zdobędziemy ten szczyt wspólnie (ok. 1,5 h). 
W trakcie trekkingu dotrzemy na punkt widoko-
wy Ella Gap, gdzie zrobimy przerwę na zdjęcia. 
Dla chętnych możliwość podejścia na sąsiadują-
cy szczyt (ok. 40 min). Stąd też najbliżej jest do 
słynnego Nine Arches Bridge- Mostu Dziewięciu 
Łuków - zwanego też Mostem na Niebie. Będzie-
my podziwiać go z punktu widokowego, a chętni 
będą mogli zejść i przespacerować się po nim, 
Przejazd do niezwykle malowniczego wodo-
spadu Ravana, z którym związana jest ciekawa 
legenda o porwaniu księżniczki Sity. Następnie 
udamy się do Parku Narodowego Udawalawe 
obejmującego obszar rozległych trawiastych 
równin nad rzeką Walawe. Jego główna atrak-
cja są słonie, ale spotykać można tu także kro-
kodyle błotne, szakale złociste, gerezy, bawoły, 
łaskuny palmowe oraz liczne gatunki ptaków 
i wiele innych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Hambantocie. (Trasa ok. 180 km)
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd na zachodnie 
wybrzeże wyspy. Po drodze odwiedzimy Fort 
Holenderski w Galle, wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort, 
jak i stara część Galle, zachowały wyjątkowy, 
kolonialny urok, który kontrastuje z współcze-
sną gwarną częścią miasta, typową dla miast 
południowej Azji. Po drodze zatrzymamy się 

przy słynnych lankijskich rybakach, łowiących 
siedząc na palach wystających z dna oceanu. 
W miejscowości Meetiyagoda zapoznamy się 
z  tradycyjną metodą wydobywania kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych na wyspie. Ten 
region słynie z przepięknych kamieni księżyco-
wych, wyróżniających się unikatową błękitną 
poświatą. Z Galle transfer do hoteli, gdzie kilka 
dni, aż do powrotu do Polski, spędzą Państwo 
na odpoczynku, plażowaniu i kąpielach.
 Dzień 10-13  Pobyt w wybranym hotelu na 
zachodnim lub południowym wybrzeżu Sri Lan-
ki. Czas wolny na wypoczynek, plażowanie i za-
kupy. Możliwość skorzystania z wycieczek lokal-
nych. Wieczorny wylot do Polski z przesiadką.
 Dzień 14  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Rozkład 
lotów jest orientacyjny i może różnić się w za-
leżności od grupy. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na r.pl/rozklady. W zależności od 
godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu od-
bywa się przedostatniego dnia wieczorem, lub 
ostatniego w nocy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie od-
powiadającym **/*** w ocenie organizatora. 
7 rozpoczętych dób hotelowych. Pokoje: 2-oso-
bowe (możliwość dostawki), wyposażone są w: 
klimatyzację, łazienkę, telefon, często minibar 
(konsumpcja za opłatą) i TV. Do dyspozycji go-
ści: restauracja, bar, w niektórych hotelach także 
basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetów.
Część pobytowa. Hotel o standardzie odpowia-
dającym *** w ocenie organizatora (możliwość 
dopłaty do 4**** lub 5***** w ocenie organi-
zatora). 4 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu 
położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy, 
bezpośrednio przy piaszczystej plaży.Przykła-
dowe hotele: Club Palm Bay, Koggala Beach ***, 
The Palms, Tangerine Beach ****, Blue Water, 
Citrus Waskaduwa *****. Pokoje: klimatyzowa-
ne, wyposażone są w: łazienkę, klimatyzację, 
suszarkę do włosów, TV, telefon, sejf, minibar 
(konsumpcja za opłatą). W większości pokoi 
balkon lub taras. Do dyspozycji gości: recep-
cja, restauracja, bar oraz basen. Wyżywienie: 
All Inclusive: śniadania, lunche, obiadokolacje 
w formie bufetu oraz napoje bezalkoholowe i 
alkoholowe dostępne w restauracji i w barach 
w godzinach ich otwarcia.
Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje 
oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe 
pozostawiają kategoryzację organizatorom 
turystyki i lokalnym agencjom turystycznym.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w hotelach o standardzie odpowiadają-
cym **/*** w ocenie organizatora podczas części 
objazdowej (7 rozpoczętych dób hotelowych) 
oraz w hotelach o standardzie odpowiadającym 
3 *** w ocenie organizatora (4 rozpoczęte doby 
hotelowe) - z możliwością dopłaty do 4**** lub 
5***** w ocenie organizatora w części poby-
towej, transfery klimatyzowanym autokarem, 
śniadania i obiadokolacje podczas części objaz-
dowej, All Inclusive podczas części pobytowej, 
opiekę polskiego pilota-rezydenta i miejsco-
wych przewodników anglojęzycznych, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-

żowych, kelnerów (łącznie koszt uczestnictwa 
w programie ok. 275 USD/os., płatny pilotowi 
jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków własnych, 
dodatkowych posiłków i napoi, wizy lankijskiej 
oraz wycieczek lokalnych. Wycieczki lokalne: 
masaż ayurwedyjski (ok. 40 USD/os.), lot ba-
lonem (ok. 210 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
10.09.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagana 
jest wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjaz-
du po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi 
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 

niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą w celu weryfikacji.
Szczepienia. Nie ma obowiązku szczepień 
ochronnych, ale zaleca się wcześniejsze za-
szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B oraz 
tężcowi.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5370 zł

Pociągiem, rowerem, na pontonie, 
pieszo - aktywnie, ale przede wszyst-
kim ciekawie i inaczej poznaje się 
wyspę na Harcach! Zabytki, przyroda, 
lokalne smaki i klimaty. Gorąco 
polecam. 

Paulina Klamecka
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

12.04 - 25.04 5499 9870

26.04 - 09.05 5430 9749

10.05 - 23.05 5370 9649

24.05 - 06.06 5670 10149

07.06 - 20.06 5370 9649

21.06 - 04.07 5370 9649

28.06 - 11.07 6230 11099

12.07 - 25.07 6230 11099

26.07 - 08.08 6230 11099

09.08 - 22.08 6230 11099

23.08 - 05.09 6230 11099

06.09 - 19.09 5430 9749

13.09 - 26.09 5430 9749

27.09 - 10.10 5430 9749

11.10 - 24.10 5430 9749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5670 

Dopłata za pok. 1 os. od 1400

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189

Kod imprezy: SLH

więcej na: R.pl
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Azja Indie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. Przelot 
lotem rejsowym na trasie Warszawa - New Del-
hi, z przesiadką w Dubaju. Wylot z Warszawy, 
przesiadka w jednym z portów międzynarodo-
wych. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do New Delhi, po odpra-
wie wizowo-paszportowej transfer do hotelu 
(skromny hotel ***, położony poza centrum). 
Następnie zwiedzanie Delhi. W programie m.in. 
Złota Świątynia sikhijska, grobowiec Humayuna 
(pierwowzór słynnego Taj Mahal). Z zewnątrz 
zobaczymy budynki rządowe: Sansad Bhawan 
(Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan 

(Dom Prezydencki). Kolejno udamy się pod In-
dia Gate - słynną bramę Indii. Po południu zwie-
dzanie Starego Delhi: z zewnątrz obejrzymy mo-
numentalny Czerwony Fort zbudowany przez 
Szahjahana (przez lata służący jako koszary), 
zwiedzimy największy w Indiach Północnych 
meczet Jama Masjid oraz Raj Ghat - miejsce 
kremacji Mahatmy Gandhiego. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Jaipuru. Zakwaterowanie 
w hotelu i czas wolny na samodzielne odkrywa-
nie miasta. Wycieczka do opanowanego przez 
małpy kompleksu świątyń w Galcie. Obiadoko-
lacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka do fortecy 
Amber - wjazd do fortu na słoniach. Zwiedza-
nie części pałacowej kompleksu z XVI w. Wizy-
ta w emporium dywanów, tekstyliów i kamieni 
szlachetnych. Po południu zwiedzanie Pałacu 
Miejskiego, siedziby Maharadży. Wizyta w uni-
kalnym, zaskakującym futurystyczną architek-
turą Obserwatorium Astronomicznym Jantar 
Mantar, zbudowanym w połowie XVIII w. Zoba-
czymy również przepiękną fasadę Hawa Mahal, 
tzw. Pałacu Wiatrów - wizytówki miasta. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Agry. Po 
drodze zwiedzimy Fatehpur Sikri - opuszczone 
miasto Wielkich Mogołów, wielki meczet oraz 
Buland Darwaza - Bramę Wolności; kompleks 
zbudowany przez cesarza Akbara. Po południu 
zwiedzanie Taj Mahal, jednego z siedmiu współ-
czesnych cudów świata, mauzoleum ufundowa-

nego przez cesarza Szachjahana ku czci swojej 
żony Mumtaz Mahal, budowanego z białego 
marmuru przez 22 lata i 22 tys. rzemieślników. 
Możliwość realizacji wycieczki lokalnej do teatru 
w Agrze (płatna dodatkowo). Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Agrze. (Trasa ok. 245 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, zwiedzanie monumentalnego Fortu 
w Agrze - największego i najlepiej zachowane-
go mogolskiego pałacu. Następnie przejazd do 
New Delhi (ok. 230 km), by w godzinach popo-
łudniowych wsiąść do „pociągu do Bollywood”. 
Nocny przejazd do Bombaju. Kolacja w postaci 
pakietów podróżnych i nocleg w pociągu, prze-
jazd w wagonie 2 klasy. 
 Dzień 7  Przyjazd do Bombaju w godzinach 

porannych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
śniadanie, czas na odświeżenie się po podróży. 
Dzień zaczniemy od rejsu na wyspę Elefanta. 
Zobaczymy zespół siedmiu wykutych w skale 
świątyń, wszystkie z bogatą dekoracją rzeź-
biarską. Jest to ważny, powstały w VIII - IX w. 
obiekt sakralny, związany głównie z  kultem 
boga Śiwy. Powrót na obiadokolację i nocleg 
do hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Bombaju - najbardziej dynamicznego i kosmo-
politycznego miasta Indii, będącego centrum in-
dyjskiego biznesu, a także wytwórni filmowych 
Bollywood. Zobaczymy między innymi Wrota 
Indii usytuowane u wybrzeży Morza Arabskie-
go, stojące naprzeciwko ekskluzywnego hotelu 

W programie: Delhi i Brama Indii • Jaipur i wjazd do Fortu Amber na słoniach • małpy i świątynie w Galcie • mauzoleum Taj Mahal 

• zespół architektoniczny Fatehpur Sikri z listy UNESCO • obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar • Bombaj – stolica Bollywood

Indie – Złoty Trójkąt i Bollywood 
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Taj Mahal - oba obiekty są symbolem miasta. 
Następnie zobaczymy jeden z najpiękniejszych 
zabytków Bombaju, stację kolejową Terminal 
Wiktorii oraz neogotyckie zabudowania uni-
wersyteckie. Przejedziemy pod fontannę „Flora” 
położoną w samym sercu Bombaju. Zwiedzimy 
pięknie usytuowany na wyspie meczet świętego 
męża Haji Ali’ego. Możliwość zakupów na lokal-
nym bazarze. Możliwość realizacji wycieczki lo-
kalnej do slumsów (płatna dodatkowo, w miarę 
możliwości czasowych) lub wytwórni filmów 
Bollywood (płatna dodatkowo, w miarę moż-
liwości czasowych). Powrót na obiadokolację 
i nocleg do hotelu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z hote-
lu i transfer na lotnisko w Bombaju (śniadanie 
w formie pakietów podróżnych). Wylot z Bom-
baju i przelot samolotem rejsowym do Warsza-
wy, z przesiadką. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Należy pamiętać, iż drogi w Indiach nie są naj-
lepszej jakości, podobnie ma się rzecz z auto-
busami i pociągami. Pociągi różnią się znacznie 
od tych europejskich, dlatego należy być przy-
gotowanym na pewne niewygody i nie zawsze 
najczystsze warunki podróżowania. Wagony 
składają się z łóżek piętrowych umieszczonych 
w tzw. boxach, nie ma klasycznych przedziałów. 
Wagony sypialne klimatyzowane 2  klasy (6 
miejsc sypialnych). Obsługa rozdaje poduszki, 
koce i czasami prześcieradła, ale niekoniecznie 
będą one śnieżnobiałe. Jednak podróż pocią-
giem to ciekawe przeżycie i okazja do poznania 
lokalnego kolorytu Indii. 

HOTELE
Zakwaterowanie w hotelach *** wg kategorii 
lokalnej. 8 rozpoczętych dób hotelowych: New 
Delhi (2), Jaipur (2), Agra (1), Bombaj (2), 1 noc 
w pociągu. Możliwe dostawki (najczęściej łóżka 
polowe), klimatyzacja i/ lub wiatrak przysufito-
wy w pokojach. Wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje, w pociągu kolacja w formie pakietu 
podróżnego.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot liniami 
rejsowymi Warszawa - New Delhi, Bombaj - 
Warszawa z  przesiadką, opłaty lotniskowe, 
8  rozpoczętych dób hotelowych, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
śniadania i obiadokolacje wg programu, opie-
kę polskiego pilota, program turystyczny j.w., 
1 butelka wody/os./dzień oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 215 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek lokalnych. 
Wycieczki lokalne: teatr w Agrze (ok. 45 USD/
os.), slumsy (ok. 30 USD/os.), wytwórnia filmów 
Bollywood (ok. 170 USD/os.). 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w  programie 
podane zostały na dzień 31.08.2019 r. i mogą 
ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy indyjskiej przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz 
wiza. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Usługa 
kosztuje 249 zł/ os. Konieczne jest wypełnienie 
i potwierdzenie wniosku wizowego najpóźniej 
na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem impre-
zy oraz dostarczenie skanów paszportu i zdjęć 
opisanych w  instrukcji wizowania na adres 
wizy.indie@R.pl. Uzyskana e-wiza wydawana 
jest na okres 365 dni i uprawnia do wielokrot-
nego przekroczenia granicy (jeden pobyt nie 
może przekroczyć 90 dni). O szczegóły zwią-

zane z wizowaniem zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwację. Powyższe warunki wizowe obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

3670 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.05 - 15.05 3670 6970

21.05 - 29.05 4120 7720

04.06 - 12.06 3670 6970

11.06 - 19.06 3970 7470

18.06 - 26.06 4070 7649

02.07 - 10.07 4170 7799

16.07 - 24.07 4120 7720

13.08 - 21.08 4120 7720

27.08 - 04.09 4120 7720

17.09 - 25.09 3670 6970

24.09 - 02.10 3670 6970

01.10 - 09.10 3730 7070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4099 

Dopłata za pok. 1 os. od 779 

Opłata za procedurę wizową do Indii 249

Namaste. Witajcie w Indiach! 
Zanurzmy się razem w pełnej kolo-
rów, zapachów i smaków mozaice 
subkontynentu. Odkryjmy spuściznę 
Wielkich Mogołów i niezwykłą 
duchowość tego kraju. Dowiedzmy 
się dla kogo wzniesiono Taj Mahal, 
czym jest Trimurti, dlaczego krowy 
spacerują po ulicach i jak wspaniale 
smakuje masala chai po dniu peł-
nym wrażeń. Do zobaczenia!

Małgorzata Grzelka
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: INZ

więcej na: R.pl
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W programie: Delhi i Brama Indii • Jaipur i wjazd do Fortu Amber na słoniach • małpy i świątynie w Galcie • mauzoleum Taj Mahal 

• zespół architektoniczny Fatehpur Sikri z listy UNESCO • Bombaj – stolica Bollywood• nad Zatoką Perską – bogactwo Dubaju i Abu Dabi

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. Przelot 
lotem rejsowym na trasie Warszawa - New Del-
hi, z przesiadką w Dubaju. Wylot z Warszawy, 
przesiadka w jednym z portów międzynarodo-
wych. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do New Delhi, po odpra-
wie wizowo-paszportowej transfer do hotelu 
(skromny hotel ***, położony poza centrum). 
Następnie zwiedzanie Delhi. W programie m.in. 
Złota Świątynia sikhijska, grobowiec Humayuna 
(pierwowzór słynnego Taj Mahal). Z zewnątrz 
zobaczymy budynki rządowe: Sansad Bhawan 
(Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan 
(Dom Prezydencki). Kolejno udamy się pod In-
dia Gate - słynną bramę Indii. Po południu zwie-
dzanie Starego Delhi: z zewnątrz obejrzymy mo-
numentalny Czerwony Fort zbudowany przez 
Szahjahana (przez lata służący jako koszary), 
zwiedzimy największy w Indiach Północnych 
meczet Jama Masjid oraz Raj Ghat - miejsce 

kremacji Mahatmy Gandhiego. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Jaipuru. Zakwaterowanie w ho-
telu i czas wolny na samodzielne odkrywanie 
miasta. Następnie wycieczka do opanowanego 
przez małpy kompleksu świątyń w Galcie. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka do fortecy 
Amber - wjazd do fortu na słoniach. Zwiedza-
nie części pałacowej kompleksu z XVI w. Wizy-
ta w emporium dywanów, tekstyliów i kamieni 
szlachetnych. Po południu zwiedzanie Pałacu 
Miejskiego, siedziby Maharadży. Wizyta w uni-
kalnym, zaskakującym futurystyczną architek-
turą Obserwatorium Astronomicznym Jantar 
Mantar, zbudowanym w połowie XVIII w. Zoba-
czymy również przepiękną fasadę Hawa Mahal, 
tzw. Pałacu Wiatrów - wizytówki miasta. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Agry. Po 
drodze zwiedzimy Fatehpur Sikri - opuszczone 

miasto Wielkich Mogołów, wielki meczet oraz 
Buland Darwaza - Bramę Wolności; kompleks 
zbudowany przez cesarza Akbara. Po południu 
zwiedzanie Taj Mahal, jednego z siedmiu współ-
czesnych cudów świata, mauzoleum ufundowa-
nego przez cesarza Szachjahana ku czci swojej 
żony Mumtaz Mahal, budowanego z białego 
marmuru przez 22 lata i 22 tys. rzemieślników. 
Możliwość realizacji wycieczki lokalnej do teatru 
w Agrze (płatna dodatkowo). Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Agrze. (Trasa ok. 245 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, zwiedzanie monumentalnego Fortu 
w Agrze - największego i najlepiej zachowane-
go mogolskiego pałacu. Następnie przejazd do 
New Delhi (ok. 230 km), by w godzinach popo-
łudniowych wsiąść do „pociągu do Bollywood”. 
Nocny przejazd do Bombaju. Kolacja w postaci 
pakietów podróżnych i nocleg w pociągu, prze-
jazd w wagonie 2 klasy. 
 Dzień 7  Przyjazd do Bombaju w godzinach 
porannych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
śniadanie, czas na odświeżenie się po podróży. 

Następne udamy się na zwiedzanie Bombaju - 
najbardziej dynamicznego i kosmopolitycznego 
miasta Indii, będącego centrum indyjskiego biz-
nesu, a także wytwórni filmowych Bollywood. 
W programie między innymi Wrota Indii usy-
tuowane u wybrzeży Morza Arabskiego, stojące 
naprzeciwko ekskluzywnego hotelu Taj Mahal 
- oba obiekty są symbolem miasta. Zobaczymy 
też jeden z najpiękniejszych zabytków Bombaju, 
stację kolejową Terminal Wiktorii oraz neogo-
tyckie zabudowania uniwersyteckie. Przejedzie-
my pod fontannę „Flora” położoną w samym 
sercu Bombaju. Możliwość realizacji wycieczki 
lokalnej do slumsów (płatna dodatkowo, w mia-
rę możliwości czasowych) lub wytwórni filmów 
Bollywood (płatna dodatkowo, w miarę moż-
liwości czasowych). Powrót na obiadokolację 
i nocleg do hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Dzień zaczniemy od rejsu na wyspę 
Elefanta. Zobaczymy zespół siedmiu wykutych 
w skale świątyń, wszystkie z bogatą dekoracją 
rzeźbiarską. Jest to ważny, powstały w VIII - 
IX w. obiekt sakralny, związany głównie z kultem 

Indie i Emiraty Arabskie  
– Herbata u Radży czy kawa u Szejka? 
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boga Śiwy. Lunch po powrocie z wyspy a potem 
odwiedzimy meczet świętego męża Haji Ali’ego. 
Możliwość zakupów na lokalnym bazarze. Wie-
czorem transfer na lotnisko w Bombaju i wylot 
do Dubaju. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Po 
przylocie przejazd do hotelu w Dubaju lub okoli-
cy. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy 
Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy do Mu-
zeum Kawy (możliwość spróbowania parzonej 
lokalnym sposobem kawy arabskiej), frag-
mentów murów miejskich i odwiedzimy jeden 
z  tradycyjnych domów. Przejdziemy wzdłuż 
dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, któ-
rymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody i znajdziemy 
się na dubajskich targach ze złotem i przypra-
wami. Następnie dzielnica finansowa, gdzie od-
wiedzimy największe centrum handlowe świata, 
Dubai Mall. Przejdziemy też obok jego głównych 
atrakcji, m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-
spadów ze skoczkami. Wjedziemy na taras wi-
dokowy najwyższego budynku świata - Burdż 
Chalify. Po południu czas wolny. Dla chętnych 
półdniowa wycieczka na pustynne safari (za 
dodatkową opłatą). Powrót do hotelu (w tym 
dniu nie ma obiadokolacji). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Dzielnica najwyższych apar-
tamentowców świata, Marina, a dla chętnych 
rejs jachtem kanałami pomiędzy drapaczami 
chmur (za dodatkową opłatą). Kolejno prze-
jazd na archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah, by w hotelu Atlantis odwiedzić 

akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez 
ok. 65000 zwierząt. Powrót na ląd kolejką ma-
gnetyczną Mono Rail i przejazd na plażę Jume-
irah, gdzie nie tylko będzie okazja sprawdzić 
temperaturę wody w Zat. Perskiej, ale również 
sfotografować nawiązujący kształtem do ża-
gla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy kompleks 
Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską Wene-
cją i centrum handlowe Mall of the Emirates 
z krytym stokiem narciarskim a na koniec do 
ogrodów Dubai Miracle Gardens (czynne sezo-
nowo, zwykle od przełomu listopada i grudnia 
do początku maja). Powrót do hotelu (w tym 
dniu nie ma obiadokolacji). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzi-
my Heritage Village - muzeum, w którym moż-
na poznać sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy), 
obiadokolacja (opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 
300 km) Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość 

skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD) 
z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własną rękę taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 12  Wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko w Dubaju (śniadanie w formie 
pakietów podróżnych). Wylot z Dubaju. Przylot 
do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Zakwaterowanie w hotelach *** wg kategorii 
lokalnej. 11 rozpoczętych dób hotelowych: New 
Delhi (2), Jaipur (2), Agra (1), Bombaj (1), 1 noc 
w pociągu, Dubaj (4). Brak możliwości dostawki, 
klimatyzacja i/lub wiatrak przysufitowy w po-
kojach. Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje, 
lunch (wg programu imprezy).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot liniami 
rejsowymi Warszawa - New Delhi z przesiad-
ką, Bombaj - Dubaj, Dubaj - Warszawa, opłaty 
lotniskowe, 11 rozpoczętych dób hotelowych, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mini-
busem, śniadania i obiadokolacje wg programu, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny 
j.w., 1 butelka wody/os./dzień oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 355 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.), wycieczek lokalnych oraz 
taksy turystycznej w Dubaju (ok. 14 USD/pokój/
objazd - płatne bezpośrednio w hotelach). 
Wycieczki lokalne: teatr w Agrze (ok. 45 USD/
os.), slumsy (ok. 30 USD/os.), wytwórnia filmów 
Bollywood (ok. 170 USD/os.), Ferrari World (ok. 
95 USD/os.), safari (ok. 75 USD/os.), rejs jachtem 
(ok. 30 USD/os.), Burj Al. Arab (ok. 140 USD/os. 
- możliwe dla osób od 21 lat), Mariott Marina - 
40 USD/os. - możliwe dla osób od 21 lat). 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 31.08.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy indyjskiej przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz 
wiza. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Usługa 
kosztuje 249 zł/ os. Konieczne jest wypełnienie 

i potwierdzenie wniosku wizowego najpóźniej 
na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem impre-
zy oraz dostarczenie skanów paszportu i zdjęć 
opisanych w  instrukcji wizowania na adres 
wizy.indie@R.pl. Uzyskana e-wiza wydawana 
jest na okres 365 dni i uprawnia do wielokrot-
nego przekroczenia granicy (jeden pobyt nie 
może przekroczyć 90 dni). O szczegóły zwią-
zane z wizowaniem zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwację. Powyższe warunki wizowe obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
Wiza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Obywatele Polscy nie potrzebują wiz. Obywate-
le polscy mogą podróżować do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich na podstawie paszportu 
ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty po-
wrotu. Powyższe warunki wizowe obowiązują 
obywateli Polski. Osoby posiadające inne oby-
watelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4830 zł

Pozwól, że zabiorę Cię w niezwykłe 
miejsca. Poczuj wszystkimi zmysłami 
najstarszą cywilizację świata, która 
nadal się rozwija. Odwiedź ogromne 
pałace w Indiach, a później szklane 
domy w Emiratach. Cuda nauki i 
sztuki w dwóch kompletnie innych 
światach. Poznaj wszystkie ich kolory 
w jednej podróży. A na deser piękny 
pomnik miłości – Taj Mahal!

Łukasz Przewłocki
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.05 - 28.05 4830 8749

31.05 - 11.06 4830 8749

07.06 - 18.06 4830 8749

14.06 - 25.06 5120 9220

28.06 - 09.07 5570 9970

12.07 - 23.07 5399 9699

26.07 - 06.08 5499 9870

09.08 - 20.08 5399 9699

23.08 - 03.09 5399 9699

06.09 - 17.09 4830 8749

20.09 - 01.10 4970 8970

04.10 - 15.10 4830 8749

Dopłata za pok. 1 os. od 1419 

Opłata za procedurę wizową do Indii 249 

Kod imprezy: INE

więcej na: R.pl
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W programie: Delhi i Brama Indii • Śrinagar - miasto na wodzie • Sonamarg – „Łąka Boga” • Leh i Kraina Wysokich Przełęczy 

• klasztory Ladakhu • Dolina Nubra • mauzoleum Taj Mahal • Fort w Agrze

Indie – W Krainie Wysokich Przełęczy

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, na 
2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Bez-
pośredni przelot do New Delhi liniami rejsowymi.
 Dzień 2  Przylot do New Delhi w godzinach 
porannych, transfer do hotelu. Śniadanie. Na-
stępnie zwiedzanie New Delhi. W programie 
m.in.: Złota Świątynia sikhijska, grobowiec 
Humayuna (pierwowzór słynnego Taj Mahal). 
Z zewnątrz zobaczymy budynki rządowe: San-
sad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Rashtra-
pati Bhawan (Dom Prezydencki). Kolejno uda-
my się pod India Gate (słynną bramę Indii). Po 
południu zwiedzanie Starego Delhi: obejrzymy 
z zewnątrz monumentalny Czerwony Fort zbu-
dowany przez Szahjahana (przez lata służący 
jako koszary), zwiedzimy największy w Indiach 
Płn. meczet Jama Masjid oraz Raj Ghat - miejsce 
kremacji Mahatmy Gandhiego. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).

 Dzień 3  Śniadanie, wykwaterowanie i trans-
fer na lotnisko w New Delhi. Przelot do stolicy 
Kaszmiru - miasta Śrinagar. Sercem miasta jest 
Jezioro Dal, na którym spędzimy noc w tzw. ho-
useboatach - drewnianych domach 
na wodzie. Wizyta w ogrodach 
Shalimar Bagh, będących 
przykładem ogrodów per-
skich zaprojektowanych 
przez samego sułtana 
Jahangira. Ogrody to wi-
jące się kanały, naturalne 
źródła, fontanny, kaskady 
wodne, tarasy, aleje, zatopio-
ne w bujnej roślinności zarówno 
kwiatów jak i drzew, a wszystko to 
z przedgórzami Himalajów w tle. W pobliże ogro-
dów dostaniemy się łódkami - shikarami, które 
są głównym środkiem transportu po jeziorze. 
Spędzimy popołudnie i nocleg na wodach jeziora 
Dal. (Trasa ok. 40 km, wysokość 1700 m n.p.m.).

 Dzień 4  Wczesne śniadanie, wykwatero-
wanie z łodzi i przejazd w kierunku Ladakhu. 
Przejazd jedną z piękniejszych górskich dróg 
świata, z  zapierającymi dech w  piersiach 

widokami na Himalaje, do Kargil, 
niewielkiego miasta zagubio-

nego wśród gór i  wysokich 
przełęczy. Zatrzymamy 
się w Sonamarg (2800 m 
n.p.m.) - to miasteczko 
zwane „łąką Boga” poło-
żone jest u stóp wiecznie 

ośnieżonych szczytów w lo-
dowcowej dolinie. Kolejno po-

konamy przełęcz Zoji La (3529 m 
n.p.m.), a następnie zatrzymamy się 

w małej wiosce Drass na rozgrzewającą gorącą 
herbatę (płatna dodatkowo ok. 1,5 USD), bo to 
przecież najzimniejszy punkt na terenie całych 
Indii! Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kargil 
(2676 m.n.p.m.). (Trasa ok. 220 km, wysokość 
max. 3529 m n.p.m.).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd w kierunku Leh. Będziemy kontynuować 
podróż przez wysokie himalajskie przełęcze: 
Namika La (3800 m n.p.m.) i Fatu La (4100 m 
n.p.m.). Na trasie w wiosce Mulbekh powita 
nas pierwszy wykuty w skale posąg Buddy - ta 
kamienna średniowieczna forteca była niegdyś 
bramą do Ladakhu. Mniej więcej w  połowie 
drogi zobaczymy sylwetkę pięknie położonego 
klasztoru Lamayuru, to pierwsza lokalna gom-
pa. Kolejno skierujemy się do Alchi, jednej ze 
starszych ladackich wiosek, gdzie w X wieku 
założony został duży kompleks klasztorny, któ-
ry stał się jednym z ważniejszych uniwersytetów 
buddyjskich. Jego wnętrze zdobią malowidła 
będące arcydziełami sztuki buddyjskiej. Pod 
wieczór dotrzemy do stolicy „Krainy Wysokich 
Przełęczy” - w ten sposób literacko określa-

ny jest Ladakh - do królewskiego miasta Leh. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Leh (3500 m 
n.p.m.). (Trasa ok. 240 km, wysokość max. 
4100 m n.p.m.).
 Dzień 6  Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie 
Leh, które zaczniemy od wizyty w Pałacu Królew-
skim z XVII w., który choć znacznie mniejszy i dziś 
częściowo zniszczony, swoją sylwetką przypomi-
na Potalę - Pałac Dalajlamów z Lhasy, stolicy Ty-
betu. Przejedziemy do położonego w pobliżu Leh 
buddyjskiego monasteru Spituk z XV w., który 
jest jednym z najstarszych klasztorów porządku 
Gelugpa w Dolinie Indusu. Kolejnym punktem 
zwiedzania będzie Shanti Stupa, wybudowana 
współcześnie przez japońskiego buddystę w myśl 
szerzenia pokoju na świecie, stanowi wspaniały 
punkt widokowy na miasto Leh i otaczające je 
góry. Dzień zakończymy wizytą na lokalnym tar-
gu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 50 
km, wysokość max. 3500 m n.p.m.).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie najsłynniejszego w regionie klasztoru Hemis, 
którego początki sięgają XI w. Tętniący życiem 
kompleks składa się ze świątyni, sali zgroma-
dzeń i zabudowań klasztornych z kwaterami 
mnichów. Wokół roztacza się surowy himalajski 
krajobraz. Następnie przejedziemy do malowni-
czo położnego na wzgórzu ogromnego klaszto-
ru Thiksey - najpotężniejsza budowla Ladakhu. 
Kompleks słynie z bogatych rzeźb i malowideł 
przedstawiających lamaistyczne wierzenia. 
Znajduje się tu ogromna figura Buddy w pozycji 
siedzącej, która zajmuje dwie kondygnacje bu-
dynku. Z klasztornego tarasu rozciąga się piękny 
widok na dolinę Indusu. Powrót na obiadokola-
cje i nocleg do hotelu w Leh. (Trasa ok. 100 km, 
wysokość max. 3500 m n.p.m.).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd w kierunku Doliny Nubra jedną z naj-
wyżej na świecie położnych dróg jezdnych. Po 
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drodze zatrzymamy się na zdjęcia na przełęczy 
Khardung La (5 358 m n.p.m.) - tym samym 
znajdziemy się w najwyżej położonym punkcie 
na trasie naszej wyprawy! Następnie, widokowy 
zjazd do wiosek Khardung i Khalsar oraz prze-
jazd na zwiedzanie gompy Diskit, znajdującej się 
przy największej wiosce w dolinie. Obiadokola-
cja i nocleg w guest house w Dolinie Nubra na 
wysokości ok. 3100 m n.p.m. (Trasa ok. 150 km, 
wysokość max. 5358 m n.p.m.).
 Dzień 9  Śniadanie. Ten dzień spędzimy 
na terenie Doliny Nubra. Dolina Nubra ogra-
niczona jest rzekami Shyok i Nubra, które są 
dopływami Indusu i stanowi spokojny zielony 
teren oddzielający Ladakh od wysokiego pasma 
Karakorum. To idealne miejsce dla miłośników 
gór, spokoju, ciszy i  prawdopodobnie jedno 
z najbardziej oddalonych od wszelkiej cywilizacji 
miejsce, w jakim przyszło nam się znaleźć! Dla 
chętnych, safari na bakryjskich wielbłądach po 
górskiej pustyni (płatne dodatkowo ok. 13 USD/
os.) i trekking (ok. 3 godz., płatne dodatkowo 
ok. 20 USD/os.). Obiadokolacja i nocleg w guest 
house na terenie Doliny Nubra (Trasa ok. 40 km, 
wysokość max. 3100 m n.p.m.).
 Dzień 10  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu. Następnie udamy się w drogę powrotną do 
miejscowości Leh. Raz jeszcze pokonamy malow-
niczą trasę prowadzącą przez krainę Ladakh, za-
topioną pomiędzy głównym pasmem Himalajów 
a górami Karakorum. Surowe górskie krajobrazy, 
przeplatane turkusowymi wodami rzek i jezior 
z pewnością długo pozostaną w Państwa pamięci. 
W takich miejscach wręcz poczuć można siłę na-
tury. Będzie to kolejna okazja by przyjrzeć się gór-
skim szczytom, przepastnym dolinom i utrwalić te 
piękne widoki w obiektywie aparatu fotograficz-
nego, aby zabrać ze sobą chociaż namiastkę tych 
zapierających dech w piersi widoków. Dla wielbi-
cieli aktywnego wypoczynku spływ pontonami 
po rzece Shyok (płatne dodatkowo ok. 30 USD/
os.). Po powrocie czas na zasłużony odpoczynek 
w hotelu lub samodzielne odkrywanie stolicy 
Ladakhu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Leh. 
(Trasa ok. 150 km, wysokość max. 3500 m n.p.m.).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd nad położo-
ne na granicy z Tybetem wysokogórskie Jezioro 
Pangong (4550 m n.p.m.). Po drodze zobaczy-
my zabudowania monasterów Shey i Thiksey, 
malownicze tereny Doliny Indusu oraz przełęcz 
Chang La (5290 m n.p.m.). To bezodpływowe je-
zioro otaczają lodowce i pokryte śniegiem pasma 
górskie Pang-Gong i Chang-Chenmo, których 
sylwetki odbijają się w niebieskiej tafli wody. 
Powrót na obiadokolację i nocleg do Leh. (Trasa 
ok. 320 km, wysokość max. 5290 m n.p.m.).
 Dzień 12  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Leh i przelot do Delhi. Następnie przejazd do 

Agry i zwiedzanie Taj Mahal - wspaniałego mau-
zoleum ufundowanego przez cesarza Szachja-
hana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, budo-
wane przez 22 lata i 22 tyś. rzemieślników, jest 
uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli 
sztuki sepulkralnej, a  także jeden z  siedmiu 
cudów współczesnego świata. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Agrze. Możliwość realizacji 
wycieczki do teatru w Agrze (płatne dodatkowo, 
ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie monumentalnego Fortu w Agrze 
- największego i najlepiej zachowanego mo-
golskiego pałacu. Czas na wspólne zakupy. 
Przejazd do Delhi. Czas na odpoczynek przed 
powrotem do domu. Obiadokolacja i nocleg do 
hotelu w Delhi. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 14  Śniadanie i  wczesne wykwate-
rowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Wylot 
z New Delhi liniami rejsowymi - przelot bez-
pośredni do Warszawy. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Rozkład lo-
tów jest orientacyjny i może różnić się w zależ-
ności od grupy. Wyjazd ma znamiona wyprawy. 
Będziemy przebywać na dużych wysokościach, 
jeździć i spacerować po górach. Nie będą to trud-
ne podejścia, trzeba jednak zabrać wygodne za-
kryte buty na piesze wycieczki i przeciwdeszczo-
wą kurtkę. Ze względu na skromną infrastrukturę 
drogową w Kaszmirze i Ladakhu przemieszczać 
się będziemy minibusami, z bagażem umiesz-
czonym na dachu. Należy pamiętać, iż drogi 
w Indiach nie są najlepszej jakości, podobnie ma 
się rzecz z autobusami i pociągami.
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej (13 rozpoczę-
tych dób hotelowych: New Delhi - 3, Srinagar - 1, 
Kargil -1, Leh - 5, Nubra - 2 w guest house, Agra 
- 1). Pokoje: 2-os. (brak możliwości dostawek).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot bezpo-
średni samolotem rejsowym na trasie Warszawa 
- New Delhi - Warszawa, przeloty wewnętrzne 
New Delhi - Śrinagar oraz Leh - New Delhi (limit 
bagażu 15 + 5 kg), opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub mini busem, 
zwiedzanie według programu, 13 rozpoczętych 
dób hotelowych, 13 śniadań, 12 obiadokolacji, 
opiekę polskiego pilota, 1 butelka wody/oso-
bę/dzień, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
procedurę wizową do Indii, biletów wstępu 
oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów (ok. 245 USD/os. płat-
ne obowiązkowo pilotowi, jako pakiet), do-
datkowych posiłków (niewyszczególnionych 

w programie), wydatków własnych, opłat za 
fotografowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.), 
wycieczek lokalnych. 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
31.08.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy indyjskiej przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz 
wiza. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Usługa 
kosztuje 249 zł/ os. Konieczne jest wypełnienie 
i potwierdzenie wniosku wizowego najpóźniej 
na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem impre-
zy oraz dostarczenie skanów paszportu i zdjęć 
opisanych w  instrukcji wizowania na adres 
wizy.indie@R.pl. Uzyskana e-wiza wydawana 
jest na okres 365 dni i uprawnia do wielokrot-

nego przekroczenia granicy (jeden pobyt nie 
może przekroczyć 90 dni). O szczegóły zwią-
zane z wizowaniem zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwację. Powyższe warunki wizowe obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

WYPRAWA - to najlepsze określenie 
podroży po Kaszmirze i Ladakhu. 
Jeżeli słysząc to słowo czujesz po-
zytywne wibracje i na twarzy masz 
uśmiech - pakuj plecak! Łowcom 
Przygód obiecuje przyjemne zmę-
czenie, zakurzenie i opalone nosy, 
a początkującym Obieżyświatom 
pomogę uporać się z początkowym 
szokiem. Po kilku dniach złapiecie 
rytm podróży i z zachwytem będzie-
cie podziwiać Himalaje. A jest co!

Luiza Gerent
Pilot wycieczek Rainbow

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5599 zł

Kod imprezy: INW

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 11.05 5749 10270

05.05 - 18.05 5699 10199

19.05 - 01.06 5599 10020

02.06 - 15.06 5720 10199

23.06 - 06.07 5630 10199

30.06 - 13.07 5599 10020

14.07 - 27.07 5730 10249

04.08 - 17.08 5670 10149

18.08 - 31.08 5699 10199

01.09 - 14.09 5670 10149

15.09 - 28.09 5670 10149

22.09 - 05.10 5770 10299

Dopłata za pok. 1 os. od 1479 

Opłata za procedurę wizową do Indii 249 

więcej na: R.pl
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Azja Nepal

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie na 
2 godz. przed wylotem samolotu. Przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Katman-
du, z przesiadką. Wylot z Warszawy, przesiadka 
w jednym z portów międzynarodowych. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Katmandu. Po przylocie 
i formalnościach wizowo-paszportowych prze-
jazd na zwiedzanie Katmandu - administra-
cyjnej i kulturalnej stolicy Nepalu. Zobaczymy 
Durbar Square w Katmandu, na którym m.in. 
podziwiać będziemy niezliczoną ilość świątyń 
w  różnych stylach architektonicznych oraz 
bogato zdobiony pałac Żywej Boginki Kumari 
- sprawującej opiekę nad całym miastem. Kolej-
no odwiedzimy Bouddhnath - największą stupę, 
również jedno z najważniejszych centrów bud-
dyzmu tybetańskiego na terenie Nepalu. Nocleg 

i obiadokolacja w Katmandu. (Trasa ok. 20 km, 
wysokość ok. 1400 m n.p.m.).
 Dzień 3  Po śniadaniu - dla chętnych - po-
ranny lot nad Himalajami (płatny dodatkowo). 
Następnie przejazd malowniczą drogą wijącą 
się po przedgórzach Himalajów do Pokhary (ok. 
7 godz.). Po drodze podziwiać będziemy pięk-
ne górskie pejzaże, wiszące mosty przerzucone 
przez rwące himalajskie rzeki, tarasowe pola 
i nepalskie wioski. Ze względu na usytuowanie 
u podnóża gór, Pokhara jest drugim najważ-
niejszym ośrodkiem turystycznym w Nepalu, 
tym samym najpopularniejszą bazą wypadową 
dla grup trekkingowych na masyw Annapurny. 
Jezioro Phewa stanowiące serce miasta, jest 
zwierciadłem, w którego lustrze przy dobrej 
widoczności odbijają się ośnieżone himalajskie 
szczyty, a przede wszystkim z tej perspektywy 
wyjątkowo piękna święta góra Machhapuchhare 

(6993 m n.p.m.), co stwarza atmosferę spokoju 
i magii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa 
ok. 220 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).
 Dzień 4  Dla chętnych wycieczka do Sarang-
kot na zapalanie szczytów (płatna dodatkowo)
lub przelot helikopterem do Annapurna Base 
Camp (płatne dodatkowo). Po wycieczce powrót 
do hotelu na śniadanie. Następnie zwiedzanie 
Pokhary. Zobaczymy Wodospad Davis, czę-
ściowo ukryty pod ziemią, który swój początek 
bierze w Jeziorze Phewa. Następnie zwiedzimy 
jaskinię GupteśworMahadev. Jaskinia podzielona 
jest na dwie części - pierwsza w całości poświę-
cona Śiwie, przechodząc do drugiej zobaczymy 
podziemną część wodospadu Davis. Kolejnym 
punktem programu jest obóz dla uchodźców 
tybetańskich nazywany Małym Tybetem, gdzie 
Tybetańczycy swobodnie kultywują swoje oby-
czaje, religię, tradycję, zajmują się też rękodziel-

nictwem, głównie wyplataniem wełnianych dy-
wanów. Po południu w czasie wolnym możliwość 
spędzenia spokojnej chwili na łódce na jeziorze 
(wliczone w cenę), krótki spacer lub oddanie 
się zakupowemu szaleństwu przy głównej han-
dlowej uliczce Pokhary. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 20 km, wysokość ok. 800 
m n.p.m.). W czasie wolnym możliwość przelotu 
paralotnią (płatne dodatkowo).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Chitwan, który 
jest najlepszym miejscem na safari w Nepalu. 
W Chitwan na powierzchni ok. 1 tys. km2 żyją ga-
tunki tj.: tygrysy bengalskie, krokodyle, małpy, 
nosorożce, a także ponad 450 gatunków pta-
ków. Spacer do punktu widokowego nad rzekę, 
skąd podziwiać będziemy zachód słońca. Lunch 
i obiadokolacja oraz nocleg w lodgy. (Trasa ok. 
200 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).

W programie: Katmandu i Dach Świata • newarskie miasta i wioski – Bhaktapur• panorama Himalajów w Dhulikhel• Patan – Miasto Piękna 

• Pokhara • Mały Tybet • safari w Parku Narodowym Chitwan • niebosiężne Himalaje

Nepal – U podnóża Himalajów 

Indie

NEPAL

P.N.Chitwan

Chiny

Kathmandu

Thrangu
Tashi

Pa
nau

tiPa
ta

n
Kirtipur

Pokhara
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Bhak
ta
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      –› Wyloty z: Warszawa  

11
dni
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Azja Nepal

 Dzień 6  Wczesne śniadanie i  wizyta na 
farmie słoni. Dzień spędzony na aktywnym 
wypoczynku wśród zieleni Parku Narodowego 
Chitwan. Aktywności wliczone w cenę: jeep sa-
fari, spływ tradycyjnymi łodziami wydrążonymi 
z jednego pnia drzewa kapokowego po rzece 
Rapti (w zależności od poziomu wody w rzece), 
zamiennie spacer po dżungli połączony z obser-
wacją zwierząt. Za dodatkową opłatą i w miarę 
możliwości czasowych ok. godzinna przejażdżka 
na słoniu. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lod-
gy. Wieczorny pokaz tańca społeczności Tharu. 
(Trasa ok. 10 km, wysokość ok. 350 m n.p.m.).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Dhulikhel - miejscowości malow-
niczo położonej wśród gór. To typowo newarskie 
miasto, które jest jednym ciekawszych punktów 
widokowych na Himalaje. Po drodze zajedzie-
my do Bhaktapur, zwanego również Bhadgaon 
(miasto wyznawców), trzeciego co do wielkości 
leżącego w Dolinie Katmandu newarskiego mia-
sta. Bhaktapur znajduje się ok. 14 km od stolicy 
Nepalu i położone jest na wysokości ok. 1400 m 
n.p.m. Zostało założone w IX w. i do dziś odzna-
cza się drewniano-ceglaną architekturą średnio-
wiecza. Podczas spaceru po mieście zobaczymy 
Durbar Square - główny plac miasta, na którym 
znajduje się Pałac 55 Okien wybudowany za 
czasów króla Bhupatendra Malla, świątynię 
Nyatapola - wspaniałą pięciokondygnacyjną 
świątynię w  stylu architektonicznym Pago-
dy, poświęconą Siddhi oraz Lakszmi - dwóm 
żeńskim bóstwom kojarzonym ze szczęściem 
i dobrobytem. Obiadokolacja i nocleg w hote-
lu w Dhulikhel (trasa ok. 200 km, ok. 6 godzin 
wysokość ok. 1550 m n.p.m.). 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do klasztoru Thrangu Tashi i stupy 

Namobuddha, która jest znanym celem piel-
grzymek w Nepalu. Następnie 8,5 km lekkiego 
trekkingu. Zejdziemy pieszo do XII-wiecznej 
wioski Panauti (jednej z najstarszych w Nepa-
lu), gdzie będzie można obserwować życie jej 
mieszkańców. Następnie przejazd do stolicy Ne-
palu. Kolacja w lokalnej, newarskiej restauracji 
połączona z pokazem tańców i muzyką na żywo. 
Nocleg w hotelu w Katmandu.
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie newar-
skiego miasto Patan, zwane także Lalitpur, czyli 
Miasto Piękna. Kolejno wycieczka do jednego 
z ważniejszych miejsc kultu buddyjskiego na te-
renie miasta - stupy Svayambhunath, przepięk-
nie położonej na wzgórzu, z którego rozciąga się 
wspaniały widok na całą Dolinę Katmandu. Jest 
to miejsce odwiedzane przez setki rozmodlonych 
pielgrzymów palących kadzidła, wypowiadają-
cych mantry i składających dary, które są natych-
miast porywane przez licznie żyjące tu małpy. To 
również ulubiony punkt wieczornych wypadów 
dla mieszkańców stolicy Nepalu. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w ok. Katmandu. (Trasa ok. 40 
km, wysokość ok. 1500 m n.p.m.).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Kirtipur. 
To historyczne newarskie miasteczko malowni-
czo położone na wzgórzu, z którego rozpościera 
się widok na całą Dolinę Katmandu. Powstało 
w XII w. i dawniej otoczone było ogromnym 
murem z 12 bramami. To właśnie od tego daw-
nego królestwa PrithiviNarayanShaha rozpoczął 
swój podbój doliny ostatecznie unifikując Nepal 
w 1769 r. Spacerując po Kirtipur zobaczyć można 
spokojne miasto z oryginalną siatką ulic, stare 
ceglane domy oraz świątynie budowane w ty-
powym dla Newarów stylu. Kolejno zobaczymy 
największy kompleks świątyń hinduistycznych 
Paśupatinath nad świętą rzeką Bagmati, gdzie 

odbywają się kremacje zwłok. Następnie kilka 
chwil na ostatnie zakupy i transfer na lotnisko. 
(Trasa ok. 50 km, wysokość ok. 1500 m n.p.m.). 
Wieczorny wylot z Katmandu i przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką) do Warszawy. 
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Zakwaterowanie w hotelach *** wg kategorii 
lokalnej i lodgach. 8 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Katmandu (3), Dhulikhel (1), Pokhara (2), 
Chitwan (2), Pokoje: brak możliwości dostawek. 
Wyżywienie wg programu imprezy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym Warszawa - Katmandu 
- Warszawa z przesiadką, opłaty lotniskowe, 
8  rozpoczętych dób hotelowych w  hotelach 
i lodgach, przejazdy klimatyzowanym autoka-
rem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/ os./ dzień oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 215 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Nepalu (ok. 30 USD/os.), opłat za fotografo-
wanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.), wycieczek 
lokalnych i kolacji sylwestrowej. 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 31.08.2019 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza nepalska. Do wizy nepalskiej (wyrabiana 
na lotnisku w Katmandu) potrzebne jest 1 ko-
lorowe zdjęcie, cena ok. 30 USD/os. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski. 
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż 
polskie mogą podlegać innym warunkom wi-
zowym, w związku z  tym prosimy o kontakt 
z opiekunem rezerwacji lub agentem, u którego 
dokonywałeś zakupu wycieczki.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4630 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.05 - 17.05 4699 8349

14.05 - 24.05 4630 8249

21.05 - 31.05 4630 8249

28.05 - 07.06 4699 8349

04.06 - 14.06 4630 8249

10.09 - 20.09 4699 8349

17.09 - 27.09 4699 8349

24.09 - 04.10 5470 9649

01.10 - 11.10 5470 9649

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Kod imprezy: INN

więcej na: R.pl
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Azja Tajlandia

W programie: Bangkok • Wat Pra Kaeo • Budda Szmaragdowy - Klongi
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w Tajlandii hotelu w: Jomtien, Pattayi, Rayong

Egzotyka Light – Tajlandia 

Bangkok

Koh Chang

Laos

Birma
Wietnam

Kambodża

TAJLANDIA

/Koh Samet
/Rayong
/Pattaya
/Jomtien

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

9
dni

lub 15
dni

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Azja Tajlandia

 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na r.pl/rozklady. Wylot sa-
molotem rejsowym do Bangkoku (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu w Bangkoku, odpoczynek po 
podróży. Wieczorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego 
Buddy, rynek kwiatowy w  Chinatown, Pa-
łac Królewski, na terenie którego znajduje 
się również Wat Pra Kaeo - świątynia gdzie 
przechowywany jest najsłynniejszy tajski po-
sąg Buddy - niewielki Budda Szmaragdowy. 
Po zwiedzaniu lunch. Po południu wycieczka 
po Klongach - rejs łodzią po kanałach, które 
w przeszłości stanowiły alternatywny system 
komunikacyjny Bangkoku. Po zakończeniu 
zwiedzania powrót do hotelu w  Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem 
artystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 
THB lub ok. 65 USD/os.).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, a następnie wy-
kwaterowanie i przejazd do wybranego hotelu 
na część pobytową.
 Dzień 5-8 lub 5-14  Czas wolny na wypoczy-
nek nad morzem lub dokonanie zakupów. Moż-
liwość korzystania z wycieczek opcjonalnych 
(nie dotyczy Klientów wybierających pobyt na 
wyspie Koh Samet lub w Rayongu): wycieczka 
na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD), rewia tran-

swestytów (ok. 35 USD/os.), tropikalne ogrody 
Nong Nooch (ok. 50 USD/os.) lub inne.
 Dzień 9 lub 15  Po śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu i  transfer na lotnisko. Przelot 
samolotem rejsowym do Polski (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego). Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i  egzekwowane 
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbie-
rać grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas 
na lotnisku w  Polsce oferujemy Klientom 
asystę polskiego przedstawiciela w trakcie 
odprawy.
HOTELE
Pierwsze dwa noclegi w hotelu w Bangkoku. 
Hotel dobrej klasy,odpowiadające standardowi 
***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: wypo-
sażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy 
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa (kolejne dni). Opisy hoteli 
w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, Rayong) na ko-
lejnych stronach. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 

w hotelu w Tajlandii. Opisy hoteli w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok 
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule), 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel 
- lotnisko, 7  lub 12 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg. opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego przedstawiciela na lotnisku, 
opiekę polskiego rezydenta w Tajlandii, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia 
dla lokalnych przewodników, napiwków dla 
kierowców, bagażowych, personelu hotelowego 
etc. (łącznie ok. 50 USD płatne pilotowi jako pa-
kiet), dodatkowych posiłków podczas wycieczki, 
napoi do posiłków, wycieczek fakultatywnych 
(w języku polskim od minimum 15 osób), posił-
ków innych niż wymienione w opisie wyżywie-
nia przy każdym z hoteli oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Waluty. Zaleca się zabranie USD, choć można 
również wymieniać euro, funty brytyjskie i inne 

powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze 
można wymienić w  licznych bankach i  kan-
torach oraz hotelach (tutaj kurs jest zawsze 
niekorzystny). W Tajlandii nie są akceptowane 
banknoty 50 USD oraz 100 USD starych edycji 
(z  małymi wizerunkami prezydentów). Jeśli 
Klienci zabierają ze sobą dolary amerykańskie 
należy pamiętać, że w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty wydane przed 1996 r. 
i/lub zniszczone, naddarte, itp.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Hotel X2 Vibe Pattaya 
Seaphere Residence

od 499 zł

Hotel Marriott Rayong 
Resort & Spa

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień pobytu 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3599 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 05.05 4430 5949

01.05 - 10.05 3630 5399

17.05 - 26.05 4330 5799

07.06 - 16.06 4330 5799

27.06 - 12.07 3999 5899

05.07 - 14.07 4430 5949

11.07 - 26.07 4030 5949

18.07 - 02.08 4370 6399

01.08 - 16.08 4370 6399

09.08 - 18.08 4770 6399

05.09 - 20.09 3630 5399

13.09 - 22.09 4399 5899

03.10 - 18.10 3599 5370

Dopłata za pok. 1 os. od 200 

Kod imprezy: TBK

Tajlandia jest największym na świecie 
eksporterem orchidei. Rośnie ich 
tutaj ponad 1 500 gatunków.

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Dusit Thani Pattaya – Pattaya 

Siam Bayshore – Pattaya 

Położenie
Wysokiej klasy 5-gwiazdkowy obiekt położony w północnej 
części Pattayi, w pobliżu centrum miejscowości z restauracjami, 
barami, klubami nocnymi, sklepami i licznymi rozrywkami (ok. 
500 m).
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu (bezpłatne leżaki, 
parasole i ręczniki na tarasie słonecznym).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., do dyspozycji gości 2 baseny, brodzik dla 
dzieci (leżaki i parasole w cenie), jacuzzi oraz taras słoneczny, 
3 restauracje serwujące kuchnię azjatycką, włoską, tajską i mię-
dzynarodową, 2 bary przy basenie (napoje, koktajle i przekąski 
dodatkowo płatne, czynny 9:00-18:00), lobby bar (kawa, koktajle 
dodatkowo płatne, czynny 17:00-1:00) i bar z szerokim wybo-
rem przekąsek, ciast, kaw, herbat (za dodatkową opłatą, czynny 

7:00-22:00). Każdego wieczoru muzyka na żywo. Za dodatkową 
opłatą wypożyczalnia samochodów, opiekunka dla dzieci, pralnia, 
liczne sklepiki i salon piękności. Dla dzieci dostępny klub i kącik 
(czynny 9:00-18:00). Hotel dysponuje bogatym zapleczem kon-
ferencyjnym.
Pokoje
Obiekt posiada 457 pokoi różnego typu, łączących nowoczesny 
i elegancki wystrój z egzotycznymi elementami. Zakwaterowanie 
w komfortowych i funkcjonalnie urządzonych pokojach standar-
dowych (deluxe), które wyposażone są w bezpłatną indywidual-
nie sterowaną klimatyzację, TV-sat, dobrze wyposażoną łazienkę, 
balkon,serwis do kawy i herbaty oraz sejf. Za dodatkową dopłatą 
mini-bar. 
Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje o wyższym 
standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu (6:00-10:30).
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z siłowni, fitness clubu, sauny 
i jacuzzi oraz kortów tenisowych (użytkowanie bezpłatne przy 
posiadaniu własnego sprzętu). Dodatkowo każdego wieczoru 
Klienci mogą cieszyć się muzyką na żywo w jednym z hotelo-
wych barów.
Internet
Bezpłatny internet bezprzewodowy - na terenie większości obiek-
tu oraz w pokojach.
Kategoria lokalna
W Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelo-
we pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
www.dusit.com/dusit-thani/dusit-thani-pattaya.html

Położenie
Wygodny i stylowy hotel zlokalizowany jest na południowym 
skraju zatoki Pattaya, położony w rozległym i dobrze utrzymanym 
tropikalnym ogrodzie. Do centrum miejscowości zaledwie kilka 
kroków spacerem. Tuż przy hotelu znajduje się molo, z którego 
odpływają kilka razy dziennie łodzie na wyspę koralową Koh Lan 
(przejazd ok. 30-40 THB).
Plaża
Obiekt oddzielony od plaży ulicą z niewielkim ruchem.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilkunastu niskich połączonych ze sobą pawi-
lonów hotelowych.  Recepcja, kawiarnia, restauracja serwująca 
dania kuchni międzynarodowej Camillo, restauracja tajska, re-
stauracja z kuchnią chińską i owocami morza, restauracja z dania-
mi z grilla, snack bar przy basenie, lobby bar, sklep z pamiątkami 
i kiosk z prasą. W ogrodzie 2 baseny i 2 brodziki z tarasami do 
opalania, bezpłatne parasole przeciwsłoneczne, leżaki i ręczniki 
kąpielowe. Ponadto w hotelu sala fitness, strzałki, tenis stołowy, 

bilard (płatny) i korty tenisowe (oświetlenie i wypożyczenie rakiet 
za opłatą). Masaż tajski dodatkowo płatny. Niedaleko hotelu jest 
tor gokartowy.
Pokoje
Przestronne i stylowo urządzone pokoje standardowe 2 - oso-
bowe (typu deluxe, możliwość dostawki) z łazienką i wc. W każ-
dym pokoju klimatyzacja, TV-sat (także płatne kanały filmowe), 
mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), sejf, czajnik, telefon, 
suszarka do włosów oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadanie w formie bogatego amerykańskiego bufetu.
Internet
W lobby hotelowym i wszystkich pokojach - bezpłatny internet 
Wi-Fi.
Kategoria lokalna: 
W Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelo-
we pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
www.siamhotels.com/siambayshore

Nowoczesny, stylowy obiekt dla najbardziej wymagających Klientów, atrakcyjnie położony i oferujący najwyższy standard usług oraz szeroki 
wybór rozrywek dla każdego. Jeden z najchętniej wybieranych przez turystów hotel w Pattayi.

Dobrej klasy hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą, od kilku lat ceniony przez naszych gości. Znakomita jakość za umiarkowaną cenę.

Kategoria lokalna: brak

Kategoria lokalna: brak
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Novotel Rayong – Rayong 

Położenie
Wysokiej klasy hotel, należący do znanej sieci Novotel. Obiekt 
usytuowany w rozległym i zadbanym ogrodzie, w spokojnym 
regionie Rayong, ok. 230 km na południowy-wschód od Bang-
koku. W okolicy hotelu znajduje się kilka restauracji i sklepów. Do 
głównego miasta regionu - Rayong ok. 30 km, a do międzynaro-
dowego portu lotniczego w Bangkoku 210 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Serwis plażowy - bezpłatny.

Do dyspozycji gości
Hotel posiada recepcję i room service czynne 24 - godz., punkt 
informacji turystycznej, sejf przy recepcji, siłownię i bilard. Na 
terenie rozległego i zadbanego ogrodu znajdują się 4 baseny, 
w tym 2 dla dzieci. Na część gastronomiczną składają się dwa 
bary (jeden przy basenie), kawiarnia, restauracja włoska i restau-
racja z kuchnią tajską. Na terenie hotelu SPA, punkt wymiany 
walut, pralnia oraz sklep z pamiątkami.
Pokoje
Naszym Klientom proponujemy pokoje typu standard i superior, 

rozlokowane w części głównej budynku i skrzydle ogrodowym. 
Wszystkie pokoje posiadają balkon i wyposażone są w indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat (z płatnymi kanałami 
filmowymi), telefon, zestaw do robienia kawy i herbaty oraz 
suszarkę. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość skorzystania 
z minibaru. Sejf w pokoju gratis.
Wyżywienie
Śniadania.
Internet
Internet darmowy na terenie całego hotelu.
Kategoria lokalna
W Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelo-
we pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
www.novotel.com

Bardzo dobry hotel, z doskonałą lokalizacją bezpośrednio przy pięknej plaży. Dobry wybór dla poszukujących plaż dorównujących tym na 
wyspie Koh Samet jednak preferujących pobyt na stałym lądzie.

Asia Pattaya – Pattaya 

Położenie
Hotel położony jest w południowej części Pattaya, w niedalekiej 
odległości od centrum miasta, gdzie znajdują się liczne restau-
racje, sklepy i bary. Ta lokalizacja gwarantuje możliwość relaksu 
oraz skorzystania z rozrywek oferowanych przez miasto. Odle-
głość od Bangkoku to ok. 130 km, od centrum Pattaya ok. 3 km 
(możliwość dojazdu taksówką; koszt ok. 200 THB/kurs/1strona).
Plaża
Hotel zlokalizowany tuż przy plaży (zejście po schodach). Leżaki 
i parasole na plaży - dodatkowo płatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., bezpłatny parking dla gości hotelowych, 
sejf w recepcji (za dodatkową opłatą). Goście korzystać mogą 
z 2 restauracji, baru przy basenie, pubu oraz baru z przekąskami 
i napojami (poza śniadaniami wszystkie posiłki i napoje na tere-
nie hotelu dodatkowo płatne). Hotel posiada basen odkryty oraz 
brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenie gratis.
Pokoje
Obiekt dysponuje 320 wygodnie urządzonymi pokojami stan-
dardowymi z widokiem na morze lub ogród, które wyposażone 

są w TV-sat, telefon, sejf, bezpłatną, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację oraz lodówkę. 
Dostępne są pokoje z udogodnieniami dla niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie). Pokoje nie posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania serwowane (6:00-10:00) w  restauracji hotelowej 
w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. 
Do dyspozycji gości jest minigolf - 9 dołków (6:00-18:00 - do-
datkowo płatny) oraz kort tenisowy (6:00-18:00 - dodatkowo 
płatny), a także bilard (za opłatą). W hotelu znajduje się plac 
zabaw dla najmłodszych.
Internet
W pokojach oraz w lobby dostęp do internetu Wi-Fi za darmo.
Kategoria lokalna
W Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelo-
we pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
www.asiahotel.co.th

Hotel położony w zacisznym miejscu jest idealnym miejscem dla osób spragnionych relaksu. Dodatkowymi atutami są bliskość centrum 
oraz piękna, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu.

Kategoria lokalna: brak

Kategoria lokalna: brak
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W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • most na rzece Kwai • Ayutthaya i Sukhothai • Złoty Trójkąt • Chiang Rai i Chiang Mai 

• wypoczynek w Pattaya, Jomtien lub Rayong

Baśniowa Tajlandia

 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot sa-
molotem rejsowym do Bangkoku (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Pra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest 
najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki 
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po 

południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią 
po kanałach, które w przeszłości stanowiły al-
ternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB 
lub ok. 65 USD/os.).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu i wyjazd na pły-
wający targ w Damnoen Saduak. Przejazd do 
Kanchanaburi. Następnie zwiedzimy Muzeum 
Budowniczych Mostu na Rzece Kwai (ekspo-
zycja na temat kolei tajsko-birmańskiej) oraz 
obejrzymy cmentarz jeniecki. Następnie lunch 
na tratwie pływającej po rzece Kwai. W dalszej 
kolejności zobaczymy słynny most i przejedzie-
my autokarem na oddaloną o ok. 45 km stację 
kolejową. Tu wsiądziemy do lokalnego pociągu, 
który przewiezie nas fragmentem historycznej 
linii kolejowej. Wieczorem kolacja w  hotelu. 
Nocleg w  hotelu w  okolicach Kanchanaburi. 
(Trasa ok. 200 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Kancha-
naburi do Ayutthayi, dawnej stolicy Tajlandii 
(1350-1767 r.). Zwiedzimy niektóre z  licznych 
ruin i kompleksów świątyń, które znajdują się 
w tym mieście - między innymi Wat Phra Si 
Sanphet. Następnie zjemy w Ayutthayi lunch 
i kontynuujemy podróż do Phitsanulok, gdzie 
spędzimy noc. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzamy świąty-
nię Wat Mahathat w Phitsanulok i jedziemy do 
Sukothai, gdzie odwiedzimy park historyczny - 
pozostałości stolicy Tajlandii w latach 1238 - 1438. 
Kolejna godzina jazdy i zatrzymujemy się na po-
stój i lunch w lokalnej restauracji, po czym konty-
nuujemy podróż do Chiang Rai, gdzie spędzamy 
noc w hotelu poza miastem. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu odwiedzimy jedną 
z plantacji herbaty w regionie Doi Mae Salong 
(będzie również okazja do degustacji). Następnie 
zobaczymy położone najdalej na północ miasto 

Tajlandii - Mae Sai.W zależności od sytuacji poli-
tycznej możliwość przejścia na teren Birmy i prze-
jażdżka rikszą motorową po miasteczku Tachilek, 
gdzie odwiedzimy m.in. replikę słynnej swiątyni 
Shwedagon (dodatkowo płatne ok. 1800 THB lub 
ok. 60 USD/os.). Przejazd w rejon Złotego Trójką-
ta. Następnie wsiadamy na łódź, która powiezie 
nas wzdłuż granic Tajlandii, Laosu i Birmy oddzie-
lonych rzeką Mekong. Powrót na kolację i nocleg 
w okolicach Chiang Rai. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu jedziemy do Chiang 
Mai - „stolicy północnej Tajlandii”. Droga wie-
dzie przez najpiękniejsze, dziewicze tereny kraju. 
W trakcie przejazdu zatrzymujemy się na zwie-
dzanie Wat Rong Khun (Biała Świątynia). Obiad 
zjemy w San Kampaeng, wiosce rękodzieła usy-
tuowanej na peryferiach Chiang Mai. Po posiłku 
odwiedzimy niektóre ze stoisk rękodzielniczych 
znanych z rzeźb, wyrobów z jedwabiu, srebra, 
parasolek itp. Po południu wizyta w gabinecie 
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masażu tajskiego (masaż ok. 1,5 godz.). Nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu dzień wolny na sa-
modzielne zwiedzanie lub możliwość wzięcia 
udziału w  jednej z  wycieczek opcjonalnych. 
Proponujemy Państwu dwie opcje (w przypad-
ku konieczności podziału grupy możliwy serwis 
w j. angielskim): 
• Wycieczka do jednego z ośrodków zajmują-
cych się opieką nad słoniami, które wcześniej 
były wykorzystywane do pracy lub w przemy-
śle turystycznym. Obecnie wraz ze wzrostem 
świadomości ekologicznej powstaje coraz 
więcej schronisk dla tych zwierząt gdzie nie są 
one zmuszane do wożenia turystów ani do cyr-
kowych „występów”. W zamian gościom propo-
nuje się udział w karmieniu słoni, pomoc w ką-
pieli, wspólny spacer i inne atrakcje które nie 
wymagają tresury zwierząt. Często schronienie 
w takich miejscach znajdują też inne zwierzęta 
potrzebujące pomocy. W trakcie wycieczki lekki 
obiad. Cena ok. 2500 THB (ok. 90 USD/os.).
• Wycieczka krajobrazowa do Parku Narodowego 
Doi Inthanon. Proponujemy Państwu możliwość 
„zdobycia” najwyższego szczytu Tajlandii o wys. 
2565 m n.p.m. Trasę z Chiang Mai do parku poko-
namy busami - pod koniec droga jest zbyt wąska 
i kręta dla autokarów. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, odbędziemy też krótki 
trekking wśród tropikalnej roślinności. W trakcie 
wycieczki lekki obiad. Uwaga: ze względu na wy-
sokość n.p.m. należy zabrać ciepłą odzież! Cena 
ok.2200 THB (ok. 80 USD/os.).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzimy jedną 
z najsłynniejszych świątyń w Tajlandii - Wat Doi 
Suthep, usytuowaną na górze Suthep nieopodal 
Chiang Mai. Roztacza się stamtąd wspaniały wi-
dok na miasto. Lunch. Po południu transfer na 
dworzec kolejowy, gdzie wsiądziemy do nocne-
go pociągu do Bangkoku. W pociągu dostaniemy 
suchy prowiant na drogę. (Trasa ok. 750 km).
 Dzień 11  Przyjazd do Bangkoku, śniada-
nie, a następnie transfer do Pattayi. Dla gości 
jadących w okolice Rayongu, zakwaterowanie 
tego dnia ok. godz. 17:00. Czas wolny na pla-
żowanie, kąpiele morskie i wypoczynek. (Trasa 
ok. 180 km).
 Dzień 12-14  Czas wolny na wypoczynek 
nad morzem lub dokonanie zakupów. Możli-
wość korzystania z  wycieczek opcjonalnych 
(nie dotyczy Klientów wybierających pobyt 
w regionie Rayong): wycieczka na wyspę Koh 
Lan (ok. 40 USD/os.), rewia transwestytów (ok. 
30 USD/os.), tropikalne ogrody Nong Nooch (ok. 
45 USD/os.) lub inne.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-

tem rejsowym do Polski (z przesiadką w jednym 
z portów europejskich, Stambule lub w jednym 
z portów Płw. Arabskiego). Lądowanie w War-
szawie w zależności od linii lotniczej - 15 dnia 
wycieczki wieczorem lub 16 dnia. Aktualne roz-
kłady na stronie r.pl/rozklady.
Istnieje możliwość wykupienia przelotu Chiang 
Mai - U-Tapao (lotnisko położone 140 km na 
południowy wschód od Bangkoku) zamiast 
przejazdu nocnym pociągiem- rezerwacja 
możliwa maksymalnie na 2  tygodnie przed 
wylotem z Polski. W przypadku zmiany 
powyższy program ulega nastę-
pującym modyfikacjom:
 Dzień 1-9  Bez zmian
 Dzień 10  Po śniadaniu 
czas wolny na samodziel-
ne zwiedzanie miasta lub 
wycieczki opcjonalne. 
Nocleg w hotelu w Chiang 
Mai.
 Dzień 11  Śniadanie w ho-
telu, wykwaterowanie i  transfer 
na lotnisko. Przelot na lotnisko U-Tapao 
położone 140 km na południowy wschód od 
Bangkoku, a następnie przejazd do wybranego 
hotelu na pobyt. Czas wolny na plażowanie, 
kąpiele morskie i wypoczynek.
 Dzień 12-16  Bez zmian
Uwaga! Dnia 10 i 11 Klienci podczas transferów 
będą pod opieką lokalnego przewodnika komu-
nikującego się tylko w języku angielskim. W tym 
czasie jest możliwy jedynie kontakt telefoniczny 
z polskojęzycznym pilotem wycieczki.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i  egzekwowane 
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 

w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy,odpo-
wiadające standardowi ***/**** w ocenie or-
ganizatora. Pokoje: we wszystkich hotelach są 
wyposażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc 
i często mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 

3 - osobowy to z reguły pokój 2 - oso-
bowy z dostawką (dostawka na 

ogół w formie łóżka polowe-
go lub rozkładanej kana-

py). Do dyspozycji gości: 
w  hotelach restauracja, 
bar i w większości hoteli 
basen. 

Część pobytowa. Opi-
sy poszczególnych hoteli 

w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, 
Rayong) dostępne w systemie re-

zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok 
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w  ho-
telach (12 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem i pocią-
giem sypialnym na terenie Tajlandii (1 nocny 
przejazd), wyżywienie jak w  programie (13 
śniadań, 10  obiadów/kolacji i  1 prowiant na 
drogę nocnym pociągiem), obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w  Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
zwiedzania, program turystyczny j. w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na 
wynagrodzenie dla lokalnych przewodników, 
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelne-
rów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety 
wstępu, przewodnicy, rejsy łodzią i  napiwki 
ok. 210 USD/os., płatne pilotowi jako pakiet), 
dodatkowych posiłków podczas wycieczki, 
napojów do posiłków oraz wycieczek fakulta-
tywnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 

wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Waluty. Zaleca się zabranie USD, choć można 
również wymieniać euro, funty brytyjskie i inne 
powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze 
można wymienić w  licznych bankach i  kan-
torach oraz hotelach (tutaj kurs jest zawsze 
niekorzystny). W Tajlandii nie są akceptowane 
banknoty 50 USD oraz 100 USD starych edycji (z 
małymi wizerunkami prezydentów). Jeśli Klienci 
zabierają ze sobą dolary amerykańskie należy 
pamiętać, że w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są 
akceptowane banknoty wydane przed 1996 r. 
i/lub zniszczone, naddarte, itp.

CENA OD

4399 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Hotel X2 Vibe Pattaya 
Seaphere Residence 

 do 399 zł

Hotel Marriott Rayong 
Resort & Spa

od 970 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo–
czynek w hotelu w promocji od:

Wycieczka Baśniowa Tajlandia to 
idealny przepis na spełnienie waka-
cyjnych marzeń. Z jednej strony tęt-
niący życiem, nowoczesny Bangkok, 
z drugiej natomiast wiekowe zabytki 
Ayutthaji i Sukothai. Dodajmy do tego 
cudowną przyrodę Tajlandii i wspa-
niały wypoczynek nad morzem.

Ewa Fuanglikhit
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: TAT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.04 - 03.05 4870 6870

25.04 - 10.05 4830 6999

01.05 - 16.05 4430 6430

16.05 - 31.05 4399 6430

06.06 - 21.06 4399 6430

27.06 - 12.07 4770 6930

04.07 - 19.07 4899 6999

11.07 - 26.07 4899 6999

18.07 - 02.08 5230 7499

25.07 - 09.08 5230 7499

01.08 - 16.08 5299 7499

08.08 - 23.08 5230 7499

15.08 - 30.08 5199 7499

05.09 - 20.09 4499 6499

12.09 - 27.09 4499 6499

19.09 - 04.10 4399 6430

03.10 - 18.10 4399 6430

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Dopłata za przelot Chiang Mai - U-Tapao 

 799

więcej na: R.pl
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Azja Tajlandia

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • Angkor Wat i dżungla • niesamowita zatoka Ha Long • Ho Chi Minh City i Hanoi 

• partyzanckie tunele Cu Chi • przeloty lokalne w cenie

Tajlandia, Kambodża, Wietnam  
– Wielka azjatycka przygoda

 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot sa-
molotem rejsowym do Bangkoku (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja powitalna w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Pra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest 

najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki 
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po 
południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią 
po kanałach, które w przeszłości stanowiły al-
ternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB 
lub ok. 65 USD/os.).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 
i Kambodżą, odprawa paszportowa a następnie 
przejazd do Siem Reap, położonego tylko 7 km 
od świątyń Angkoru. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 

restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angoru, którą po-
zostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli, a ich korze-
nie oplatają kolumny, czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 45 USD/os. 
+ bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/
os.) do kompleksu świątyń Banteay Srei, zwanej 

„twierdzą kobiet” oraz Banteay Samre. Lunch 
w lokalnej restauracji a następnie rejs łodzią po 
jeziorze Tonle Sap do pływającej wioski. Kolacja 
we własnym zakresie lub dla chętnych kolacja 
z pokazem khmerskich tańców ludowych (cena 
ok. 20 USD/os.). Nocleg w hotelu w Siem Reap. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 
świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu transfer 

Bangkok

Phnom Pen

Siem Reap
(Angkor Wat)

Ho Chi Minh City

Hai Phong
Hanoi

Jomtien

Zatoka
Ha Long

TAJLANDIA

KAMBODŻA

WIETNAM
Birma

Laos

Chiny

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

15
dni
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autokarem do Miasta Ho Chi Minha (Sajgonu) 
położonego w Wietnamie. Przejazd mostem 
przez rzekę Mekong. Dojazd do przejścia Bavet 
- Moc Bai. Odprawa graniczna, zmiana autoka-
ru. W miarę możliwości zwiedzanie imponującej 
świątyni w Tay Ninh - głównego ośrodka syn-
kretycznej religii cao dai. Odwiedzimy również 
słynne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol 
walki Viet Congu z obcymi wojskami. Podczas 
zwiedzania obiad w lokalnej restauracji. Zakwa-
terowanie w hotelu w Sajgonie i nocleg. (Trasa 
ok. 320 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Miasta 
Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, zabytkowa 
Poczta Główna, pagody Thien Hau i Nefrytowe-
go Cesarza, chińska dzielnica i bazar Binh Tay. 
Podczas zwiedzania lunch. Następnie przelot do 
Hanoi lub do Haiphong. Zakwaterowanie w ho-
telu i nocleg (przelot wewnętrzny).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Ha Long 
i wycieczka morska po zatoce (wpisanej na li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Akwen 
pełen jest niesamowitych formacji skalnych, 
wysepek, jaskiń itp. Podczas rejsu lunch z owo-
ców morza. Po południu przejazd do Hanoi, po 
drodze postój w wiosce wytwórców ceramiki lub 
obróbki kamienia. Wieczorem pokaz słynnych 
„wodnych kukiełek”, będących specjalnością 
Hanoi i północnego Wietnamu. Nocleg w hote-
lu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (o ile będzie otwar-
te), pałac prezydencki, rezydencja Ho Chi Minha, 
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia 
Literatury. Obiad w trakcie zwiedzania. Po po-
łudniu przejazd rykszami przez kolonialne stare 
miasto. Nocleg w hotelu.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na lotnisko i przelot do Bangkoku. Następnie 
przyjazd do Pattaya/Jomtien lub do regionu 
Rayong i zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny 
na plażowanie, kąpiele morskie i wypoczynek. 
(Trasa ok. 170 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 13-14  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
to Klientów wybierających pobyt w regionie 
Rayong): wycieczka na wyspę Koh Lan (ok. 45 
USD), rewia transwestytów (ok. 35 USD), tropi-
kalne ogrody Nong Nooch (ok. 45 USD) lub inne.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-
tem rejsowym do Polski (z przesiadką w jednym 
z portów europejskich, Stambule lub w jednym 
z portów Płw. Arabskiego). Lądowanie w War-
szawie w zależności od linii lotniczej - 15 dnia 
wycieczki wieczorem lub 16 dnia. Aktualne roz-
kłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i  egzekwowane 
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***, należy 
jednak pamiętać, że w Kambodży i Wietnamie 
standard hoteli może nieco odbiegać od norm 
europejskich. Pokoje: skromnie, ale wygodnie 

urządzone pokoje z łazienkami. W większości 
TV, klimatyzacja i telefon, czasami minibar (do-
datkowo płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły 
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 
ogół w formie łóżka polowego lub rozkaładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach recep-
cja, restauracja, bar. 
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, Rayong lub Koh 
Samet) dostępne w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok 
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule), 
przelot lokalnymi liniami na trasie Sajgon - 
Hanoi lub Haiphong oraz Hanoi - Bangkok, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(13 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wy-
żywienie według programu, opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodzią, wynagrodzenia dla lokalnych przewod-
ników, napiwków dla kierowców, bagażowych, 
personelu hotelowego etc. (łącznie ok. 223 USD/
os. + bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków 
oraz innych wydatków osobistych. Do ceny 
podstawowej nie jest wliczony koszt wiz: kam-
bodżańskiej i wietnamskiej - procedura wizowa 
opisana jest poniżej, opłaty za pośrednictwo 
wizowe zostały doliczone do rezerwacji (opłata 
za wizę wietnamską - 280 zł, opłata za wizę 
kambodżańską - 180 zł).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu! W  innym przypadku przekro-
czenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie 
możliwe. Klienci posługujący się paszportami 
innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszel-
kie informacje dotyczące procedur wizowych 
w ofercie dotyczą obywateli polskich.
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu 
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej 
należy: przy zakładaniu rezerwacji obowiązko-
wo wpisać narodowość, numer i datę ważności 
paszportu; najpóźniej na 10 dni przed wylotem, 
wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem i da-
nymi osobowymi na adres wizy@r.pl. W tytule 
maila należy podać kod wycieczki, numer re-
zerwacji oraz nazwisko klienta (Np. TKV1108 
1234567 Kowalski). Ponadto konieczne jest 
zabranie ze sobą 2 zdjęć paszportowych (ko-
lorowe, wyraźne, aktualne, na papierze foto-
graficznym). Informujemy, że dane personalne 
w rezerwacji i w paszporcie muszą być jedna-
kowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na podwójne 
imiona oraz nazwiska w dokumentach! W razie 
wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 22 
290 43 87 lub mailowy: wizy@r.pl. Dział Wiz 
pracuje: pn. - pt. w godzinach 10.00 - 18.00
Waluty. Zaleca się zabranie dolarów amery-
kańskich, chociaż można również wymieniać 
euro, funty brytyjskie i  inne powszechnie ak-
ceptowane waluty. Pieniądze można wymienić 
w licznych bankach i kantorach oraz hotelach 
(tutaj kurs jest zawsze niekorzystny). Uwa-
ga! W Tajlandii nie są akceptowane banknoty 

50 USD oraz 100 USD starych edycji (z małymi 
wizerunkami prezydentów). W Kambodży USD 
jest oficjalnym środkiem płatniczym. Wymiana 
innych walut jest konieczna na USD lub lokalną 
walutę (riel) i nie jest to korzystne. Jeśli Klienci 
zabierają ze sobą dolary amerykańskie należy 
pamiętać, że w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są 
akceptowane banknoty wydane przed 1996 r. 
i/lub zniszczone, naddarte, itp.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.

CENA OD

6330 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Hotel X2 Vibe Pattaya 
Seaphere Residence 

od 299 zł

Hotel Marriott Rayong 
Resort & Spa od

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo–
czynek w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: TKV

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

19.04 - 04.05 6599 9399

26.04 - 11.05 6599 9399

10.05 - 25.05 6399 8999

31.05 - 15.06 6330 8999

28.06 - 13.07 6799 9599

12.07 - 27.07 6899 9699

26.07 - 10.08 7270 10149

09.08 - 24.08 7220 10149

06.09 - 21.09 6399 9120

27.09 - 12.10 6330 8999

Dopłata za pok. 1 os. od 1090 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Hanoi (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Hanoi. Transfer z lotniska 
do hotelu i zakwaterowanie. Czas wolny na od-
poczynek po podróży.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Hanoi: Mauzoleum Ho Chi Minha 
(z zewnątrz), pałac prezydencki (z zewnątrz), 
„Domek na Palach” - rezydencja Ho Chi Minha 
oraz Świątynia na Jednej Kolumnie. W czasie 
zwiedzania lunch. Po południu przejazd do 
doliny Sa Pa, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

Uwaga! Do doliny Sa Pa należy zabrać ciepłe 
ubrania. (Trasa ok. 300 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie doliny Sa Pa, zamieszkanej przez mniej-
szości etniczne - wizyta w wioskach Cat Cat, 
gdzie mieszkają Czarni Hmongowie i w Ta Van, 
zamieszkanej przez Czerwonych Dao. Będziemy 
mieli tu możliwość obejrzenia kolorowych strojów 
ludowych i poznania życia mieszkańców trudnią-
cych się uprawą ryżu na położonych na górskich 
zboczach - tarasowych polach. W czasie zwie-
dzania lunch. Po lunchu odwiedzimy park Ham 
Rong (Paszcza Smoka), górujący nad doliną. Po 
południu powrót do hotelu na nocleg (Trasa ok. 
20 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd nad Wodospad Miłości - jeden 
z najpiękniejszych wodospadów Wietnamu, po 
drodze zatrzymamy się na przełęczy O Quy Ho, 

skąd rozpościera się wspaniały widok na okolicz-
ne szczyty. Jeśli będzie ładna pogodna możemy 
Państwu zapronować wjazd na prawie na sam 
szczyt Dachu Indochin, najwyższego szczytu 
Wietnamu - Fansipan (3143 m n.p.m.), jedną 
z najdłuższych kolejek górskich na świecie - 6,3 
km długości (dodatkowo płatne 40 USD/os.). 
Lunch w czasie zwiedzania. Po południu powrót 
do Hanoi. Nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Świątyni 
Literatury i  pozostałości po twierdzy Thang 
Long wpisanej na Listę Światowego UNESCO. Po 
południu czas wolny na zakupy lub emocjonują-
cy godzinny przejazd rykszami przez kolonialne 
stare miasto. Pozwoli to nam uzyskać zupełnie 
inne spojrzenie na życie w Hanoi (dodatkowo 
płatne 30 USD). Późnym południem przedsta-
wienie słynnych, północnowietnamskich lalek 
na wodzie. Nocleg w hotelu w Hanoi.

 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd do Mai Chau, górskiej oazy spokoju, która 
przyciąga niepowtarzalnymi krajobrazami. Tere-
ny te zamieszkiwane są przez mniejszość etnicz-
ną Thai, która mieszka w bambusowych domach 
na palach. Podczas wizyty w regionie nie tylko 
poznamy kulturę mniejszości etnicznych w wio-
sce Van, lecz będziemy się delektować spacera-
mi pośród pięknej przyrody i pól ryżowych. Po 
południu lunch. Nocleg w Mai Chau (w hotelu 
lub lodgy). Dla zainteresowanych w godzinach 
wieczornych występ folklorystyczny (cena ok 
75 USD/os.) (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Ninh Binh. Po przyjeździe rejs tradycyjnymi 
azjatyckimi łodziami typu sampan. Płynąc z nur-
tem rzeki będziemy mogli podziwiać okoliczne 
pola ryżowe. Trasa będzie prowadzić do Dong 
Tam Coc - Trzech Jaskiń wypełnionych cieka-

W programie: Hanoi - stolica Wietnamu • tarasowe pola doliny Sa Pa • niesamowita Zatoka Ha Long • Ninh Binh - Ha Long na lądzie

Wietnam – Wśród tarasowych pól 

Laos

Tajlandia

ChinyChiny

Hanoi

Mai chau
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Ha Long

Ninh binh

WIETNAM

      –› Nowość 

      –› Wyloty z: Warszawa 
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wymi naciekami skalnymi w różnych kształtach 
i  kolorach nadających piękno ich wnętrzom. 
Odwiedzimy kameralną buddyjską pagodę 
Bich Dong, znaną z filmu „Indochiny”. Po lunchu 
zwiedzanie Hoa Lu - starożytnej stolicy Wietna-
mu, gdzie zobaczymy świątynie dynastii Dinh 
i Le. Nocleg w Ninh Binh. (Trasa ok. 170km)
 Dzień 9-10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do zatoki Ha Long, która stanowi je-
den z najbardziej znanych zespołów krajobrazów 
nadmorskich na świecie. Transfer do portu, na 
relaksacyjny rejs po zatoce Ha Long z 2 noclega-
mi na łódce. Ten wyjątkowy akwen, wpisany na 
listę UNESCO, pełen jest niesamowitych formacji 
skalnych, wysepek, grot. Na pokładzie serwo-
wane będą lunche i kolacja. Program na statku 
realizowany jest przez obsługę statku. Będzie on 
obejmował m.in. zwiedzanie jednej z jaskiń, krót-
ką wizytę na plaży, lekcję gotowania, wieczorny 

połów kalmarów. (Trasa w dniu 9 ok. 150 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wyokrętowanie się 
i przejazd na lotnisko Noi Bai w Hanoi na wylot 
do Polski (z przesiadką)
 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele klasy ***, należy jednak pamiętać, że 
Wietnamie standard hoteli może nieco odbie-
gać od norm europejskich. Możliwy jeden noc-
leg w ecolodgy. Pokoje: skromnie, ale wygodnie 
urządzone pokoje z łazienkami. W większości 
TV, klimatyzacja i telefon, czasami mini bar (do-
datkowo płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły 
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach recep-
cja, restauracja, bar. Kategoria lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Hanoi 
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule),, 
zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych 
dób hotelowych, w  tym 1  nocleg możliwy 
w lodgy), 2 noclegi na statku, transfery klima-
tyzowanym autokarem/mikrobusem, wyżywie-
nie według programu, obsługę polskiego przed-
stawiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia 
lokalnych przewodników, napiwków dla kie-
rowców, bagażowych (łącznie - ok. 205 USD/
os. płatne na miejscu u pilota), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napojów do po-
siłków oraz innych wydatków osobistych. Do 
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy 
wietnamskiej- procedura wizowa opisana jest 
poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe została 
doliczona do rezerwacji (opłata za wizę wiet-
namską - 280 zł).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy wietnamskiej na-
leży obowiązkowo:
• przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
• wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na 
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 1 tydzień przed 
wylotem,
• ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
2 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amery-
kańskich, choć można również wymieniać EUR 

lub inne powszechnie akceptowane waluty. 
Pieniądze można wymienić w licznych bankach 
i kantorach oraz hotelach. W Wietnamie nie są 
akceptowane banknoty 50 USD oraz 100 USD 
starych edycji (z małymiwizerunkami prezyden-
tów, wydane przed 1996 r.).
Telefon. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej, 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5799 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 07.05 5849 8520

28.06 - 09.07 5820 8449

19.07 - 30.07 7049 10120

16.08 - 27.08 7070 10120

13.09 - 24.09 5799 8449

Dopłata za pok. 1 os. od 1121 

Dopłata za wizę wietnamską 280

Kod imprezy: VSL

więcej na: R.pl
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W programie: Ho Chi Minh City i Delta Mekongu • partyzanckie tunele Cu Chi • plaże środkowego Wietnamu • dawna strefa zdemilitaryzowana 
i tunele Vinh Moc • Ninh Binh - Ha Long na lądzie • Hanoi i niesamowita zatoka Ha Long • przelot lokalny w cenie

Wietnam – W słomkowym kapeluszu

 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Sajgonu (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Sajgonu. Transfer z lot-
niska do hotelu i zakwaterowanie. Po południu 
czas wolny na zakupy i samodzielne spacery po 
mieście. Nocleg i kolacja powitalna w hotelu 
w Sajgonie.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Miasta Ho Chi Minha: Muzeum Wojny, katedra 
Notre Dame, zabytkowa Poczta Główna. Spacer 
ulicami Dong Khoi oraz Nguyen Hue w kierun-
ku Ratusza, a następnie do Muzeum Zbrodni 
Wojennych, przez rynek Cho Lon, do chińskiej 
dzielnicy oraz pagody Thien Hau. W  trakcie 
zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. Nocleg 
w hotelu Sajgonie.
 Dzień 4  Śniadanie i przejazd do Delty Mekon-
gu. Zaczniemy od rejsu łodzią po pływającym 
targu Cai Be. Następnie kontynuujemy rejs ło-
dzią po rzece Mekong, która tworzy tu niesamo-

wity labirynt odnóg, kanałów i jezior. Wyjątkowe 
wrażenie robią stojące tuż przy brzegu, a nawet 
pływające po wodzie domy, czy targowiska na 
środku rzeki. Na zakończenie odwiedzimy targ 
Vinh Long oraz zobaczymy tradycyjne przedsta-
wienie z charakterystycznym dla tego regionu 
śpiewem. W trakcie zwiedzania lunch. Nocleg 
w Can Tho. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu rejs 
łodzią po kolejnym malowni-
czym fragmencie Mekongu. 
Zobaczymy m.in. pływają-
cy targ Cai Rang oraz urze-
kającą scenerię codzien-
nego życia rzeki Mekong. 
Po zakończeniu rejsu lunch 
w lokalnej restauracji. Trans-
fer do Sajgonu i nocleg. (Trasa 
ok. 180 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Czas wolny na 
samodzielne zwiedzanie, zakupy lub dla chęt-
nych całodzienna wycieczka w okolice Sajgonu. 
Zobaczymy słynne partyzanckie tunele Cu Chi 
- symbol walki Viet Congu z obcymi wojskami. 
Tunele służyły podczas wojny za schrony, drogi 
zaopatrzenia, magazyny broni, szpitale. Zwie-
dzimy także niezwykłą świątynię w Tay Ninh 

będącą głównym ośrodkiem synkretycznej 
religii Cao Dai. Podczas zwiedzania lunch (cena 
wycieczki z lunchem - ok. 50 USD/os.). Nocleg 
w Sajgonie.
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Hue. Przejazd do Hoi An. wieczorem 
przedstawienie wodnych kukiełek. Zakwatero-

wanie i nocleg w hotelu w Hoi An. (Trasa: 
130 km + przelot wewnętrzny).

 Dzień 8-9  Śniadanie i czas 
wolny na plażowanie i  re-

kreację. Nocleg i  pobyt 
w  Hoi An w  **** hotelu 
położonym bezpośrednio 
przy plaży.

 Dzień 10  Po śniadaniu 
wykwaterowanie z  hotelu 

i  przejazd do Hue. Zwiedza-
nie częściowo odbudowanej ze 

zniszczeń wojennych Cytadeli - dawnej 
rezydencji cesarskiej z czasów dynastii Nguy-
en, rozciągającej się na obszarze ponad 520 ha. 
Przejazd do najbardziej znanej w rejonie bud-
dyjskiej świątyni Thien Mu. Następnie w miarę 
możliwości czasowych krótki rejs Rzeką Per-
fumową i zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na 
kolację. Nocleg w Hue. 

 Dzień 11  Po śniadaniu transfer do Parku Naro-
dowego Phong Nha, gdzie będziemy podziwiać 
jedną z najciekawszych jaskiń Wietnamu - Phong 
Nha. Popłyniemy malowniczą rzeką Son, gdzie 
zobaczymy na 600-metrowej trasie podziemną 
rzekę z jej majestatycznymi grotami, których na-
zwy wywodzą się od kształtów występujących 
tam zjawisk krasowych. W czasie zwiedzania 
lunch. Po południu przejazd do Vinh (Nghe An), 
gdzie spędzimy noc. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Ninh Binh. Po drodze w miare możliwości zwie-
dzanie Katedry Phat Diem. Następnie przejazd 
do Ninh Binh. Rejs tradycyjnymi azjatyckimi 
łodziami typu sampan. Płynąc z nurtem rzeki 
będziemy mogli podziwiać okoliczne, zielone 
poletka ryżowe. Trasa będzie prowadzić rozlewi-
skami wśród wapiennych ostańców. Następnie 
wyruszymy odwiedzić starożytną stolicę Wiet-
namu - Hoa Lu ze świątyniami dynastii Dinh i Le. 
W trakcie zwiedzania lunch. Nocleg w hotelu 
w Ninh Binh. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu transfer do zatoki Ha 
Long, która stanowi jeden z najbardziej znanych 
zespołów krajobrazów nadmorskich na świecie. 
Transfer do portu, na ok. czterogodzinny rejs po 
zatoce Ha Long. Ten wyjątkowy akwen, wpisa-

Sajgon
       (Ho Chi Minh City)

Hanoi
Zatoka Ha Long
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Hue
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Chiny
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Fantastyczna propozycja dla tych, 
którzy zdecydują się na Wietnam 
latem. Oprócz delty Mekongu, czy  
zatoki Ha Long zobaczymy też 
miejsca mniej znane, ale równie 
spektakularne takie jak jedną z naj-
piękniejszych jaskiń – PhongNha 
oraz szerokie, piaszczyste plaże.  
Na wycieczce nie zabraknie podróży 
po historii w imperialnym mieście 
Hue oraz pełnych życia metropolii 
Sajgonu i Hanoi. Polecam!

Karol Antończyk
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

15
dni
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ny na listę UNESCO, pełen jest niesamowitych 
formacji skalnych, wysepek, grot. Na pokładzie 
serwowany będzie lunch z  owoców morza. 
W czasie rejsu odwiedzimy jedną z jaskiń. Noc-
leg w Ha Long (lub w przypadku wcześniejszego 
wylotu do Polski - wieczorny transfer do Hanoi 
i zakwaterowanie w hotelu). (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu przejazd do Hanoi 
i całodzienne zwiedzanie stolicy: Mauzoleum 
Ho Chi Minha (jeżeli będzie otwarte), pałac 
prezydencki (z zewnątrz), „Domek na Palach” 
- rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia na Jednej 
Kolumnie oraz Świątynia Literatury. Następnie 
przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę 
kolonialną. Zobaczymy również XVII-wieczną 
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej 
wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Następnie trans-
fer na lotnisko Noi Bai. Wylot do Polski (z prze-
siadką w jednym z portów europejskich). (Trasa 
ok. 150 km).
 Dzień 15  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele klasy ***, zaś w Hoi An w hotelu **** bez-
pośrednio przy plaży - należy jednak pamiętać, 
że Wietnamie standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar. Kategoria 
lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Sajgon 
i Hanoi - Warszawa (z przesiadką w  jednym 
z  portów europejskich, Płw. Arabskiego lub 
Stambule), przelot lokalnymi liniami na tra-
sie Sajgon - Hue, zakwaterowanie w hotelach 
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wy-
żywienie według programu, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku, 
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagro-
dzenia lokalnych przewodników, napiwków dla 
kierowców, bagażowych (łącznie - ok. 195 USD/
os. płatne na miejscu u pilota), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napojów do po-

siłków oraz innych wydatków osobistych. Do 
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy 
wietnamskiej- procedura wizowa opisana jest 
poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe została 
doliczona do rezerwacji (opłata za wizę wiet-
namską - 280 zł).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy wietnamskiej na-
leży obowiązkowo:
• przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
• wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na 
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 1 tydzień przed 
wylotem,
• ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
2 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amery-
kańskich, choć można również wymieniać EUR 
lub inne powszechnie akceptowane waluty. 
Pieniądze można wymienić w licznych bankach 
i kantorach oraz hotelach. W Wietnamie nie są 
akceptowane banknoty 50 USD oraz 100 USD 
starych edycji (z małymiwizerunkami prezyden-
tów, wydane przed 1996 r.).
Telefon. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej, 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.

CENA OD

5720 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: VTS

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.04 - 06.05 5870 8449

29.04 - 13.05 5870 8549

03.06 - 17.06 5720 8349

01.07 - 15.07 7099 10120

22.07 - 05.08 7299 10230

12.08 - 26.08 7199 10230

09.09 - 23.09 5799 8449

Dopłata za pok. 1 os. od 1210 

Dopłata za wizę wietnamską 280

więcej na: R.pl
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W programie: Hanoi i niesamowita zatoka Ha Long • Ninh Binh - Ha Long na lądzie • Hoa Lu - starożytna stolica Wietnamu • rejs po rzece Li 

• wieczór w kasynach Makau • Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności

Wietnam i Chiny – Przyczajony tygrys, ukryty smok

 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Hanoi (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, Stambule lub 
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Hanoi. Transfer z  lot-
niska do Ha Long. Trasa prowadzi przez deltę 
Rzeki Czerwonej, wśród poletek ryżowych przez 
„czarne miasta”. Następnie wypłyniemy w rejs 
po zatoce Ha Long. Ten wyjątkowy akwen, wpi-
sany na listę UNESCO, pełen jest niesamowitych 
formacji skalnych, wysepek, jaskiń. Na pokładzie 
serwowany będzie lunch z owoców morza. Noc-
leg na statku. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Śniadanie na statku. Następnie kon-
tynuujemy zwiedzanie zatoki Ha Long, wizyta 
w tradycyjnej wiosce rybackiej Ba Hang, w cza-
sie rejsu odwiedzimy również jedną z licznych 
jaskiń. Około południa powrót do portu i na-
stępnie przejazd do Ninh Binh. Nocleg i kolacja 
w okolicach Ninh Binh. (Trasa ok. 180 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu rejs tradycyjnymi azja-
tyckimi łodziami typu sampan. Płynąc z nurtem 
rzeki będziemy mogli podziwiać okoliczne, zie-
lone poletka ryżowe. Trasa będzie prowadzić 
rozlewiskami wśród wapiennych ostańców. Na-
stępnie wyruszymy odwiedzić starożytną stolicę 
Wietnamu - Hoa Lu ze świątyniami dynastii Dinh 
i Le. W czasie zwiedzania lunch. Poźnym popo-
łudniem przejazd do Hanoi. Nocleg w hotelu 
w Hanoi. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Hanoi: Mauzoleum Ho Chi Minha (jeżeli bę-
dzie otwarte), pałac prezydencki (z zewnątrz), 
„Domek na Palach” - rezydencja Ho Chi Minha, 
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia 
Literatury. Następnie przejazd rikszami rowe-
rowymi przez dzielnicę kolonialną. Zobaczymy 
również XVII-wieczną świątynię Ngoc Son po-
łożoną na malowniczej wyspie na jeziorze Hoan 
Kiem. Podczas zwiedzania obiad. Wieczorem 
pokaz słynnych „kukiełek wodnych” będących 
specjalnością północnego Wietnamu. Nocleg 
w Hanoi. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas na relaks i wypo-
czynek oraz na samodzielne zwiedzanie Hanoi. 

Dla chętnych możliwość skorzystania z wyciecz-
ki opcjonalnej (dodatkowo płatna) do Perfumo-
wej Pagody - wyjątkowego kompleksu świątyń, 
którego początki datują się na XV w. Jest to 
jedno z  najważniejszych miejsc do których 
odbywają się buddyjskie pielgrzymki, dostęp-
ne jedynie po dopłynięciu łodzią. Wieczorem 
transfer na dworzec kolejowy w Hanoi i prze-
jazd nocnym pociągiem do Nanning w Chinach. 
W trakcie przejazdu postój na granicy pomiędzy 
Wietnamem i Chinami, odprawa wizowo-pasz-
portowa, a następnie dalsza podróż pociągiem 
do Nanning.(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 7  Rano dojazd do Nanning. Śniada-
nie, po którym obejrzymy (z zewnątrz) budynek 
organizacji ASEAN (Stowarzyszenie Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej) oraz odwiedzi-
my Park Nanhu. Następnie transfer do Guilin. 
Kolacja i przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer do Longshen, 
gdzie będziemy podziwiać niezwykle malow-
nicze tarasy ryżowe Grzbietu Smoka. Nazwano 
je tak, ponieważ wijące się wśród gór poletka 
połyskują w słońcu jak smocze łuski, kiedy za-

lane są wodą w okresie wiosennym. Po lunchu 
zawitamy do tradycyjnych wiosek mniejszości 
etnicznej Dong, słynącej z wyjątkowo pięknej 
drewnianej architektury. Powrót do Guilin na 
kolację i nocleg. (Trasa ok. 200 km)
 Dzień 9  Po śniadaniu zobaczymy Wzgó-
rze Słoniowej Trąby - symbol miasta, jaskinię 
Trzcinowego Fletu, z pięknymi formami skal-
nymi i przejdziemy brzegiem jeziora Banyan, 
Następnie przejazd do Yangshuo. Spacer po 
najstarszej ulicy miasta - West Street, gdzie od 
lat 80-tych XX w. kultura Wschodu miesza się 
z kulturą Zachodu. Po zakończeniu zwiedzania 
udamy się na lunch. Przejazd do hotelu w Yan-
gshuo i zakwaterowanie. Po południu czas wolny 
lub dla chętnych krótka wycieczka plenerowa na 
pola ryżowe i chińską wieś (cena ok. 20 USD/2 
godz.). (Trasa ok. 80 km)
 Dzień 10  Po śniadaniu zapraszamy na rejs 
po rzece Li, który dostarczy mnóstwa okazji do 
zrobienia pamiątkowych zdjęć. Znajdziemy się 
w bajkowej scenerii krasowych wzgórz, bambu-
sowych zagajników i zagubionych wśród nich 
wiosek. Po rejsie udamy się na lunch. Następnie 
przejazd autokarem lub pociągiem do Sanshui 

CHINY

Hanoi
Zatoka Ha Long

Ha Long

WIETNAM

Ninh Binh

Nanning

Guilin

Yangshuo

Kanton
(Guangzhou)

Makau Hong Kong

Tajlandia

Birma

Laos

      –› Wyloty z: Warszawa 

14
dni
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lub Sihui (w okolicach Kantonu). Kolacja i nocleg 
w okolicach Kantonu. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie Kantonu (Guangzhou), położonego 
w delcie Rzeki Perłowej. Zwiedzanie Świątyni 
Rodziny Chen, która składa się z zespołu XIX-
-wiecznych budynków wzniesionych w  tra-
dycyjnym stylu, ufundowanej przez członków 
rodziny Chen oraz wyspy Shamian, dawnej 
dzielnicy kolonialnej, która do końca XIX w. 
była jedynym miejscem w Chinach otwartym 
dla zagranicznych kupców. Na zakończenie 
odwiedzimy tradycyjny chiński targ w dzielnicy 
Quingping. Przejazd do Zhuhai, gdzie zobaczy-
my pomnik Dziewczyny Łowiącej Ryby, legen-
darnej postaci, która stała się symbolem miasta, 
a następnie przejdziemy Drogą Zakochanych 
wzdłuż wybrzeża, skąd rozciąga się piękny 
widok na Makau. Wyjazd z Zhuhai, przez pod-
ziemie centrum handlowego Gongbei dotrzemy 
do przejścia granicznego z Makau. Była portu-
galska kolonia słynie z życia nocnego i licznych 
kasyn. Niektórzy twierdzą, że główna ulica Ma-
kau mogłaby przyćmić nawet Las Vegas Strip. 
Przekonamy się o tym jeszcze tego wieczora, 
odwiedzając centrum Makau po zmierzchu. 
Zobaczymy wielki kompleks hotelowo-kasy-
nowy Venetian (zbudowany na wzór włoskiej 
Wenecji), z uliczkami, kanałami i śpiewającymi 
gondolierami rodem z „miasta zakochanych”. 
Wieczorem kolacja, a następnie przejazd do 
hotelu w Makau i nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd na zwiedzanie Makau, które rozpocz-
niemy od historycznego centrum, wpisanego 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Zobaczymy imponującą fasadę klasztoru św. 
Pawła - jedyny zachowany fragment XVI-

-wiecznego klasztoru jezuitów oraz fort wybu-
dowany przez zakonników do ochrony kościoła. 
W trakcie zwiedzania lunch. Po południu trans-
fer na prom do Hong Kongu. Nocleg w Hong 
Kongu. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu dzień na dawnym tery-
torium brytyjskim zaczniemy od spektakularnej 
Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona luksusową 
zabudową, przyciąga mieszkańców okolic i tury-
stów swoimi plażami, restauracyjkami i sklepami. 
Całkowicie inny krajobraz oferuje Wzgórze Wik-
torii. Spacer po zacienionych, leśnych ścieżkach 
i wśród pięknie utrzymanych ogrodów, zakończy 
panorama miasta i okolicznych wysepek. W trak-
cie zwiedzania lunch. Następnie przejdziemy do 
Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą arterię 
Hong Kongu - Nathan Road, pełną ludzi, neonów, 
sklepików, skromnych pensjonatów i  luksuso-
wych hoteli. Wieczorem obejrzymy „light show” 
- imponujący pokaz świateł i laserów nad mia-
stem. Przed północą transfer na lotnisko i wylot 
do Polski (z przesiadką).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane 
za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele klasy *** - należy jednak pamiętać, że 
w Wietnamie standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Hanoi 
i Hongkong - Warszawa (z przesiadką w jed-
nym z portów europejskich, Płw. Arabskiego 
lub Stambule), przejazd pociągiem na trasie 
Hanoi - Nanning, zakwaterowanie w hotelach 
(11 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, 
wyżywienie według programu, obsługę pol-
skiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku, opiekę polskiego pilota podczas 
zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz 

ubezpieczenie TU Europa (wariant Standard: 
NNW, KL bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia 
lokalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych (łącznie ok. 260 USD/os. płat-
ne na miejscu u pilota jako pakiet), wycieczek 
opisanych w programie jako dodatkowo płatne, 
dodatkowych posiłków podczas wycieczki, na-
pojów do posiłków oraz innych wydatków oso-
bistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony 
koszt wiz: wietnamskiej i chińskiej- procedura 
wizowa opisana jest poniżej, opłaty za pośred-
nictwo wizowe zostały doliczone do rezerwacji 
(opłata za wizę wietnamską - 280 zł, opłata za 
wizę chińską - 490 zł).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania kompletu wiz (wizy chiń-
skiej i wietnamskiej) należy najpóźniej na 25 dni 
przed terminem rozpoczęcia wycieczki wysłać 
do oddziału Rainbow (Al. Jana Pawła II 52/54; 
00-152 w Warszawie) następujące dokumenty: 
paszport (musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty zakończenia imprezy i musi posiadać co 
najmniej 6 wolnych, sąsiadujących ze sobą stron 
- 3 kartki!); kserokopię (może być czarno-biała) 
strony paszportu zawierającej dane Klienta; wy-
pełniony ONLINE i podpisany wniosek wizowy 
(szczegóły w biurach podróży).Uwaga! Podpis 
na wniosku musi być identyczny z podpisem 
w paszporcie! 2 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm (koloro-
we, aktualne, zrobione przodem do obiektywu), 
dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-

niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie również zobowiązane są do przesłania ska-
nów paszportów w terminie i na adres podany 
w informatorze wizowym (są one niezbędne do 
finalizacji rezerwacji w Chinach).

CENA OD

8120 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: VCH

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 11.05 8170 11299

30.06 - 13.07 8120 11299

11.08 - 24.08 8220 11420

15.09 - 28.09 8120 11299

Dopłata za pok. 1 os. od 1929 

Dopłata za wizę chińską 490

Dopłata za wizę wietnamską 280

więcej na: R.pl



174

Azja Chiny

W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i Letni Pałac • wizyta u pand w pekińskim zoo • kompleks olimpijski - igrzysk letnich 2008 
i zimowych 2022

Chiny – Orientalny express

CHINY

Pekin

Chengde
Korea
Płn.

Mongolia

Korea
Płd.

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa 

9
dni
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Ak-
tualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/roz-
klady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu.
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo-celna. Następnie zwiedzanie miasta, 
w czasie którego zobaczymy miejsca kultu re-
ligijnego: Świątynię Lamy - tybetański klasztor 
i centrum buddyzmu w Pekinie oraz Świątynię 
Konfucjusza - drugą co do wielkości świątynię 
konfucjańską na świecie. Po południu wizy-
ta w dawnej Akademii Cesarskiej kształcącej 
w  dawnych wiekach elity cesarstwa. Obiad, 
zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’an-
men) - historyczne centrum Pekinu, Zakazane 
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do 
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza 
dworu cesarskiego oraz park Jingshan, który 
pełnił w przeszłości rolę miejsca odpoczynku 
cesarzy - roztacza się stąd przepiękny widok 
na Zakazane Miasto. Następnie przejazd do 
parku Beihai - rozległego kompleksu z licznymi 
akwenami wodnymi, tradycyjnymi pawilonami 
i chińskimi ogrodami, którego centrum stanowi 
wyspa Qionghua z zabytkową lamaistyczną stu-
pą, zwaną Białą Dagobą. Park stanowił niegdyś 
centralną część dawnej mongolskiej stolicy, tu 
też dynastia Yuan wybudowała swój pierw-
szy królewski pałac. Na zakończenie kolacja 
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). 
Powrót do hotelu. Wieczorem dla chętnych 
przedstawienie sztuk walki kung fu (za dodat-
kową opłatą ok. 30 USD/os.). 
 Dzień 4  Po śniadaniu wizyta w pekińskim 
ogrodzie zoologicznym, gdzie będziemy mogli 
obejrzeć pawilon pand wielkich z jego najsłyn-
niejszymi mieszkańcami. Odwiedzimy też Letni 
Pałac, miejsce odpoczynku letniego cesarzy 
z dynastii Qing, zwany „Ogrodem Pielęgnowa-
nia Harmonii”. W pałacowych ogrodach znaj-
dziemy chwilę wytchnienia od zgiełku stolicy. 
Po południu wizyta w  fabryce pereł słodko-
wodnych, gdzie będzie okazja do zakupienia 
pamiątek. Zobaczymy również Świątynię Bia-
łego Obłoku - największą świątynię taoistycz-
ną na północy Chin. Obiad, powrót do hotelu. 
Wieczorem dla chętnych możliwość uczestnic-
twa w przedstawieniu chińskich akrobatów (za 
dodatkową opłatą ok. 30 USD/os.). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta w  Świątyni 
Niebios, kompleksie taoistycznym wpisanym na 

listę UNESCO. Następnie odwiedzimy fabrykę 
jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się z pro-
cesem produkcji tej luksusowej tkaniny, będzie 
można zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Po 
południu wizyta w Stołecznym Muzeum w Peki-
nie, z jego kolekcją porcelany, brązów, kaligrafii 
i rzeźb. Następnie czas wolny na Qianmen, sta-
rej ulicy handlowej pełnej sklepów i restauracji. 
Obiad, powrót do hotelu. 
 Dzień 6  Po śniadaniu zobaczymy obiekty 
olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim 
Gniazdem. Po południu przejazd pekińskim 
metrem do stacji przy ulicy Luogu, która jest 
znana z  licznych lokalnych sklepików i knaj-
pek. Udamy się też na zwiedzanie pozostałości 
fortyfikacji miejskich (mury i  wieża). 
Następnie dzień zakończymy 
przejazdem przez nowoczesną 
dzielnicę drapaczy chmur do 
ulicy Wangfujin, oferującej 
liczne centra handlowe 
i nocne przekąski. Powrót 
do hotelu. 
 Dzień 7  Po śniadaniu 
wykwaterowanie z  hotelu 
i przejazd do Chengde - letniej 
rezydencji cesarzy z dynastii Qing. 
Po drodze zwiedzanie Wielkiego Muru, 
potężnej budowli wzniesionej przez dynastię 
Qin ponad 2000 lat temu, w celu ochrony Pań-
stwa Środka przed atakami ludów mongolskich 
i tureckich. Zobaczymy najpiękniejszy fragment 
budowli w Mutianyu (wjazd kolejką linową). Po 
południu przyjazd do Chengde. Obiad i zakwa-
terowanie w hotelu w Chengde. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na zwiedzanie Chengde, zobaczy-
my buddyjską świątynię Putuo Zongcheng, zwa-
ną małym Pałacem Potala, ze względu na swoje 
podobieństwo do siedziby dalajlamy w Lhasie. 
Następnie obejrzymy Letni Pałac Cesarski poło-
żony wśród kompleksu 600 ha ogrodów, otoczo-
ny murami o długości ponad 10 km i ośmioma 
świątyniami zewnętrznymi. Po południu czas 
wolny na ostatnie zakupy na ulicy handlowej 
Yingzi. Obiad, a wieczorem powrót do hotelu 
w pobliżu lotniska. Zakwaterowanie i nocleg. 
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. 
Dla grup podróżujących liniami Air China 
(rozkłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom: 
 Dzień 8   (...) Obiad, a wieczorem powrót 
do hotelu w pobliżu lotniska. Zakwaterowanie 

w  hotelu. Około północy wykwateorwanie 
i transfer na lotnisko. 
 Dzień 9  Nocny wylot do Warszawy, lądo-
wanie w Polsce. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane 
za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. W/w przedmioty nie mogą być 
przewożone w bagażu głównym ani w bagażu 
podręcznym.
HOTELE

Hotele klasy *** (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - oso-

bowe (możliwość dostawki), 
we wszystkich hotelach są 

wyposażone w  łazienki 
z  wc i  często telewizor. 
Do dyspozycji gości: W 
hotelach restauracja i bar. 

Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obej-
muje: przelot samolotem rejso-

wym (bezpośrednio lub z  przesiadką 
w  Stambule, jednym z  portów europejskich 
lub stolic Płw. Arabskiego), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chiń-
skiej i pośrednictwa wizowego (opłata 490 zł, 
patrz informacja poniżej), biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, napiwków dla lokal-
nych przewodników, kierowców, bagażowych 
i obsługi grupy w systemie TGS (łączny koszt 
uczestnictwa w programie to ok. 200 USD/os. 
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakulta-
tywnych wymienionych w programie jako do-
datkowo płatne, dodatkowych posiłków i oraz 
innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. Jana 
Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie następujące 
dokumenty: paszport (musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy i musi 
posiadać co najmniej 6 wolnych, sąsiadujących 

ze sobą stron - 3 kartki!); kserokopię (może być 
czarno-biała) strony paszportu zawierającej dane 
Klienta; wypełniony ONLINE i podpisany wniosek 
wizowy (szczegóły w biurach podróży), Uwaga! 
Podpis na wniosku musi być identyczny z pod-
pisem w paszporcie! 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm 
(kolorowe, aktualne, zrobione przodem do obiek-
tywu), dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).

CENA OD

3199 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CHP

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) 

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 06.05 3199 4570

30.06 - 08.07 3299 4520

11.08 - 19.08 3199 4570

15.09 - 23.09 3199 4520

13.10 - 21.10 3470 4920

Dopłata za pok. 1 os. od 679 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • wyjątkowa terakotowa armia w Xian • Świątynia Shaolin 

• Suzhou - Wenecja Wschodu • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

Chiny – W krainie złotego smoka

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa paszpor-
towo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie mia-
sta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - 
historyczne centrum miasta. Kolacja, a następnie 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Transfer do hotelu i zakwa-
terowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu: Letni Pałac i  Święta Droga. 
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 

budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym sta-
dionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja 
i powrót na nocleg do hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  zwiedzanie Pekinu, w  programie: 
Świątynia Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. nie-
dostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego. 
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restaura-
cji (kaczka po pekińsku). Następnie transfer na 
dworzec kolejowy i odjazd nocnego pociągu do 
Xian. Nocleg w pociągu - przedziały 4 - osobo-
we, miejsca sypialne. (Trasa ok. 1100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Xian: 
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której prze-

chowywane są buddyjskie pisma, starożytne 
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla, 
która w niesamowity sposób łączy ze sobą is-
lam i tradycję chińską. Zakwaterowanie w ho-
telu. Wieczorem przedstawienie folklorystyczne 
„Dynastia Tang” połączone z kolacją.
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy od-
wiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum 
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur 
żołnierzy w szyku bojowym - których historia 
sięga I w. p.n.e.. Po zakończeniu zwiedzania 
lunch i przejazd do Luoyang. Kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Longmen Shiku (Grot 
Smoczej Bramy), gdzie zobaczymy to, co po-
zostało z ponad 100.000 wizerunków Buddy 
wykutych w skale nad rzeką Yi (Yi He) od V do 
IX w. Następnie odwiedzimy słynny Klasztor 
Shaolin (Shaolin Si - Świątynia Młodego Lasu), 
w którym od VI w. mnisi buddyjscy na drodze 
wieloletnich ćwiczeń ciała i umysłu stają się mi-
strzami sztuk walki. Zobaczymy tam świątynię 
buddyjską oraz Las Pagód - zbiór kilkuset gro-
bowców mnichów. Obejrzymy też pokaz umie-
jętności młodych adeptów sztuk walki. Podczas 
zwiedzania lunch. Przejazd do Zhengzhou na 
kolację i nocleg. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd na dworzec, gdzie 
wsiadamy do pociągu do Suzhou lub Szanghaju 
(podróż potrwa ok. 7 godzin). Kolacja i przejazd 
do hotelu na nocleg. Dla chętnych spacer po 
centrum miasta. (Trasa ok. 900 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fa-
brykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się 
z procesem produkcji jedwabiu, będzie można 

zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Następnie 
wizyta w  położonym na wodzie miasteczku 
Tongli połączona z rejsem po kanałach. Pod-
czas zwiedzania lunch. Przejazd do Szanghaju 
na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Szangha-
ju, zwanego czasem Paryżem wschodu, piękne-
go i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „la-
tającym pociągiem” Maglev, osiągającym pręd-
kość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD). 
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-
klasycznymi budynkami przypominającymi te, 

Pekin

Szanghaj

Xian
Suzhou

Zhengzhou

Luoyang

CHINY

Wuxi

Mongolia

Korea
Płn.

Korea
Płd.

Tajwan

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa 

12
dni



177

Azja Chiny

powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym 
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej uli-
cy handlowego Szanghaju, gdzie będzie sporo 
czasu na zrobienie zakupów. Dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 35 USD) wjazd na jeden 
z najwyżej usytuowanych na świecie tarasów 
widokowych - Szanghajskie Centrum Finansów 
Międzynarodowych lub Szanghajską Wieżę, 
skąd podziwiać można panoramę miasta. Po 
południu odwiedzimy Muzeum Narodowe. Po 
kolacji powrót do hotelu na nocleg. Wieczorem 
dla chętnych najbardziej spektakularne widowi-
sko artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era 
Intersection of Time (płatne dodatkowo ok 65 
USD; cena i możliwość uczestnictwa zależne od 
dostępności biletów). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego Bud-
dy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobio-
nym posągiem o wadze ponad jednej tony oraz 

fascynujące Centrum Planowania Miasta, gdzie 
zobaczymy wiele wystaw poświęconych rozwo-
jowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. Późnym 
popołudniem transfer na lotnisko i przelot do 
Pekinu. Przesiadka w Pekinie, wylot do Polski 
samolotem rejsowym.
 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie.
Dla grup oznaczonych gwiazdką, nie podróżu-
jących liniami Air China (rozkłady do spraw-
dzenia na R.pl/rozklady), powyższy program 
ulega następującym modyfikacjom:
 Dzień 1  (...) Przelot do Pekinu samolotem 
rejsowym z przesiadką w Stambule, w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Płw. Arabskiego.   
 Dzień 2-10   Bez zmian.
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego Bud-
dy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym 
posągiem o wadze ponad jednej tony oraz fascy-
nujące Centrum Planowania Miasta, gdzie zoba-

czymy wiele wystaw poświęconych rozwojowi 
miasta. Podczas zwiedzania lunch. Wieczorem 
kolacja, transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
 Dzień 12  Przylot na lotnisko przesiadkowe 
i dalej do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane 
za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. W/w przedmioty nie mogą być 
przewożone w bagażu głównym ani w bagażu 
podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 8 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewi-
zor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja 
i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa-Pekin (bez-
pośrednio) i Szanghaj-Warszawa (z przesiadką 
w Pekinie), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (8 rozpoczętych dób hotelowych), 
1 nocleg w pociągu - 4- osobowe przedziały 
z kuszetkami, transfery klimatyzowanym au-
tokarem lub pociągiem, wyżywienie wg pro-
gramu, opiekę polskiego pilota i miejscowych 
przewodników, program turystyczny j.w., oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (opłata 490 zł, patrz 
informacja poniżej), biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, biletów na operę, spektakl 
Dynastii Tang, napiwków dla lokalnych prze-
wodników, kierowców, bagażowych i obsługi 
grupy w systemie TGS (łączny koszt uczestnic-
twa w programie to ok. 322 USD płatne pilotowi 
jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymie-
nionych w programie jako dodatkowo płatne, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. Jana 
Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie następujące 
dokumenty: paszport (musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy i musi 
posiadać co najmniej 6 wolnych, sąsiadujących 
ze sobą stron - 3 kartki!); kserokopię (może być 
czarno-biała) strony paszportu zawierającej dane 
Klienta; wypełniony ONLINE i podpisany wniosek 
wizowy (szczegóły w biurach podróży), Uwaga! 
Podpis na wniosku musi być identyczny z pod-
pisem w paszporcie! 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm 
(kolorowe, aktualne, zrobione przodem do obiek-
tywu), dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 

wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).

CENA OD

4599 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CHT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.04 - 15.04 4699 6570

06.04 - 17.04 4670 6570

11.04 - 22.04 4699 6649

13.04 - 24.04 4699 6649

18.04 - 29.04 5370 6649

20.04 - 01.05 4799 6649

25.04 - 06.05 4830 6699

27.04 - 08.05 4849 6699

02.05 - 13.05 4899 6649

04.05 - 15.05 4799 6649

09.05 - 20.05 4749 6649

11.05 - 22.05 4799 6649

16.05 - 27.05 4770 6649

18.05 - 29.05 4749 6649

23.05 - 03.06 4699 6649

25.05 - 05.06 4699 6649

30.05 - 10.06 4699 6570

01.06 - 12.06 4649 6570

06.06 - 17.06 4599 6570

08.06 - 19.06 4649 6570

13.06 - 24.06 4599 6570

15.06 - 26.06 4599 6570

20.06 - 01.07 4649 6570

22.06 - 03.07 4599 6570

27.06 - 08.07 4699 6649

29.06 - 10.07 4699 6699

04.07 - 15.07 4799 6699

06.07 - 17.07 4799 6699

11.07 - 22.07 4799 6699

13.07 - 24.07 4749 6699

18.07 - 29.07 4730 6699

20.07 - 31.07 4699 6699

25.07 - 05.08 4699 6699

27.07 - 07.08 4749 6699

01.08 - 12.08 4749 6699

03.08 - 14.08 4749 6699

08.08 - 19.08 4699 6699

10.08 - 21.08 4799 6699

15.08 - 26.08 4799 6699

17.08 - 28.08 4699 6699

22.08 - 02.09 4599 6570

24.08 - 04.09 4599 6570

29.08 - 09.09 4599 6570

31.08 - 11.09 4699 6570

05.09 - 16.09 4699 6649

07.09 - 18.09 4699 6699

12.09 - 23.09 4699 6699

14.09 - 25.09 4699 6699

19.09 - 30.09 4699 6699

21.09 - 02.10 4730 6699

26.09 - 07.10 4649 6649

28.09 - 09.10 4649 6649

03.10 - 14.10 4649 6649

05.10 - 16.10 4649 6649

10.10 - 21.10 4970 6649

12.10 - 23.10 4799 6649

17.10 - 28.10 4649 6649

19.10 - 30.10 4599 6570

24.10 - 04.11 4599 6570

26.10 - 06.11 4599 6570

31.10 - 11.11 4599 6570

Dopłata za pok. 1 os. od 1131 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • wyjątkowa terakotowa armia w Xian • Świątynia Shaolin 

• Suzhou - Wenecja Wschodu • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

Chiny de luxe – w krainie złotego smoka

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa paszpor-
towo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie mia-
sta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - 
historyczne centrum miasta. Kolacja, a następnie 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Transfer do hotelu i zakwa-
terowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu. Zaczniemy od cesarskiego Let-
niego Pałacu. Odwiedzimy też fabrykę pereł, 
gdzie będzie okazja do zakupienia pamiątek. 
Następnie udamy się na zwiedzanie Wielkie-
go Muru, potężnej budowli wzniesionej przez 
dynastię Qin ponad 2000 lat temu, w  celu 
ochrony Państwa Środka przed atakami ludów 
mongolskich i tureckich. Podczas zwiedzania 
przerwa na lunch. Jeżeli wystarczy czasu, na 
zakończenie zobaczymy również obiekty olim-
pijskie ze słynnym stadionem - Ptasim Gniaz-
dem. Wieczorem kolacja i powrót na nocleg do 
hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  zwiedzanie Pekinu, w  programie: 
Świątynia Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. nie-
dostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego. 
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restaura-
cji (kaczka po pekińsku). Wieczorem przejazd 

szybkim pociągiem do Xian (ok. 4 godz). Za-
kwaterowanie w hotelu i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie miasta: 
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której prze-
chowywane są buddyjskie pisma, starożytne 
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla, 
która w niesamowity sposób łączy ze sobą islam 
i tradycję chińską. Powrót do htelu. Wieczorem 
przedstawienie folklorystyczne „Dynastia Tang” 
połączone z kolacją.
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy od-
wiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum 
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur 
żołnierzy w szyku bojowym - których historia 
sięga I w. p.n.e.. Po zakończeniu zwiedzania 
lunch i przejazd do Luoyang. Kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Longmen Shiku (Grot Smoczej 
Bramy), gdzie zobaczymy to, co pozostało z po-
nad 100.000 wizerunków Buddy wykutych w ska-
le nad rzeką Yi (Yi He) od V do IX w. Odwiedzimy 
słynny Klasztor Shaolin (Shaolin Si - Świątynia 
Młodego Lasu), w którym od VI w. mnisi buddyj-
scy na drodze wieloletnich ćwiczeń ciała i umysłu 
stają się mistrzami sztuk walki. Zobaczymy tam 
świątynię buddyjską oraz Las Pagód - zbiór kil-
kuset grobowców mnichów. Obejrzymy też pokaz 
umiejętności młodych adeptów sztuk walki. Pod-
czas zwiedzania lunch. Przejazd do Zhengzhou na 
kolację i nocleg. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd na dworzec, gdzie 
wsiadamy do pociągu do Suzhou lub Szanghaju 
(podróż potrwa ok. 7 godzin). Następnie rejs po 
Wielkim Kanale w Suzhou. Kolacja i przejazd do 

hotelu na nocleg. Dla chętnych spacer po cen-
trum miasta. (Trasa ok. 900 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fa-
brykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się 
z procesem produkcji jedwabiu, będzie można 
zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Następnie 
wizyta w miasteczku Tongli, które położone jest 
na wodzie. Podczas zwiedzania lunch. Przejazd 
do Szanghaju na kolację i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych „Szanghaj nocą”, czyli rejs po rze-
ce Huang Pu, w czasie którego będziemy mogli 
podziwiać z jednej strony szanghajskie drapa-
cze chmur symbolizujące potęgę gospodarczą 
Nowych Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie 
art deco z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową 
opłatą ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Szangha-
ju, zwanego czasem Paryżem wschodu, piękne-
go i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „la-
tającym pociągiem” Maglev, osiągającym pręd-
kość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/
os.). Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy 
z neoklasycznymi budynkami przypominającymi 
te, powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym 
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej uli-
cy handlowego Szanghaju, gdzie będzie sporo 
czasu na zrobienie zakupów. Dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 35 USD) wjazd na jeden 
z najwyżej usytuowanych na świecie tarasów 
widokowych - Szanghajskie Centrum Finansów 
Międzynarodowych lub Szanghajską Wieżę, skąd 
podziwiać można panoramę miasta. Po połu-
dniu odwiedzimy Muzeum Narodowe. Po kola-

cji powrót do hotelu na nocleg. Wieczorem dla 
chętnych najbardziej spektakularne widowisko 
artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era Inter-
section of Time (płatne dodatkowo ok 65 USD/
os.; cena i możliwość uczestnictwa zależne od 
dostępności biletów). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego Bud-
dy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobio-
nym posągiem o wadze ponad jednej tony oraz 
fascynujące Centrum Planowania Miasta, gdzie 
zobaczymy wiele wystaw poświęconych rozwo-
jowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. Późnym 
popołudniem przejazd szybkim pociągiem do 
Pekinu, zakwaterowanie w hotelu ok. 23:00.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot bezpośrednio do Warszawy (bez 
międzylądowania). 
Dla grup podróżujących liniami Air China 
(rozkłady do sprawdzenia na r.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom:
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego 
Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdo-
bionym posągiem o wadze ponad jednej tony 
oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta, 
gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych 
rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. 
Późnym popołudniem przejazd szybkim pocią-
giem do Pekinu, transfer na lotnisko.
 Dzień 12  W godzinach nocnych wylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.

Wycieczka w wersji de luxe, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień do-
datkowych, takich jak: maksymalnie 
20 osób w autokarze, wysokiej klasy 
hotele 4* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

Pekin

Szanghaj

Xian
Suzhou

Zhengzhou

Luoyang

CHINY

Wuxi

Mongolia

Korea
Płn.

Korea
Płd.

Tajwan

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

12
dni
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Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy **** (razem 9 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możli-
wość dostawki), we wszystkich hotelach są wy-
posażone w łazienki z wc i często telewizor. Do 
dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar. 
Kategoria lokalna: ****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (bezpośrednio), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (9 lub 10 rozpoczę-
tych dób hotelowych), transfery klimatyzowa-
nym autokarem lub pociągiem, wyżywienie wg 
programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych 
przewodników, program turystyczny j.w., oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (opłata 490 zł, patrz 
informacja poniżej), biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów, biletów na operę, spektakl Dyna-
stii Tang, napiwków dla lokalnych przewodników, 
kierowców, bagażowych i obsługi grupy w syste-
mie TGS (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 347 USD płatne pilotowi jako pakiet), wy-
cieczek fakultatywnych wymienionych w progra-
mie jako dodatkowo płatne, dodatkowych posił-
ków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. Jana 
Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie następujące 
dokumenty: paszport (musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy i musi 
posiadać co najmniej 6 wolnych, sąsiadujących 
ze sobą stron - 3 kartki!); kserokopię (może być 
czarno-biała) strony paszportu zawierającej dane 
Klienta; wypełniony ONLINE i podpisany wniosek 
wizowy (szczegóły w biurach podróży), Uwaga! 
Podpis na wniosku musi być identyczny z pod-
pisem w paszporcie! 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm 
(kolorowe, aktualne, zrobione przodem do obiek-
tywu), dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).

W terminie poniżej 21 dni przed rozpoczęciem 
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczest-
ników. Klienci posługujący się innymi paszpor-
tami niż polskie zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. 
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5470 zł

Kod imprezy: CHX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.04 - 13.04 5470 7870

23.04 - 04.05 5970 7949

30.04 - 11.05 6049 7949

14.05 - 25.05 5699 7870

04.06 - 15.06 5470 7770

02.07 - 13.07 5770 7870

23.07 - 03.08 5599 7949

13.08 - 24.08 5530 7949

03.09 - 14.09 5470 7870

10.09 - 21.09 5470 7870

17.09 - 28.09 5530 7870

Dopłata za pok. 1 os. od 1529 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Pekin i Wielki Mur • jedwabne Suzhou • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu • rejs po rzece Li • dreszczyk emocji - czyli 
wieczór w kasynach w Makau • Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności • przelot lokalny w cenie

Chiny Cesarskie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Pekinu samolotem rejso-
wym bezpośrednio lub z przesiadką w Stambu-
le, w jednej ze stolic europejskich lub państw 
Płw. Arabskiego.
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie 
miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’an-
men) - historyczne centrum miasta. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu: Letni Pałac oraz Święta Droga. 
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 

okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadio-
nem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja, 
a nastepnie wizyta w Teatrze Lee Garden na 
przedstawieniu tradycyjnej pekińskiej opery 
(nie są wymagane stroje wieczorowe). Powrót 
na nocleg do hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Pekinu, 
w  programie: Świątynia Niebios, Zakazane 
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do 
początku XX w. niedostępny był dla osób spo-

za dworu cesarskiego. Na zakończenie kolacja 
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). 
Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko i  przelot do Szanghaju, 
a następnie przejazd do Suzhou. Wieczorem 
przed zakwaterowaniem spacer po najbardziej 
znanej i popularnej uliczce historyczno-handlo-
wej w Suzhou - Shan Tang. Późnym wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 1200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Suzhou. Od kiedy przez miasto popro-
wadzono Wielki Kanał, rozwijało się ono jako 
ośrodek produkcji i handlu jedwabiem. Wielu 
możnych sprowadzało się tutaj, by zakładać 
swoje domy, a przy nich eleganckie ogrody. 
Zobaczymy jeden z nich - Ogród Mistrza Sieci. 
Podczas zwiedzania lunch. Dotrzemy również 
do fabryki jedwabiu, w której poznamy pro-
ces wytwarzania tej cennej tkaniny (będzie 
możliwość zakupu wyśmienitych wyrobów). 
Następnie wizyta w położonym na wodzie mia-
steczku Tongli połączona z rejsem po kanałach. 
Przejazd do Szanghaju. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Śniadanie, a następnie wyjazd na 
zwiedzanie Szanghaju. W  czasie zwiedzania 
możliwość przejazdu „latającym pociągiem” Ma-
glev, osiągającym prędkość 431 km/h (dodatko-
wo płatne ok. 25 USD/os.). Zobaczymy dzielnicę 

Pudong z jej futurystyczną architekturą. Dla chęt-
nych (za dodatkową opłatą ok. 35 USD/os.) wjazd 
na jeden z najwyżej usytuowanych na świecie 
tarasów widokowych - Szanghajskie Centrum 
Finansów Międzynarodowych lub Szanghajską 
Wieżę, skąd podziwiać można panoramę miasta. 
W trakcie zwiedzania lunch. Następnie spacer po 
słynnym nadrzecznym bulwarze Bund, z budow-
lami z czasów kolonialnych oraz najważniejszej 
ulicy handlowej miasta - Nanjing Road. Powrót 
do hotelu. Wieczorem dla chętnych najbardziej 
spektakularne widowisko artystyczno-akroba-
tyczne w Chinach - Era Intersection of Time (płat-
ne dodatkowo ok 65 USD/os.; cena i możliwość 
uczestnictwa zależne od dostępności biletów). 
 Dzień 8  Dzień rozpoczniemy od śniadania 
i wizyty na targu przy Ogrodach Yu (stylizowa-
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Polecam podróż do miejsc, z których 
słyną Chiny, w których od wieków 
w legendarnych miastach i naj-
większych portach świata Wschód 
spotyka się z Zachodem. Będziemy 
podróżować lądem, powietrzem 
i wodą odkrywając wiele twarzy Pań-
stwa Środka XXI wieku, podziwiając 
po drodze urzekające krajobrazy 
rodem z idyllicznych opowieści.
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nych na dawną architekturę chińską). Następnie 
zwiedzimy Świątynię Nefrytowego Buddy (Yufo 
Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym posą-
giem o wadze ponad jednej tony oraz fascynu-
jące Centrum Planowania Miasta, gdzie zoba-
czymy wiele wystaw poświęconych rozwojowi 
miasta. Po lunchu transfer na lotnisko i przelot 
do Guilin. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
(Trasa ok. 1600 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Guilin - zo-
baczymy Jaskinię Trzcinowego Fletu, z pięknymi 
formami skalnymi i przejdziemy brzegiem jeziora 
Banyan, odwiedzimy też Wzgórze Słoniowej Trą-
by - symbol miasta. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie przejazd do Yangshuo, spacer po naj-
starszej ulicy miasta - West Street, gdzie od lat 
80- tych XX w. kultura wschodu miesza się z kul-
turą zachodu. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
Wieczorem możliwość uczestnictwa w programie 
teatralno-multimedialnym światło i dźwięk Sanjie 
Liu (koszt ok. 50 USD/os.). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zapraszamy na rejs 
po rzece Li. Po drodze będziemy podziwiać 
bajkową scenerię krasowych wzgórz, bambu-
sowych zagajników i zagubionych wśród nich 
wiosek. Po zakończeniu rejsu powrót do hotelu 
i czas wolny lub wyjazd na wycieczkę „Rolnicze 
Chiny” - 1.5-godzinną wycieczkę poza miasto, 
w trakcie której zobaczymy, jak wygląda chińska 
prowincja i zajrzymy do jednego z gospodarstw 
(wycieczka płatna dodatkowo ok. 25 USD/os.). 
Następnie transfer do Sihui lub Sanshui (okoli-
ce Kantonu; podróż potrwa ok. 4,5 h.). Nocleg 
i kolacja w Sihui lub Sanshui. 
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu zwiedzanie Kantonu (Guangzhou), po-

łożonego w delcie Rzeki Perłowej. Zwiedzanie 
Świątyni Rodziny Chen, która składa się z ze-
społu XIX-wiecznych budynków wzniesionych 
w tradycyjnym stylu, ufundowanej przez człon-
ków rodziny Chen oraz wyspy Shamian, dawnej 
dzielnicy kolonialnej, która do końca XIX w. była 
jedynym miejscem w Chinach otwartym dla za-
granicznych kupców. Kanton słynie z najlepszej 
kuchni w całych Chinach. Będą Państwo mogli 
sami ocenić tę powszechną opinię podczas 
lunchu. Na zakończenie odwiedzimy tradycyjny 
chiński targ w dzielnicy Quingping. Transfer do 
Zhuhai, gdzie zobaczymy pomnik Dziewczyny 
z  Perłą, legendarnej postaci, która stała się 
symbolem miasta. Zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd z Zhuhai. Przez podziemie centrum 
handlowego Gongbei dotrzemy do przejścia 
granicznego z Makau. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od historycznego centrum Makau, wpisanego na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zoba-
czymy imponującą fasadę klasztoru św. Pawła 
- jedyny zachowany fragment XVI-wiecznego 
klasztoru jezuitów oraz fort wybudowany przez 
zakonników do ochrony kościoła. Zobaczymy 
również świątynię A-Ma, poświęconą najważ-
niejszemu bóstwu morskiemu Azji Południowo 
- Wschodniej, opiekunce żeglarzy. W trakcie 
zwiedzania lunch. Była portugalska kolonia 
słynie z życia nocnego i licznych kasyn. Niektó-
rzy twierdzą, że główna ulica Makau mogłaby 
przyćmić nawet Las Vegas Strip. Przekonamy się 
o tym jeszcze tego wieczora, odwiedzając cen-
trum Makau po zmierzchu. Zobaczymy wielki 
kompleks hotelowo-kasynowy Venetian (zbu-

dowany na wzór włoskiej Wenecji), z uliczkami, 
kanałami i śpiewającymi gondolierami rodem 
z „miasta zakochanych”. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu transfer do Hong 
Kongu. Wizytę rozpoczniemy tu od spaceru po 
Ladies Market, gdzie będzie można zrobić za-
kupy. Przerwa na lunch. Wieczorem obejrzymy 
„light show” - imponujący pokaz świateł i lase-
rów nad miastem. Przejazd do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu. Dzień na daw-
nym terytorium brytyjskim zaczniemy od spek-
takularnej Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona 
luksusową zabudową, przyciąga mieszkańców 
okolic i turystów swoimi plażami, restauracyj-
kami i sklepami. Całkowicie inny krajobraz ofe-
ruje Wzgórze Wiktorii. Spacer po zacienionych, 
leśnych ścieżkach zakończy panorama miasta 
i okolicznych wysepek. Następnie przejdziemy do 
Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą arterię 
Hong Kongu - Nathan Road, pełną ludzi, neonów, 
sklepików, skromnych pensjonatów i luksusowych 
hoteli. W przerwie udamy się na lunch. Czas wol-
ny w centrum. Dla chętnych przejażdżka sampa-
nem do jednej z ostatnich „pływających osad” 
(cena ok. 15 USD/os.).
Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Polski 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich, 
państw Płw. Arabskiego lub Pekinie).
 Dzień 15  Przylot do Warszawy zgodnie z ak-
tualnym rozkładem.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 12 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2- osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewi-
zor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja 
i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym, z przesiadką w Pekinie, jednym 
z  portów europejskich lub Płw. Arabskiego, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(12 rozpoczętych dób hotelowych), przelot 
lokalnymi liniami na trasie Szanghaj - Guilin 
i Pekin-Szanghaj, transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg. programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w., oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
(opłata 490 zł, patrz informacja poniżej), bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, napiw-
ków dla lokalnych przewodników, kierowców, 
bagażowych i obsługi grupy w systemie TGS 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
332 USD płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek 
fakultatywnych wymienionych w  programie 
jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. Jana 
Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie następujące 
dokumenty: paszport (musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy i musi 

posiadać co najmniej 6 wolnych, sąsiadujących 
ze sobą stron - 3 kartki!); kserokopię (może być 
czarno-biała) strony paszportu zawierającej dane 
Klienta; wypełniony ONLINE i podpisany wniosek 
wizowy (szczegóły w biurach podróży), Uwaga! 
Podpis na wniosku musi być identyczny z pod-
pisem w paszporcie! 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm 
(kolorowe, aktualne, zrobione przodem do obiek-
tywu), dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Limit bagażu. Na trasie przelotu wewnętrzne-
go Szanghaj - Guilin limit bagażu wynosi 20 kg 
bagażu głównego i 5 kg bagażu podręcznego.

CENA OD

6420 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CHC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.04 - 15.04 6430 8999

08.04 - 22.04 6549 9120

15.04 - 29.04 6530 9120

22.04 - 06.05 6570 9199

29.04 - 13.05 6620 9199

06.05 - 20.05 6670 9120

13.05 - 27.05 6720 9120

20.05 - 03.06 7249 10049

27.05 - 10.06 7099 9920

10.06 - 24.06 7249 9920

24.06 - 08.07 7199 10049

08.07 - 22.07 7370 10149

22.07 - 05.08 7270 10149

05.08 - 19.08 7270 10149

19.08 - 02.09 7099 9920

02.09 - 16.09 7199 10049

09.09 - 23.09 7270 10149

16.09 - 30.09 7249 10149

23.09 - 07.10 7270 10149

30.09 - 14.10 7270 10149

07.10 - 21.10 7199 10049

14.10 - 28.10 6530 9120

21.10 - 04.11 6420 8999

28.10 - 11.11 6420 8999

Dopłata za pok. 1 os. od 2171 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • wyjątkowa terakotowa armia w Xian • Rezerwat Pandy Wielkiej 
w Chengdu • rejs przez Trzy Przełomy Jangcy • Suzhou - Wenecja Wschodu • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

Chiny – W dół Jangcy

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa paszpor-
towo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie mia-
sta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - 
historyczne centrum miasta. Kolacja, a następnie 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Transfer do hotelu i zakwa-
terowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu: Letni Pałac oraz Święta Droga. 
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 

2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym sta-
dionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja 
i powrót na nocleg do hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  zwiedzanie Pekinu, w  programie: 
Świątynia Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX niedo-
stępny był dla osób spoza dworu cesarskiego. 
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restaura-
cji (kaczka po pekińsku). Następnie transfer na 
dworzec kolejowy i odjazd nocnego pociągu do 
Xian. Nocleg w pociągu - przedziały 4 - osobo-
we, miejsca sypialne. (Trasa ok. 1100 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Xian: 
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której prze-
chowywane są buddyjskie pisma, starożytne 
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla, 

która w niesamowity sposób łączy ze sobą is-
lam i tradycję chińską. Zakwaterowanie w ho-
telu. Wieczorem przedstawienie folklorystyczne 
„Dynastia Tang” połączone z kolacją.
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy od-
wiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum 
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur 
żołnierzy w szyku bojowym - których historia 
sięga I  w. p.n.e. Po zakończeniu zwiedzania 
lunch i przejazd szybkim pociągiem do Chengdu 
(ok. 3 godz.). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
 Dzień 7  Po śniadaniu w hotelu odwiedzimy 
Instytut Hodowli Pandy Wielkiej na obrzeżach 
Chengdu. Jest to jedyny w swoim rodzaju ośro-
dek, gdzie można obserwować ten zagrożony 
gatunek zwierząt, jeden z symboli Chin, na prze-
stronnych wybiegach zbliżonych do środowiska 
naturalnego. Przejazd do do miasta Chongqing, 
malowniczo położonego pomiędzy pasmami 
górskimi a doliną Jangcy. Obiadokolacja i za-
okrętowanie na statku. (Trasa ok. 330 km).

 Dzień 8  W pierwszym pełnym dniu rejsu po 
Jangcy czeka nas podziwianie imponujących 
krajobrazów i relaks na statku, a także udział 
w  dodatkowej wycieczce (wybór wycieczki 
uzależniony jest od organizatora rejsu). W cią-
gu dnia pełne wyżywienie na statku (śniadanie, 
obiad i kolacja). Nocleg na statku.
 Dzień 9  Dziś przekroczymy Trzy Przełomy 
Jangcy: Qutang - najwęższy, Wu - najbardziej 
malowniczy oraz Xiling - największy. Przez cały 
dzień towarzyszyć nam będą spektakularne wi-
doki, kiedy statek będzie płynął z nurtem rzeki 
wijącej się między zielonymi wzgórzami i stro-
mymi, urwistymi ścianami skalistych wąwozów. 
Z pokładu mniejszej łodzi będziemy też mogli 
podziwiać tzw. Trzy Małe Przełomy na rzece Da-
ning. W ciągu dnia pełne wyżywienie na statku 
(śniadanie, obiad i kolacja). Nocleg na statku.
 Dzień 10  Po śniadaniu wyokrętowanie i oka-
zja do przyjrzenia się bliżej samej zaporze. Jej 
budowa była ogromnym przedsięwzięciem, 
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otoczonym licznymi kontrowersjami związany-
mi zarówno z przesiedleniami miejscowej lud-
ności jak i wpływem na środowisko naturalne 
i bioróżnorodność doliny Jangcy. Przejazd do 
Yinchang i  transfer do Wuhan. W ciągu dnia 
lunch. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu odwiedzimy słynny 
pawilon Qingchuan, rozsławiony przez wiele 
tradycyjnych chińskich wierszy. Następnie prze-
jazd pociągiem do Hanzghou, kolacja, zakwate-
rowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 750 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu rejs łódką po malow-
niczym Jeziorze Zachodnim i wizyta na plantacji 
zielonej herbaty Longjing (Smocza Studnia). Po 
lunchu przejazd do miasteczka Wuzhen, które 
położone jest na wodzie. Transfer do Suzhou na 
kolację i nocleg. (Trasa ok. 150 km)
 Dzień 13  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fa-
brykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się 
z procesem produkcji jedwabiu, będzie można 
zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Podczas 
zwiedzania lunch. Przejazd do Szanghaju na 
kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych naj-
bardziej spektakularne widowisko artystycz-
no-akrobatyczne w Chinach - Era Intersection 
of Time (płatne dodatkowo ok 35 USD; cena 
i możliwość uczestnictwa zależne od dostępno-
ści biletów). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu zwiedzanie Szangha-
ju, zwanego czasem Paryżem wschodu, piękne-
go i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-
klasycznymi budynkami przypominającymi te, 
powstające w latach 30 XX w. w Nowym Jorku, 
wizyta na Nanjing Street - głównej ulicy handlo-

wego Szanghaju, gdzie będzie sporo czasu na 
zrobienie zakupów. Dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 35 USD) wjazd na jeden z najwyżej 
usytuowanych na świecie tarasów widokowych 
- Szanghajskie Centrum Finansów Międzynaro-
dowych lub Szanghajską Wieżę, skąd podziwiać 
można panoramę miasta. Po południu odwie-
dzimy Muzeum Narodowe. Wieczorem dla chęt-
nych „Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang 
Pu, w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 15  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego 
Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdo-
bionym posągiem o wadze ponad jednej tony 
oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta, 
gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych 
rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. 
Na zakończenie spacer po dużym obszarze 
handlowym znajdującym się przy Świątyni 
Patrona. W czasie zwiedzania możliwość prze-
jazdu „latającym pociągiem” Maglev, osiąga-
jącym prędkość 431 km/h (dodatkowo płatne 
ok. 25 USD). Późnym popołudniem transfer na 
lotnisko i wylot do Polski (z międzylądowaniem 
w Pekinie).
 Dzień 16  Lądowanie w Warszawie. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 

czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/****, kabiny na statku 
wycieczkowym, przedziały 4 - osobowe w po-
ciągu nocnym. Pokoje: 2 - osobowe, we wszyst-
kich hotelach są wyposażone w łazienki z wc 
i często telewizor. Do dyspozycji gości: w hote-
lach restauracja i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (bezpośrednio, powrót 
z przesiadką w Pekinie), opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie w hotelach (9 rozpoczętych dób 
hotelowych), 1 nocleg w pociągu - 4- osobowe 
przedziały z kuszetkami, 3 noclegi na dużym 
statku turystycznym (kabiny 2  - osobowe), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub 
pociągiem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (opłata 490 zł, patrz 
informacja poniżej), biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, biletów na operę, spektakl 
Dynastii Tang, napiwków dla lokalnych prze-
wodników, kierowców, bagażowych (łączny 
koszt uczestnictwa w programie to ok. 337 USD 
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakulta-
tywnych wymienionych w programie jako do-
datkowo płatne, dodatkowych posiłków i oraz 
innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia 
wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. Jana 
Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie następujące 
dokumenty: paszport (musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy i musi 
posiadać co najmniej 6 wolnych, sąsiadujących 
ze sobą stron - 3 kartki!); kserokopię (może być 
czarno-biała) strony paszportu zawierającej dane 
Klienta; wypełniony ONLINE i podpisany wniosek 
wizowy (szczegóły w biurach podróży), Uwaga! 
Podpis na wniosku musi być identyczny z pod-
pisem w paszporcie! 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm 
(kolorowe, aktualne, zrobione przodem do obiek-
tywu), dołączone (nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).

W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).

CENA OD

6520 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CJA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.04 - 18.04 6599 9249

10.04 - 25.04 6630 9249

17.04 - 02.05 6620 9249

24.04 - 09.05 6770 9399

01.05 - 16.05 6549 9249

08.05 - 23.05 6699 9249

15.05 - 30.05 6749 9249

22.05 - 06.06 6599 9249

29.05 - 13.06 6549 9170

05.06 - 20.06 6530 9170

12.06 - 27.06 6520 9170

19.06 - 04.07 6530 9170

26.06 - 11.07 6599 9249

03.07 - 18.07 6749 9249

10.07 - 25.07 7199 9399

17.07 - 01.08 6949 9399

24.07 - 08.08 6699 9399

31.07 - 15.08 6699 9399

07.08 - 22.08 6749 9399

14.08 - 29.08 6699 9399

21.08 - 05.09 6530 9170

28.08 - 12.09 6599 9170

04.09 - 19.09 6599 9249

11.09 - 26.09 6749 9249

18.09 - 03.10 6649 9249

25.09 - 10.10 6599 9249

02.10 - 17.10 6530 9170

16.10 - 31.10 6549 9170

30.10 - 14.11 6530 9170

Dopłata za pok. 1 os. od 1810 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Instytut Badawczy Pandy Wielkiej w Chengdu • Wielki Budda z Leshan • Lhasa i pałac Potala • Klasztor Tashilhumpo - siedziba 
panczenlamów • wyjątkowa terakotowa armia w Xian • Wielki Mur i Zakazane Miasto • przelot lokalny w cenie

Chiny i Tybet – Z Wielkiego Muru na Dach Świata

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Chengdu samolotem rej-
sowym z przesiadką w jednej ze stolic europej-
skich, państw Płw. Arabskiego lub w Pekinie.
 Dzień 2  Przylot do Chengdu, odprawa 
paszportowo - celna i transfer do hotelu. Za-
kwaterowanie i krótki czas na odpoczynek po 
podróży. Po południu zwiedzanie stolicy pro-
wincji Syczuan, zwanej niegdyś Brokatowym 
Miastem. Odwiedzimy tu popularną ulicę Jinli 
na starym mieście, pełną barów, tętniących 
życiem klubów i restauracji oraz klimatycznych 
sklepów z antykami. Następnie kolacja i nocleg 
w hotelu w Chengdu.
 Dzień 3  Po śniadaniu w  hotelu przejazd 
do Leshan, gdzie będziemy podziwiać posąg 
Wielkiego Buddy - Da Fo. Ponad 70-metrowa 
figura wyrzeźbiona została 1300 lat temu w ska-
le nadrzecznego zbocza i znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po zwiedza-
niu lunch. Odwiedzimy także Instytut Hodowli 

Pandy Wielkiej na obrzeżach Chengdu. Jest to 
jedyny w swoim rodzaju ośrodek, gdzie można 
obserwować ten zagrożony gatunek zwierząt, 
jeden z symboli Chin, na przestronnych wybie-
gach zbliżonych do środowiska naturalnego. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych możliwość obejrzenia spektaklu 
Zmiana Masek - najbardziej charakterystycz-
nego elementu opery syczuańskiej (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Lha-
sy, stolicy Autonomii Tybetańskiej. Transfer do 
hotelu i krótki odpoczynek, który pozwoli nam 
na aklimatyzację, znajdziemy się bowiem ponad 
3500 metrów nad poziomem morza, na „Dachu 
Świata”. W godzinach popołudniowych spacer 
po słynnej ulicy Barkhor w  samym centrum 
miasta. Jest to nie tylko gwarny targ, gdzie od 
lokalnych rzemieślników kupić można trady-
cyjne flagi modiltewne, tybetańską biżuterię 
czy masło z mleka jaków, ale także tradycyjna 
trasa pielgrzymek. Pielgrzymi okrążają zgodnie 
z ruchem wskazowek zegara położoną central-
nie świątynię Jokhang, a w powietrzu unosi 

się zapach kadzideł. Kolacja i zakwaterowanie 
w hotelu. (Trasa ok. 2000 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu czeka nas wspinaczka 
schodami po zboczu Czerwonej Góry, na której 
szczycie wznosi się majestatyczny pałac Potala, 
symbol miasta, twierdza, klasztor oraz wielo-
letnia zimowa rezydencja i mauzoleum dalajla-
mów, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Składający się z ponad tysiąca 
pomieszczeń kompleks został zbudowany w 637 
r. przez króla Sontsen Gampo i odgrywał istotną 
rolę w życiu politycznym i  religijnym Tybetu. 
Z góry rozciąga się wspaniały widok na okolicę. 
Następnie zwiedzimy świątynię Jokhang, cen-
trum buddyzmu tybetańskiego. W jednej z kaplic 
znajdziemy półtorametrową statuę Buddy, naj-
świętszy posąg w Tybecie. Po lunchu, jeśli czas 
pozwoli, będziemy mieli okazję uczestniczyć 
w tradycyjnej debacie mnichów na Dziedzińcu 
Polemiki w klasztorze Sera. Po południu odwie-
dzimy centrum tradycyjnej medycyny tybetań-
skiej. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd na przełęcz Kambala (4794 m 
n.p.m.), skąd rozciąga się malowniczy widok 

na leżące niżej turkusowe jezioro Yamdrok, 
jedno z trzech świętych jezior Tybetu, a tak-
że odległy masyw Nojin Kangtsang (ponad 
7000 m n.p.m.). Krótki postój przy lodowcu 
Karola i przejazd do Gyantse, gdzie obejrzymy 
(z zewnątrz) słynny klasztor Palkhor, będący ar-
chitektoniczną mandalą. W czasie zwiedzania 
lunch. Późnym popołuniem transfer do Shigat-
se. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 650 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu zwiedzimy klasztor Tashilhunpo, 
siedzibę panczenlamów, z  największym na 
świecie pozłacanym posągiem Buddy (figura 
mierzy ponad 22 m). Lunch. W drodze do Lha-
sy będziemy mieli okazję odwiedzić prawdziwą 
tybetańską rodzinę i zapoznać się ze zwyczajami 
mieszkańców tego regionu. Transfer do hotelu 
i kolacja. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 8  Śniadanie w  hotelu. Następnie 
wykwaterowanie i przejazd na stację kolejo-
wą, skąd wyruszymy pociągiem do Xining. Po 
drodze podziwiać można wspaniałe krajobra-
zy - rzeki, jeziora, lasy i pasma górskie. Nocleg 
w pociągu. (Trasa ok. 1900 km).
 Dzień 9  Przyjazd do Xining, miasta sięga-

CHINY Pekin

Chengdu

Leshan
Shigatse

Gyantse

Lhasa

Yamdrok

Xining

Xian

Mongolia

Korea Płn.

Korea Płd.

Indie

Nepal

Bhutan
Burma

      –› Wyloty z: Warszawa 

13
dni



185

Azja Chiny

jącego swoimi początkami starożytności, daw-
nego punktu handlowego Jedwabnego Szlaku 
w dorzeczu Rzeki Żółtej. Po lunchu zwiedzanie 
Ta’er - kompleksu klasztornego szkoły żółtych 
czapek, gdzie według wierzeń Budda objawiał 
się w liściach świętego drzewa. Przejazd do ho-
telu na kolację i nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
przejazd szybkim pociągiem do Xian, pierwszej 
stolicy Chin. Zakwaterowanie w hotelu. Po po-
łudni spacer i czas na zakupy na Wielkiej Ulicy 
Wschodniej, przy Dzwonnicy i Wieży Bębnów 
w sercu miasta. Kolacja, a następnie dla chęt-
nych możliwość obejrzenia spektaklu Dynastia 
Tang (spektakl płatny dodatkowo ok. 30 USD). 
(Trasa ok. 900 km).
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu. Zobaczymy 
muzeum Terakotowej Armii - zbioru kilku tysię-
cy figur żołnierzy w szyku bojowym - których hi-
storia sięga III w. p.n.e. oraz Pagodę Dzikiej Gęsi 
(Dayan Ta), najsłynniejszą pagodą w Chinach, 
gdzie przechowywane są buddyjskie pisma. 
W czasie zwiedzania lunch. Następnie przejazd 
na lotnisko, skąd wylecimy do Pekinu. Transfer 
do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 1100 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Wielkiego Muru, potężnej budowli 
wzniesionej przez dynastię Qin ponad 2000 
lat temu, w celu ochrony Państwa Środka przed 
atakami ludów mongolskich i tureckich. Pod-
czas zwiedzania przerwa na lunch. Następnie 
kontynuujemy zwiedzanie Pekinu. Zobaczymy 
Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - 
historyczne centrum miasta, a także Zakazane 
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do 
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza 
dworu cesarskiego. Kolacja i powrót do hotelu. 
Późnym wieczorem wyjazd na lotnisko.

 Dzień 13  Wylot do Polski (bezpośrednio). 
Aktualne rozkłady na stronie R.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu
W Tybecie zachodzi ryzyko wystąpienia choroby 
wysokościowej. Zalecamy konsultację wyjazdu 
z  lekarzem, szczególnie w przypadku chorób 
serca lub nadciśnienia.
Na trasach wewnętrznych Chengdu - Lhasa, 
Xining - Xian limit bagażu wynosi 20 kg bagażu 
głównego i 5 kg bagażu podręcznego.
Na pokład nocnego pociągu nie można za-
bierać żadnych ostrych ani niebezpiecznych 
przedmiotów, dlatego odradzamy zabieranie 
ich na imprezę.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 10 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewi-
zor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja 
i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką w jednym z portów 
europejskich, Pólwyspu Arabskiego lub Peki-
nie z opłatami lotniskowymi, zakwaterowanie 
w hotelach (10 rozpoczętych dób hotelowych), 
przeloty lokalnymi liniami na trasie Chengdu - 
Lhasa i Xian - Pekin, przejazd szybkim pocią-
giem na trasie Xining - Xian, 1 nocleg w pociągu 
- 4- osobowe przedziały z kuszetkami, transfe-

ry klimatyzowanym autokarem lub pociągiem, 
wyżywienie (wg programu), opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chiń-
skiej (opłata 490 zł, patrz informacja poniżej), 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, na-
piwków dla lokalnych przewodników, kierow-
ców, bagażowych (łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 310 USD płatne pilotowi 
jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymie-
nionych w programie jako dodatkowo płatne, 
dodatkowych posiłków i oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 35 dni przed terminem rozpoczę-
cia wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. 
Jana Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie nastę-
pujące dokumenty: paszport (musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty zakończenia im-
prezy i musi posiadać co najmniej 6 wolnych, 
sąsiadujących ze sobą stron - 3 kartki!); ksero-
kopię (może być czarno-biała) strony paszportu 
zawierającej dane Klienta; wypełniony ONLINE 
i podpisany wniosek wizowy (szczegóły w biu-
rach podróży). Uwaga! Podpis na wniosku 
musi być identyczny z podpisem w paszporcie! 
2 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm (kolorowe, aktualne, 
zrobione przodem do obiektywu), dołączone 
(nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-

padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 35 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Brak możliwości wizowania we wła-
snym zakresie.

CENA OD

10020 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CTT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.04 - 04.05 10249 14270

29.04 - 11.05 10249 14270

03.06 - 15.06 10020 13970

01.07 - 13.07 10170 14120

15.07 - 27.07 10299 14270

29.07 - 10.08 10299 14270

12.08 - 24.08 10249 14270

26.08 - 07.09 10020 13970

09.09 - 21.09 10130 14120

Dopłata za pok. 1 os. od 1179 

Dopłata za wizę chińską 490

więcej na: R.pl
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W programie: Skarby chińskiej kultury w Tajpej • najlepszy oolong z Alishan • znacznik zwrotnika Raka • marmurowy kanion Taroko 

• dreszczyk emocji - czyli wieczór w kasynach w Makau • Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności • przeloty lokalne w cenie

Chiny i Tajwan – Zwaśnieni Bracia

CHINY

TAJWAN

Tajpej Yehliu

Nantou

Alishan

Tai-Yi
P.N. Taroko

Hualien

Hong
Kong

Makau Tainan

Kaohsiung

Taitung

      –› Wyloty z: Warszawa  

12
dni
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 Dzień 1  Zbiórka na 2 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - nowy ter-
minal, hala odlotów, stanowisko Rainbow numer 
270. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Przelot do Taipei samolotem 
rejsowym z  przesiadką w  jednym z  krajów 
arabskich lub w jednej ze stolic europejskich.
 Dzień 2  Przylot do Tajpej, centrum poli-
tycznego i ekonomicznego Tajwanu. Po przy-
locie odprawa paszportowo - celna, transfer 
do hotelu i zakwaterowanie. Po południu czas 
wolny na wypoczynek po podróży; kolacja we 
własnym zakresie.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Tajwanu. Zobaczymy Narodowe Muzeum Pała-
cowe w Tajpej z jedną z największych na świecie 
kolekcji chińskiej sztuki i kultury. Ekspozycja po-
chodzi głównie z Zakazanego Miasta w Pekinie 
i obejmuje rządy czterech dynastii chińskich. Mu-
zeum zwane jest Skarbcem Chińskiej Cywilizacji. 
Następnie udamy się do kaplicy Męczenników 
Narodowych. Jest ona wzorowana na Pawilo-
nie Najwyższej Harmonii z Miasta Cesarskiego 
w Pekinie. Poległym bohaterom po dziś dzień 
oddaje się hołd poprzez honorowe warty, któ-
rych zmianę postaramy się zobaczyć. Podczas 
zwiedzania lunch. Po południu zobaczymy park 
geologiczny Yehliu. Jest to park pełen nietypo-
wych form skalnych leżących nad brzegiem mo-
rza. W trakcie zwiedzania zajrzymy też na ulicę 
Jiufen. Zakątek ten pamięta jeszcze czas gorączki 
złota na Tajwanie. Obecnie jest zamieniony w ko-
lorową folklorystyczną trasę spacerową - bardzo 
popularną w soboty i niedziele. Tajpej to także 
nowoczesna dzielnica biznesowa. Jej symbolem 
jest obecnie wysokościowiec Taipei 101 (możli-
wość wjazdu w miarę dostępnych miejsc i za do-
datkową opłatą). Wieczorem przejazd na nocne 
targowisko i czas na popróbowanie lokalnych 
specjałów. Powrót na nocleg do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na farmę Tai Yi. Od pewnego cza-
su rząd Tajwanu namawia obywateli, by więcej 
odpoczywali i żyli ekologicznie. Będziemy mo-
gli popatrzeć, jak wypoczywają Tajwańczycy - 
wśród roślin, owadów i… z ekologicznym menu. 
Podczas zwiedzania lunch. W dalszej części dnia 
pojedziemy nad jezioro Słońca i Księżyca - naj-
większe jezioro słodkowodne Tajwanu. Nad jego 
brzegami w dalszym ciągu można jeszcze spo-
tkać ludność Thao - czyli autochtonów zamiesz-
kujących wsypę przed przybyciem ludu Han. Są 
w dużej mierze zasymilowani z ludnością chiń-
ską, ale zachowali część swoich obyczajów. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą rejs po jeziorze. 
Wieczorem przyjazd do Nantou, kolacja, zakwa-
terowanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do parku krajobrazowego Alishan. 
Na miejscu zobaczymy pokazy śpiewu i tańca 
ludu Tsou. Na obiad skosztujemy potraw kuchni 
regionalnej. Po obiedzie wjedziemy do instytutu 
kawy i herbaty, z którego znane jest Alishan. Po 
południu pojedziemy do historycznego miasta 
Tainan. Zobaczymy tu fort Anping, zbudowany 
jeszcze w czasach panowania holenderskiego 
XVII w. Stąd udamy się zobaczyć wieżę Chih-
kan. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Dla 
chętnych wyjazd na znany w Tainan wieczorny 
targ. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Przejazd do Kaohsiung. Jest to naj-
większe miasto na południu wyspy. Zobaczymy 
tam kompleks budynków należący do 
stowarzyszenia Fo Guang Shan 
- największej na Tajwanie 
organizacji charytatywnej 
i jednocześnie silnego ko-
ścioła buddyzmu mahaja-
na. Po zwiedzaniu lunch. 
W  dalszą drogę udamy 
się widokową Autostradą 
Południową. Naszym celem 
jest rejon Taitung - Zhiben. 
Jest to jeden z ośrodków z gorący-
mi źródłami na wyspie (warto zabrać za 
sobą kostium kąpielowy!). Po przyjeździe kolacja 
i zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Śniadanie, a następnie wykwatero-
wanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie miasta. 
Zobaczmy centrum pozyskiwania i obróbki ko-
rali Chii Lih, z których znany był dawniej Tajwan. 
Po obejrzeniu koralowców przejazd do parku 
krajobrazowego Wschodniego Wybrzeża. Zoba-
czymy tu jaskinię Baxian (ok. 20 min.) i znacznik 
zwrotnika Raka (ok. 20 min.). W trakcie zwie-
dzania lunch. Dalej pojedziemy do Hualien. Tam 
zobaczymy słynny marmurowy kanion w Parku 
Narodowym Taroko. Kolacja w Hualien, przejazd 
do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Dzień rozpoczniemy od wizyty w mu-
zeum starożytnych nefrytów Kung Long. Prze-
jazd na stację kolejową Su’aoxin i transfer po-
ciągiem do stolicy. Po przyjeździe zobaczymy 
Plac Wolności i gmach Pałacu Prezydenckiego. 
W czasie zwiedzania lunch. Po południu zaj-
rzymy do sklepów z tajwańskimi pamiątkami. 
Wieczorem kolacja, zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko w Taipei. Od-
prawa paszportowo-bagażowa i  przelot do 
Hongkongu. Od razu po przylocie przejście 

do terminalu promowego i rejs do Makau (w 
sytuacjach szczególnych lot bezpośrednio do 
Makau). Zwiedzanie rozpoczniemy od histo-
rycznego centrum miasta, wpisanego na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy 
imponującą fasadę klasztoru św. Pawła - jedyny 
zachowany fragment XVI-w. klasztoru jezuitów 
oraz fort wybudowany przez zakonników do 
ochrony kościoła. W obrębie murów, na któ-
rych stoją zabytkowe armaty, zorganizowano 
ekspozycje historyczne prezentujące losy portu-
galskich osadników i samego miasta (wstęp na 
wystawę we własnym zakresie, cena ok. 5 USD/
os.). Zobaczymy również świątynię A-Ma, po-
święconą najważniejszemu bóstwu morskiemu 
Azji Południowo - Wschodniej, opiekunce że-

glarzy. Była portugalska kolonia słynie 
z życia nocnego i licznych kasyn. 

Niektórzy twierdzą, że główna 
ulica Makau mogłaby przy-

ćmić nawet Las Vegas Strip. 
Przekonamy się o  tym 
jeszcze tego wieczora po 
kolacji, odwiedzając cen-

trum Makau po zmierzchu. 
Zobaczymy wielki kompleks 

hotelowo-kasynowy Venetian 
(zbudowany na wzór włoskiej 

Wenecji), z uliczkami, kanałami i śpie-
wającymi gondolierami rodem z „miasta zako-
chanych”. (Trasa przelot wewnętrzny).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer do Hong 
Kongu. Wizytę tu rozpoczniemy od spaceru po 
Ptasim Targu oraz Ladies Market, gdzie będzie 
można zrobić zakupy. Przerwa na lunch. Wie-
czorem obejrzymy „light show” - imponujący 
pokaz świateł i laserów nad miastem. Przejazd 
do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu. Dzień na daw-
nym terytorium brytyjskim zaczniemy od spek-
takularnej Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona 
luksusową zabudową, przyciąga mieszkańców 
okolic i  turystów swoimi plażami, restaura-
cyjkami i sklepami. Całkowicie inny krajobraz 
oferuje Wzgórze Wiktorii. Spacer po zacienio-
nych, leśnych ścieżkach i wśród pięknie utrzy-
manych ogrodów, zakończy panorama miasta 
i okolicznych wysepek. Następnie przejdziemy 
do Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą ar-
terię Hong Kongu - Nathan Road, pełną ludzi, 
neonów, sklepików, skromnych pensjonatów 
i  luksusowych hoteli. W przerwie udamy się 
na lunch. Czas wolny w centrum. Dla chętnych 
przejażdżka sampanem do jednej z ostatnich 
„pływających osad” (cena ok. 50 HK$/os.).
Wieczorem transfer na lotnisko i  wylot do 
Polski.

 Dzień 12  Przylot na lotnisko przesiadkowe 
i dalej do Polski zgodnie z aktualnym rozkładem.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 9 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2- osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewi-
zor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja 
i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym, z  przesiadką w  Stambule, 
jednym z portów europejskich lub Płw. Arab-
skiego, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (9 rozpoczętych dób hotelowych), 
przelot lokalnymi liniami na trasie Tajpej - Hong 
Kong lub Makau, przejazd pociągiem wg pro-
gramu, transfery klimatyzowanym autokarem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, CP i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla lo-
kalnych przewodników, kierowców, bagażowych 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
160 USD), dodatkowych posiłków i oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
licząc od daty zakończenia imprezy.
Limit bagażu. Na trasie przelotu wewnętrznego 
limit bagażu wynosi 15 kg.

CENA OD

8820 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: CTJ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.04 - 04.05 8920 12499

02.07 - 13.07 8849 12370

13.08 - 24.08 8820 12370

10.09 - 21.09 8820 12370

Dopłata za pok. 1 os. od 2210 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bezpośrednio lub z przesiadką).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie zwiedzanie Świąty-
ni Niebios. Po lunchu zakwaterowanie w hotelu 
i czas na odpoczynek po podróży. Wieczorem 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu, które zaczniemy od Letniego 
Pałacu. Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie 
będzie okazja do zakupienia pamiątek. Następ-
nie udamy się na zwiedzanie Wielkiego Muru, 
potężnej budowli wzniesionej przez dynastię 
Qin ponad 2000 lat temu, w celu ochrony Pań-
stwa Środka przed atakami ludów mongolskich 
i  tureckich. Podczas zwiedzania przerwa na 
lunch. Jeżeli wystarczy czasu zobaczymy rów-

nież obiekty olimpijskie ze słynnym stadionem 
- Ptasim Gniazdem. Na zakończenie kolacja 
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). 
Nocleg w Pekinie. 
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie zwiedzanie miasta: Plac Nie-
biańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne 
centrum miasta, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. nie-
dostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego 
oraz park Jingshan, który pełnił w przeszłości 
rolę miejsca odpoczynku cesarzy - roztacza się 
stąd przepiękny widok na Zakazane Miasto. Po 
lunchu przejazd szybkim pociągiem do Suzhou, 
zakwaterowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 
1200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z  XII w. Zwiedzimy też 
Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania 
się z  procesem produkcji jedwabiu, będzie 
można zaopatrzyć się w  znakomite wyroby. 
Następnie wizyta w miasteczku Tongli, które 
położone jest na wodzie. Przejazd do Szangha-

ju na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju, 
zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego 
i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „la-
tającym pociągiem” Maglev, osiągającym pręd-
kość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/
os.). Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy 
z neoklasycznymi budynkami przypominający-
mi te, powstające w latach 30-tych XX w. w No-
wym Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej 
ulicy handlowego Szanghaju, gdzie będzie czas 
na zrobienie zakupów. W  czasie zwiedzania 
lunch. Nocleg w hotelu w Szanghaju.
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Osaki. Odwiedzimy tu dzielnicę Shin-
saibashi, najlepsze miejsce na zakupy w mieście, 

a także nowoczesną dzielnicę Dotonbori, pełną 
barwnych neonów, klubów karaoke, restauracji 
i centrów handlowych. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Osace. (Trasa: przelot).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wizyta na targu Kuromon, gdzie w lokalne 
specjały zaopatrują się nawet najlepsi kucharze 
z Osaki, znanej z wyśmienitej kuchni. Przejazd 
autokarem do Nary. Zwiedzimy tu świątynię 
Todaiji z największym drewnianym budynkiem 
świata (Pawilon Wielkiego Buddy), a  także 
park z jeleniami. Po lunchu przejazd do Kioto, 
gdzie obejrzymy górujący nad miastem bud-
dyjski kompleks świątynny Kiyomizu (UNESCO) 
składający się z kilku drewnianych pawilonów. 
Galerie widokowe oferują wspaniałą panora-
mę Kioto. Popołudnie zakończymy spacerem 
w dzielnicy gejsz - Gion. Zakwaterowanie i noc-
leg w hotelu w Kioto. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zobaczymy Złoty Pa-
wilon z listy UNESCO - położoną w parku świąty-
nię zen, której ściany pokryte są płatkami złota. 
Następnie wizyta w wytwórni sake i lunch oraz 
przejazd do zamku Nagoya - niegdyś jednego 

W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu • Złoty Pawilon i dzielnica 
gejsz w Kioto • Tokio - tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji • przeloty lokalne w cenie

Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu 

JAPONIA

CHINY

Tokio
Fuji

Kioto

Nagoya

Nara

 SzanghajSuzhou

Pekin

Osaka
Hamamatsu

Korea Płn.

Korea Płd.

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

12
dni
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z najważniejszych obiektów tego typu w całym 
kraju (odbudowanego po wojnie). Zakwaterowa-
nie i kolacja w hotelu w Hamamatsu, gdzie wie-
czorem skorzystać będzie można z tradycyjnych 
japońskich gorących źródeł. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd w  rejon 
Pięciu Jezior u podnóża wulkanu Fuji, symbolu 
Japonii. Zatrzymamy się nad stawami w Oshino 
Hakkai (UNESCO), oferującymi wspaniały widok 
na szczyt. Przespacerujemy się także nad brze-
giem jeziora Kawaguchi. W trakcie zwiedzania 
lunch. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
w Tokio. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Japonii. Rozpoczniemy od wizyty na dziedzińcu 
przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy Ja-
ponii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i  stanowił rezydencję szogunów. 
Następnie wizyta w świątyni buddyjskiej Sen-
so-ji w dzielnicy Asakusa oraz pasaż handlowy 
Akamise, gdzie można zakupić pamiątki i skosz-
tować miejscowych specjałów. W czasie zwie-
dzania lunch. Na zakończenie wizyta w świątyni 
Meiji Jingu, poświęconej dawnej parze cesarskiej. 
Obiekt położony jest w malowniczym otoczeniu 
rozległego wiecznie zielonego lasu. Wieczorem 
zakwaterowanie w pobliżu lotniska Narita.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. Uwaga! W przy-
padku przelotów z przesiadką możliwy wieczorny 
wylot z Tokio i lądowanie w Warszawie 13. dnia 
imprezy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 

konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 10 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewi-
zor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja 
i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką) 
na trasie Warszawa - Pekin i Tokio - Warsza-
wa, przelot na trasie Shanghaj - Osaka, opła-
ty lotniskowe, zakwaterowanie w  hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub pociągiem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (opłata 490 zł, patrz 
informacja poniżej), biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, biletów na operę, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 255 USD płatne pilotowi jako pakiet), wy-
cieczek fakultatywnych wymienionych w pro-
gramie jako dodatkowo płatne, dodatkowych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczę-
cia wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. 

Jana Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie nastę-
pujące dokumenty: paszport (musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty zakończenia im-
prezy i musi posiadać co najmniej 6 wolnych, 
sąsiadujących ze sobą stron - 3 kartki!); ksero-
kopię (może być czarno-biała) strony paszportu 
zawierającej dane Klienta; wypełniony ONLINE 
i podpisany wniosek wizowy (szczegóły w biu-
rach podróży), Uwaga! Podpis na wniosku 
musi być identyczny z podpisem w paszporcie!  
1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm (kolorowe, aktualne, 
zrobione przodem do obiektywu), dołączone 
(nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-

pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.04 - 18.04 10099 14030

28.04 - 09.05 10349 14199

19.05 - 30.05 10230 14249

09.06 - 20.06 10099 14070

23.06 - 04.07 10130 14070

15.09 - 26.09 10299 14249

06.10 - 17.10 10249 14270

20.10 - 31.10 10099 14070

Dopłata za pok. 1 os. od 2700 

Dopłata za wizę chińską 490

Kod imprezy: CHO

więcej na: R.pl
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Azja Chiny

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Ak-
tualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/roz-
klady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu.
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie zwiedzanie Świątyni 

Niebios. Po lunchu transfer do hotelu i zakwate-
rowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu wizytą w Letnim Pałacu. Odwie-
dzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie okazja 
do zakupienia pamiątek. Następnie udamy się 
na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej bu-
dowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadio-
nem - Ptasim Gniazdem. Na zakończenie kolacja 
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). 
Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie zwiedzanie miasta: Plac Nie-
biańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne 
centrum miasta, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. nie-
dostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego 
oraz park Jingshan, który pełnił w przeszłości rolę 
miejsca odpoczynku cesarzy - roztacza się stąd 
przepiękny widok na Zakazane Miasto. Po lunchu 
przejazd szybkim pociągiem do Suzhou, zakwa-
terowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 1200 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z  XII w. Zwiedzimy też 
Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania 
się z  procesem produkcji jedwabiu, będzie 
można zaopatrzyć się w  znakomite wyroby. 
Następnie wizyta w miasteczku Tongli, które 
położone jest na wodzie. Przejazd do Szangha-
ju na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju, 
zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego 
i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „lata-
jącym pociągiem” Maglev, osiągającym prędkość 
431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). 
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-
klasycznymi budynkami przypominającymi te, 
powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym 
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej ulicy 
handlowego Szanghaju, gdzie będzie czas na 

zrobienie zakupów.Zobaczymy też fascynujące 
Centrum Planowania Miasta, gdzie zobaczymy 
wiele wystaw poświęconych rozwojowi miasta.W 
czasie zwiedzania lunch.Wieczorem dla chętnych 
najbardziej spektakularne widowisko artystycz-
no-akrobatyczne w Chinach - Era Intersection 
of Time (płatne dodatkowo ok 65 USD; cena 
i możliwość uczestnictwa zależne od dostępności 
biletów). Nocleg w hotelu w Szanghaju.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie i trans-
fer na lotnisko, a następnie przelot do Busan, dru-
giego co do wielkości miasta w Korei Południo-
wej. Po południu zobaczymy największy w Korei 
targ rybny Jagalachi oraz bazar międzynarodowy 
Gukje. Zakwaterowanie w hotelu w Busan.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i dalsze zwiedzanie Busan. Zobaczymy 
cmentarz wojsk ONZ, gdzie są pochowani żoł-
nierze polegli w czasie wojny koreańskiej (1950 
- 1953). Następnie przejedziemy do przepięknie 
położonej nad morzem świątyni Yonggungsa. 
Przejazd do Gyeongju. Lunch a następnie zwie-
dzanie miasta: Muzeum Narodowego (dla zain-
teresowanych), starożytnych królewskich gro-
bowców, obserwatorium astronomicznego z VII 
w. Zakwaterowanie w hotelu, a wieczorem dla 
chętnych lekcja gotowania (cena ok. 50 USD/os.)

Chiny i Korea Południowa – Kierunek Orient
W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i kaczka po pekińsku • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu • Granica z Koreą Pół-
nocną - strefa zdemilitaryzowana • Świątynia Haeinsa z drewnianą tripitaką • przelot lokalny w cenie

Pekin

Szanghaj 

Suzhou

Busan

 Gyeongju
Seul

Haeinsa

CHINY

Mongolia

Korea
Płn.

KOREA
PŁD.

Tajwan

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

12
dni
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Azja Chiny

 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do świątyni 
Haeinsa (lista UNESCO), jednego z najważniej-
szych buddyjskich sanktuariów w Korei.W świą-
tyni, położonej w malowniczych górach Gaya, 
przechowywana jest „Tripikata Koreana” - zbiór 
ponad 80 tysięcy drewnianych płytek przezna-
czonych do drukowania buddyjskich manu-
skryptów. Po drodze lunch. Następnie przejazd 
do Jeonju, wizyta w muzeum papieru oraz spa-
cer po dzielnicy z tradycyjną zabudową typu 
„hanok” Zakwaterowanie w Hotelu w Jeonju.
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Seulu. 
Po południu zwiedzanie miasta. Spacer ulicą 
Insadong pełną sklepów z antykami oraz wjazd 
na wieżę widokową N Seul Tower o wysokości 
236  m. Zakwaterowanie w  hotelu w  Seulu. 
Dla chętnych wieczorem wycieczka Seul nocą. 
W programie nocny rejs po rzece Han oraz wi-
zyta w imprezowej dzielnicy Hongdae a także 
kolacja w postaci tradycyjnego koreańskiego 
grilla. (płatne dodatkowo ok 70 USD/os.)
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd na granicę 
z Koreą Płn. Zwiedzanie nadgranicznej strefy 
zdemilitaryzowanej. Zwiedzimy Trzeci Tunel, 
obserwatorium Dora, stację kolejową Dorasan 
i Most Wolności. Uwaga! Strefa zdemilitary-
zowana jest czasami zamykana ze względu na 
sytuację polityczną. W przypadku jej zamknię-
cia będzie realizowany program alternatywny. 
Powrót do Seulu, gdzie zobaczymy Pałac 
Królewski Gyeongbok - rezydencja dawnych 
władców kraju oraz Muzeum Ludowe (dla za-
interesowanych). Zatrzymamy się też na ulicy 
Myeongdong - najbardziej znanej zakupowej 
ulicy Seulu. Powrót do Hotelu.
 Dzień 12  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski, lądo-
wanie w Warszawie w tym samym dniu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeń-
stwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach 
konfiskowane mogą być przedmioty uznane za 
niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole 
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
HOTELE
Hotele *** dobrej klasy (razem 12 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (moż-
liwość dostawki), we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena obejmuje: przelot samolotem rejsowym 
bezpośrednio lub z przesiadką w jednym z por-
tów europejskich, państw Płw. Arabskiego lub 
Stambule, opłaty lotniskowe, przelot lokalnymi 
liniami na trasie Szanghaj-Busan, zakwatero-
wanie w hotelach (10 rozpoczętych dób hote-
lowych), transfery klimatyzowanym autokarem 
i pociągiem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 330 USD/os.), dodatkowych posiłków, wy-
cieczek fakultatywnych oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. W celu uzyskania wizy chińskiej należy 
najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczę-
cia wycieczki wysłać do oddziału Rainbow (Al. 

Jana Pawła II 52/54; 00-152 w Warszawie nastę-
pujące dokumenty: paszport (musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty zakończenia im-
prezy i musi posiadać co najmniej 6 wolnych, 
sąsiadujących ze sobą stron - 3 kartki!); ksero-
kopię (może być czarno-biała) strony paszportu 
zawierającej dane Klienta;  wypełniony ONLINE 
i podpisany wniosek wizowy (szczegóły w biu-
rach podróży), Uwaga! Podpis na wniosku 
musi być identyczny z podpisem w paszporcie! 
2 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm (kolorowe, aktualne, 
zrobione przodem do obiektywu), dołączone 
(nie przyklejone!) do wniosku.
Paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W  terminie poniżej 21 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym za-
kresie również zobowiązane są do przesłania 
skanów paszportów w  terminie podanym 
w informatorze wizowym na adres wizy@r.pl 
podając w mailu kod grupy, numer rez. i na-
zwisko klienta (są one niezbędne do finalizacji 
rezerwacji w Chinach).
Telefony komórkowe. W Korei Pd. sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Karty płatnicze. Zwracamy uwagę, że w Korei 
nie jest powszechne korzystanie z kart płatni-
czych. Część sklepów, hoteli i restauracji przyj-
muje płatności jedynie gotówką. Bankomatów 
jest mało i część z nich przyjmuje jedynie karty 
banku macierzystego. Koniecznie należy zabrać 
ze sobą gotówkę (najlepiej USD).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8730 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 06.05 8849 12399

29.06 - 10.07 8730 12249

18.07 - 29.07 8730 12249

19.08 - 30.08 8730 12249

16.09 - 27.09 8730 12249

Dopłata za pok. 1 os. od 1969 

Dopłata za wizę chińską 490

Kod imprezy: CHK

więcej na: R.pl
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Azja Japonia

W programie: cesarskie zabytki Tokio • dzielnica gejsz w Kioto • Wulkan Fuji i pięć Jezior • futurystyczna Osaka • gorące źródła Hamamatsu

Japonia – Pocztówka z Imperium Słońca

JAPONIA

Tokio

Fuji
Kioto

Osaka

Nagoya

Hamamatsu

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

8
dni
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Azja Japonia

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Tokio samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Tokio, odprawa paszpor-
towo - celna. Przejazd szybkim pociągiem do 
Osaki. Czas na odpoczynek po podróży. 
Uwaga! Na dzień 2 i 3 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero 
w hotelu w Osace dnia 3ego wieczorem.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. Od-
wiedzimy dzielnicę Shinsaibashi, najlepsze miej-
sce na zakupy w mieście, zamek Osaka oraz no-
woczesną dzielnicę Dotonbori, pełną barwnych 
neonów, klubów karaoke, restauracji i centrów 
handlowych. Po południu dla chętnych wyciecz-
ka do akwarium w Osace (płatna dodatkowo ok. 
4500 YEN/os.). Nocleg w hotelu w Osace.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wizyta na targu Kuromon, gdzie w lokalne 
specjały zaopatrują się nawet najlepsi kucharze 

z Osaki, znanej z wyśmienitej kuchni. Przejazd 
autokarem do Nary. Zwiedzimy tu świątynię 
Todaiji z największym drewnianym budynkiem 
świata (Pawilon Wielkiego Buddy), a  także 
park z jeleniami. Po lunchu przejazd do Kioto, 
gdzie obejrzymy górujący nad miastem bud-
dyjski kompleks świątynny Kiyomizu (UNESCO) 
składający się z kilku drewnianych pawilonów. 
Galerie widokowe oferują wspaniałą panora-
mę Kioto. Popołudnie zakończymy spacerem 
w dzielnicy gejsz - Gion. Zakwaterowanie i noc-
leg w hotelu w Kioto. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zobaczymy Złoty 
Pawilon z  listy UNESCO - położoną w parku 
świątynię zen, której ściany pokryte są płat-
kami złota. Następnie wizyta w wytwórni sake 
i lunch oraz przejazd do zamku Nagoya - nie-
gdyś jednego z najważniejszych obiektów tego 
typu w całym kraju (odbudowanego po wojnie). 
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu w Hamamat-
su, gdzie jeszcze wieczorem skorzystać będzie 
można z tradycyjnych japońskich gorących źró-
deł. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w rejon Pięciu 
Jezior u podnóża wulkanu Fuji, symbolu Japonii. 

Zatrzymamy się nad stawami w Oshino Hakkai 
(UNESCO), oferującymi wspaniały widok na 
szczyt. Przespacerujemy się także nad brzegiem 
jeziora Kawaguchi. W trakcie zwiedzania lunch. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Tokio. 
Dal chętnych wycieczka „Tokio nocą” (płatna 
dodatkowo ok 4 tys YEN/os.) (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Japonii. Rozpoczniemy od wizyty na dziedzińcu 
przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy Ja-
ponii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i  stanowił rezydencję szogunów. 
Następnie wizyta w świątyni buddyjskiej Sen-
so-ji w dzielnicy Asakusa oraz pasaż handlowy 
Akamise, gdzie można zakupić pamiątki i skosz-
tować miejscowych specjałów. W czasie zwie-
dzania lunch. Na zakończenie wizyta w świątyni 
Meiji Jingu, poświęconej dawnej parze cesarskiej. 
Obiekt położony jest w malowniczym otoczeniu 
rozległego wiecznie zielonego lasu. Wieczorem 
zakwaterowanie w pobliżu lotniska Narita.
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. Uwaga! W przy-
padku przelotów z przesiadką możliwy wie-
czorny wylot z Tokio i lądowanie w Warszawie 
9. dnia imprezy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele *** dobrej klasy - (razem 6 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - os., we wszystkich 
hotelach są wyposażone w łazienki z wc i często 
telewizor. Uwaga! W większości hoteli dostępne 
wyłacznie łóżka typu twin. Niektóre hotele nie 
posiadają dostawek lub mają ich ograniczoną 
liczbę - wówczas 3 osoby mogą być kwaterowane 
w 2 osobnych pokojach. Kategoria lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z opłatami lotniskowymi bez 
przesiadki, zakwaterowanie w hotelach (6 roz-
poczętych dób hotelowych), transfery klimaty-
zowanym autokarem i pociągiem wg programu, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdu 
pociągiem na trasie Tokio - Kamakura - Tokio, 
napiwków dla lokalnych przewodników, kie-
rowców, bagażowych oraz systemu TGS (łączny 
koszt uczestnictwa w programie to ok. 12000 
jenów, płatne pilotowi na miejscu jako pakiet 
w walucie lokalnej), wycieczek fakultatywnych, 
dodatkowych posiłków i oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesię-
cy licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.

CENA OD

10449 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: JAT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 07.05 10570 14749

25.06 - 02.07 10499 14749

17.09 - 24.09 10449 14699

Dopłata za pok. 1 os. od 1581 

więcej na: R.pl
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Azja Japonia

W programie: Tokio - tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji • nocleg w tradycyjnej japońskiej gospodzie • Złoty Pawilon i dzielnica gejsz 
w Kioto • wizyta w wytwórni sake • futurystyczna Osaka

Japonia – W krainie gejsz i samurajów

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Tokio samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Tokio, odprawa paszpor-
towo - celna. Zakwaterowanie w hotelu w Tokio. 
Wizyta w dzielnicy Shibuya, gdzie zobaczymy 
najbardziej ruchliwe przejście dla pieszych oraz 
pomnik psa Hachiko. 
 Dzień 3  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Tokio. Rozpoczniemy od wizyty na dziedziń-
cu przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy 
Japonii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i  stanowił rezydencję szogunów. 
Zobaczymy świątynię Meiji Jingu, poświęconą 
dawnej parze cesarskiej. Obiekt położony jest 
w malowniczym otoczeniu rozległego wiecznie 
zielonego lasu. Odwiedzimy również świątynię 
Asakusa z okresu Edo, jeden z najważniejszych 
obiektów shintoistycznych oraz pasaż handlo-
wy Akamise, gdzie można zakupić pamiątki 
i skosztować miejscowych specjałów. Przejazd 
obok wieży Tokio Sky Tree. Powrót na nocleg. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. Dla 
chętnych wycieczka Tokio Nocą (za dodatkową 
opłatą ok. 4 000 JPY/os.): przejazd do dzielni-
cy Shinjuku - głównego centrum biznesowego 
Tokio. Wjazd na taras widokowy Tokyo Metro-
politan Government Building, skąd będziemy 
podziwiać panoramę miasta. Następnie spacer 

po dzielnicy czerwonych latarni.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, następnie wy-
cieczka pociągiem do Kamakura, miasta poło-
żonego 50 km na południowy zachód od Tokio, 
które było siedzibą rządu w okresie XII - XIV w. 
Zobaczymy tu najważniejszy zabytek miasta 
- posąg Wielkiego Buddy, wysoki na ponad 
13 m i wykonany z brązu oraz świątynie Hase 
i Tsurugaoka Hachimangu. Na koniec spacer po 
handlowej ulicy Komachi. Po południu powrót 
koleją do Tokio. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Uwaga! Na dzień 5 i 6 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero 
po zakwaterowaniu w hotelu w Kioto. 
Przejazd na wulkan Fuji, symbol Japonii. Jeśli 
warunki pogodowe pozwolą, wjedziemy tu 
na piątą stację (ok. 2300 m n.p.m.). Następ-
nie kolejką linową dostaniemy się do wysoko 
położonej wulkanicznej doliny Owakudani, 
znanej z gorących źródeł, fumaroli siarkowych 
i wrzących stawów. Przejazd do Atami. Kola-
cja i nocleg w kurorcie nadmorskim słynącym 
z łaźni japońskich, z których chętni będą mogli 
skorzystać w godzinach wieczornych. Uwaga! 
W przypadku zwiększonej aktywności sejsmicz-
nej w regionie, zamiast doliny Owakudani reali-
zowany jest program alternatywny: kolejką lino-
wą dostaniemy się na górę Kachi Kachi Yama, 
gdzie znajduje się punkt widokowy oferujący 
najlepszą panoramę okolicy. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wyjazd z Atami. Podróż 
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superszybkim pociągiem Shinkansen do Shizu-
oki, a następnie do Kioto. Przejazd autokarem 
do Nary. Zwiedzimy świątynię Todaiji z najwięk-
szym drewnianym budynkiem świata (Pawilon 
Wielkiego Buddy), a także obejrzymy świątynię 
Kasuga z VII w. i przyległy do niej park z jelenia-
mi. Nocleg w okolicach Kioto. Kolacja w lokalnej 
restauracji. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodniowe zwie-
dzanie Kioto. Zobaczymy Złoty Pawilon z listy 
UNESCO - położoną w parku świątynię zen, 
której ściany pokryte są płatkami złota. Po 
południu czeka nas wizyta w pagodzie Heian 
z jedną z największych bram świątynnych - torii 
w Japonii, a także weźmiemy udział w trady-
cyjnej ceremonii parzenia herbaty. Obejrzymy 
górujący nad miastem buddyjski kompleks 
świątynny Kiyomizu (UNESCO) składający się 
z kilku drewnianych pawilonów. Galerie wido-
kowe oferują wspaniałą panoramę Kioto. Popo-
łudnie zakończymy spacerem w dzielnicy gejsz 
- Gion. Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 8  Śniadanie w  hotelu. Uwaga! Na 
dzień 8 i 9 należy spakować torbę podręczną 
lub małą walizkę kabinową. Dostęp do bagażu 
głównego będzie możliwy dopiero po zakwate-
rowaniu w hotelu w Okayamie. Przejazd szyb-
kim pociągiem do Hiroszimy i transfer na wyspę 
Miyajima, gdzie zwiedzimy świątynię It-
sukushima (UNESCO) ze słynną tori 
wznoszącą się z wody - miejsce 
to zaliczane jest do trzech 
najsłynniejszych widoków 
Japonii. Następnie zwie-
dzanie Hiroszimy - Park 
Pokoju z  listy UNESCO 
z  Kopułą Bomby Atomo-
wej oraz Muzeum Bomby 
Atomowej. Przejazd do hotelu 
w okolicach Hiroshimy. Wieczorem 
kolacja w lokalnej restauracji (będzie oka-
zja skosztowania tradycyjnej japońskiej potrawy 
okonomiyaki). (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer autokarem 
do Okayamy. Zwiedzanie Zamku Wron, który 
swą nazwę zawdzięcza czarnym elewacjom. We 
wnętrzach zamku zobaczymy aktualną ekspo-
zycję (zazwyczaj związaną z tradycją i kulturą 
japońską). Na zakończenie spacer po ogrodzie 
Korakuen, jednym z najpiękniejszych w Japonii, 
zaprojektowanym w tradycyjnym stylu. Zakwa-
terowanie w hotelu w Okayamie lub okolicy. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 6 500 JPY/
os.) przejazd do Kurashiki. Spacer w dawnej 
dzielnicy samurajów Bikan, słynącej z dobrze 
zachowanej drewnianej architektury z XVII w. 

oraz sieci kanałów, w których pływają karpie koi. 
Wizyta w zabytkowym domu samurajskim rodu 
Ohashi. Następnie powrót do Okayamy. (Trasa 
ok. 160 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Przejazd do Marugame, 
słynącego z wyrobu tradycyjnych wachlarzy 
Uchiwa. Następnie przejazd do zamku Himeji 
(lista UNESCO). Zamek Białej Czapli jest jed-
ną z  najstarszych japońskich budowli, które 
dotrwały do naszych czasów. Prowadzący do 
fortecy labirynt ścieżek oraz tradycyjna ar-
chitektura japońska sprawiają, że jest jednym 
z najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów 
tego typu. W miarę możliwości zwiedzimy rów-
nież przylegający do niego ogród Kokoen. Po 
południu przejazd do Osaki i zakwaterowanie 
w hotelu. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Kobe, 
słynącego z produkcji Sake. Zwiedzimy jedną 
z  wytwórni tego znanego na całym świecie 
japońskiego trunku. Następnie udamy się na 
zwiedzanie Osaki. W programie nowoczesna 
dzielnica Dotonbori, pełna barwnych neonów, 
klubów karaoke, restauracji i  centrów han-
dlowych oraz punkt widokowy na wieżowcu 
Umeda Sky Building. Na zakończenie wizyta 
na targu Kuromon, gdzie w  lokalne specjały 
zaopatrują się nawet najlepsi kucharze z Osaki, 

znanej z wyśmienitej kuchni. Po połu-
dniu przejazd szybkim pociągiem 

do Tokio (możliwa przesiadka). 
Uwaga! Przejazd pociągiem 

odbywa się bez dostępu 
do bagażu głównego, 
który transportowany jest 
autokarem - na ten dzień 

należy spakować torbę 
podręczną lub małą waliz-

kę kabinową. Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Tokio. (Trasa 

ok. 560 km).
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot bezpośrednio do Warszawy (bez 
międzylądowania). 
Dla grup nie podróżujących liniami LOT (roz-
kłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom:
 Dzień 1  (...) Przelot do Tokio samolotem 
rejsowym z przesiadką w jednej ze stolic euro-
pejskich lub państw Płw. Arabskiego. 
 Dzień 2-10  Bez zmian.
 Dzień 11  (...) Obiadokolacja w lokalnej re-
stauracji. Wieczorem czas wolny, a następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski (z prze-
siadką).

 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele *** dobrej klasy - (razem 10 lub 11 roz-
poczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - oso-
bowe, we wszystkich hotelach są wyposażone 
w  łazienki z  wc i  często telewizor. Uwaga! 
W większości hoteli dostępne wyłacznie łóżka 
typu twin. Niektóre hotele nie posiadają dosta-
wek lub mają ich ograniczoną liczbę - wówczas 
3 osoby mogą być kwaterowane w 2 osobnych 
pokojach. W  Atami dostawki są wyłącznie 
w formie futonu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa-Tokio-War-
szawa (bezpośrednio lyb z przesiadką), zakwa-
terowanie w hotelach (9 lub 10 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazd szybkim pociągiem 
na trasie Atami - Kioto, Kioto - Hiroszima i Osaka 
- Tokio, transfery klimatyzowanym autokarem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdu 
pociągiem na trasie Tokio - Kamakura - Tokio, 
napiwków dla lokalnych przewodników, kie-
rowców, bagażowych łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 22000 jenów/os., płatne 
pilotowi na miejscu jako pakiet w walucie lokal-
nej), wycieczek fakultatywnych, dodatkowych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesię-
ce, licząc od daty zakończenia imprezy.

Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.

CENA OD

11570 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Nowoczesność i tradycja w jednym. 
Wycieczka, która stanowi prawdziwy 
wachlarz kultury japońskiej, ze sma-
kiem zielonej herbaty, tajemniczymi, 
pięknymi gejszami i samurajskim 
dziedzictwem.

Magdalena Rygał
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JAP

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.04 - 12.04 13199 18170

04.04 - 15.04 12999 18170

08.04 - 19.04 12949 17999

11.04 - 22.04 13070 17799

15.04 - 26.04 13299 17970

18.04 - 29.04 13199 17649

22.04 - 03.05 12799 17820

24.04 - 05.05 13049 18170

25.04 - 06.05 13049 18170

27.04 - 08.05 13049 18170

29.04 - 10.05 13399 18170

01.05 - 12.05 12770 17799

09.05 - 20.05 12499 17220

16.05 - 27.05 12749 17220

23.05 - 03.06 12399 17220

30.05 - 10.06 12199 17020

06.06 - 17.06 11899 16099

13.06 - 24.06 11570 16099

20.06 - 01.07 12599 16599

24.06 - 05.07 12699 16749

27.06 - 08.07 12030 16749

01.07 - 12.07 11999 16749

04.07 - 15.07 12030 16749

08.07 - 19.07 12330 16749

16.09 - 27.09 12820 17720

19.09 - 30.09 12499 17420

23.09 - 04.10 11930 16620

26.09 - 07.10 12799 17820

30.09 - 11.10 12799 17820

07.10 - 18.10 12770 17799

14.10 - 25.10 12770 17799

21.10 - 01.11 12970 17649

Dopłata za pok. 1 os. od 1271 

więcej na: R.pl
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Azja Korea Południowa

W programie: Seul i pałac królewski Gyeongbok • Granica z Koreą Północną - strefa zdemilitaryzowana • Góry Seorak • Świątynia Haeinsa 
z drewnianą tripitaką • Gyeongju i Busan

Oko w oko z azjatyckim tygrysem – Korea Południowa

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Seulu samolotem rejso-
wym (bezpośrednio lub z przesiadką w Stam-
bule, w jednej ze stolic europejskich lub krajów 
Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Seulu, odprawa paszpor-
towo - celna i zwiedzanie miasta. Pałac Królew-
ski Gyeongbok - rezydencja dawnych władców 
kraju oraz Muzeum Ludowe (dla zainteresowa-
nych). Spacer ulicą Insadong pełną sklepów 

z antykami i wjazd na wieżę widokową N Seul 
Tower o wysokości 236 m (wspaniała panorama 
miasta). Przejazd na nocleg do hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na granicę 
z Koreą Płn. Zwiedzanie nadgranicznej strefy 
zdemilitaryzowanej. Zwiedzimy Trzeci Tunel, 
obserwatorium Dora, stację kolejową Dorasan 
i Most Wolności. Uwaga! Strefa zdemilitary-
zowana jest czasami zamykana ze względu 
na sytuację polityczną. W przypadku jej za-
mknięcia będzie realizowany program alterna-
tywny. Po południu spacer po wiosce Bukchon 
Hanok, z  tradycyjną architekturą i  układem 
urbanistycznym, wizyta na targu Gwangjang 

i  w  dzielnicy Gangnam i  powrót do hotelu. 
(Trasa ok. 130 km)
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Gór Sorak-san - malownicze-
go łańcucha górskiego pełnego granitowych 
szczytów, wodospadów i  zabytkowych świą-
tyń buddyjskich. Wjazd kolejką linową na górę 
Kwongeumseong - zwiedzanie ruin fortecy, skąd 
rozciąga się przepiękna panorama na okoliczne 
góry. Następnie spacer do Świątyni Shinhungsa 
z ponad 100-tonowym posągiem Buddy. W ciągu 
dnia lunch. Na zakończenie dnia obejrzymy też 
skocznie olimpijskie w Pyeongchang. Przejazd do 
hotelu w górach Sorak-san. (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Punggi - 
w rejon słynący z uprawy żeń-szenia. Wizyta 
na lokalnym rynku, gdzie będzie możliwość 
obejrzenia różnego rodzaju produktów z tej ro-
śliny. Następnie przejazd do wioski Hahoe (lista 
UNESCO). W wiosce zachowany jest pierwotny 
układ domów i uliczek, który nie uległ większym 
zmianom od chwili założenia osiedla w XVI w. 
W trakcie zwiedzania lunch. Zakwaterowanie 
w hotelu w Andong. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Gyeongju 
i zwiedzanie Muzeum Narodowego (dla zainte-
resowanych ok. 1,5 godz.), starożytnych królew-
skich grobowców, obserwatorium astronomicz-
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nego z VII w., świątyni Bulguksa - najbardziej 
znanej koreańskiej świątyni oraz granitowych 
grot Sokkuram z panteonem bóstw buddyjskich 
(lista UNESCO), znajdujących się na zboczu góry 
Toham. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem 
dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 50 USD/
os.) kolacja z lekcją gotowania tradycyjnych ko-
reańskich potraw. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd w góry Gayasan do świątyni 
Haeinsa (lista UNESCO). W świątyni z IX w. prze-
chowywana jest Koreańska Tripitaka - zbiór po-
nad 80 tysięcy drewnianych płytek używanych 
do buddyjskich manuskryptów. Przejazd do Bu-

san - głównego portu i drugiego pod względem 
liczby mieszkańców miasta Korei Pd. Przejazd 
przez miasto i wizyta na cmentarzu wojsk ONZ, 
gdzie są pochowani żołnierze polegli w czasie 
wojny koreańskiej (1950-1953), następnie prze-
jedziemy na największy koreański targ rybny - 
Jagalachi. Zakwaterowanie w hotelu w Busan. 
(Trasa: ok 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i spacer po parku Yongdusan, w któ-
rym znajduje się wieża widokowa będąca 
symbolem miasta Busan. Przejazd do Hadong 
i wizyta w muzeum, gdzie orócz zapoznania się 
z ceremonią parzenia herbaty będziemy mogli 

przymierzyć tradycyjne koreańskie stroje (han-
bok). Następnie przejazd do sanktuarium Sam-
seonggung, zwanego Pałacem Trzech Mędrców, 
poświęconego mitycznym założycielom Korei. 
W trakcie zwiedzania lunch. Zakwaterowanie 
w hotelu w Hadong. (Trasa: ok. 130 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do położonej 
w górach buddyjskiej świątyni Tapsa z orygi-
nalnymi kamiennymi pagodami. Po południu 
transfer do Jeonju - wizyta w muzeum papieru 
oraz wiosce z zabudową typu hanok. W ciągu 
dnia lunch. Nocleg w Jeonju. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do desty-
larni w Dangjin, gdzie wytwarzane jest wino 
ryżowe - zwiedzanie połączone z degustacją 
lokalnych trunków. Po południu przejazd do 
Seulu i zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem 
dla chętnych wizyta na przedstawieniu „Nanta” 
- bardzo popularne w Korei połączenie musicalu 
i pantomimy (dodatkowo płatne ok. 50 USD/os.). 
(Trasa ok. 220 km).
 Dzień 11  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski, lądo-
wanie w Warszawie w tym samym dniu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele *** dobrej klasy (razem 9 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (moż-
liwość dostawki), we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym bezpośrednio lub z przesiadką 
w jednym z portów europejskich, państw Płw. 

Arabskiego lub Stambule, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (9 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla lo-
kalnych przewodników, kierowców, bagażowych 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
275 USD), dodatkowych posiłków, wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesię-
cy licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Korei Pd. sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Karty płatnicze. Zwracamy uwagę, że w Korei 
nie jest powszechne korzystanie z kart płatni-
czych. Część sklepów, hoteli i restauracji przyj-
muje płatności jedynie gotówką. Bankomatów 
jest mało i część z nich przyjmuje jedynie karty 
banku macierzystego. Koniecznie należy zabrać 
ze sobą gotówkę (najlepiej USD).

CENA OD

7949 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: KOR

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

21.03 - 31.03 7949 11330

04.04 - 14.04 7970 11299

25.04 - 05.05 8299 11799

27.04 - 07.05 8299 11730

06.06 - 16.06 8370 11170

04.07 - 14.07 8270 11599

18.07 - 28.07 8149 11599

01.08 - 11.08 8299 11599

15.08 - 25.08 8149 11599

07.09 - 17.09 8349 11599

19.09 - 29.09 8149 11599

Dopłata za pok. 1 os. od 1721 

więcej na: R.pl



198

Azja Korea Południowa

W programie: Seul i pałac królewski Gyeongbok • granica z Koreą Północną - strefa zdemilitaryzowana • Gyeongju i Busan • Złoty Pawilon 
i dzielnica gejsz w Kioto • wulkan Fuji i dolina Owakudani • Tokio - tradycja i nowoczesność

Korea Południowa i Japonia – Yin i Yang

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Seulu samolotem rejso-
wym (bezpośrednio lub z przesiadką w Stam-
bule, w jednej ze stolic europejskich lub krajów 
Płw. Arabskiego).
 Dzień 2  Przylot do Seulu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie przejazd na granicę 
z Koreą Płn. Zwiedzanie nadgranicznej strefy 
zdemilitaryzowanej. Zwiedzimy Trzeci Tunel, 
obserwatorium Dora, stację kolejową Dorasan 
i  Most Wolności. Uwaga! Strefa zdemilitary-
zowana jest czasami zamykana ze względu na 
sytuację polityczną. W przypadku jej zamknięcia 
będzie realizowany program alternatywny. Kola-
cja i nocleg w hotelu w Seulu. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Korei: Pałac Królewski Gyeongbok - rezydencja 
dawnych władców kraju oraz Muzeum Ludowe 
(dla zainteresowanych). Spacer ulicą Insadong 
pełną sklepów z  antykami i  wjazd na wieżę 
widokową N Seul Tower o  wysokości 236 m 
(wspaniała panorama miasta). Na zakończenie 

wizyta w dzielnicy handlowej Myungdong, ko-
lacja i powrót na nocleg do hotelu. Dla chętnych 
za dodatkową opłatą (ok. 45 USD/os.) wizyta 
na przedstawieniu „Nanta” - bardzo popularne 
w Korei połączenie musicalu i pantomimy. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd do Punggi - 
w rejon słynący z uprawy żeń-szenia. Wizyta 
na lokalnym rynku, gdzie będzie możliwość 
obejrzenia różnego rodzaju produktów z tej ro-
śliny. Następnie przejazd do wioski Hahoe (lista 
UNESCO). W wiosce zachowany jest pierwotny 
układ domów i uliczek, który nie uległ większym 
zmianom od chwili założenia osiedla w XVI w. 
Po południu przejazd do Gyeongju, zakwate-
rowanie w hotelu i nocleg. Kolacja. (Trasa ok. 
390 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Gyeongju: 
Muzeum Narodowego (dla zainteresowanych), 
starożytnych królewskich grobowców, obserwa-
torium astronomicznego z VII w., świątyni Bul-
guksa - najbardziej znanej koreańskiej świątyni 
oraz granitowych grot Sokkuram z panteonem 
bóstw buddyjskich (lista UNESCO), znajdu-
jących się na zboczu góry Toham. Powrót na 
nocleg do hotelu. Wieczorem dla chętnych ko-
lacja połączona z lekcją gotowania tradycyjnych 

koreańskich potrwa (za dodatkową opłatą ok. 
50 USD/os.) (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wizyta w klasztorze 
Golgulsa wybudowanym w VI w. n.e. w 12 ja-
skiniach ukrytych na zboczu wapiennej góry. 
Miejsce to jest najbardziej znane z możliwości 
oglądania ćwiczących adeptów starożytnej kore-
ańskiej sztuki walki - sunmundo. Następnie prze-
jazd na południe do Ulsan, gdzie odwiedzimy 
jedną z  największych stoczni w Korei - Samsung 
Heavy Industries i zapoznamy się z techniką bu-
dowy najnowocześniejszych na świecie statków 
(zamiennie z Hyundai Heavy Industries). Po po-
łudniu transfer do Busan i po drodze przejazd 
7-kilometrowym, wiszącym mostem Gwangan. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Busan 
i nocleg. Kolacja. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Busan - 
głównego portu i drugiego pod względem liczby 
mieszkańców miasta Korei Płd. Przejazd przez 
miasto i wizyta na cmentarzu wojsk ONZ, gdzie 
są pochowani żołnierze polegli w czasie wojny 
koreańskiej (1950 - 1953), następnie przejedzie-
my na największy koreański targ rybny - Jaga-
lachi. Spacer po parku Yongdusan, w którym 
znajduje się wieża widokowa będąca symbolem 

miasta. Wizyta na międzynarodowym bazarze 
Gukje. Po południu transfer do portu w Busan, 
następnie przeprawa promowa (ok. 3 godz.) 
do Fukuoki w Japonii. Odprawa celna. Kolacja 
w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Fukuoce. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 8  Śniadanie w hotelu. 
Uwaga! Na dzień 9 i 10 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Przejazd 
szybkim pociągiem do Hiroszimy i transfer na 
wyspę Miyajima, gdzie zwiedzimy świątynię 
Itsukushima (lista UNESCO) ze słynną tori 
wznoszącą się z wody - miejsce to zaliczane 
jest do trzech najsłynniejszych widoków Japonii. 
Następnie zwiedzanie Hiroszimy - Park Pokoju 
z listy UNESCO z Kopułą Bomby Atomowej oraz 
Muzeum Bomby Atomowej. Przejazd do hotelu 
w okolicach Hiroshimy. Wieczorem kolacja w lo-
kalnej restauracji (będzie okazja skosztowania 
tradycyjnej japońskiej potrawy okonomiyaki). 
(Trasa ok. 290 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd szybkim pociągiem do Kioto na 
całodzienne zwiedzanie. W programie m.in. za-
mek Nijo - dawna rezydencja szogunów; pokaz 
tradycyjnej techniki zdobienia tkanin (yuzen); 
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górujący nad miastem buddyjski kompleks 
świątynny Kiyomizu (lista UNESCO) składający 
się z kilku drewnianych pawilonów, którego gale-
rie widokowe oferują wspaniałą panoramę Kioto; 
spacer w dzielnicy gejsz - Gion. Wieczorem po-
kaz folklorystyczny (taniec gejsz, klasyczny teatr 
japoński - kyogen, gra na cytrze koto). Kolacja 
w lokalnej restauracji, zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Kioto i nocleg. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu w hotelu przejazd 
autokarem do Arashiyamy. Odwiedzimy tu 
Klasztor Niebiańskiego Smoka (Tenryu-ji), 
zamieszkiwany przez mnichów szkoły rinzai 
japońskiego buddyzmu zen. Czeka nas także 
spacer po lesie bambusowym oraz słynnym 
drewnianym moście Togetsu. Po lunchu dalsze 
zwiedzanie Kioto: Złoty Pawilon z  listy UNE-
SCO - położona w parku świątynia zen, której 
ściany pokryte są płatkami złota, a także Zamek 
Uspokojonego Smoka (Ryoanji) z ogrodem za-
łożonym w stylu suchego krajobrazu. Wieczo-
rem weźmiemy udział w tradycyjnej ceremonii 
parzenia herbaty. Nocleg w hotelu w okolicach 
Kioto. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wyjazd do dzielnicy 
Fushimi. Zwiedzanie położonej na wzgórzu 
świątyni Fushimi Inari Taisha, do której prowa-
dzą tysiące bram tori. Wizyta w działającej od 
1673 r. wytwórni sake, połączona z degustacją 
tego trunku. Przejazd autokarem do Nary. 
Zwiedzimy świątynię Todaiji z  największym 
drewnianym budynkiem świata (Pawilon Wiel-
kiego Buddy), a także obejrzymy świątynię Ka-
suga z VII w. i przyległy do niej park z jeleniami. 
Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu 
na nocleg. (Trasa ok. 90 km).
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu. 
Uwaga! Na dzień 13 i 14 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. 

Przejazd szybkim pociągiem do Nagoi. Wizyta 
w  imponującym Muzeum Przemysłu i  Tech-
niki Toyoty, Zamku Nagoya - niegdyś jednym 
z najważniejszych obiektów tego typu w całym 
kraju (odbudowanym po wojnie) oraz Muzeum 
SCMAGLEV, w którym prezentowany jest roz-
wój szybkich kolei, w tym słynnych japońskich 
shinkansenów oraz „latającego pociągu”, czyli 
kolei magnetycznej. Kolacja w lokalnej restau-
racji. Zakwaterowanie i nocleg w Nagoi. (Trasa 
ok. 130 km).
 Dzień 13  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd szybkim pociągiem do Tokio. Wi-
zyta na dziedzińcu przed Pałacem Cesarskim, 
siedzibą władcy Japonii. Zespół pałacowy znany 
był niegdyś jako Zamek Edo i stanowił rezyden-
cję szogunów. Przejazd do futurystycznego ra-
tusza miejskiego, liczącego sobie 48 pięter. Po 
zwiedzaniu lunch, na który własnoręcznie przy-
gotujemy sobie prawdziwe sushi. Po południu 
odwiedzimy świątynię Asakusa z okresu Edo, 
jeden z najważniejszych obiektów shintoistycz-
nych oraz pasaż handlowy Nakamise, gdzie 
można zakupić pamiątki i  skosztować miej-
scowych specjałów. Zakwaterowanie w hotelu 
i kolacja w stylu japońskim. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na wulkan Fuji, symbol Ja-
ponii. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, wje-
dziemy tu na piątą stację (ok. 2300 m n.p.m.). 
Następnie kolejką linową dostaniemy się do 
wysoko położonej wulkanicznej doliny Owaku-
dani, znanej z gorących źródeł, fumaroli siarko-
wych i wrzących stawów. Uwaga! W przypadku 
zwiększonej aktywności sejsmicznej w regionie, 
zamiast doliny Owakudani realizowany jest pro-
gram alternatywny: kolejką linową dostaniemy 
się na górę Kachi Kachi Yama, gdzie znajduje się 
punkt widokowy oferujący najlepszą panoramę 

okolicy. Powrót w okolice Tokio na kolację i noc-
leg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 15  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski (bez 
międzylądowania).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** dobrej klasy (razem 14 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - os., we wszystkich 
hotelach są wyposażone w łazienki z wc i często 
telewizor. Uwaga! W większości hoteli dostępne 
wyłacznie łóżka typu twin. Niektóre hotele nie 
posiadają dostawek lub mają ich ograniczoną 
liczbę - wówczas 3 osoby mogą być kwaterowane 
w 2 osobnych pokojach. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym bez przesiadki na trasie Warsza-
wa - Seul i Tokio - Warszawa, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (13 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem, przejazdy pociągiem wg progra-
mu, wyżywienie wg programu, opiekę polskie-
go pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych i systemu TGS (łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 330 USD płatne pilotowi jako 
pakiet), dodatkowych posiłków, wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesię-
cy licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Korei Płd. i Japonii 
sieć telefonii komórkowej oparta jest na innym 

niż w  Europie systemie (W-CDMA zamiast 
GSM). Z tego powodu polskie telefony mogą nie 
działać poprawnie - w celu uzyskania szczegó-
łowych informacji prosimy o kontakt z Państwa 
operatorem telefonii komórkowej.
Karty płatnicze. Zwracamy uwagę, że w Korei 
nie jest powszechne korzystanie z kart płatni-
czych. Część sklepów, hoteli i restauracji przyj-
muje płatności jedynie gotówką. Bankomatów 
jest mało i część z nich przyjmuje jedynie karty 
banku macierzystego. Koniecznie należy zabrać 
ze sobą gotówkę (najlepiej USD).

CENA OD

14999 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: KOJ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.03 - 11.04 16930 23399

18.04 - 02.05 17670 23999

02.05 - 16.05 17130 22849

30.05 - 13.06 16630 22849

27.06 - 11.07 14999 20849

26.09 - 10.10 16870 23299

Dopłata za pok. 1 os. od 2260 

więcej na: R.pl



200

Azja Indonezja

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Na początek zobaczymy tancerzy 
tańców Barong i Keris, odwiedzimy warsztat 
rękodzielniczy specjalizujący się w  bogato 
zdobionych wyrobach drewnianych oraz 
warsztat, w którym zapoznamy się z techniką 
malowania batików. Następnie zobaczymy 
tradycyjną balijską architekturę w Klungkung 
oraz skansen Bali Aga. Na nocleg przejedzie-
my do słynnej miejscowości Ubud, malowni-
czo położonej wśród pól tarasowych. (Trasa 
ok. 50 km).

W programie: świątynia na wodzie - symbol Bali • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • widowiskowe tarasy ryżowe 

• majestatyczny wulkan Ijen • pobyt na Bali

Bali i Ijen – Harmonia Żywiołów

      –› Nowość  

Ijen

Denpasar

Ubud 

Amed
Ulun Danu

Lovina

Banyuwangi

Gilim
an

uk

Lombok

Małe Wyspy
Sundajskie

JAWA BALI

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni
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 Dzień 4  Po śniadaniu zobaczymy kompleks 
świątynny Besakih, położony na zboczu góry 
Agung i stanowiący najważniejszy ośrodek kultu 
hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy rów-
nież jedną z niewielu pozostałych na Bali trady-
cyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym mu-
rem. Następnie przejazd do Taman Ujung oraz 
Tirta Ganga - pałaców na wodzie we wschodniej 
części wyspy, znanych z pięknych fontann i uro-
kliwych ogrodów. Nocleg w Amed, nadmorskiej 
miejscowości słynącej z rybołówstwa i pozyski-
wania soli. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Dzień spędzimy wśród malowniczych 
jezior, pięknych plaż i  tajemniczych świątyń. 
Rozpoczniemy oglądaniem widowiskowej pa-
noramy wulkanu Batur i jego rozległej kaldery 
z jeziorem Batur (geopark UNESCO), a następ-
nie wizytą w Bedugul - miejscowości położonej 
w górach, nad brzegiem jeziora. Znajduje się 
tu jedna z  najpiękniej położonych balijskich 
świątyń, poświęcona kultowi Śiwy i  Buddy, 
słynna Ulun Danu. Zobaczymy także bliźniacze 
jeziora Buyan i Tamblingan, a następnie udamy 
się na plażę Lovina z ciemnym, wulkanicznym 
piaskiem. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w Lovina (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
czas wolny na plażowanie. Dla chętnych za 
dodatkową opłatą wizyta w gorących źródłach 
i przy malowniczym wodospadzie Gitgit oraz 
wypłynięcie łodzią na oglądanie dzikich delfi-
nów. Nocleg w Lovina.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do portu w zachodniej części 
Bali, skąd przepłyniemy promem na Jawę, a na-
stępnie przejazd do nadmorskiej miejscowości 
Banyuwangi i zakwaterowanie w hotelu.

 Dzień 8  Po śniadaniu dzień wolny. Wyprawa 
na wulkan Ijen: wyjazd z hotelu w nocy, przejazd 
przez planatacje i las deszczowy do stoku wul-
kanu. Stąd pod opieką strażnika parku udamy 
się na ok. półtoragodzinny trekking do krateru 
(2883 m n.p.m.), na dnie którego znajduję się 
turkusowe jezioro. Malowniacz góra Ijen stano-
wi nie tylko jedną z najbardziej widowiskowych 
atrakcji Jawy, ale też jest cennym miejscem po-
zysykiwania siarki przez okoliczną ludność. Po 
powrocie do hotelu lunch i krótki odpoczynek. 
Transfer do portu, przejazd na Bali i zakwate-
rowanie w wybranym hotelu. (Uwaga! Osoby 
nie biorące udziału w wejściu na Ijen mają czas 
wolny). Na Ijen należy zabrać cieplejszą odzież 
oraz buty trekkingowe. 
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu, czas wolny. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 50 USD/os.) 
popołudniowa wycieczka, która rozpocznie się 
wizytą w jednej z najważniejszych świątyń na 
Bali - Uluwatu. Zbudowana w XI w. świątynia 
jest widowiskowo położona na szczycie 70-me-
trowego klifu i jest chętnie odwiedzana przez 
okoliczne makaki. Obejrzymy tu charaktery-
styczne dla Bali przedstawienie taneczne Kecak 
(zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu 
Ramayana. 
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, czas wolny. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 42 USD/os.) 
popołudniowa wycieczka, którą zaczniemy od 
przejazdu do świątyni Taman Ayun z XVII w., 
otoczonej pięknym ogrodem. Zatrzymamy się 
również w Lesie Małp, a dzień zakończymy wi-
zytą w świątyni Tanah Lot - jednej z najsłynniej-
szych na Bali, ze względu na urzekające położe-
nie na skale około 50 metrów od brzegu wyspy. 
Widok słońca zachodzącego nad świątynią na 
długo pozostanie w pamięci i będzie znakomitą 
okazją do zrobienia zdjęć.
 Dzień 11-13  Po śniadaniu czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne. Po śniadaniu czas 
wolny na kąpiele morskie i słoneczne. 
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 15  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyją-
tek! 1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapew-
niamy hotele **, z braku wyższej klasy hoteli.
Pokoje: 2- osobowe, we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. 
Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 

polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria 
lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warsza-
wa - Denpasar - Warszawa, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub mini busem, transfer promem 
wg programu, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 145 USD 
płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych po-
siłków podczas wycieczki, napoi do posiłków 
oraz wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.

Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4999 zł

Melia Bali The Garden 
Villas ***** od

od 1970 zł

Wina Holiday *** od od 699 zł
Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.04 - 02.05 5449 7999

16.05 - 30.05 5030 7370

27.06 - 11.07 6320 9149

18.07 - 01.08 6499 9399

15.08 - 29.08 6499 9399

12.09 - 26.09 5120 7470

03.10 - 17.10 4999 7370

Dopłata za pok. 1 os. od 819 

Kod imprezy: JBB

więcej na: R.pl
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W programie: Święte źródła Siring • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • wulkany i tarasy ryżowe 

• zachód słońca w Tanah Lot • pobyt na Bali

Bali – Wyspa Bogów

BALI

Denpasar

KintamaniBedugul

Jawa

Taman Ayun

Tanah Lot

Wulkan
Agung

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

15
dni

12
dni

lub
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 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na wschodnią 
część wyspy, której krajobraz dominuje górujący 
nad okolicą wulkan Agung - najwyższe wzniesie-
nie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy tu warsztat 
rękodzielniczy specjalizujący się w bogato zdo-
bionych wyrobach drewnianych. Następnie zoba-
czymy tradycyjną balijską architekturę w Klung-
kung oraz kompleks świątynny Besakih, położony 

malowniczo na zboczu góry Agung i stanowiący 
najważniejszy ośrodek kultu hinduistycznego na 
wyspie. Odwiedzimy również jedną z niewielu 
pozostałych na Bali tradycyjnych wiosek ogro-
dzonych kamiennym murem. Wieczorem powrót 
do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Śniadanie w  hotelu. Następnie 
przejazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy 
mogli podziwiać kunszt miejscowych rękodziel-
ników (srebro i drewno) oraz tancerzy tańców 
Barong i Keris. Będzie również okazja do za-
chwycenia się malowniczą panoramą wulkanu 
Batur i jego rozległej kaldery z jeziorem Batur 
(geopark UNESCO). Na zakończenie odwiedzi-
my miejscową świątynię i święte źródła. Póź-
nym popołudniem powrót do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 140 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta na lokalnym 
targowisku - najlepszym miejscu do zakupienia 
pamiątek z  Bali. Bogaty wybór wyrobów ze 
złota, srebra, drewna i surowców morskich oraz 
tkanin sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Zaprosimy też na charakterystyczne dla Bali 
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana, 
wywodzące się z rytualnych chóralnych śpie-
wów, którymi mieszkańcy wyspy wprowadzali 
się w stan transu. Powrót do hotelu i czas wolny. 
(Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Śniadanie w  hotelu, a  następnie 
zwiedzanie centralnej części wyspy. Dzień spę-
dzimy wśród największych atrakcji Bali, wpisa-
nych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Rozpoczniemy wizytą na najsłynniejszych tara-
sach ryżowych Jatiluwih, gdzie czeka nas ekscy-
tujący spacer pomiedzy malowniczymi polami 
u podnóża wulkanu Batukaru. Następnie udamy 
się nad brzeg jeziora Beratan. Znajduje się tu jed-
na z najpiękniej położonych balijskich świątyń, 
poświęcona kultowi boga Śiwy i Buddy. W dro-

dze powrotnej możliwość nabycia egzotycznych 
owoców na lokalnym targu. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i czas wolny. Po południu przejazd do świąty-
ni Taman Ayun z XVII w., otoczonej przepięknym 
ogrodem. Zatrzymamy się również w Lesie Małp, 
a dzień zakończymy wizytą w świątyni Tanah Lot 
- jednej z najsłynniejszych na Bali, ze względu na 
urzekające położenie na skale około 200 metrów 
od brzegu wyspy. Widok słońca zachodzącego 
nad świątynią na długo pozostanie w pamięci 
i będzie znakomitą okazją do zrobienia zdjęć. 
Wieczorem przejazd do wybranego hotelu na 
wypoczynek. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 8-10 (8-13*)  Po śniadaniu czas wolny 
na kąpiele morskie i słoneczne.
 Dzień 11 (14*)  Śniadanie w  hotelu i  czas 
wolny. Około południa wykwaterowanie. Wie-
czorem transfer na lotnisko i przelot do Polski 
samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 12 (15*)  Przylot do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie R.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** z basenem. Po-
koje: 2- osobowe wyposażone w łazienki z wc, 
klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły 
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restau-
racja i bar. Kategoria lokalna: ***.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką) na trasie 
Warszawa - Denpasar - Warszawa, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (9 lub 
12* rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub mini busem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 100 USD/os. 
płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych posił-
ków podczas wycieczki, napoi do posiłków oraz 
wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 

posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 

CENA OD

3920 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Balijski kalendarz liczy 210 dni, około 
200 z nich to dni świąteczne. Bardzo 
łatwo jest więc trafić tu na ceremo-
nię i dać się wciągnąć niezwykłej 
balijskiej duchowości.

Karolina Łyżwa
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JDS

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.04 - 18.04* 4549 6770

09.04 - 20.04 4549 6770

18.04 - 02.05* 4599 6849

25.04 - 09.05* 4299 6299

30.04 - 11.05 4049 5999

02.05 - 16.05* 4230 6230

07.05 - 18.05 4049 5930

16.05 - 30.05* 4199 6230

21.05 - 01.06 4549 6770

30.05 - 13.06* 4199 6170

04.06 - 15.06 4070 5870

13.06 - 27.06* 4470 6170

18.06 - 29.06 4299 6470

25.06 - 06.07 4399 6530

27.06 - 11.07* 5399 7899

02.07 - 13.07 5399 7899

04.07 - 18.07* 5499 7899

09.07 - 20.07 5399 7899

11.07 - 25.07* 5399 7899

16.07 - 27.07 5399 7899

18.07 - 01.08* 5399 7899

23.07 - 03.08 5399 7899

25.07 - 08.08* 5399 7899

30.07 - 10.08 5399 7899

01.08 - 15.08* 5399 7899

06.08 - 17.08 5399 7899

08.08 - 22.08* 5449 7899

13.08 - 24.08 5399 7899

15.08 - 29.08* 5399 7899

20.08 - 31.08 5320 7849

22.08 - 05.09* 4770 7070

29.08 - 12.09* 4120 6170

03.09 - 14.09 4220 5930

05.09 - 19.09* 4149 6230

10.09 - 21.09 3949 5930

12.09 - 26.09* 4199 6230

17.09 - 28.09 3920 5930

19.09 - 03.10* 4149 6230

24.09 - 05.10 3920 5930

26.09 - 10.10* 4170 6230

03.10 - 17.10* 4099 6170

08.10 - 19.10 4320 6470

10.10 - 24.10* 4349 6470

17.10 - 31.10* 4499 6699

Dopłata za pok. 1 os. od 421 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1299 zł

Wina Holiday 
***

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na wschodnią 
część wyspy, której krajobraz dominuje góru-
jący nad okolicą wulkan Agung - najwyższe 
wzniesienie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy 
tu warsztat rękodzielniczy specjalizujący się 
w bogato zdobionych wyrobach drewnianych. 
Następnie zobaczymy tradycyjną balijską archi-
tekturę w Klungkung oraz kompleks świątynny 
Besakih, położony malowniczo na zboczu góry 
Agung i  stanowiący najważniejszy ośrodek 
kultu hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy 
również jedną z niewielu pozostałych na Bali 
tradycyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym 

murem. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Następnie prze-
jazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy mogli 
podziwiać kunszt miejscowych rękodzielników 
(srebro i drewno) oraz tancerzy tańców Ba-
rong i Keris. Będzie również okazja 
do zachwycenia się malowniczą 
panoramą wulkanu Batur 
i  jego rozległej kaldery 
z jeziorem Batur (geopark 
UNESCO). Na zakończenie 
odwiedzimy miejscową 
świątynię i święte źródła. 
Późnym popołudniem po-
wrót do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 140 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta na 
lokalnym targowisku - najlepszym miejscu 
do zakupienia pamiątek z Bali. Bogaty wybór 
wyrobów ze złota, srebra, drewna i surowców 
morskich oraz tkanin sprawi, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Zaprosimy też na charakte-
rystyczne dla Bali przedstawienie taneczne 
Kecak (zwane „małpim tańcem”) z motywami 

z eposu Ramayana, wywodzące się z rytualnych 
chóralnych śpiewów, którymi mieszkańcy wy-
spy wprowadzali się w stan transu. Powrót do 
hotelu i czas wolny. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 

zwiedzanie centralnej części wyspy. Dzień 
spędzimy wśród największych 

atrakcji Bali, wpisanych na li-
stę światowego dziedzictwa 

UNESCO.
Rozpoczniemy wizytą na 
najsłynniejszych tarasach 
ryżowych Jatiluwih, gdzie 
czeka nas ekscytujący 

spacer pomiedzy malow-
niczymi polami u  podnóża 

wulkanu Batukaru. Następnie 
udamy się nad brzeg jeziora Beratan. 

Znajduje się tu jedna z najpiękniej położonych 
balijskich świątyń, poświęcona kultowi boga 
Śiwy i Buddy. W drodze powrotnej możliwość 
nabycia egzotycznych owoców na lokalnym 
targu. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  czas wolny. Po południu przejazd 

do świątyni Taman Ayun z XVII w., otoczonej 
przepięknym ogrodem. Zatrzymamy się rów-
nież w Lesie Małp, a dzień zakończymy wizytą 
w świątyni Tanah Lot - jednej z najsłynniejszych 
na Bali, ze względu na urzekające położenie na 
skale około 200 metrów od brzegu wyspy. 
Widok słońca zachodzącego nad świątynią na 
długo pozostanie w pamięci i będzie znakomitą 
okazją do zrobienia zdjęć. Wieczorem przejazd 

Bali de luxe – Wyspa Bogów
W programie: święte źródła Siring • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • wulkany i tarasy ryżowe 

• zachód słońca w Tanah Lot • pobyt na Bali

BALI

Denpasar

KintamaniBedugul

Jawa

Taman Ayun

Tanah Lot

Wulkan
Agung

Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4* z klimatyzacją. Jak zawsze gwa-
rantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

12
dni

lub
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do wybranego hotelu na wypoczynek. (Trasa 
ok. 70 km).
 Dzień 8-10 (8-13*)  Po śniadaniu czas wolny 
na kąpiele morskie i słoneczne.
 Dzień 11 (14*)  Śniadanie w hotelu i  czas 
wolny. Około południa wykwaterowanie. Wie-
czorem transfer na lotnisko i przelot do Polski 
samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 12 (15*)  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ****/***** z basenem.
Pokoje: 2- osobowe wyposażone w  łazienki 
z wc, klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to 
z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (dostaw-
ka na ogół w formie łóżka polowego lub rozkła-
danej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu 
restauracja i bar. Kategoria lokalna: ****/*****.

Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką) na trasie 
Warszawa - Denpasar - Warszawa, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (9 lub 
12* rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub mini busem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 100 USD /os. 

płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych posił-
ków podczas wycieczki, napoi do posiłków oraz 
wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 

W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4870 zł

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1299 zł

Wina Holiday 
***

od 449 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: JDX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.04 - 20.04 5270 7749

25.04 - 09.05* 4920 7270

02.05 - 16.05* 4870 7199

21.05 - 01.06 5199 7649

13.06 - 27.06* 5020 7399

27.06 - 11.07* 6470 9349

09.07 - 20.07 6820 9820

25.07 - 08.08* 6820 9820

08.08 - 22.08* 6820 9820

22.08 - 05.09* 6220 8999

05.09 - 19.09* 5099 7499

24.09 - 05.10 4870 7199

08.10 - 19.10 5249 7699

Dopłata za pok. 1 os. od 1000 

więcej na: R.pl
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W programie: Mieszanka kulturowa i religijna Dżakarty • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne • przeloty lokalne w cenie

Jawa i Bali – W krainie batiku

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Dżakarty (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Dżakarty. Odprawa pasz-
portowa i transfer do hotelu. Czas wolny.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 

Indonezji. Udamy się do starej dzielnicy Kota, 
która była sercem Indonezji w czasach koloni-
zacji holenderskiej (wówczas nosiła ona nazwę 
Batavia). Zobaczymy tu plac Fatahillah, na któ-
rym znajduje się stary ratusz. Zwiedzimy rów-
nież stary port Sunda Kelapa oraz (z zewnątrz) 
132-metrowy Pomnik Narodowy- Monas (wybu-
dowany z inicjatywy poprzedniego prezydenta 
Indonezji, Sukarno). W czasie zwiedzana lunch. 
Nocleg w hotelu w Dżakarcie. 
 Dzień 4  Po śniadaniu kontyjnuujemy zwiedza-
nie stolicy Indonezji. Obejrzymy Muzeum Narodo-

Dżakarta

Sumatra

Bandung

Yogyakarta
Bromo

Malang

Surabaya

Denpasar

JAWA

BALI

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

13
dni
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we, w którym znajduje się ekspozycja etnograficz-
na i archeologiczna. Przejazd do Bandung, gdzie 
zjemy lunch. Po południu w miarę możliwości 
czasowych udamy się na pokaz gry na angklung, 
tradycyjnym instrumencie, swego rodzaju grze-
chotkach wykonanych z drewna bambusowego. 
Nocleg w Bandung. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Śniadanie w  hotelu i  wyjazd na 
północ od Bandung, przez malownicze górskie 
tereny do krateru Tangkuban Perahu, położone-
go na wysokości 1800 m n.p.m. (należy zabrać 
ze sobą nieco cieplejsze ubranie). Trasa wiedzie 
krętymi drogami, wśród pól i lasów górskich do 
samego krateru, gdzie rozciąga się niesamowi-
ta panorama okolicy. Następnie udamy się na 
spacer w okolice krateru Domas, ośrodka z go-
rącymi źródłami, gdzie będzie można skorzy-
stać z kojącej kąpieli dla stóp w wodzie o wła-
ściwościach leczniczych. Następnie wracamy 
w okolice Bandung na lunch. Nocleg w hotelu 
w Bandung. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
dworzec kolejowy, gdzie rozpoczniemy ok. 6-7- 
godzinną podróż w kierunku Yogyakarty (otrzy-
mają Państwo prowiant na drogę). Trasa wiedzie 
przez góry, pola ryżowe i malownicze wioski. 
Pociągiem dojedziemy kilkadziesiąt km od Yogy-
akarty, skąd udamy się na zwiedzanie Borobudur, 
jednej z największych i najlepiej zachowanych 
świątyń buddyjskich na świecie, wpisanej na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pochodząca 
z przełomu VII i VIII w. n.e. świątynia była religij-
nym centrum buddyzmu na Jawie, a rangą jest 
porównywana z Angkor Wat w Kambodży czy 
Bagan w Birmie. W miarę możliwości w drodze na 
nocleg do Yogyakarty zobaczymy jeszcze mniej-

szą świątynię Mendut. Po dotarciu do Yogyakarty 
transfer do hotelu nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki. Po lunchu 
udamy się do Prambanan, największego i naj-
bardziej imponującego kompleksu świątyń hin-
duistycznych w Indonezji. Składa się on z ponad 
50 świątyń, z których największa, Loro Jongrang 
jest pokryta płaskorzeźbą przedstawiającą 
epizody z  Ramayany. Późnym popołudniem 
powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla chętnych 
wieczorem wyjazd na przedstawienie oparte 
o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki (za 
dopłatą ok. 45 USD). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spa-
kować torbę podręczną.
Po śniadaniu wyruszymy w kierunku wschod-
niej części wyspy. Po drodze odwiedzimy 
Solo, gdzie zobaczymy pałac Mangkunegaran, 
a w miarę możliwości czasowych odwiedzimy 
też pchli targ z antykami. W trakcie zwiedzania 
lunch. Z Solo udamy się w kierunku Malangu lub 
Bromo Cottage, gdzie spędzimy noc. Uwaga: 
przyjazd do hotelu bardzo późnym wieczorem. 
(Trasa ok. 350 km)
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami na 
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 

wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 
Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji, transfer na lotnisko i przelot do Denpasar 
na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa 
ok. 630 km)
 Dzień 10-11  Śniadanie. Czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych możliwość 
z korzystania z dodatkowo płatnych wycieczek 
fakultatywnych po wyspie. 
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Około południa wykwaterowanie. Wieczorem 
transfer na lotnisko i przelot do Polski samolo-
tem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 13  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyją-
tek! 1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapew-
niamy hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. 
Pokoje: 2- osobowe, we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. 
Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria 
lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką) na trasach 
Warszawa-Dżakarta oraz Denpasar-Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lo-
kalnymi liniami na trasach Surabaya-Denpasar, 
transfery klimatyzowanym autokarem i pocią-
giem, wyżywienie wg programu, opiekę polskie-
go pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 240 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fa-
kultatywnych wymienionych w programie jako 

dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

5030 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Przeżyj sen na Jawie. Zagraj na 
angklungu, zanurz nogi w wulkanie, 
stań oko w oko z makakiem… 
i pozwól się wymasować na rajskiej 
wyspie bogów - Bali.  
Odkryj niezwykłą Indonezję.

Anna Kot
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JBA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 10.05 5199 7649

02.06 - 14.06 5030 7420

30.06 - 12.07 5430 7949

21.07 - 02.08 5549 7949

11.08 - 23.08 5520 7949

08.09 - 20.09 5120 7499

06.10 - 18.10 5030 7420

Dopłata za pok. 1 os. od 840 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: Mieszanka kulturowa i religijna Dżakarty • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne • przeloty lokalne w cenie

Indonezja de luxe – Jawa i Bali – w krainie batiku

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Dżakarty (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 

 Dzień 2  Przylot do Dżakarty. Odprawa pasz-
portowa i transfer do hotelu. Czas wolny.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Indonezji. Udamy się do starej dzielnicy Kota, 
która była sercem Indonezji w czasach koloni-
zacji holenderskiej (wówczas nosiła ona nazwę 
Batavia). Zobaczymy tu plac Fatahillah, na któ-
rym znajduje się stary ratusz. Zwiedzimy rów-
nież stary port Sunda Kelapa oraz (z zewnątrz) 

132-metrowy Pomnik Narodowy- Monas (wybu-
dowany z inicjatywy poprzedniego prezydenta 
Indonezji, Sukarno). W czasie zwiedzana lunch. 
Nocleg w hotelu w Dżakarcie. 
 Dzień 4  Po śniadaniu kontyjnuujemy zwiedza-
nie stolicy Indonezji. Obejrzymy Muzeum Narodo-
we, w którym znajduje się ekspozycja etnograficz-
na i archeologiczna. Przejazd do Bandung, gdzie 
zjemy lunch. Po południu w miarę możliwości 

czasowych udamy się na pokaz gry na angklung, 
tradycyjnym instrumencie, swego rodzaju grze-
chotkach wykonanych z drewna bambusowego. 
Nocleg w Bandung. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Śniadanie w  hotelu i  wyjazd na 
północ od Bandung, przez malownicze górskie 
tereny do krateru Tangkuban Perahu, położone-
go na wysokości 1800 m n.p.m. (należy zabrać 
ze sobą nieco cieplejsze ubranie). Trasa wiedzie 
krętymi drogami, wśród pól i lasów górskich do 
samego krateru, gdzie rozciąga się niesamowi-
ta panorama okolicy. Następnie udamy się na 
spacer w okolice krateru Domas, ośrodka z go-
rącymi źródłami, gdzie będzie można skorzy-
stać z kojącej kąpieli dla stóp w wodzie o wła-
ściwościach leczniczych. Następnie wracamy 
w okolice Bandung na lunch. Nocleg w hotelu 
w Bandung. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na dworzec kolejowy, gdzie rozpoczniemy ok. 
6-7- godzinną podróż w kierunku Yogyakarty 
(otrzymają Państwo prowiant na drogę). Trasa 
wiedzie przez góry, pola ryżowe i malownicze 
wioski. Pociągiem dojedziemy kilkadziesiąt km 
od Yogyakarty, skąd udamy się na zwiedzanie 
Borobudur, jednej z  największych i  najlepiej 
zachowanych świątyń buddyjskich na świecie, 
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w. n.e. 
świątynia była religijnym centrum buddyzmu 
na Jawie, a rangą jest porównywana z Angkor 
Wat w Kambodży czy Bagan w Birmie. W miarę 
możliwości w drodze na nocleg do Yogyakarty 
zobaczymy jeszcze mniejszą świątynię Mendut. 
Po dotarciu do Yogyakarty transfer do hotelu 
nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pa-
łacu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy 
się do centrum srebrnego rękodzieła w Kota-
gede i warsztatów produkujących batiki. Po 
lunchu udamy się do Prambanan, najwięk-
szego i najbardziej imponującego kompleksu 
świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa 
się on z ponad 50 świątyń, z których najwięk-
sza, Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą 
przedstawiającą epizody z Ramayany. Późnym 
popołudniem powrót do Yogyakarty na noc-
leg. Dla chętnych wieczorem wyjazd na przed-
stawienie oparte o Ramayanę, tradycyjny epos 
sanskrycki (za dopłatą ok. 45 USD/os.). (Trasa 
ok. 40 km).
 Dzień 8  Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spa-
kować torbę podręczną.
Po śniadaniu transfer na dworzec kolejowy. 
Stąd udamy się pociągiem do Mojokerto, a da-
lej autokarem do wioski Tosari. Po drodze zjemy 

Dżakarta

Sumatra

Bandung

Yogyakarta
Bromo

Malang

Surabaya

Denpasar

JAWA

BALI

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

13
dni
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lunch oraz zatrzymamy się w porcie Pasuruan, 
gdzie zobaczyć można tradycyjne indonezyjskie 
okręty żaglowe typu phinisi. Zakwaterowa-
nie w Bromo Cottage lub w Malangu. Uwaga: 
przyjazd do hotelu bardzo późnym wieczorem. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami 
na wschód słońca na górę Penanjakan (2770 
m n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i wejdziemy po 
245 schodkach do samej krawędzi krateru wulka-
nu Bromo. Powrót do hotelu na śniadanie i krótki 
odpoczynek. Następnie przejazd do Surabaya, 
jednego z największych miast Indonezji, transfer 
na lotnisko i przelot do Denpasar na Bali. Przejazd 
do wybranego hotelu. (Trasa ok. 630 km).

 Dzień 10-11  Śniadanie. Czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych możliwość 
z korzystania z dodatkowo płatnych wycieczek 
fakultatywnych po wyspie. 
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i  przelot do 
Polski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 13  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
- Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi **** w ocenie organizatora, wyjątek! 
1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapewniamy 
hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. Pokoje: 
2- osobowe, we wszystkich hotelach są wypo-
sażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. Pokój 
3- osobowy, to z  reguły pokój 2  - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria 
lokalna: ****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką) na trasach 
Warszawa-Dżakarta oraz Denpasar-Warszawa, 

opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lo-
kalnymi liniami na trasie Surabaya-Denpasar, 
transfery klimatyzowanym autokarem i pocią-
giem, wyżywienie wg programu, opiekę polskie-
go pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 220 USD/os. 
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakulta-
tywnych wymienionych w programie jako do-
datkowo płatne, dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 

serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

Wycieczka w wersji de luxe, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień do-
datkowych, takich jak: maksymalnie 
20 osób w autokarze, wysokiej klasy 
hotele 4* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6149 zł

Kod imprezy: JBX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 10.05 6249 9049

21.07 - 02.08 6470 9399

08.09 - 20.09 6149 8920

Dopłata za pok. 1 os. od 1381 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: dziewicze lasy i orangutany na Borneo • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • wiszące groby na Celebes • pobyt na Bali - jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne 

• przeloty lokalne w cenie

Borneo, Jawa i Celebes  – Sundajski wehikuł czasu

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Sema-
rang, gdzie obejrzymy dzielnicę zwaną „Małą 
Holandią” z zachowanymi śladami XVIII- i XIX-
-wiecznej architektury kolonialnej, m.in. okrągły 

kościół Geraja Blenduk oraz dawną siedzibę Ho-
lenderskiej Kompanii Kolejowej Indii Wschod-
nich - Lawang Sewu. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Semarang. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Pang-
kalanbun na Borneo. Przejazd do Kumai, skąd 
ruszymy w  rejs tradycyjnymi łodziami przez 
Park Narodowy Puting Tanjung chroniący dzie-
wicze lasy Borneo wraz z ich rdzennymi miesz-
kańcami (liczne gatunki naczelnych, ptaków 
oraz gadów). Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w ekologicznej lodgy na terenie Parku - proste, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
(Przelot wewnętrzny).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodniowa wycieczka 
łodzią po rzece Sekonyer meandrującej wśród 

gęstych lasów deszczowych. Podczas rejsu, przy 
odrobinie szczęścia, będziemy mogli obserwo-
wać życie zwierząt zamieszkujących tutejsze 
lasy takich jak makaki, nosacze sundajskie czy 
dzioborożce. Odwiedzimy również ośrodek 
zajmujący się opieką i rehabilitacją oranguta-
nów (Pondok Tanguy lub Camp Leakey), gdzie 
(w miarę możliwości) będzie można je zobaczyć 
podczas pory karmienia. Lunch. Powrót do lod-
gy na nocleg, kolacja.
 Dzień 6  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Pangkalanbun i przelot do Semarang. Na-
stępnie przejazd na zwiedzanie Borobudur, 
jednej z największych i najlepiej zachowanych 
świątyń buddyjskich na świecie, wpisanej na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pocho-
dząca z przełomu VII i VIII w n.e. świątynia była 

religijnym centrum buddyzmu na Jawie, a rangą 
jest porównywana z Angkor Wat w Kambodży, 
czy Bagan w Birmie. W miarę możliwości w dro-
dze na nocleg do Yogyakarty zobaczymy jeszcze 
mniejszą świątynię Mendut. Lunch. Po dotarciu 
do Yogyakarty transfer do hotelu nocleg. (Trasa 
ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki i wyroby ze 
skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, naj-
większego i najbardziej imponującego komplek-
su świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa 
się on z ponad 50 świątyń, z których największa, 
Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przed-
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Bromo

Pangkalanbun
Kumai

Puting Tanjung

Makasar

Toraja
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      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni
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stawiającą epizody z Ramayany. Późnym popo-
łudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla 
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie 
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki 
(za dopłatą ok. 45 USD). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na dworzec 
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mo-
jokerto, a  dalej autokarem do wioski Tosari. 
Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się 
w  porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można 
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu 
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub 
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo 
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami na 
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 
Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji. Po drodze lunch. Następnie transfer na lot-
nisko i przelot do stolicy Południowego Celebes 
- Makasar. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, a potem wy-
jazd w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare 
Pare, gdzie przewidziany jest lunch, a potem 
dalsza podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przy-
stanek przewidziany jest w Puncak Lakawang, 
ze względu na spektakularną panoramę krajo-
brazu. Późnym popołudniem przyjazd do Toraja. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w To-
raja. (Trasa ok. 330 km).

 Dzień 11  Śniadanie w hotelu, a potem cało-
dzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W pro-
gramie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują 
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe 
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Lon-
da, kolejnego miejsca ceremonialnego pochówku 
zmarłych. Zobaczymy także grobowce dziecię-
ce. Dużą różnorodność grobów znajdziemy też 
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również 
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżo-
wych znajdują się domy z wymyślnymi dachami. 
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja, ko-
lacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu, a następnie 
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja. 
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgó-
rzu, z zabudową w charakterystycznym stylu 
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne 
miejsca na trasie zwiedzania to Marante - trady-
cyjna wioska, z kolejnymi przykładami lokalnej 
zabudowy. Przejedziemy również nad jezioro Ti-
langa. W trakcie zwiedzania obiad serwowany 
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do Makasar. Po drodze 
obiad w Pare Pare. Następnie transfer na lot-
nisko w Makasar i przelot do Denpasar na Bali. 
Przejazd do wybranego hotelu, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 15  Przylot do Polski. Aktualne rozkła-
dy na stronie R.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyjątek! 
1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapewniamy 
hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. Pokoje: 
2- osobowe (możliwość dostawki), we wszyst-
kich hotelach są wyposażone w łazienki z wc, 
klimatyzację i TV. Do dyspozycji gości: w hotelu 
restauracja i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warsza-

wa - Denpasar - Warszawa, przeloty lokalnymi 
liniami na trasach Denpasar-Semarang, Sema-
rang-Panglakanbun, Panglakanbun-Semarang, 
Surabaya-Makassar oraz Makasar-Denpasar, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
pociągami oraz klimatyzowanym autokarem 
wg programu, wyżywienie jak w programie, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na 
wynagrodzenie dla lokalnych przewodników, 
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelnerów, 
personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstę-
pu, przewodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 265 
USD, płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fa-
kultatywnych wymienionych w programie jako 
dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 

inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

10399 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: JCB

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 09.05 10630 14920

30.05 - 13.06 10399 14599

11.07 - 25.07 11699 16349

22.08 - 05.09 11099 15499

19.09 - 03.10 10499 14749

17.10 - 31.10 10799 15149

Dopłata za pok. 1 os. od 3471 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 330 zł

Wina Holiday 
***

od 120 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: wizyta u plemion Doliny Baliem • tradycyjne pieczenie świni • mieszanka etniczna Wameny i Jayapury • wiszące groby na Celebes 

• skrzydlate domy Toradżów • pobyt na Bali • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer na lotnisko. Przelot do Jayapury 
w Papui Zachodniej i dalej do Wameny - miasta 
zamieszkałego przez barwną mieszankę Papu-
asów, ludów Dani, Yali, Lani i innych miejsco-
wych plemion. Po przylocie udamy się na wzgó-
rze Napua, oferujące niepowtarzalną panoramę 
Doliny Baliem, zwanej Wielką Doliną. Przerwa 
na lunch, a następnie wizyta na lokalnym tar-
gowisku, przejście po wiszącym moście oraz 
odwiedziny w  wiosce zamieszkiwanej przez 
ludność Dani. Kolacja i nocleg w hotelu w Wa-
menie. (Trasa: przelot wewnętrzny)
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Przejazd do 
Sogokmo, skąd rozpoczniemy lekki trekking 
przez Dolinę Baliem. Po drodze będziemy mo-
gli podziwiać przepiękne krajobrazy wąwozu, 
a także poznamy tradycyjny sposób życia przed-
stawicieli miejscowych plemion. Ludy Dani, Yali 
i Lani zostały odkryte przez europejskich bada-
czy dopiero w XX w. i do dziś zachowały wiele 
ze swoich dawnych zwyczajów. Powrót do So-

gokmo na lunch, a następnie przejazd do hotelu. 
Kolacja i nocleg w Wamenie. (Trasa ok. 60 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do wioski 
Jiwika w północnej części Doliny Baliem. W po-
bliskiej osadzie znajduje się licząca sobie kilkaset 
lat mumia jednego z wielkich wodzów miejsco-
wego plemienia, którą zobaczymy. Wódz był 
mumifikowany w pełnym rynsztunku w czasie 
sekretnej ceremonii. Następnie obejrzymy pokaz 
technik walki ludu Dani oraz weźmiemy udział 
w pieczeniu świni. Zwierzę zabijane jest przy 
pomocy łuku i strzał, a następnie pieczone z wa-
rzywami i słodkimi ziemniakami na rozpalanym 
w tradycyjnym sposób ogniu. Po lunchu powrót 
do hotelu na kolację i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przelot do Jayapury - stolicy Papui Zachod-
niej. Zobaczymy tu pomnik generała Douglasa 
McArthura na wzgórzu Gunung Ifar, gdzie do-
wódca aliantów w tej części Pacyfiku miał swoją 
główną kwaterę. Następnie odwiedzimy wioskę 
Sentani położoną malowniczo nad brzegiem je-
ziora. Po lunchu spacer po mieście - okazja do 
zobaczenia kolonialnych willi holenderskich oraz 
wizyty na miejscowych targowiskach. Kolacja 
i zakwaterowanie w hotelu w Jayapurze. (Trasa 
ok. 50 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 7  Po śniadaniu przelot do Makasar 
na Celebesie. Jest to jedno z  największych 
miast w Indonezji i stolica południowego Ce-
lebesu, znana wcześniej jako Ujung Pandang. 
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Makasar. (Trasa: przelot 
wewnętrzny)

Papua Zachodnia i Celebes  
– Zaginiona Dolina Baliem
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 Dzień 8  Śniadanie w hotelu, a potem wyjazd 
w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare Pare, 
gdzie przewidziany jest lunch, a potem dalsza 
podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przystanek 
przewidziany jest w  Puncak Lakawang, ze 
względu na spektakularną panoramę krajo-
brazu. Późnym popołudniem przyjazd do To-
raja. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w Toraja. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu, a potem cało-
dzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W pro-
gramie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują 
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe 
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Lon-
da, miejsca ceremonialnego pochówku zmarłych. 
Dużą różnorodność grobów znajdziemy także 
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również 
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżo-
wych znajdują się domy z wymyślnymi dachami. 
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja, 
kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, a następnie 
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja. 
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgó-
rzu, z zabudową w charakterystycznym stylu 
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne 
miejsca na trasie zwiedzania to ośrodek tkac-
ki - Sa’dan, Marante oraz Nanggala, tradycyjne 
wioski, z kolejnymi przykładami lokalnej zabu-
dowy. W trakcie zwiedzania obiad serwowany 
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Makasar. Po drodze obiad 
w  Pare Pare. Następnie transfer na lotnisko 
w Makasar i przelot do Denpasar na Bali. Prze-

jazd do wybranego hotelu. (Trasa ok. 150 km + 
przelot wewnętrzny)
 Dzień 12-13  Po śniadaniu czas wolny na wy-
poczynek nad morzem. Możliwość korzystania 
z wycieczek opcjonalnych.
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 15  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
W rejonie Papui Zachodniej zalecana jest profi-
laktyka antymalaryczna (leki doustne, dodatko-
wo polecamy zabranie repelentów ze środkiem 
DEET, ubrań zakrywających ciało, szczególnie 
wieczorem i w nocy oraz zakrytych butów).
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające 
standardowi ***/**** w ocenie organizatora, 
wyjątek! Dolina Baliem (**/***). Pokoje: 2- oso-
bowe, we wszystkich hotelach są wyposażone 
w łazienki z wc, klimatyzację i często TV. Pokój 
3- osobowy, to z  reguły pokój 2  - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria 
lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warsza-
wa - Denpasar - Warszawa, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), przelot lokalnymi liniami na 

trasach Denpasar-Wamena, Wamena-Jayapura, 
Jayapura-Makasar i Makasar-Denpasar, transfe-
ry klimatyzowanym autokarem lub mini busem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 270 USD, 
płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych po-
siłków podczas wycieczki, napoi do posiłków 
oraz wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy posiada-
czy paszportów tymczasowych - konieczność 
wyrobienia wizy przed wylotem we własnym 
zakresie). Klienci posługujący się innymi pasz-
portami niż polskie zobowiązani są do uzyska-
nia odpowiednich wiz we własnym zakresie. 
Wszelkie informacje dotyczące procedur wizo-
wych zamieszczone w ofercie odnoszą się do 
obywateli polskich.
Wjazd na teren Papui Zachodniej wymaga 
uzyskania dodatkowego dokumentu. Prosi-
my o przesłanie skanu paszportu oraz zdjęcia 
paszportowego (kolorowego, aktualnego) na 
wizy@r.pl najpóźniej 2 tygodnie przed wylotem.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 

W Indonezji nieakceptowane są dolary starych 
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być nie-
zniszczone (bez naddarć). 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

11870 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: JPC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.04 - 18.04 12130 16930

02.05 - 16.05 11870 16599

04.07 - 18.07 13070 18199

08.08 - 22.08 13070 18199

05.09 - 19.09 11870 16599

10.10 - 24.10 11970 16720

Dopłata za pok. 1 os. od 1800 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: nowoczesne Melbourne i parada pingwinów na Wyspie Phillipa • Ayers Rock - Uluru - święta góra Aborygenów • Sydney - opera 
i most portowy • Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Cairns - wielka rafa koralowa i las deszczowy • wypoczynek na Bali 

• przeloty lokalne w cenie

Singapur, Australia i Bali – Do góry nogami

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska (vis 
a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot samolotem 
rejsowym do Singapuru (bez przesiadki). 
 Dzień 2  Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (Uwaga! Zwracamy uwagę 
na singapurskie regulacje celne!). Wieczorem (w 
miarę możliwości czasowych) dla chętnych prze-
jazd metrem do hotelu Marina Bay Sands i wjazd 
na punkt widokowy na szczycie budynku, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na całe miasto (cena 
ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu czas wolny. Transfer 
na lotnisko i przelot do Melbourne w godzinach 
popołudniowych lub wieczornych. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Melbourne - stolicy stanu Victoria i drugiego 
największego miasta Australii, gdzie będziemy 

podziwiać mieszankę tradycyjnej kolonialnej 
architektury wiktoriańskiej z nowoczesnością. 
W programie m. in. spacer po ogrodach Royal 
Botanic Gardens, wizyta w Katedrze Św. Paw-
ła i na targu Queen Victoria Market, spacer po 
zaułkach XIX-w. pasażu handlowego The Block 
Arcade i postój przy słynnych kortach Australian 
Open. Po południu przejazd na wyspę Phillip zna-
ną z parady pingwinów. Każdego dnia o zacho-
dzie słońca stada pingwinów powracają z mo-
rza do swoich norek na plaży, będziemy mogli 
obserwować to niezapomniane przedstawienie. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 290 km) 
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na lotnisko. Przelot do Alice Springs - 
30 tys. metropolii w środku Australii. Po przylo-
cie przejazd do lokalnego Muzeum Lotnictwa na 
terenie dawnego portu lotniczego, a następnie 
do „School of Air” specjalnej szkoły, gdzie dzięki 
nowoczesnej technice można uczyć dzieci odda-
lone ponad 2 tys. km od nauczyciela! Następnie 

pojedziemy poza miasto do grobu Johna Flynna 
- twórcy idei „latających doktorów” oraz do roz-
padliny skalnej Simson’s Gap - gdzie przy odro-
binie szczęścia dojrzymy żyjące tu małe kangury 
wallabie. Na koniec zwiedzania wjazd na punkt 
widokowy ponad miastem - wzgórze Anzac. 
Czas wolny na deptaku Todda. Zakwaterowanie 
i nocleg w Alice Springs. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Alice Springs. Odwiedzimy starą 
stację telegrafu, będącą miejscem narodzin mia-
sta oraz stację „latających doktorów”, gdzie zapo-
znamy się z unikalnymi rozwiązaniami świadcze-
nia usług medycznych na obszarze wielokrotnie 
przekraczającym obszar Polski. Następnie czeka 
nas kilkugodzinny przejazd przez interior do 
Kings Canyon drogą łączącą Darwin z Adelajdą, 
prowadzącą przez środek Australii. Będzie to 
okazja do spotkania rdzennych mieszkańców, 
żyjących tutaj w odizolowaniu od „złego” świata. 
Po południu dojazd do Kings Canyon i 4 godz. 
spacer krawędzią kanionu w Parku Narodowym 
Watarrka do rajskiego ogrodu i  imponujących 
skał świadczących o tym, że „czerwony środek 
Australii” był kiedyś dnem morskim (w przypad-
ku wysokiej temperatury - spacer możliwy wcze-
snym rankiem kolejnego dnia). Nocleg w bazie 
turystycznej w Kings Canyon. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd 
do Ayers Rock - „czerwonego centrum Australii”. 
Po drodze zobaczymy tzw. „zapomniany cud” - 
monolit Mt Conner. Po dojeździe do Yulara uda-
my się do miejsca zwanego Olgas lub w języku 
aborygeńskim Kata Tjuta, czyli “wiele głów”. Jest 

to zespół 36 monolitów skalnych, zlepieńców 
i piaskowców wznoszących się kilkadziesiąt me-
trów ponad równinę - jedno ze świętych miejsc 
Aborygenów. Przespacerujemy się wąwozem 
Walpa na zachód słońca nad Uluru. Nocleg w ba-
zie turystycznej w okolicach Ayers Rock. Czas na 
odpoczynek i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Wczesna pobudka i wyjazd ok. 5:00 
rano (bez śniadania) na wschód słońca nad 
Uluru. Przejazd w kierunku Ayers Rock - za-
trzymamy się u podnóża góry Uluru, która jest 
jedną z najbardziej znanych atrakcji przyrodni-
czo-geologicznych Australii. Uluru jest jednym 
z największych monolitów skalnych na świecie: 
długość ok. 3  km, szerokość 2,5 km, obwód 
9,4 km. Wznosi się 348 m ponad płaską, piasz-
czystą równinę i “wrasta” 6 km w głąb ziemi! Ten 
dziwny twór zbudowany jest ze skały osadowej 
- arkozy o charakterystycznej czerwonej barwie. 
Spacer u podnóża skały, gdzie odnaleźć można 
aborygeńskie rysunki naskalne. Wizyta w Cen-
trum Kultury Aborygeńskiej. Powrót do bazy 
turystycznej na śniadanie, a następnie przejazd 
na lotnisko i przelot do Sydney. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Sydney. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 9  Po śniadaniu całodzienna wędrów-
ka po Sydney: spacer do Hyde Parku, wizyta 
w  Katedrze NMP, pomnik korpusów ANZAC. 
W  planie zwiedzania także: QVB - lokalny 
„Harrods”, a przy nim pomnik Królowej Wik-
torii, Ratusz i Katedra Anglikańska. Kolejnym 
punktem będzie dzielnica portowa zbudowana 
z okazji olimpiady - Darling Harbour. Wjedzie-
my na wieżę widokową Westfield Tower, skąd 
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z 250 m będziemy podziwiać panoramę miasta 
(koszt ok. 29 AUD/os.). Następnie przejdziemy 
najstarszą ulicą Sydney, Macquarie Street, po 
drodze zobaczymy m.in. Parliament House, 
Sydney Hospital, NSW Library. Dzień zakoń-
czymy w Cirqular Quay w pobliżu Opera House 
i  Harbour Bridge - majestatycznego mostu 
w centrum miasta, wizytówki Sydney. Przejaz-
dy komunikacją miejską (dodatkowo płatne). 
Nocleg w okolicach Sydney. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wyruszymy w oko-
lice Sydney do Parku Olimpijskiego, będącego 
areną zmagań sportowców w 2000 r. Następ-
nie odwiedzimy lokalny park flory i fauny, gdzie 
można spotkać symbole kraju: kangury, koala 
i  itp. Dzień zakończymy w bajecznym Parku 
Narodowym Blue Mountains z dolinami, wo-
dospadami i skalistymi urwiskami oraz główną 
atrakcją regionu - formacją skalną Three Sisters. 
Wieczorem powrót w okolice Sydney i nocleg. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Spacer przez ogród botaniczny do 
Circular Quay skąd popłyniemy w rejs statkiem 
po zatoce Botany Bay do Manly - dzielnicy Syd-
ney położonej nad otwartym oceanem z pięk-
ną plażą i historyczną zabudową. Zobaczymy 
miasto rozlokowane nad wieloma zatokami 
z  perspektywy morskiej. Relaksująca kąpiel 
w oceanie i odpoczynek na plaży. Wczesnym 
popołudniem powrót do centrum Sydney i czas 
wolny. Polecamy np. wizytę w Akwarium w Dar-
ling Harbour, Muzeum Australii lub wejście na 
szczyt Mostu Portowego! Wieczorem przejazd 
na lotnisko i przelot do Cairns w stanie Qu-
eensland - miasta położonego na północnym 
wschodzie kontynentu, gdzie tropikalny klimat 
i najbogatsza na świecie Wielka Rafa Koralowa, 
pozwolą nam na ekscytujący odpoczynek. Za-
kwaterowanie w hotelu, wieczorem spacer po 
ulicach Cairns. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu czas wolny lub moż-
liwość uczestniczenia w  wycieczkach fakul-
tatywnych. Całodniowa wycieczka na Wielką 
Rafę Koralową (dodatkowo płatna, ok. 189 
AUD/os.) zaliczaną do największych cudów 
świata! Stanowi atrakcję turystyczną Australii 
nr 1. Będziemy pływać łodzią wśród mnóstwa 
kolorowych rybek i formacji koralowych, moż-
na tu spotkać także żółwie morskie. Możliwość 
nurkowania z butlą lub rurką i maską (sprzęt 
do nurkowania do wypożyczenia na statku za 
dodatkową opłatą, do snorklingu bez opłaty). 
Podczas rejsu lunch na pokładzie statku. Propo-
nujemy również wyjazd na Green Island i moż-
liwość odpoczynku na piaszczystej plaży wyspy 
koralowej (w pakiecie z lunchem i rejsem łodzią 
ze szklanym dnem lub sprzętem do snorklingu 
- opłata ok. 139 AUD/os.) oraz wyjazd miejskim 
autobusem poza miasto na plażę (ok. 20 AUD/
os.). Powrót do hotelu w Cairns późnym popo-
łudniem, nocleg.
 Dzień 13  Po śniadaniu, czas wolny na pla-
żowanie w Cairns, a dla chętnych całodzienna 
wycieczka do Lasu Deszczowego w okolice Ca-
irns (dodatkowo płatna, ok. 183 AUD/os.). Dzień 
rozpoczniemy w centrum kultury aborygeńskiej 
Tjapukai, gdzie można będzie poznać historie 
i  kulturę rdzennych Australijczyków, pokaz 
tańców, jedzenia i leków z buszu, a na koniec 
możliwość rzutu oszczepem i bumerangiem. 
Następnie przejazd do Kurandy - dawnej osady 
górniczej, z zachowaną do dziś oryginalną zabu-
dową, a także mnóstwem atrakcji, jak również 
sklepami i bazarem z pamiątkami. Dostaniemy 
się tam najdłuższą na świecie kolejką linową 
(Skyrail). Po drodze przystanki na spacer po Le-

sie Deszczowym oraz obserwację wodospadów 
Barron Falls. Powrót do Cairns późnym popołu-
dniem, historycznym pociągiem (Kuranda Sce-
nic Railway), który jeździ po trasie zawieszonej 
na półce skalnej, skąd oglądać będziemy Las 
Deszczowy i plantacje trzciny cukrowej. (Trasa 
ok. 40 km+przelot). Wieczorem powrót do Ca-
irns i przejazd na lotnisko. Przelot do Denpasar 
na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. 
 Dzień 14  Po śniadaniu czas wolny na plażo-
wanie lub dla chętnych wycieczka fakultatywna 
po wyspie (za dopłatą ok. 57 USD/os.). Odwie-
dzimy wioski rękodzielnicze, gdzie produkuje się 
wyroby ze złota, srebra, drewna oraz tkaniny, 
a także Jaskinię Słonia, hinduistyczne miejsce 
medytacji i świątynię Tirta Empul ze świętym 
źródłem. Po drodze zatrzymamy się aby obej-
rzeć panoramę aktywnego wulkanu i jeziora Ba-
tur. Lunch w lokalnej restauracji z niezwykłym 
widokiem, ze względu na położenie na krawędzi 
krateru Batur (wliczony w cenę wycieczki fakul-
tatywnej). W drodze powrotnej zobaczymy ma-
lownicze pola ryżowe i drzewa palmowe. Zwie-
dzimy również Gunung Kawi Sebatu Temple, co 
oznacza świątynię wyrzeźbioną w skale. Powrót 
do hotelu. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 15  Śniadanie. Czas wolny lub dla 
chętnych (za opłatą ok. 47 USD) wyjazd do 
pobliskiej wioski na charakterystyczne dla Bali 
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana.
 Dzień 16  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-
nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na 
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą 
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy 
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzal-
ną atmosferę przypominającą miasta indyjskie. 
Późnym wieczorem transfer na lotnisko i wylot 
do Polski samolotem rejsowym (bez przesiadki).
 Dzień 17  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi *** w  ocenie organizatora. Pokoje: 
2-osobowe (możliwość dostawki), we wszyst-
kich hotelach są wyposażone w łazienki z wc, 
klimatyzację i  TV. Uwaga: baza turystyczna 
w Yulara (1 nocleg) - skromne pokoje 2-os z ła-
zienkami w pokoju, Kings Rock Station (1 nocleg) 
- skromne pokoje 2-os z łazienkami na zewnątrz.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa-Singapur-
-Warszawa (bez przesiadki), przeloty lokal-
nymi liniami na trasach Singapur-Melbourne, 
Melbourne-Alice Springs, Ayers Rock-Sydney, 
Sydney-Cairns, Cairns-Denpasar, Denpasar-

-Singapur, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem wg pro-
gramu, wyżywienie jak w programie, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j. w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na 
wynagrodzenie dla lokalnych przewodników, 
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelne-
rów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety 
wstępu, przewodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 
440 USD płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek 
fakultatywnych wymienionych w  programie 
jako dodatkowo płatne, przejazdów komuni-
kacją miejską, wizy do Australii, dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki oraz napojów do 
posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Oferujemy możliwość wizo-
wania za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły 
zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwację.
Do Indonezji - zniesiono obowiązek wizowania 
dla obywateli polskich (Uwaga! Nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. W In-
donezji, Malezji i Singapurze nieakceptowane są 
dolary starych serii (sprzed 2009 r.); banknoty 
muszą być niezniszczone (bez naddarć).

Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż za-
zwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów 
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe in-
formacje na stronie R.pl.

CENA OD

19849 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: JAU

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.04 - 09.05 19849 27270

29.06 - 15.07 19849 27270

03.08 - 19.08 19849 27270

07.09 - 23.09 19849 27270

05.10 - 21.10 19849 27270

Dopłata za pok. 1 os. od 3750 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
v***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo-
czynek w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: Singapur • rezerwat orangutanów na Sumatrze • rejs po jeziorze Toba • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • przeloty lokalne w cenie

Singapur, Jawa, Bali i Sumatra 
– Wulkany i orangutany

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Lądowanie w Singapurze, odprawa 
paszportowa. Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (Uwaga! Zwracamy uwagę 
na singapurskie regulacje celne!). Wieczorem (w 
miarę możliwości czasowych) dla chętnych prze-
jazd metrem do hotelu Marina Bay Sands i wjazd 
na punkt widokowy na szczycie budynku, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na całe miasto (cena 

ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu w Singapurze.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot na Sumatrę. Przejazd z Meda-
nu do Parapat. Po drodze zobaczymy plantacje 
palm oleistych i  kauczuku. Zatrzymamy się 
także w Pematang Siantar, jednym z większych 
miast północnej Sumatry, gdzie odwiedzimy 
buddyjską świątynię Vihara Avalokitesvara 
z ponad dwudziestometrowym posągiem bo-
gini miłosierdzia (największym tego typu po-
sągiem w Indonezji). W trakcie przejazdu lunch. 
Po przyjeździe do Parapat rejs łodzią na wyspę 
Samosir. Kolacja i nocleg w hotelu na wyspie. 
(Trasa ok. 180 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Po śniadaniu całodzienny rejs ło-
dzią po jeziorze Toba. Zatrzymamy się w kilku 
okolicznych wioskach, gdzie będziemy mogli 
obserwować życie miejscowej ludności, zoba-
czyć ważne historycznie miejsca (m.in. sarko-
fag króla Sidabutara) i tradycyjną architekturę, 
a także obejrzeć ludowe tańce i zażyć kąpieli 
w spokojnych wodach jeziora. W czasie rejsu 
lunch. Następnie powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i powrót łodzią do miejscowości Pa-
rapat oraz przejazd przez tereny zamieszkane 
przez ludy Batak. Po lunchu odwiedzimy Lingga, 
gdzie będziemy mogli podejrzeć tradycyjny styl 
życia grupy etnicznej Karo Batak, wodospad Si-
pisopiso oraz drewniany pałac Ruma Bolon 
w Pematang Purba (odrestaurowany i  funk-
cjonujący jako muzeum). W czasie zwiedzania 
lunch. Zakwaterowanie i nocleg w Berastagi. 
(Trasa ok. 200 km).

 Dzień 6  Śniadanie w hotelu. Przejazd do 
Parku Narodowego Gunung Leuser, rezerwatu 
biosfery UNESCO. Po lunchu wybierzmy się do 
Bukit Lawang, gdzie odwiedzimy ośrodek opieki 
nad orangutanami zlokalizowany w pierwotnym 
lesie deszczowym. Spotkanie z przewodnikiem 
parku, a następnie umiarkowanie łatwy trek-
king w ślad za tropicielami zwierząt. Długość 
spaceru zależy od miejsca przebywania małp, 
a to zmienia się w ciągu dnia. Osobniki urato-
wane z niewoli można zwykle oglądać z bardzo 
bliska, natomiast zupełnie dzikie z odległości 
kilku metrów. W ciągu jednego spaceru może-
my spotkać czasem nawet kilka osobników, ale 
należy pamiętać, że małpy te poruszają się po-

jedynczo, a nie w grupach. Trasa prowadzi przez 
górzysty teren leśny, dlatego też radzimy zabrać 
wygodne, zakryte obuwie (najlepiej trekkingo-
we), ubranie zakrywające nogi i ramiona oraz 
repelent na owady. Przydadzą się także lornet-
ki. Władze parku narodowego mogą pobierać 
opłaty za fotografowanie i filmowanie na terenie 
rezerwatu. Późnym popołudniem zakwaterowa-
nie w hotelu w Bukit Lawang. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Medanu 
- centrum handlu, przemysłu naftowego i rolnic-
twa, zamieszkiwanego przez barwną mieszankę 
narodowości i mniejszości etnicznych. W czasie 
zwiedzania miasta zobaczymy m.in. Wielki Me-
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czet, Pałac Sułtana zbudowany w tradycyjnym 
stylu malajskim oraz zabytkową wieżę ciśnień 
- symbol miasta. Po lunchu czas wolny. 
Nocleg w hotelu w Medanie. 
Uwaga! Podczas zwiedzania 
meczetu i  innych miejsc 
kultu obowiązuje skromny 
strój - zakryte kolana oraz 
ramiona. (Trasa przelot 
wewnętrzny).
 Dzień 8  Wczesne śnia-
danie i  wykwaterowanie 
z  hotelu. Transfer na lotni-
sko i  przelot do Yogyakarty na 
Jawie. skąd udamy się na zwiedzanie 
Borobudur, jednej z największych i najlepiej 
zachowanych świątyń buddyjskich na świecie, 
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w. 
n.e. świątynia była religijnym centrum bud-
dyzmu na Jawie, a rangą jest porównywana 
z Angkor Wat w Kambodży czy Bagan w Bir-
mie. W miarę możliwości w drodze na nocleg 
do Yogyakarty zobaczymy jeszcze mniejszą 
świątynię Mendut. Po dotarciu do Yogyakarty 
transfer do hotelu nocleg. (Trasa ok. 90 km + 
przelot wewnętrzny).
 Dzień 9  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i  warsztatów produkujących batiki i  wyroby 
ze skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, 
największego i najbardziej imponującego kom-
pleksu świątyń hinduistycznych w Indonezji. 
Składa się on z ponad 50 świątyń, z których 
największa, Loro Jongrang jest pokryta płasko-
rzeźbą przedstawiającą epizody z Ramayany. 
Późnym popołudniem powrót do Yogyakarty 
na nocleg. Dla chętnych wieczorem wyjazd na 
przedstawienie oparte o Ramayanę, tradycyjny 
epos sanskrycki (za dopłatą ok. 45 USD). (Trasa 
ok. 40 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na dworzec 
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mo-
jokerto, a dalej autokarem do wioski Tosari. 
Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się 
w  porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można 
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu 
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub 
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo 
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 11  Nad ranem wyruszamy jeepami 
na wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały wi-

dok na wulkan Bromo i okolicę (należy zabrać 
ciepłą odzież). Następnie przejdziemy równinę 

wokół krateru, zwaną Morzem Piasku 
i  wejdziemy po 245 schodkach 

do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do 

hotelu na śniadanie i krótki 
odpoczynek. Następnie 
przejazd do Surabaya, jed-
nego z największych miast 

Indonezji, transfer na lotni-
sko i przelot do Denpasar na 

Bali. Przejazd do wybranego 
hotelu. (Trasa ok. 630 km).

 Dzień 12-13  Po śniadaniu czas wolny 
na wypoczynek nad morzem. Możliwość sko-
rzystania z wycieczki lokalnej po wyspie (płatna 
dodatkowo).
 Dzień 14  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot 
do Singapuru. Na początek zaproponujemy 
Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolo-
nialną, gdzie zobaczymy Padang - tereny re-
kreacyjne miasta położone w centrum dzielnicy 
biznesowej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, 
Sądu Najwyższego i Ratusza - łączące klasycz-
ną architekturę kolonialną z nowoczesnością 
drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni 
Zęba Buddy, monumentalnej budowli zapro-
jektowanej w stylu inspirowanym architekturą 
z okresu dynastii Tang. Następnie udamy się 
do Ogrodów Orchidei, gdzie można będzie 
podziwiać ok. 20 tys. kwiatów orchidei różnych 
odmian. Na zakończenie zwiedzania Singapuru 
odwiedzą Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie 
sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici tworzą 
niepowtarzalną atmosferę przypominającą 
miasta indyjskie. Późnym wieczorem transfer na 
lotnisko i wylot do Polski samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy,odpo-
wiadające standardowi ***/**** w ocenie orga-
nizatora. wyjątek! Bromo Cottage, Bukit Lawang 
i Samosir (**). Pokoje: we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i klimatyzację, 
a często w TV i często mini bar (dodatkowo 
płatny). Do dyspozycji gości: w hotelu restau-
racja i bar.
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
w katalogu „Wypoczynek Indonezja-Bali” i w 
systemie rezerwacyjnym R.pl.
Kategoria lokalna: **/***/****

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie 
Warszawa - Singapur - Warszawa, przeloty 
lokalnymi liniami na trasach Singapur-Medan, 
Medan-Yogyakarta, Surabaya-Denpasar oraz 
Denpasar-Singapur, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w hotelach (12 rozpoczętych dób ho-
telowych), transfery pociągami oraz klimatyzo-
wanym autokarem wg programu, wyżywienie 
jak w programie, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na wyna-
grodzenie dla lokalnych przewodników, napiwki 
dla kierowców, bagażowych, kelnerów, persone-
lu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, prze-
wodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 310 USD za 
osobę, płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek 
fakultatywnych wymienionych w  programie 
jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiada-
czy paszportów tymczasowych - konieczność 
wyrobienia wizy przed wylotem we własnym 
zakresie).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 

W Indonezji, Malezji i Singapurze nieakceptowa-
ne są dolary starych serii (sprzed 2009 r.); bank-
noty muszą być niezniszczone (bez naddarć). 
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż za-
zwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów 
wjeżdżających do Singapuru:

CENA OD

8449 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: SJB

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.04 - 02.05 8530 12070

30.04 - 14.05 8799 12470

04.07 - 18.07 8499 11999

25.07 - 08.08 8449 11999

15.08 - 29.08 8449 11999

Dopłata za pok. 1 os. od 1669 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: Singapur • Kuala Lumpur • fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara • tygiel kulturowy Malakki • Góry Camerona 
- piekne krajobrazy i plantacje herbaty • wypoczynek na Bali • przeloty lokalne w cenie

Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy  
z wypoczynkiem na Bali

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do 
Singapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 go-
dziny przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, 
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się 
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy 
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (UWAGA! Zwracamy uwa-
gę na singapurskie regulacje celne!). Następnie 
transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie 
i  odpoczynek po podróży. Nocleg w  hotelu 
w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-

wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-
nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na 
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą 
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy 
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzal-
ną atmosferę przypominającą miasta indyjskie. 
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) dla 
chętnych przejazd metrem do hotelu Marina Bay 
Sands i wjazd na punkt widokowy na szczycie 
budynku, skąd rozciąga się wspaniały widok na 
całe miasto (cena ok. 45 USD). Nocleg w Singa-
purze. (Trasa ok. 30 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd w kierunku Malakki. Po drodze 
przekroczymy granicę singapursko - malezyj-
ską (zmiana autokaru). W Malacce Odwiedzi-
my m.in. Muzeum Baba & Nyonya poświęcone 
kulturze Peranakan, świątynię Cheng Hoon 
Teng - najstarszą chińska świątynię w mieście, 
meczet Kampung Kling z niezwykłym dachem 
w kształcie piramidy, ulicę Jonker oraz „Czer-
wony Skwer” z ratuszem z czasów panowania 
holenderskiego (Stadhuys). Następnie zoba-
czymy Porta de Santiago - bramę pozostałą 
po szesnastowiecznej fortecy portugalskiej. Po 
drodze obejrzymy jeszcze replikę Flor de la Mar 
- portugalskiego statku, który zatonął w tym 
rejonie na początku XVI wieku wraz z cennym 
ładunkiem złota. Na zakończenie wejdziemy na 
Wzgórze Świętego Pawła, skąd rozpościera się 
panorama okolicy. Dodatkową atrakcją podczas 

zwiedzania będzie przejazd kolorowymi riksza-
mi. W trakcie zwiedzania lunch w lokalnej re-
stauracji. Nocleg w hotelu w okolicach Malakki. 
(Trasa ok. 330 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Malakki 
w  kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zoba-
czymy nowe centrum administracyjne Malezji 
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz 
futurystyczne miasto założone w  latach 90-
tych zgodnie z planami przeniesienia siedziby 
rządu z Kuala Lumpur. W trakcie zwiedzania 
lunch. Następnie przejazd do Kuala Lumpur 
i zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 160 km). 
Dla chętnych kolacja z programem artystycznym 
płatna dodatkowo ok. 55 USD/os.
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Kuala Lumpur. Poznawanie stolicy 
Malezji rozpoczniemy przejazdem na Plac Nie-
podległości, gdzie odwiedzimy Galerię KL i zo-
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baczymy z zewnątrz miedzy innymi budynek 
Sultana Adbula Samada. Ten charakterystyczny 
gmach mieścił niegdyś urzędy administracji ko-
lonialnej. Zobaczymy też z zewnątrz 
Pałac Królewski i  postmoder-
nistyczny Meczet Narodowy 
oraz hinduską świątynię Sri 
Maha Mariamman. Udamy 
się też do fabryki batiku, 
gdzie będzie możliwość 
poznania tej unikatowej 
malajskiej metody bar-
wienia tkanin i nabycia wy-
robów z  batiku. Po południu 
przejedziemy do jaskiń Batu, które 
są miejscem kultu hinduistycznego. Można tu 
podziwiać wapienne formacje i obserwować 
wiernych w trakcie modlitw. Na zakończenie od-
wiedzimy najbardziej rozpoznawalny drapacz 
chmur w Kuala Lumpur - Petronas Twin Towers, 
bliźniacze wieże mieszczące centrum handlowo 
biznesowe (wjazd na górę w cenie wycieczki). 
W trakcie zwiedzania obiad. Powrót do hotelu 
na nocleg. 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie, a  następnie 
podróż w głąb półwyspu w kierunku Parku Na-
rodowego Taman Negara. Po drodze odwiedzi-
my ośrodek opieki dla słoni i zatrzymamy się na 
obiad. Wieczorem, już po przyjeździe do Taman 
Negara, weźmiemy udział w ok. godzinnym 
spacerze po dżungli, który będzie dodatkową 
okazją do obserwowania przyrody parku (m.in. 
budzących się nocą owadów). Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie Parku. (Trasa ok. 220 km). 
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara zaleca-
my przewiewne ubranie (długie spodnie i dłu-
gie rękawy), sportowe buty, środek chroniący 
przed ukąszeniami oraz latarkę.
 Dzień 8  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
trekkingowa do wzgórza Teresek, skąd przy 
bezchmurnym niebie można będzie dojrzeć od-
ległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewod-
nik zapozna nas z ciekawostkami i atrakcjami 
parku. Po obiedzie udamy się łodzią do Lata 
Berkoh, gdzie zobaczymy malownicze kaska-
dy na rzece i utworzony przez nie basen, gdzie 
odważni będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg 
i kolacja w hotelu na terenie parku. 
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wyruszy-
my na około dwugodzinny rejs łodzią po Parku 
Narodowym Taman Negara. Trasa rejsu wiedzie 
przez bujne lasy deszczowe. Przy odrobinie 
szczęścia być może uda nam się zobaczyć ży-
jące tu zwierzęta: np.dzikie bawoły. Rejs kończy 
się w Kuala Tembeling, skąd autokar zabierze 
nas w dalszą drogę w kierunku Gór Camerona, 
najwyżej położonego regionu Malezji (wzniesie-

nia do 1500 m.n.p.m.). Po drodze zatrzymamy 
się na obiad. Nazwę swą góry te zawdzięczają 
badaczowi Williamowi Cameronowi, który był 

twórcą pierwszej mapy tego terenu, 
a jego badania przyczyniły się do 

rozwoju rolnictwa. Odwiedzi-
my jedną z plantacji i fabryk 
herbaty (będzie również 
okazja do degustacji) oraz 
lokalny targ owocowo-
-warzywny, gdzie będzie 

można skosztować miejsco-
wych smakołyków. Udamy się 

również do pobliskiej farmy mo-
tyli z licznymi owadami, patyczakami 

i skorpionami. Nocleg w hotelu hotelu na terenie 
Gór Camerona. (Trasa ok. 100 km). 
Uwaga! Wieczorami temperatura może spaść 
do ok. 15°C więc radzimy zabrać nieco cieplejszą 
odzież.
 Dzień 10  Po śniadaniu z Gór Camerona prze-
jedziemy w okolice Ipoh. Zwiedzimy świątynię 
buddyjską Sam Poh Tong mieszczącą się w ja-
skini. Następnie udamy się do Kuala Kangsar, 
aby zobaczyć meczet Ubudiah, uznawany za 
jeden z najpiękniejszych meczetów w Malezji. 
Przejazd do Kuala Lumpur, kolacja i  nocleg 
w okolicach stolicy (Trasa ok. 380 km)
 Dzień 11  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Denpasar na Bali. Przejazd do wy-
branego hotelu i czas wolny.
 Dzień 12-13  Po śniadaniu czas wolny na 
wypoczynek nad morzem. Możliwość korzy-
stania z wycieczek opcjonalnych: wycieczka po 
wyspie Bali (ok. 50 USD), wycieczka do górskiej 
miejscowości Beratan (ok. 50 USD), tradycyjne 
przedstawienie taneczne Kecak zwane „małpim 
tańcem” (ok. 40 USD).
 Dzień 14  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Sin-
gapuru. Następnie wylot do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: 
2- osobowe (możliwość dostawki), we wszyst-
kich hotelach są wyposażone w łazienki z wc, 
klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły 
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 

ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restau-
racja i bar.
Część pobytowa. Opisy poszczególnych ho-
teli w katalogu „Wypoczynek Indonezja-Bali” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Kategoria lokalna: ***/****
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie 
Warszawa - Singapur - Warszawa, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach (12 roz-
poczętych dób hotelowych), przelot lokalnymi 
liniami na trasach Kuala Lumpur-Denpasar 
i Denpasar-Singapur, transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. 
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 200 USD za 
osobę, płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek 
opisanych w programie jako płatne dodatkowo, 
dodatkowych posiłków podczas wycieczki, na-
poi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu i być biometryczny.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. 
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga! 
W Indonezji, Malezji i Singapurze nieakceptowa-
ne są dolary starych serii (sprzed 2009 r.); bank-

noty muszą być niezniszczone (bez naddarć).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż za-
zwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów 
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe in-
formacje na stronie R.pl

CENA OD

7599 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: SMJ

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.04 - 07.05 7749 10999

30.05 - 13.06 7599 10870

11.07 - 25.07 7849 10999

01.08 - 15.08 7949 10999

05.09 - 19.09 7699 10949

Dopłata za pok. 1 os. od 1300 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 999 zł

Wina Holiday 
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stano-
wisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura 
Podróży”, w  łączniku pomiędzy strefą B a C 
lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Wylot do Singapuru samolotem rejsowym (bez 
przesiadki).
 Dzień 2  Lądowanie w Singapurze, odprawa 
paszportowa. Następnie transfer z lotniska do 
hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podró-
ży. Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) 

dla chętnych do wyboru - przejazd metrem do 
hotelu Marina Bay Sands i wjazd na punkt wi-
dokowy na szczycie budynku, skąd rozciąga 
się wspaniały widok na całe miasto (cena ok. 
35 USD/os.). Nocleg w hotelu w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 

architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-
nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na 
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą 
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy 
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzalną 
atmosferę przypominającą miasta indyjskie. Po 
południu przejazd na granicę z Malezją i dalej 

w  stronę Malakki, zakwaterowanie i  nocleg. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
z Malakki w kierunku Kuala Lumpur. Zwiedza-
nie miasta rozpoczniemy od najbardziej roz-
poznawalnego drapacza chmur w Kuala Lum-
pur - Petronas Twin Towers, bliźniaczych wież, 
w których mieści się największy dom handlowy 
Malezji (wjazd na wieżę dla chętnych - dodatko-
wo płatny). Krótki czas wolny na zrobienie zdjęć. 
Następnie zobaczymy Pałac Królewski, postmo-
dernistyczny Meczet Narodowy Masijd Negara 

W programie: nowoczesne Kuala Lumpur • Singapur • egzotyczna fauna lasów namorzynowych • wypoczynek na wyspie Tioman 

Singapur i Malezja 
– Tropikalne Malaje z wypoczynkiem na Tioman 

Kuala Lumpur

Tajlandia

Wietnam

Indonezja
(Sumatra)

Singapur

Melakka Mersing

Tioman

MALEZJA

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Lot bezpośredni  

11
dni
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(z zewnątrz), Plac Niepodległości i położony 
nieopodal budynek Sułtana Abdula Samada - 
zbudowany w mauretańskim stylu, mieszczący 
obecnie Sąd Najwyższy. W przerwie - lunch. 
Następnie udamy się do Jaskiń Batu, które są 
miejscem świętym dla hinduistów. Można tu po-
dziwiać rozmaite wapienne formacje oraz obser-
wować wiernych w czasie modlitw. Wieczorem 
dla chętnych wycieczka „Kuala Lumpur nocą” 
(płatna dodatkowo ok. 60 USD/os.). W  pro-
gramie m.in. największa i najstarsza świątynia 
hinduistyczna w mieście - Sri Maha Mariamman, 
nocny targ w Dzielnicy Chińskiej, a na zakończe-
nie uroczysta kolacja w malezyjskiej restauracji, 
wraz z pokazami tańców z różnych regionów 
Malezji. Nocleg w hotelu w Kuala Lumpur. (Tra-
sa ok. 160 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd na spotkanie 
z malajską przyrodą. Dzień zaczniemy od wizyty 
w Parku Templera - rezerwatu chroniącego pier-
wotny las z licznymi strumieniami i wodospada-
mi. Następnie przejazd do Kuala Selangor, skąd 
wypłyniemy łodzią do estuarium rzeki Selangor, 
wśród zielonych lasów namorzynowych będzie-
my obserwować widowiskowe karmienie orłów. 
Po południu przejazd na wzgórze Bukit Melewati, 
gdzie będziemy oglądać dzikie langury srebrzy-
ste i makaki jawajskie. Kolacja w lokalnej restau-
racji. Wieczorem przejazd do Kampung Kuanatan 
- w czasie rejsu łodzią wiosłową nad rzeką Se-
langor będziemy mogli spotkać stada świetlików, 
zamieszkujące na drzewach berembang (uwaga: 
świetliki pojawiają się tylko w bezdeszczowe dni). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 140 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do Mersing, a  następnie 
przeprawa na wyspę Tioman i zakwaterowanie 
w hotelu. 
 Dzień 7-9  Czas wolny na wyspie Tioman na 
plażowanie, kąpiele słoneczne i morskie.
 Dzień 10  Śniadanie w  hotelu, następnie 
wykwaterowanie, transfer promem i autokarem 
do Singapuru. Wylot do Polski lotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 11  Lądowanie w Warszawie.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej klasy.
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Hotel **** przy plaży, śniada-
nia w cenie.
Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym Warszawa - Singapur - Warszawa 
(bez przesiadki), opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w hotelach (8 rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery klimatyzowanym autokarem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w  Warszawie, 
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagro-
dzenia dla lokalnych przewodników, opłaty na 
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelnerów 

etc. (łącznie bilety wstępu, koszt przewodni-
ków i napiwki ok. 120 USD/os., płatne pilotowi 
jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napoi do posiłków oraz wycieczek 
lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Konieczny jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Wiza do Malezji. W przypadku pobytów krót-
szych niż 90 dni wiza nie jest wymagana. 
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż za-
zwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów 
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe in-
formacje na stronie R.pl.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5649 zł

Kod imprezy: SIO

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.04 - 07.05 5849 8449

22.06 - 02.07 5649 8249

13.07 - 23.07 5720 8349

03.08 - 13.08 5720 8349

31.08 - 10.09 5649 8249

Dopłata za pok. 1 os. od 1421 

więcej na: R.pl
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W programie: Singapur • Kuala Lumpur • fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara • tygiel kulturowy Malakki • Góry Camerona 
- piękne krajobrazy i plantacje herbaty • wypoczynek na wyspie Tioman

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Lądowanie w Singapurze, odprawa 
paszportowa. Następnie transfer z lotniska do 
hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podró-
ży. Nocleg w hotelu w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-
nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 

Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 20 
tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na zakoń-
czenie zwiedzania Singapuru odwiedzą Państwo 
dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy sari, przy-
praw i wróżbici tworzą niepowtarzalną atmosferę 
przypominającą miasta indyjskie. Wieczorem dla 
chętnych przejazd metrem do hotelu Marina Bay 
Sands i wjazd na punkt widokowy na szczycie 
budynku, skąd rozciąga się wspaniały widok na 
całe miasto, oraz spacer do słynnych ogrodów 
przy zatoce, gdzie będziemy świadkami pokazu 
światło dźwięk (cena ok. 45 USD/os.). Nocleg 
w hotelu w Singapurze. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszamy w kierunku 
przejścia granicznego z Malezją i kontynuujemy 
przejazd do Malakki, jednego z  najstarszych 
miast Malezji. Po przyjeździe odwiedzimy m.in. 
Muzeum Baba & Nyonya poświęcone kulturze 
Peranakan, Świątynię Cheng Hoon Teng - naj-
starszą chińska świątynię w mieście, meczet 
Kampung Kling z niezwykłym dachem w kształ-
cie piramidy, Porta de Santiago - bramę pozo-
stałą po szesnastowiecznej fortecy portugalskiej 

oraz zatrzymamy się na zrobienie zdjęć przy sta-
rym holenderskim ratuszu (Stadhuys). Na zakoń-
czenie zwiedzania odwiedzimy Muzeum Morskie, 
mieszczące się w replice szesnastowiecznego 
statku Flor de la Mar. W trakcie zwiedzania lunch 
w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w okoli-
cach Malakki. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Malakki 
w  kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zoba-
czymy nowe centrum administracyjne Malezji 
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz 
futurystyczne miasto założone w latach 90-tych 
zgodnie z planami przeniesienia siedziby rządu 
z Kuala Lumpur. Po drodze zatrzymamy się na 
lunch. Po dojeździe do Kuala Lumpur zakwa-
terowanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Malezji 
rozpoczniemy od najbardziej rozpoznawalnego 
drapacza chmur w kraju - Petronas Twin Towers, 
bliźniaczych wież, w których mieści się najwięk-
szy dom handlowy Malezji. Wieczorem dla chęt-
nych uroczysta kolacja w malezyjskiej restauracji, 
wraz z pokazami tańców z różnych regionów Ma-
lezji (płatna dodatkowo ok. 45 USD/os.). 

 Dzień 6  Po śniadaniu w hotelu udamy się 
do Jaskiń Batu, które są miejscem świętym 
dla hinduistów. Można tu podziwiać rozmaite 
wapienne formacje oraz obserwować wier-
nych w czasie modlitw. Następnie zobaczymy 
Pałac Królewski, postmodernistyczny Meczet 
Narodowy Masijd Negara (z zewnątrz), Plac 
Niepodległości i położony nieopodal budynek 
Sułtana Abdula Samada - zbudowany w mau-
retańskim stylu, mieszczący obecnie Sąd Naj-
wyższy. W przerwie - lunch. W programie m.in. 
Galeria KL, spacer po dzielnicy chińskiej i wizyta 
w Central Market, gdzie w miarę możliwości bę-
dzie czas wolny na zakupy pamiątek. Powrót do 
hotelu i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu opuszczamy Kuala 
Lumpur i  jedziemy w kierunku Gór Camero-
na, najwyżej położonego regionu Malezji (do 
1500 m n.p.m.). Nazwę swą góry te zawdzię-
czają badaczowi Williamowi Cameronowi, który 
był twórcą pierwszej mapy tego terenu, a jego 
badania przyczyniły się do rozwoju rolnictwa. 
Odwiedzimy jedną z najpiękniej położonych 

Singapur i Malezja  
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Tioman 
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plantacji herbaty (możliwość płatnej degusta-
cji). Udamy się również do pobliskiej Farmy 
Motyli z licznymi owadami, patyczakami i skor-
pionami. Po drodze zatrzymamy się na lunch. 
Nocleg w  hotelu na terenie Gór Camerona. 
(Trasa ok. 220 km). Uwaga! Temperatura może 
spaść do ok. 15°C, szczególnie wieczorami, więc 
radzimy zabrać nieco cieplejszą odzież.
 Dzień 8  Po śniadaniu wyruszymy w stronę 
Labu Central, gdzie przesiądziemy się na łodzie 
i weźmiemy udział w około półtoragodzinnym 
rejsie po Parku Narodowym Taman Negara. 
Trasa rejsu wiedzie przez bujne lasy deszczowe 
i wioski wyłaniające się z dżungli. Rejs kończy 
się w Kuala Tahan, gdzie zakwaterujemy się 
w hotelu. Po drodze zjemy lunch.Wieczorem 
weźmiemy udział w ok. godzinnym spacerze 
po dżungli, który będzie dodatkową okazją do 
obserwowania przyrody Parku (m.in. budzących 
się nocą owadów). Nocleg i kolacja w hotelu na 
terenie Parku. (Trasa ok. 280 km).
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara należy 
koniecznie zabrać długie spodnie (nie jeansy), 
bluzę lub lekką kurtkę z długim rękawem, spor-
towe buty, środek chroniący przed ukąszeniami 
oraz latarkę.
 Dzień 9  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
trekingowa do wzgórza Teresik, skąd świetnie 
widać panoramę Parku, przy bezchmurnym 
niebie można będzie dojrzeć odległą Górę Ta-
han. Po drodze lokalny przewodnik wprowadzi 
nas w tajniki flory chronionej na terenie Parku. 
W  programie również wizyta w  obozowisku 
koczowniczego ludu Batek, gdzie zobaczymy 
krótki pokaz technik przetrwania w  dżungli. 
Po lunchu udamy się łodzią do Lata Berkoh, 

gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rze-
ce i utworzony przez nie basen, gdzie odważni 
będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie Parku.
 Dzień 10  Po wczesnym ((ok. 3 rano) wykwa-
terowaniu z hotelu przejazd do portu Mersing, 
przeprawa promowa na wyspę Tioman, zakwa-
terowanie w hotelu przy plaży.
 Dzień 11-13  Śniadania. Czas wolny na wyspie 
Tioman, kąpiele słoneczne i morskie.
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu, następnie wy-
kwaterowanie, transfer do Singapuru. Wylot do 
Polski samolotem rejsowym (bez przesiadki).
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej klasy.
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Hotel **** przy plaży, śniada-
nia w cenie.
Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Cena podstawo-
wa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym Warszawa - Singapur - Warszawa 
(bez przesiadki), zakwaterowanie w hotelach 
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem, wyżywienie wg 
programu, opiekę polskiego przedstawiciela na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskiego pilota 

podczas zwiedzania, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant stan-
dard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagro-
dzenia dla lokalnych przewodników, opłaty na 
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelnerów 
etc. (łącznie bilety wstępu, koszt przewodników 
i napiwki ok. 200 USD, płatne pilotowi jako pa-
kiet), dodatkowych posiłków podczas wycieczki, 
napoi do posiłków oraz wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Konieczny jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Wiza do Malezji. W przypadku pobytów krót-
szych niż 90 dni wiza nie jest wymagana. 
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż za-

zwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów 
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe in-
formacje na stronie R.pl.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6830 zł

Porządek bogatego Singapuru 
spotyka zgiełk nowoczesnego Kuala 
Lumpur. Głęboka zieleń najstarszego 
lasu deszczowego na świecie uzu-
pełnia zapach rosy na plantacjach 
herbaty. To tylko skrawek wyśmieni-
tej mieszanki Azjatyckich Tygrysów. 
Skosztujcie jej.

Klaudia Kasińska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: SIT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.04 - 02.05 6970 10020

23.04 - 07.05 6999 10049

25.04 - 09.05 7070 10149

30.04 - 14.05 7230 10370

30.05 - 13.06 6830 9830

27.06 - 11.07 6970 10020

04.07 - 18.07 6999 10049

11.07 - 25.07 7049 10049

18.07 - 01.08 7049 10049

25.07 - 08.08 6999 10049

01.08 - 15.08 6999 10049

08.08 - 22.08 6999 10049

15.08 - 29.08 7049 10049

05.09 - 19.09 6920 9949

19.09 - 03.10 6920 9949

Dopłata za pok. 1 os. od 1600 

więcej na: R.pl
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W programie: Kosmopolityczny Nowy Jork • Manhattan z Piątą Aleją • Central Park – najbardziej znany park świata • Rockefeller Centre 

• kolorowe Times Square • Empire State Building • wyspa Ellis ze Statuą Wolności • Wall Street • most Brookliński • lot śmigłowcem nad 
Manhattanem (płatny dodatkowo) • dolina rzeki Hudson – miejsce wytchnienia od nowojorskiego zgiełku • Bronx – niespokojna dzielnica

New York, New York

USA

Kanada

Hudson Valley
Nowy Jork

      –› Nowość 

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

      –› Możliwe loty bezpośrednie 

7
dni
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do USA. Przylot do Nowego Jorku, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, spotkanie z pilotem, transfer 
do hotelu, odpoczynek i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie środkowych części Manhattanu. Podjedzie-
my pod położony przy Piątej Alei spektakularny 
gmach Metropolitan Museum of Art, skąd roz-
poczniemy spacer po najbardziej znanym parku 
świata, Central Parku. Zobaczymy m.in. słynny 
egipski Obelisk, podarowany w XIX w. Stanom 
Zjednoczonym, czy największą w parku rzeźbę, 
posąg króla Jagiełły. Odwiedzimy Rockefeller 
Centre ze słynnymi rzeźbami i przylegającym 
do niego Radio City - jednym z  najważniej-
szych obiektów na muzycznej mapie Stanów 
Zjednoczonych. Staniemy na Times Square, na-
zywanym „rozdrożem świata”, przyprawiającym 
o zawrót głowy misz-maszu reklam, neonów, 
kolorów i  niezliczonych tłumów. Wejdziemy 
do katedry św. Patryka, przespacerujemy do 
nowojorskiej Biblioteki, zerkniemy na dworzec 
kolejowy Grand Central, a także wjedziemy na 
taras widokowy Empire State Building, skąd 
można podziwiać panoramę miasta. Powrót do 
hotelu, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua 
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, któ-
ra dla ponad 20 milionów emigrantów (w tym 
1,5 miliona Polaków) była pierwszym przystan-
kiem w  Ameryce. Po powrocie odwiedzimy 
dzielnicę finansową na Manhattanie znaną 
z wielu filmów z gmachem Giełdy Nowojorskiej 
w „roli głównej”, Wall Street, Federal Hall - miej-
sce zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona 
oraz historyczny kościół św. Trójcy. Następnie 
odwiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial), 
gdzie ulokowane były niegdyś symboliczne, 
bliźniacze wieże World Trade Center. To miej-
sce na zawsze będzie kojarzone z atakiem ter-
rorystycznym z 11 września 2001 r. Zobaczymy 
słynny Most Brookliński, jeden z najstarszych 
wiszących mostów na świecie. Miniemy potężny 
nowojorski Ratusz i znany z wielu filmów gmach 
sądów. Dojdziemy do obrzeży nowojorskiej Chi-
natown i Little Italy, a następnie dojdziemy do 
tętniącego życiem SoHo, eleganckiej dzielnicy 
zabytkowych budynków z żeliwnymi schodami, 
galerii sztuki i modnych restauracji. Zobaczymy 
Łuk Waszyngtona zbudowany dla uczczenia 
stulecia wyboru pierwszego prezydenta USA 
na urząd, będący jednocześnie początkiem naj-

słynniejszej ulicy świata, Piątej Alei. Powrót do 
hotelu metrem.
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Brooklynu, jednej z dzielnic Nowego Jorku, 
znajdującej się na zachodnim krańcu wyspy 
Long Island. Kultowe mosty Brookliński i Man-
hattański łączą go z Manhattanem, a w  jego 
skład wchodzą np. ekskluzywne DUMBO, sie-
dlisko niezależnej sztuki i muzyki Williamsburg, 
czy plaża Coney Island z jej parkami rozrywki. 
Odwiedzimy Greenpoint, jedno z największych 
skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. 
Przejedziemy przez Williamsburg, którego starą 
część zamieszkuje olbrzymia społeczność ultra 
ortodoksyjnych Chasydów, a nową upodobali 
sobie brooklyńscy hipsterzy, tworząc tu kwitną-
cą społeczność artystyczną pośród olśniewają-
cej gamy sklepów, restauracji i klubów nocnych. 
Wizyta w tej części miasta byłaby niekompletna 
bez przystanku na zdjęcia przy słynnej Jane’s 
Carousel: położona nad cieśniną East River 
karuzela oferuje widok na Most Brookliński 
i wieżowce centrum finansowego Nowego Jor-
ku. Stamtąd udamy się do centrum Brooklynu 
- niegdyś osobnego miasta, dziś najludniejszej 
nowojorskiej dzielnicy. Zwiedzimy fantastyczne 
Transit Museum, ulokowane na nieczynnej stacji 
metra. Zajedziemy także na Coney Island, słynną 
dzielnicę plażową z lunaparkami, molo i niezli-
czonymi restauracjami. Powrót do hotelu. (Trasa 
ok. 70 km). Dla chętnych (za dodatkową opłatą 
ok. 230 USD/os.) możliwość wzięcia udziału 
w  locie śmigłowcem nad Manhattanem. Rejs 
zapewnia spektakularne widoki „stolicy świata”.
 Dzień 5  Po śniadaniu pora na całodniowy 
wypad poza miasto, stanowiący doskonałą 
ucieczkę od nowojorskiego zgiełku. Skierujemy 
się do idyllicznej doliny rzeki Hudson (Hud-
son Valley), słynącej z sielskich krajobrazów, 
kolonialnych miasteczek oraz opływających 
w luksusy rezydencji bogatych nowojorczyków. 
Nasz szlak poprowadzi przez Sleepy Hollow, 
położoną nad rozlewiskiem rzeki wioskę z cza-
sów angielskich, w której narodziła się legenda 
o  bezgłowym jeźdźcu Washingtona Irvinga. 
Nic dziwnego, że dziś miejscowość słynie 
z halloweenowych uroczystości. Najważniejszą 
atrakcją miasta jest okazała rezydencja Kykuit, 
w której mieszkały cztery pokolenia Rockefelle-
rów. Obiekt znajduje się na wzgórzu otoczonym 
wspaniałymi ogrodami ze spektakularnym wi-
dokiem na rzekę Hudson. W drodze powrotnej 
przejedziemy przez owianą złą sławą nowojor-
ską dzielnicę Bronx, gdzie na własne oczy bę-
dziemy mogli się przekonać, jak wygląda rze-
czywistość. Przejazd do jednego z nowojorskich 
outletów na zakupy. Powrót do hotelu.

 Dzień 6  Po śniadaniu czas na samodzielne 
zwiedzanie Nowego Jorku. W godzinach popo-
łudniowych (w zależności od rozkładu lotów) 
wyjazd na lotnisko i wylot do Polski. 
 Dzień 7  Przylot do Polski.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); Nowy Jork - 5  rozpoczętych dób 
hotelowych. Pokoje: 2-osobowe, możliwe za-
kwaterowanie max. 3  os. dorosłych ale bez 
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest 
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wy-
żywienie: Śniadania amerykańskie: składają się 
głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydzia-
ne, owoce. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restaura-
cja oraz bar. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Nowego Jor-
ku i z Nowego Jorku do Warszawy (możliwe 
przesiadki), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach 3* - razem 5 rozpoczętych dób ho-
telowych, wyżywienie: śniadania (5) ; transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, obsłu-
gę polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalne-
go kontrahenta podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej (do uzyskania we własnym zakresie); 
kosztów realizacji programu zwiedzania (bile-
tów wstępu, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp) - ok. 255 USD (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-

wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6199 zł

Podążając śladami Wielkiej Emigracji, 
architektury art deco, mieszając się 
w nowojorskim tyglu kultury, ras 
i smaków, wsłuchując się w senny 
oddech Atlantyku, odkrywając 
wielkie tajemnice klanu Kennedych 
- zobaczmy razem miejsce narodzin 
państwa amerykańskiego. Przywi-
tajmy się z Wielką Damą Wolności, 
która niezmiennie wita wszystkich 
swym wdziękiem. Dajmy się zaczaro-
wać miastu, które nigdy nie zasypia. 

Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 06.05 6999 12199

21.05 - 27.05 6199 10870

11.06 - 17.06 6270 10999

25.06 - 01.07 6899 12030

09.07 - 15.07 6999 12199

23.07 - 29.07 6999 12199

06.08 - 12.08 6999 12199

20.08 - 26.08 6420 11230

27.08 - 02.09 6330 11099

10.09 - 16.09 6930 12099

24.09 - 30.09 6930 12099

08.10 - 14.10 6930 12099

22.10 - 28.10 6930 12099

Dopłata za pok. 1 os. od 2300 

Kod imprezy: UMN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy (lot bezpośredni) do USA. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. Przylot do Nowego Jorku, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem, 
transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Nowego 
Jorku. Zobaczymy m.in.: Metropolitan Opera 
oraz budynek Dacota. Następnie zawitamy 
do Central Parku, gdzie można cieszyć się za-
równo zaplanowanymi jak i improwizowanymi 
spektaklami. Krótki spacer po Central Parku 
m.in. Strawberry Fields. Zobaczmy Rockefeller 
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją. 
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzi-
my znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway, 
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską. 
Staniemy na Times Square w centrum Man-

hattanu, z  ogromną liczbą teatrów, sklepów 
i restauracji. W ciągu dnia wjazd na 86. piętro 
Empire State Building, skąd będziemy podzi-
wiać panoramę miasta. Po południu czas wolny 
na zakupy, spacery i samodzielne podziwianie 
uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu w No-
wym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua 
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która 
dla ponad 20 milionów emigrantów była pierw-
szym przystankiem w Ameryce. Odwiedzimy 
Wall Street, Federal Hall - miejsce zaprzysięże-
nia prezydenta Waszyngtona oraz historyczny 
kościół św. Trójcy. Następnie odwiedzimy Gro-
und Zero (9/11 Memorial), gdzie ulokowane były 
niegdyś wieże World Trade Center. Na koniec 
zobaczymy słynny Most Brooklyński na który 
wejdziemy by zobaczyć panoramę na Manhat-
tan od strony East River. Po południu czas wol-

ny na poznawanie uroków „Wielkiego Jabłka”. 
Wieczorem (dla chętnych, za dodatkową opłatą 
ok. 90-190 USD w zależności od dostępności 
biletów) wyjście na jedno z przedstawień na 
Broadwayu! Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu i transfer na lotnisko (w przypadku wieczor-
nego przelotu do Las Vegas, możliwa realizacja 
części zwiedzania Nowego Jorku tego dnia). 
Przelot do światowej stolicy hazardu i rozrywki - 
Las Vegas. Zakwaterowanie i zwiedzanie miasta. 
Zapraszamy do odwiedzenia najsłynniejszych 
kasyn Las Vegas, gdzie każdy czuje się jak mi-
lioner. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki 
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, a także zapie-
rającą dech w piersiach tańczącą fontannę przy 
hotelu Bellagio. Nocleg w hotelu w Las Vegas (w 
zależności od godzin przelotów, program może 
by realizowany w dniu 5.). (Trasa ok. 30 km).

 Dzień 5  Śniadanie i przejazd nad majesta-
tyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesję fo-
tograficzną” oraz spacer na punkt widokowy na 
moście łączącym Nevadę i Arizonę, przerzuco-
nym nad kanionem Rzeki Kolorado na wysokości 
ok. 0,5 km ponad lustrem wody. Dalej udamy się 
na zwiedzanie jednego z największych cudów 
natury na świecie: Wielkiego Kanionu Kolorado. 
Przespacerujemy się po słynnej szklanej platfor-
mie nad krawędzią kanionu (dodatkowo płatne 
ok. 30 USD/os.)! Zwiedzimy także rezerwat 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 
nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po Rzece Kolorado (do-
datkowo płatne; koszt ok. 229 USD/os. za ok. 
15-min lot oraz 10-min rejs po rzece). Powrót do 
Las Vegas na nocleg. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 

W programie: kosmopolityczny Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności • kasyna Las Vegas • Wielki Kanion Kolorado 

• Dolina Śmierci • Los Angeles • Beverly Hills • Universal Studios • Park Narodowy Yosemite • San Francisco - Golden Gate 

• przelot lokalny w cenie

USA – Oto Ameryka

Nowy Jork

Kanion Kolorado

USA

Las Vegas

Los Angeles

P.N.
Yosemite

Dolin
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Santa Monica

Solvang
Lompoc

Monterey

San
Francisco

Kanada

Meksyk

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT! 

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 
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położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperatu-
rze powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji 
zaproponujemy świadczenie zastępcze w po-
staci innej atrakcji). W  punkcie widokowym 
- Zabriskie Point zobaczymy bajeczny świat 
piaskowych skał nazwany Artist’s Pallete a tak-
że wyschnięte słone jezioro słynące z „wędru-
jących kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy 
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice Gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza. Po-
jedziemy do doliny Tuolumne Grove, gdzie zoba-
czymy sekwoje oraz do jednego z najstarszych 
Parków Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). 
Podziwiać tam będziemy malownicze formacje 
skalne wzdłuż bajkowej doliny Yosemite oraz 
najwyższy wodospad Ameryki. Te widoki z pew-
nością pozostaną na długo w naszej pamięci. (W 
niektórych terminach zimowych i wiosennych 
w związku z zamknięciem drogi SR120 - Tioga 
Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa; 
w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy 
Kalifornii - Sacramento). Przejazd na nocleg 
w okolice Manteca/Modesto. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki. W programie 
m. in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo 
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriań-
skim, Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta 
uliczka na świecie” Lombard Street i Golden 
Gate Park. Przejazd kolejką szynowo-linową 
“Cable Car”. Zobaczymy również na pogranicze 
najbardziej znanej dzielnicy mniejszości seksu-
alnych, czyli Castro i hipisowskiej komuny przy 
Ashbury & Haight. Nasze zwiedzanie ubarwimy 
rejsem po zatoce, podczas którego zobaczymy 
z bliska słynne więzienie Alcatraz i most Gol-
den Gate. Po południu czas wolny na spacery 
po mieście i zakupy przy Union Square. Nocleg 
i zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji San 
Francisco. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - zatrzyma-
my się na zdjęcia oraz odwiedzimy najsłynniej-
sze pole przy plaży Pebble. Następnie udamy 
się do centrum Monterey. Na nabrzeżu będzie 
czas wolny na obserwację fok i pelikanów, dla 

których lokalna zatoka jest miejscem lęgowym, 
a także na delektowanie się prawdziwymi, świe-
żymi ostrygami z Pacyfiku i zupą serową z kal-
marami (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie 
w okolicy Buellton/Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang. 
Następnie będziemy kontynuować przejazd le-
gendarną autostradą nr 1. Po drodze odwiedzi-
my rancho Prezydenta Reagana, z prawdziwym 
samolotem Air Force One oraz z Marine One, 
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy 
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „praw-
dziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny 
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy 
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route 
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu 
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los 
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglome-
racji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Śniadanie, wykwaterowanie 
i przejazd do Griffith Observatory, skąd można 
zobaczyć słynne stojące na zboczu pobliskiego 
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz po-
mnik James’a Deana. Następnie -Universal Stu-
dios, gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć 
się bliżej przemysłowi filmowemu. Podczas tej 
wizyty zdobędziemy informacje na temat reali-
zacji największych produkcji kinowych w Ame-
ryce. W programie różnorodne atrakcje, które 
sprawią, że można poczuć się prawdziwym 
aktorem. Powrót na nocleg do hotelu w aglo-
meracji L.A. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Los An-
geles, które rozpoczniemy od stacji kolejowej 
Union Station oraz starego miasta. Potem przy-
stanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Anio-
łów” - Rodeo Drive. Zobaczymy również Bever-
ly Hills i część L.A., gdzie usytuowane są domy 
gwiazd filmowych, takich jak Keanu Reeves, 
Courtney (brak możliwości jazdy po wewnętrz-
nych ulicach dzielnicy). Objazd skończymy przy 
słynnej alei gwiazd - Hollywood Boulevard 
z wmurowanymi pięcioramiennymi gwiazdami 
sław kina. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, 
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów. Póź-
nym popołudniem przejazd na lotnisko w Los 
Angeles i wylot do Polski. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych. 
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (11 rozpoczętych dób hotelowych: w No-
wym Jorku - 3, w Las Vegas - 2, w Bishop - 1, 
w Manteca/Modesto - 1, w San Francisco - 1, 
w Buellton/Lompoc - 1, w Los Angeles - 2). 
Śniadania amerykańskie: składają się głównie 
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny, 
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. 
Czasami dostępne są „hash browns” - placki 
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadko-
ścią są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku 
i z Los Angeles do Warszawy (lot bezpośredni), 
przelot wewnętrzny z Nowego Jorku do Las Ve-
gas, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania amerykańskie, transfery klimatyzo-
wanym autokarem, obsługę polskiego przed-
stawiciela podczas odprawy na lotnisku w Pol-
sce, opieka polskiego pilota i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, napiwków dla kierowców, 
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 490 USD 
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją 
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyj-
ne ceny w programie) oraz innych wydatków 
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej 
kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-

siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9299 zł

Zobacz wieżowce Nowego Jorku 
i spójrz w przepaść Wielkiego 
Kanionu. Poczuj żar Doliny Śmierci 
i zamocz stopy w chłodnym Pacyfiku. 
Oddaj się szaleństwu Las Vegas, zroś 
twarz bryzą wodospadów, posłuchaj 
odgłosów lwów morskich. Oto defi-
nicja różnorodności. Oto Ameryka!

Łukasz Augustowski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.05 - 15.05 9499 16370

08.05 - 20.05 9420 16249

15.05 - 27.05 9599 16549

22.05 - 03.06 9870 16999

30.05 - 11.06 9630 16599

06.06 - 18.06 9770 16820

14.06 - 26.06 9399 16199

20.06 - 02.07 9649 16620

27.06 - 09.07 9870 16999

03.07 - 15.07 10349 17799

04.07 - 16.07 9870 16999

10.07 - 22.07 10170 17499

11.07 - 23.07 9949 17149

17.07 - 29.07 10370 17820

18.07 - 30.07 10099 17370

24.07 - 05.08 10170 17499

25.07 - 06.08 9970 17149

31.07 - 12.08 10170 17499

01.08 - 13.08 9930 16999

07.08 - 19.08 10170 17499

08.08 - 20.08 9949 17149

14.08 - 26.08 10170 17499

15.08 - 27.08 10099 17320

22.08 - 03.09 9499 16370

29.08 - 10.09 9399 16370

05.09 - 17.09 9720 16749

12.09 - 24.09 9720 16749

19.09 - 01.10 9799 16870

26.09 - 08.10 9630 16599

03.10 - 15.10 9599 16549

10.10 - 22.10 9499 16549

17.10 - 29.10 9299 16370

Dopłata za pok. 1 os. od 3400 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy (możliwe przesiadki) do USA. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. Przylot do Nowego Jorku, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem, 
transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Nowego 
Jorku. Zobaczymy m.in.: Metropolitan Opera 
oraz budynek Dacota. Następnie zawitamy 
do Central Parku, gdzie można cieszyć się za-
równo zaplanowanymi jak i improwizowanymi 
spektaklami. Krótki spacer po Central Parku 
m.in. Strawberry Fields. Zobaczmy Rockefeller 
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją. 
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzi-
my znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway, 
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską. 
Staniemy na Times Square w centrum Man-
hattanu, z  ogromną liczbą teatrów, sklepów 
i restauracji. W ciągu dnia wjazd na 86. piętro 
Empire State Building, skąd będziemy podzi-
wiać panoramę miasta. Po południu czas wolny 

na zakupy, spacery i samodzielne podziwianie 
uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu w No-
wym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua 
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która 
dla ponad 20 milionów emigrantów była pierw-
szym przystankiem w Ameryce. Odwiedzimy 
Wall Street, Federal Hall - miejsce zaprzysięże-
nia prezydenta Waszyngtona oraz historyczny 
kościół św. Trójcy. Następnie odwiedzimy Gro-
und Zero (9/11 Memorial), gdzie ulokowane były 
niegdyś wieże World Trade Center. Na koniec 
zobaczymy słynny Most Brooklyński na który 
wejdziemy by zobaczyć panoramę na Manhat-
tan od strony East River. Po południu czas wol-
ny na poznawanie uroków „Wielkiego Jabłka”. 
Wieczorem (dla chętnych, za dodatkową opłatą 
ok. 90-190 USD w zależności od dostępności 
biletów) wyjście na jedno z przedstawień na 
Broadwayu! Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu i transfer na lotnisko (w przypadku wieczor-

nego przelotu do Las Vegas, możliwa realizacja 
części zwiedzania Nowego Jorku tego dnia). 
Przelot do światowej stolicy hazardu i rozrywki - 
Las Vegas. Zakwaterowanie i zwiedzanie miasta. 
Zapraszamy do odwiedzenia najsłynniejszych 
kasyn Las Vegas, gdzie każdy czuje się jak mi-
lioner. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki 
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, a także zapie-
rającą dech w piersiach tańczącą fontannę przy 
hotelu Bellagio. Nocleg w hotelu w Las Vegas (w 
zależności od godzin przelotów, program może 
by realizowany w dniu 5.). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 5  Śniadanie i przejazd nad majesta-
tyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesję 
fotograficzną” oraz spacer na punkt wido-
kowy na moście łączącym Nevadę i Arizonę, 
przerzuconym nad kanionem Rzeki Kolorado 
na wysokości ok. 0,5 km ponad lustrem wody. 
Dalej udamy się na zwiedzanie jednego z naj-
większych cudów natury na świecie: Wielkiego 
Kanionu Kolorado. Przespacerujemy się po słyn-
nej szklanej platformie nad krawędzią kanionu 
(dodatkowo płatne ok. 30 USD/os.)! Zwiedzimy 
także rezerwat Indian Hualapai. Dla chętnych lot 
helikopterem nad Wielkim Kanionem z lądowa-
niem na jego dnie i krótkim rejsem po Rzece 
Kolorado (dodatkowo płatne; koszt ok. 229 
USD/os. za ok. 15-min lot oraz 10-min rejs po 
rzece). Powrót do Las Vegas na nocleg. (Trasa 
ok. 480 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze 
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji zapro-

ponujemy świadczenie zastępcze w postaci in-
nej atrakcji). W punkcie widokowym - Zabriskie 
Point zobaczymy bajeczny świat piaskowych 
skał nazwany Artist’s Pallete a także wyschnięte 
słone jezioro słynące z „wędrujących kamieni”. 
W dalszej drodze zatrzymamy się w centrum tu-
rystycznym Furnace Creek oraz przy wydmach 
Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę Śmierci. Prze-
jazd w okolice Gór Sierra Nevada, nocleg w oko-
licy Bishop/Mamooth Lakes. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza. 
Pojedziemy do doliny Tuolumne Grove, gdzie 
zobaczymy sekwoje oraz do jednego z  naj-
starszych Parków Narodowych USA - Yosemite 
(UNESCO). Podziwiać tam będziemy malow-
nicze formacje skalne wzdłuż bajkowej doliny 
Yosemite oraz najwyższy wodospad Ameryki. 
Te widoki z  pewnością pozostaną na długo 
w naszej pamięci. (W niektórych terminach zi-
mowych i wiosennych w związku z zamknięciem 
drogi SR120 - Tioga Pass Road, wizyta w Yose-
mite jest niemożliwa; w zastępstwie proponuje-
my zwiedzanie stolicy Kalifornii - Sacramento). 
Przejazd na nocleg w okolice San Francisco. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki. W programie 
m. in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo 
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriań-
skim, Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta 
uliczka na świecie” Lombard Street i Golden 
Gate Park. Przejazd kolejką szynowo-linową 
“Cable Car”. Zobaczymy również na pogranicze 
najbardziej znanej dzielnicy mniejszości seksu-
alnych, czyli Castro i hipisowskiej komuny przy 

W programie: Kosmopolityczny Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności • kasyna Las Vegas • Wielki Kanion Kolorado 

• Dolina Śmierci • Los Angeles • Beverly Hills • Universal Studios • Park Narodowy Yosemite • San Francisco - Golden Gate 

• możliwy przelot bezpośredni

USA – Oto Ameryka de luxe 
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Ashbury & Haight. Nasze zwiedzanie ubarwimy 
rejsem po zatoce, podczas którego zobaczymy 
z bliska słynne więzienie Alcatraz i most Gol-
den Gate. Po południu czas wolny na spacery 
po mieście i zakupy przy Union Square. Nocleg 
i zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji San 
Francisco. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon Valley). 
Zatrzymamy się w miejscu będącym symbolem 
ery informatycznej - siedzibie Apple. Następnie 
przejazd do Monterey. Przejedziemy słynną 
prywatną trasą 17 Mile Drive - zatrzymamy się 
na zdjęcia oraz odwiedzimy najsłynniejsze pole 
przy plaży Pebble. Następnie udamy się do cen-
trum Monterey. Na nabrzeżu będzie czas wolny 
na obserwację fok i pelikanów, dla których lokalna 
zatoka jest miejscem lęgowym, a także na delek-
towanie się prawdziwymi, świeżymi ostrygami 
z Pacyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatko-
wo płatne). Zakwaterowanie w okolicy Buellton/
Lompoc/Santa Maria. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang. 
Następnie będziemy kontynuować przejazd le-
gendarną autostradą nr 1. Po drodze odwiedzi-
my rancho Prezydenta Reagana, z prawdziwym 
samolotem Air Force One oraz z Marine One, 
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy 
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „praw-
dziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny 
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy 
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route 
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu 
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los 
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglome-

racji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Śniadanie, wykwaterowanie 
i przejazd do Griffith Observatory, skąd można 
zobaczyć słynne stojące na zboczu pobliskiego 
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz po-
mnik James’a Deana. Następnie -Universal Stu-
dios, gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć 
się bliżej przemysłowi filmowemu. Podczas tej 
wizyty zdobędziemy informacje na temat reali-
zacji największych produkcji kinowych w Ame-
ryce. W programie różnorodne atrakcje, które 
sprawią, że można poczuć się prawdziwym 
aktorem. Powrót na nocleg do hotelu w aglo-
meracji L.A. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Los An-
geles, które rozpoczniemy od stacji kolejowej 
Union Station oraz starego miasta. Potem przy-
stanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Anio-
łów” - Rodeo Drive. Zobaczymy również Bever-
ly Hills i część L.A., gdzie usytuowane są domy 
gwiazd filmowych, takich jak Keanu Reeves, 
Courtney (brak możliwości jazdy po wewnętrz-
nych ulicach dzielnicy). Objazd skończymy przy 
słynnej alei gwiazd - Hollywood Boulevard 
z wmurowanymi pięcioramiennymi gwiazdami 
sław kina. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, 
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów. Póź-
nym popołudniem przejazd na lotnisko w Los 
Angeles i wylot do Polski. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów progra-
mu może ulec zmianie lub odwróceniu. Część 
z atrakcji może być sezonowo wyłączona ze 
zwiedzania.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych. 

HOTELE
Hotele **** wg kategoryzacji Rainbow o wyso-
kim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kate-
goryzacji obiektów); zwykle położone poza cen-
trami miast (11 rozpoczętych dób hotelowych: 
w Nowym Jorku - 3, w Las Vegas - 2, w Bishop/
Mamooth Lakes - 1, w San Francisco - 2, w Buell-
ton/Lompoc/Santa Maria - 1, w Los Angeles - 2).
Śniadania amerykańskie: składają się głównie 
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny, 
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. 
Czasami dostępne są „hash browns” - placki 
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadko-
ścią są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku 
i z Los Angeles do Warszawy (możliwe prze-
siadki), przelot wewnętrzny z Nowego Jorku do 
Las Vegas, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(razem 11 rozpoczętych dób hotelowych), wy-
żywienie: śniadania amerykańskie, transfery 

klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opieka polskiego pilota i ubezpiecze-
nie TU Europa - wariant standard (NW, KL, As-
sistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, napiwków dla kierowców, 
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 500 USD 
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją 
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyj-
ne ceny w programie) oraz innych wydatków 
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej 
kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Wycieczka w wersji de luxe, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień do-
datkowych, takich jak: maksymalnie 
20 osób w autokarze, wysokiej klasy 
hotele 4* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

14870 zł

Kod imprezy: USX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 07.05 15499 26399

16.05 - 28.05 15149 25799

23.05 - 04.06 15320 26099

06.06 - 18.06 15320 26099

04.07 - 16.07 15730 26770

08.08 - 20.08 15730 26770

15.08 - 27.08 15270 25999

05.09 - 17.09 15320 26099

19.09 - 01.10 14870 25349

03.10 - 15.10 15320 26099

Dopłata za pok. 1 os. od 5650 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles. Po wylądowa-
niu i dopełnieniu formalności przejazd do hotelu 
w aglomeracji Los Angeles, zakwaterowanie, 
nocleg. (Tras ok. 30 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wybierzemy się na 
zwiedzanie miejsc Los Angeles kojarzonych 
na całym świecie: dzielnic Hollywood i Beverly 
Hills. Zatrzymamy się w okolicy Dolby Theatre - 
miejsca, w którym wręczane są nagrody Amery-
kańskiej Akademii Filmowej, zwane popularnie 
Oskarami. Tuż obok znajdują się miejsca wcze-

śniejszych gali - Chiński Teatr Graumana i hotel 
Roosevelt, a  wszystko to mieści się wzdłuż 
Hollywood Walk of Fame. Przejedziemy sły-
nącą z kwitnącego życia nocnego oraz klubów 
muzycznych Sunset Boulevard, mijając m.in. 
Viper Room, Whiskey czy Roxy. Dojedziemy 
w ten sposób do Beverly Hills, gdzie po sfoto-
grafowaniu słynnego napisu z nazwą dzielnicy, 
odbędziemy spacer ulicą Rode Drive. Będąc 
jednym z największych skupisk luksusowych 
butików na świecie, ulica stanowi kwintesencję 
stylu życia najzamożniejszych części aglomera-
cji Los Angeles. Stamtąd przejedziemy do po-
bliskiej dzielnicy Westwood, znanej z drogich 
apartamentowców oraz miniaturowego cmen-
tarza, będącego miejscem spoczynku licznych 
gwiazd, jak choćby Dean Martin i Marilyn Mon-
roe. Kolejnym punktem programu będzie Santa 
Monica z  jednym z najsłynniejszych molo na 
świecie. Położone pięknie na skarpie nad Pacy-
fikiem miasto słynie z całorocznej wakacyjnej 
atmosfery i szerokich plaż. Odbędziemy spacer 
na molo, na którym stoi znak symbolicznie koń-
czący historyczną Trasę 66, a chętni będą mieli 
sposobność skorzystać z atrakcji lunaparku, bę-
dącego ikoną Los Angeles. Zobaczymy również 
Venice - kurort kojarzony kiedyś z artystyczną 
bohemą, a dziś z położonym na plaży skate par-
kiem i budkami ratowników, znanymi z serialu 
„Słoneczny patrol”. Powrót do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie centrum Miasta Aniołów. Los Angeles 
kojarzy się nie tylko jako stolica filmu, ale też jest 

ważnym miejscem na sportowej mapie świata. 
Dzięki decyzji MKOl w 2028 r. miasto po raz trzeci 
będzie gościło Igrzyska Olimpijskie. Zobaczymy 
Memorial Coliseum - obiekt, na którym w 1932 
i 1984 zorganizowano ceremonię otwarcia tej 
prestiżowej imprezy. Zobaczymy także pobliski 
University of Southern California - zatopiony 
w zieleni kompleks pięknych budynków, fon-
tann i pomników. Następnie miniemy halę spor-
towo-widowiskową Staples Center, na której 
rozgrywają zespoły NBA i NHL oraz tu właśnie 
najczęściej wręczane są „muzyczne Oskary”, na-
grody Grammy. Przejedziemy ulicą Broadway, 
główną arterią Dzielnicy Historycznej, mijając 
największe skupisko kin na świecie w latach 30. 

zeszłego stulecia. Zatrzymamy się przy „perle 
art deco”, budynku Eastern Columbia Lofts oraz 
przy kultowych kinach Orpheum i Million Dollar 
Theater. Odwiedzimy pełne znakomitych punk-
tów gastronomicznych Grand Central Market 
oraz skorzystamy z najkrótszej linii kolejowej 
świata, Angels Flight. Zobaczymy wspaniały 
gmach Biblioteki Publicznej oraz podejdziemy 
na Pershing Square, centralny punkt najwięk-
szego w USA skupiska sklepów jubilerskich, The 
Jewelry District. Miniemy znakomity przykład 
sztuki współczesnej - muzeum The Broad, sfoto-
grafujemy także jedno z najdoskonalszych dzieł 
Franka Gehry’ego, halę koncertową Walt Disney 
Hall. Zwiedzimy jeszcze najstarszą część miasta, 

W programie: w świecie gwiazd – Beverly Hills i Hollywood • zachwycające wybrzeże Pacyfiku • Santa Monica z najsłynniejszym molo świata  

• Los Angeles – z nieznanej strony • wyspa Santa Catalina – miejsce wypoczynku gwiazd dużego ekranu • Santa Barbara – kalifornijska riwiera 

• wypoczynek na plażach Kalifornii 

USA – Relaks w Mieście Aniołów 

Meksyk

USA

Los Angeles

Santa Catalina

Santa Barbara

Malibu

      –› Nowość   

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Możliwe loty bezpośrednie  

10
dni
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wyrosłą wokół kościoła Naszej Pani Królowej 
Aniołów, któremu Los Angeles zawdzięcza swo-
ją nazwę. Spacerowi po zabytkowej ulicy Olvera 
towarzyszy nieodparte wrażenie przebywania 
w  Meksyku. Zwiedzimy najstarszy istniejący 
dom w mieście, Avila Adobe, czas na zakup pa-
miątek. Następnie przejazd na odpoczynek na 
plaży Manhattan/Hermosa. Powrót do hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Long 
Beach/San Pedro i  wejście na pokład statku 
płynącego na wyspę Santa Catalina. Położo-
na w  południowej części archipelagu wysp 
Channel Islands, wyspa od ponad stu lat służy 
mieszkańcom Los Angeles jako ekskluzywne 
miejsce ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. 
W czasach największej świetności - w latach 30. 
XX w. - wyspa była chętnie wykorzystywanym 
plenerem filmowym hollywoodzkich reżyserów, 
jak również miejscem wypoczynku gwiazd. 
Dopłyniemy do „stolicy” Cataliny, miasteczka 
Avalon, znanego dzięki okazałemu budynkowi 
kasyna (Avalon Casino) oraz bogatej ofercie 
restauracyjno-zakupowej. Możliwość obejrzenia 
położonego nad zatoką miasteczka z punktu wi-
dokowego Buena Vista, czy podejścia do urokli-
wej Zatoki Zakochanych (Lovers’ Cove). W ciągu 
kilkugodzinnego pobytu na wyspie możliwość 
plażowania w klubach plażowych np. Descanso 
Beach (występują nieznaczne opłaty za wejście), 
lub odbycia trekkingu do Ogrodu Botanicznego 
Wrigley’a. Powrót statkiem do Long Beach/San 
Pedro, powrót do hotelu. (Trasa ok. 60 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowaie, czas 
na wyprawę do jednego z urokliwszych miejsc 
w okolicach Los Angeles, Santa Barbary. Poło-
żone na „Amerykańskiej Riwierze” miasto może 

poszczycić się spektakularnym położeniem na 
zboczach gór, bujną roślinnością i architekturą 
w stylu hiszpańskim. Zatrzymamy się przy misji 
św. Barbary, nazywanej „królową misji” ze wzglę-
du na pełną wdzięku architekturę i malownicze 
otoczenie. Jest to jedyna misja Kalifornii, która 
pozostała pod opieką franciszkanów od czasu 
jej założenia w  1786 r. Zobaczymy także Su-
perior Court - otoczony wspaniałym ogrodem 
architektoniczny klejnot miasta z salą rozpraw 
Mural Room i wieżą El Mirador. Obejrzymy też 
El Presidio de Santa Barbara, ufortyfikowaną 
osadę wojskową ze zrekonstruowaną kaplicą, 
Comandancii i Dzielnicach Ojca Ojca, a  także 
rekonstrukcje pomieszczeń, w których kiedyś 
był porucznik Prezydium; dwupiętrowa wieża 
widokowa; i piękny zabytkowy ogród z kłującą 
gruszką i winogronami. Za skrzydłem północnym 
znajdują się sady Whittaker z lat 40. XX wieku 
i stanowisko archeologiczne Ściany Obrony Ze-
wnętrznej Presidio. Wizyta w Santa Barbarze nie 
mogłaby się odbyć bez degustacji wina w jednej 
z winnic tego słynnego regionu winiarskiego. 
W drodze powrotnej zatrzymamy się w ulubio-
nym miejscu gwiazd hollywoodzkim, Malibu. 
Odwiedzimy jeszcze wzorowaną Willą Papirusów 
z Herkulanum willę Getty’ego (Getty’s Villa). Za-
kwaterowanie w hotelu w okolicy Oxnard. 
 Dzień 6-8  Wypoczynek na plażach Kalifor-
nii. Czas wolny na plażowanie, zakupy. Możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: 
Las Vegas (2 dniowe), San Francisco (2 dnio-
we), San Diego (1 dniowe) -dodatkowo płatne 
na miejscu.
 Dzień 9  Wykwaterowanie z hotelu ok. go-
dziny 10, przejazd na lotnisko w Los Angeles 
i wylot do Polski.

 Dzień 10  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych. 
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (8 rozpoczętych dób hotelowych: Los An-
geles - 4 noce część objazdowa, Oxnard - 4 noce 
część wypoczynkowa). Hotel na wypoczynek (4 
noce Oxnard) - Embassy Suites Mandalay Be-
ach by Hilton https://embassysuites3.hilton.com 
lub podobny 3*. Pokoje: 2-osobowe, możliwe 
zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych ale bez 
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest 
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wy-
żywienie: Śniadania amerykańskie: składają się 
głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydzia-
ne, owoce. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restaura-
cja oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles 
i z Los Angeles do Warszawy (możliwe prze-
siadki), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach 3* - razem 8 rozpoczętych dób ho-
telowych, wyżywienie: śniadania (8) ; transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, obsłu-
gę polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 

lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalne-
go kontrahenta podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej (do uzyskania we własnym zakresie); 
kosztów realizacji programu zwiedzania (bi-
letów wstępu, obsługi przewodników, baga-
żowych, kierowców, itp) - ok. 195 USD (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7670 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.04 - 09.05 7949 13799

14.05 - 23.05 7670 13320

28.05 - 06.06 7749 13449

11.06 - 20.06 7749 13449

25.06 - 04.07 9120 15749

09.07 - 18.07 8870 15320

23.07 - 01.08 9220 15899

06.08 - 15.08 9220 15899

20.08 - 29.08 8299 14370

03.09 - 12.09 8199 14199

Dopłata za pok. 1 os. od 3150 

Kod imprezy: UMZ

więcej na: R.pl
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W programie: Gwiazdorskie Los Angeles i Beverly Hills • San Francisco - Golden Gate • Park Narodowy Yosemite • Dolina Śmierci 

• kasyna Las Vegas • Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności • przelot lokalny w cenie

USA – Living in America

 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot z Warsza-
wy i przelot do USA. Przylot do Los Angeles, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, transfer do hotelu, 
odpoczynek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
 Dzień 2  Śniadanie i przejazd do Santa Moni-
ca. Przespacerujemy się po słynnym molo wy-
chodzącym głęboko w Ocean Spokojny. To także 
miejsce, w którym kończy się słynna „Route 66” 
i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu Fo-
rest Gump. Następnie przejazd do Beverly Hills 
na spacer słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo 
Drive. Dalej trasa zaprowadzi nas na słynną aleję 
gwiazd - Hollywood Walk of Fame. Przejdziemy 
do Dolby Theatre, miejsca corocznej gali wrę-
czania Oscarów, gdzie na czerwonym dywanie 
spotkają się najsłynniejsze osobistości kina 
oraz przejdziemy pod Grauman’s Chinese The-

atre, miejsce gdzie po raz pierwszy wręczono 
nagrody Amerykańskiej Akademii. Stamtąd już 
tylko kilka kwartałów dzieli nas od Griffith Ob-
servatory, skąd można zobaczyć słynne, stojące 
na zboczu pobliskiego wzgórza, bielejące litery 
„Hollywood” oraz ogrom aglomeracji Los Ange-
les. Po południu przejazd na nocleg do hotelu 
w okolicay Bakresfield. (Trasa ok. 230 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
dzień pośród wspaniałych pomników przyrody 
Kalifornii. Odwiedzimy Park Narodowy Sekwoi 
i Kings Canyon. Pierwszy z nich chroni wystę-
pujące naturalnie jedynie w Kalifornii sekwoje, 
pośród których niektóre liczą sobie nawet ponad 
3000 lat. Zobaczymy Las Olbrzymów - frag-
ment parku, na którym rośnie 5 z 10 najwięk-
szych drzew świata. Znajdujący się po sąsiedzku 
Park Narodowy Kings Canyon z poszarpanymi 
szczytami, rzekami i  rozległymi, bezludnymi 
obszarami sprawia wrażenie bardziej dzikiego. 

Przejedziemy widokową trasą Scenic Byway, 
zatrzymując się na sesje zdjęciowe i spacery. Po 
wizycie w parkach przejazd do hotelu w okolicy 
Fresno. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
dotrzemy nad Pacyfik, żeby przejechać słynną 
prywatną trasą 17 Mile Drive - szosa ta położona 
jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża– zatrzy-
mamy się na zdjęcia m.in. przy Birds Rock, oraz 
przy Lone Cypress - jednym z bardziej ikonicz-
nych obrazków Kalifornii. Następnie udamy się 
do centrum historycznego miasteczka Monterey. 
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację 
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest 
miejscem lęgowym, a także na delektowanie się 
prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku 
i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płat-
ne). Wizyta w Kalifornii byłaby niekompletna 
bez skosztowania jednego z tamtejszych win. 
Wizyta w jednej z winnic w rejonie Monterey-
-Santa Cruz. Po degustacji przejazd do hotelu 
w okolicy San Jose. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie naj-
bardziej lubianego miasta Ameryki, gdzie 
znajdziemy rzędy eleganckich domów, sławną 
kolejkę szynowo-linową, skupiska etnicznych 
dzielnic i kolorowe nabrzeże. W programie m. 
in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo 
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriań-
skim, Fisherman’s Wharf z mnóstwem restau-
racji i sklepików, “najbardziej kręta uliczka na 
świecie” Lombard Street i Golden Gate Park. 

Przejedziemy również przez najbardziej znaną 
dzielnicę mniejszości seksualnych, czyli Castro 
i hipisowskiej komuny przy Ashbury & Haight. 
Wszystko to tworzy unikalną atmosferę miasta. 
Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem po zatoce, 
podczas którego zobaczymy z  bliska słynne 
więzienie Alcatraz i most Golden Gate. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg w  okolice 
Stockton. (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza. 
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków 
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Od-
wiedzimy bajkowo wyrzeźbioną przez lodowiec 
dolinę Yosemite. Czas na spacery i delektowa-
nie się oszałamiającymi widokami. Po południu 
wyruszymy do Wschodniej Kalifornii, po drodze 
mijając jezioro Tenaya i przełęcz Tioga (3031 m 
n.p.m.). (W niektórych terminach zimowych 
i wiosennych w związku z zamknięciem drogi 
SR120 - Tioga Pass Road, wizyta w Yosemite jest 
niemożliwa; w zastępstwie proponujemy zwie-
dzanie stolicy Kalifornii - Sacramento). Przejazd 
na nocleg w okolice Bishop. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu i wykwa-
terowaniu przejazd do jednego z najbardziej 
niesamowitych miejsc w Ameryce - Parku Na-
rodowego Doliny Śmierci. Zobaczymy bajeczny 
świat piaskowych skał w okolicy Artist’s Pallete, 
które ze względu na obecność wielu minerałów 
przybierają fantazyjne barwy, a także wyschnię-
te słone jezioro słynące z „wędrujących kamie-
ni”. Będziemy w najgłębszej depresji Ameryki 
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Północnej, otoczonej czerwonymi piaskowcami 
oraz w punkcie widokowym - Zabriskie Point. 
Przejazd do Las Vegas, zakwaterowanie w ho-
telu. Wieczorem zwiedzanie miasta: zobaczy-
my tu kanały Wenecji oraz uliczki Rzymu wraz 
z fontanną di Trevi, spektakularny wybuch wul-
kanu przy hotelu The Mirage i zapierającą dech 
tańczącą fontannę przy hotelu Bellagio. Nocleg 
w hotelu w Las Vegas (program może być re-
alizowany w dniu 7 lub 8 imprezy). Powrót na 
nocleg w hotelu. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 8  Śniadanie i przejazd na zwiedza-
nie jednego z największych cudów natury na 
świecie: Wielkiego Kanionu Kolorado. Przespa-
cerujemy się po słynnej szklanej platformie nad 
krawędzią kanionu (dodatkowo płatne ok. 30 
USD). Zwiedzimy także rezerwat Indian Huala-
pai. Dla chętnych lot helikopterem nad Wielkim 
Kanionem z lądowaniem na jego dnie i krótkim 
rejsem po rzece Kolorado (dodatkowo płatne, 
koszt ok. 229 USD za ok. 15-min lot oraz 10-
min rejs po rzece). Powrót do Las Vegas i czas 
wolny (w zależności od godziny przelotu). 
Wieczorem przejazd na lotnisko w Las Vegas 
i całonocny przelot na Wschodnie Wybrzeże. 
(Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Po wylądowaniu śniadanie i prze-
jazd do Waszyngtonu. Zobaczymy najciekawsze 
zakątki miasta. Zatrzymamy się przy monu-
mentalnym mauzoleum prezydenta Abrahama 
Lincolna, spod którego widać rozmach i skalę 
National Mall - olbrzymiego terenu zieleni 
obudowanego najważniejszymi instytucjami 
państwowymi, muzeami i pomnikami. Miniemy 
znajdujące się tuż obok pomniki poświęcone 
Bohaterom Wojny Wietnamskiej oraz Wojny 
Koreańskiej i dojdziemy aż pod wznoszący się 
prawie na 170 m obelisk - Pomnik Waszyngtona. 
Zobaczymy także Biały Dom i stojący nieopo-
dal pomnik Tadeusza Kościuszki. Zatrzymamy 
się także przy Kapitolu - siedzibie Kongresu 
i Senatu. Przespacerujemy jeszcze po cmen-
tarzu Arlington, gdzie znajdują się groby rodu 
Kennedych. Cmentarz został założony podczas 
wojny secesyjnej, tu pochowani są weterani 
z wszystkich wojen, w których brały udział Stany 
Zjednoczone w całej swej historii. Zakwatero-
wanie i nocleg w okolicy Waszyngtonu. (Trasa 
ok. 350 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
zwiedzanie Filadelfii. Zaczniemy od spaceru 
nad rzeką Schuylkil, gdzie zobaczymy pięknie 
wkomponowane w nabrzeże zabytkowe obiekty 
wodociągów Fairmount Waterworks oraz mo-
numentalny gmach Filadelfijskiego Muzeum 
Sztuki ze słynnymi schodami. Przemieszczając 
się do ścisłego centrum miniemy nobliwe Mu-
zeum Rodina, Fundację Barnesa, czy Instytut 
Franklina, najchętniej odwiedzane w Ameryce 
muzeum nauk. Zajrzymy na targ Reading Termi-
nal, gdzie w hali dawnego dworca kolejowego 
zebrano pod jednym dachem największy wybór 
produktów od egzotycznych po lokalne, w tym 
wytwarzanych przez społeczność Amiszów. 
W Filadelfii obejrzymy także miejsce narodzin 
amerykańskiej demokracji - historyczny budy-
nek Independence Hall położony przy eleganc-
kim zieleńcu, przy którym znajduje się słynny 
Dzwon Wolności. Zajrzymy do Polsko-Amery-
kańskiego Centrum Kultury i przespacerujemy 
eleganckimi uliczkami o  charakterystycznej 
ceglanej zabudowie. Dalej ruszymy do Nowego 
Jorku. Zakwaterowanie i nocleg w Nowym Jor-
ku. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu poranny rejs stat-
kiem na spacer po wyspie gdzie mieści się 

Statua Wolności, a  następnie rejs na wyspę 
Ellis, która dla ponad 20 milionów emigrantów 
(w tym 1,5 miliona Polaków) była pierwszym 
przystankiem w  Ameryce. Po powrocie od-
wiedzimy dzielnicę finansową na Manhattanie 
znaną z wielu filmów z gmachem Giełdy Nowo-
jorskiej w „roli głównej”, Wall Street, Federal 
Hall - miejsce zaprzysiężenia prezydenta Wa-
szyngtona oraz historyczny kościół św. Trójcy. 
Następnie odwiedzimy Ground Zero (9/11 Me-
morial), gdzie ulokowane były niegdyś symbo-
liczne, bliźniacze wieże World Trade Center. To 
miejsce na zawsze będzie kojarzone z atakiem 
terrorystycznym z 11 września 2001 r. Na koniec 
zobaczymy słynny Most Brookliński, jeden 
z najstarszych wiszących mostów na świecie 
- na który wejdziemy i obejrzymy panoramę 
Manhattanu od strony East River. Po południu 
czas wolny na poznawanie uroków „Wielkiego 
Jabłka”. Po południu czas wolny na zakupy, 
spacery i samodzielne odkrywanie uroków No-
wego Jorku. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu i wykwaterowaniu po-
ranne zwiedzanie Nowego Jorku - epicentrum 
globalnej kultury, rozrywki i finansów. W drodze 
do Midtown przejedziemy przez tętniące życiem 
SoHo. Zobaczymy Metropolitan Opera oraz 
budynek The Dakota. Następnie zawitamy do 
Central Parku, gdzie wśród naturalnego piękna 
przyrody, można cieszyć się zarówno zaplano-
wanymi jak i  improwizowanymi spektaklami. 
Zobaczmy Rockefeller Center i przespaceruje-
my się słynną Piątą Aleją z jej najdroższymi na 
świecie sklepami. Wejdziemy do Katedry św. 
Patryka, odwiedzimy znaną dzielnicę teatralną 
z aleją Broadway, dworzec Grand Central, Biblio-
tekę Nowojorską i Operę Metropolitan. Stanie-
my na Times Square w centrum Manhattanu. 
W ciągu dnia wjazd na 86 piętro Empire State 
Building, jednego z głównych symboli Nowe-
go Jorku, skąd będziemy podziwiać panoramę 
miasta. Po południu przejazd na lotnisko i wylot 
nocnym rejsem do Polski. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
W przypadku zamknięcia drogi SR120, umoż-
liwiającej przejazd do i przez Park Narodowy 
Yosemite (np. z powodu warunków atmosfe-
rycznych) zostanie zrealizowany program za-
stępczy - zwiedzanie Sacramento.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast - (10 rozpoczętych dób hotelowych: Los 
Angeles - 1, Bakersfield  – 1, Fresno - 1, San Jose 
- 1, Stockton - 1, Bishop - 1, Las Vegas - 1, Wa-
szyngton - 1, Nowy Jork - 2). Pokoje: 2-osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-
ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wyżywienie: Śniadania amerykańskie. Do dys-
pozycji gości: restauracja oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles 
i z Nowego Jorku do Warszawy (możliwe prze-
siadki), przelot wewnętrzny z Las Vegas (lub 
okolic) do Nowego Jorku, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 10 rozpoczętych dób 

hotelowych), wyżywienie: śniadania ame-
rykańskie, transfery klimatyzowanym auto-
karem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 
polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa 
- wariant standard (NNW, KL, CP, Assistance 
oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, napiwków dla kierowców, 
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 445 USD/
os. (płatne na miejscu jako pakiet); przejazdów 
komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych 

(orientacyjne ceny w programie) oraz innych 
wydatków osobistych i pozostałych nie ujętych 
powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostęne na r.p oraz w systemie 
rezerwacyjnym. 

CENA OD

9170 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Nasz podbój Ameryki rozpoczniemy 
tam, gdzie kończy się słynna „Route 
66”, czyli na molo w Santa Monica. 
W Los Angeles policzymy gwiazdy, 
ale nie na niebie, tylko na Walk of 
Fame. W San Francisco wpleciemy 
kwiaty we włosy. Naszą obecnością 
ożywimy Dolinę Śmierci. Wygramy 
fortunę w kasynie w Las Vegas, by 
móc ją wydać w sklepach na Piątej 
Alei w Nowym Yorku. A to tylko 
nieliczne z atrakcji jakie jakie czekają 
na nas w USA!

Joanna Jasitczak
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: UMA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.04 - 11.05 9499 16370

13.05 - 25.05 9170 15820

27.05 - 08.06 9170 15820

10.06 - 22.06 9270 15999

24.06 - 06.07 9620 16570

08.07 - 20.07 9720 16749

15.07 - 27.07 9720 16749

22.07 - 03.08 10070 17320

05.08 - 17.08 10199 17549

12.08 - 24.08 9849 16949

19.08 - 31.08 9849 16949

02.09 - 14.09 9420 16249

16.09 - 28.09 9420 16249

30.09 - 12.10 9420 16249

14.10 - 26.10 9420 16249

Dopłata za pok. 1 os. od 2629 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Bostonu. Po wylądowaniu 
i dopełnieniu formalności przejazd do hotelu 
w okolicy Bostonu, zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy na zwiedza-
nie Bostonu. Zaczniemy od starego portu, gdzie 
zobaczymy USS Constitution, najstarszy pozo-
stający w czynnej służbie okręt świata. Kolejnym 
punktem będzie najstarszy publiczny park w kra-
ju, Boston Common, skąd przejdziemy obok State 
House - siedziby stanu Massachusetts pod cmen-
tarz Granary - zabytkową nekropolię. Zerkniemy 
na związany z historią niepodległości budynek 
Old South Meeting House i zobaczymy Old State 

House - wspaniałą dawną siedzibę Kongresu 
stanowego zagubioną pośród eleganckich biu-
rowców z początków XX w. Spacer zakończymy 
na Faneuil Market. Kolejnym punktem programu 
będzie Salem, zabytkowe miasto znane z XVII-
-wiecznych procesów czarownic było niegdyś 
najzamożniejszym w kraju. Do miasta dotrzemy 
tak, jak w jego początkach docierało większość 
podróżnych - statkiem. Po około godzinnym rej-
sie znajdziemy się w salemskim porcie. (Uwaga! 
Możliwe zwiedzanie Salem w pierwszej kolejności 
przed Bostonem. Wówczas rejs statkiem odbę-
dzie się z Salem do Bostonu.) Powrót do hotelu 
na nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
udamy się do Cambridge, w którym znajduje się 
uznawany za najlepszy w świecie Uniwersytet 
Harvarda. Następnie udamy się przejedziemy 
do Providence, gdzie odbędziemy spacer po 
maleńkim centrum miasta. Zobaczymy nabrze-
że rzeki pięknie zagospodarowane biurowcami, 
gmachami użyteczności publicznej i kawiarniami 
oraz ulubione miejsce spotkań mieszkańców mia-
sta - Waterplace Park. Kolejno przejedziemy do 
Connecticut, gdzie w New Haven sfotografujemy 
zabudowania kolejnego ze wspaniałych amery-
kańskich uniwersytetów - Yale, w tym dziedziniec 
Starego Kampusu z bramą Phelp i strzelistą wieżę 
Harkness, przespacerujemy się zadbanym zieleń-
cem New Haven Greens, położonym w samym 
centrum miasta. Następnie przejedziemy wzdłuż 
cieśniny Long Island do Nowego Jorku. Zakwate-
rowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua 
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która 
dla ponad 20 milionów emigrantów (w tym 1,5 

miliona Polaków) była pierwszym przystankiem 
w Ameryce. Po powrocie odwiedzimy dzielnicę 
finansową na Manhattanie, Federal Hall oraz 
historyczny kościół św. Trójcy. Następnie od-
wiedzimy Ground Zero, na koniec zobaczymy 
słynny Most Brookliński, jeden z najstarszych 
wiszących mostów na świecie. Po południu czas 
wolny na zakupy, spacery i samodzielne odkry-
wanie uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu 
w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
dalsze zwiedzanie Nowego Jorku. W drodze do 
Midtown przejedziemy przez tętniące życiem 
SoHo, zobaczymy Metropolitan Opera oraz bu-
dynek The Dakota. Następnie krótki spacer po 
Central Parku m.in. Strawberry Fields z pamiąt-
kową mozaiką Imagine. Zobaczmy Rockefeller 
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją. 
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzi-
my znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway, 
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską 
i Operę Metropolitan. Staniemy na Times Square 
w samym centrum Manhattanu,. W ciągu dnia 
wjazd na 86 piętro Empire State Building, jedne-
go z głównych symboli Nowego Jorku. Następnie 
po południu przejazd do hotelu w okolicy Filadel-
fii, zakwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 310 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zwiedzanie Filadelfii. Zaczniemy od spaceru 
nad rzeką Schuylkil, gdzie zobaczymy pięknie 
wkomponowane w nabrzeże zabytkowe obiekty 
wodociągów Fairmount Waterworks oraz monu-
mentalny gmach Filadelfijskiego Muzeum Sztuki 
ze słynnymi schodami. Przemieszczając się do 
ścisłego centrum miniemy nobliwe Muzeum Ro-
dina, Fundację Barnesa, czy Instytut Franklina, 
najchętniej odwiedzane w Ameryce muzeum 

nauk. W Filadelfii obejrzymy także miejsce na-
rodzin amerykańskiej demokracji - historyczny 
budynek Independence Hall położony przy 
eleganckim zieleńcu, przy którym znajduje się 
słynny Dzwon Wolności. Zajrzymy do Polsko-
-Amerykańskiego Centrum Kultury i przespa-
cerujemy eleganckimi uliczkami o charaktery-
stycznej ceglanej zabudowie. Dalej ruszymy do 
stanu Maryland, w którym zatrzymamy się w hi-
storycznym mieście Baltimore. Słynie ono jako 
miejsce spisania amerykańskiego hymnu „Star 
Spangled Banner”.Przystań otoczona wspania-
łymi muzeami, słynnym akwarium i niezliczoną 
ilością restauracji stanowi wdzięczny obiekt do 
fotografowania. Po wizycie w Baltimore przejazd 
od hotelu w okolicy Waszyngtonu - zakwatero-
wanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Waszyngtonu, podczas którego 
zobaczymy najciekawsze zakątki miasta. Za-
trzymamy się m. in. przy Kapitolu - siedzibie 
Kongresu i Senatu, spod którego widać rozmach 
i skalę National Mall - olbrzymiego terenu ziele-
ni obudowanego najważniejszymi instytucjami 
państwowymi, muzeami i pomnikami. Pośrod-
ku National Mall wznosi się prawie 170-metrowy 
obelisk - Pomnik Waszyngtona. Zatrzymamy 
się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przed 
frontem Białego Domu. Następnie spacerem 
udamy się do monumentalnego mauzoleum 
prezydenta Abrahama Lincolna. Po drodze 
zobaczymy pomniki poświęcone Bohaterom 
Wojny Wietnamskiej oraz Wojny Koreańskiej. 
Następnie przejazd przez rzekę Potomac i spa-
cer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się 
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założo-
ny podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są 

USA – Atlantic Highway
W programie: Boston – elegancka stolica Nowej Anglii • Salem – miasto czarownic • Rhode Island – najmniejszy stan USA • Harvard i Yale – 
najlepsze uczelnie świata • Nowy Jork – spacer po Manhattanie • Filadelfia – droga do niepodległości • Waszyngton – Biały Dom i Kapitol 

• Orlando – paki rozrywki • Miami – słoneczne plaże w kubańskich rytmach • przelot lokalny w cenie

USA

Kanada
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Waszyngton

Orlando Cape Canaveral
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weterani z wszystkich wojen, w których brały 
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. 
Następnie transfer na lotnisko w Waszyngtonie 
i przelot do Orlando. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Orlando (Trasa ok. 60 km+przelot).
 Dzień 8  Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sea 
World czyli parku dla miłośników morskich głę-
bin. Na wielu pokazach zapoznamy się z miesz-
kańcami morza, takimi jak orki i delfiny, a także 
skorzystamy z kolejek i karuzeli, np. Zaginiona 
Atlantyda, Kraken czy Manta. Wielu wrażeń do-
starczy też symulacja lotu na stację w Arktyce. 
Dobra zabawa gwarantowana! Powrót do hotelu 
w okolicy Orlando - zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie 
centrum kosmicznego Kennedy Space Center. 
Podczas wizyty w Centrum Lotów Kosmicznych, 
wycieczka autobusem po ośrodku NASA. W ory-
ginalnej sali dowodzenia z czasów programu 
Apollo, zapoznamy się z przygotowaniami do 
lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” start rakie-
ty. W specjalnej hali obejrzymy najpotężniejszą 
rakietę nośną świata „Saturn”, dotkniemy próbki 
księżycowego gruntu, a także zobaczymy orygi-
nalny pojazd kosmiczny Atlantis oraz dotkniemy 
części jego wyposażenia. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowiemy 
się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. Na 
koniec będziemy uczestniczyli w symulowanym 
starcie wahadłowca jako członkowie misji ko-
smicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozycję 
rakiet ukazującą historię postępu w budowie 
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 

Gemmini i Apollo. Następnie przejazd na nocleg 
do hotelu w okolicy Miami. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, przejazd do Parku 
Narodowego Everglades, czyli oryginalne bagna 
Florydy, zwane również rzeką traw. Jest to rozle-
gły bagnisty teren, który z lotu ptaka przypomi-
na pociętą niebieskimi strużkami wody miękką, 
zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 160 
km długości i od 80 do 120 km szerokości. Po 
bagnach przepłyniemy płaskodennymi łodzia-
mi napędzanymi samolotowym śmigłem, czyli 
prawdziwymi filmowymi „airboat’ami”. Taki 
rejs to niezapomniane wrażenia obserwacji 
przyrody - mknięcia wśród stad ptactwa oraz 
podpływania bezpiecznie do aligatorów. Łodzie 
wyposażone są w słuchawki oddzielające od 
hałasu i pozwalające przewodnikowi na snucie 
opowieści o trasie wycieczki. Przejazd do Mia-
mi. Po południu czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne. Nocleg w Miami. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Śniadanie i czas wolny na wypo-
czynek na plaży lub samodzielne zwiedzanie 
miasta, np. dzielnicy kubańskiej - Little Havana; 
poczucia rytmu latino South Beach i nasycenie 
się smakami tętniącego życiem i pachnącego 
cygarami miasta. Możliwość wycieczki na Key 
West (dodatkowo płatna ok. 120 USD). Jest to 
miasto-wyspa położona w archipelagu Florida 
Keys, ok. 200 km w głąb Zatoki Meksykańskiej. 
Zgodnie z obowiązującą indiańską legendą, kto 
raz znajdzie się na wyspie, ten do końca życia bę-
dzie chciał na nią powrócić. Zwiedzanie Key West 
m.in.: Dom Ernesta Hemingwaya i letniej rezy-
dencji prezydenta Thrumana - Mały Biały Dom 
(wstępy dodatkowo płatne). Trasa przejazdowa 
dostarcza przepięknych widoków i jako jedyna na 
Florydzie została uhonorowana prestiżowym ty-

tułem All American Road. Droga prowadzi przez 
42 mosty, które rozdzielają Zatokę Meksykańską 
i Ocean Atlantycki. Postój w restauracji Margari-
tasville, serwującej jeden z ulubionych drinków 
Hemingwaya „Margarite” (dodatkowo płatne). 
Czas wolny na kąpiel w turkusowych wodach 
zatoki, której temperatura często osiąga nawet 
30oC. Przed powrotem postój i  pamiątkowe 
zdjęcie przed najbardziej na południe wysunię-
tym przylądkiem USA, skąd do Hawany już tylko 
150 km. Powrót na nocleg do hotelu w Miami.
 Dzień 12  Późne śniadanie w hotelu, wykwa-
terowanie. Następnie udamy się na zwiedzanie 
Miami, które rozpoczniemy na pokładzie “Duck 
boat”, czyli wojskowej amfibii, umożliwiającej 
zwiedzanie z lądu i z wody, która zabierze nas do 
najciekawszych zakątków miasta: South Beach 
- ze słynnymi budynkami Art Deco, Star Island, 
z rezydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jenni-
fer Lopez lub Enrique Inglesias oraz Downtown 
z Bayside i promenadą pełną sklepów i różno-
rodnych restauracji. Miejsca te zobaczymy z po-
kładu statku, ale również odwiedzimy na lądzie. 
Następnie czas wolny przy Ocean Drive i moż-
liwość zobaczenia z zewnątrz willi Gianniego 
Versace „Casuarinę”, przed którą słynny kreator 
mody został zastrzelony. Następnie transfer na 
lotnisko w Miami. Wylot do Polski.
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast - (11 rozpoczętych dób hotelowych: Bo-

ston - 2, Nowy Jork - 2, Filadelfia - 1, Wa-
szyngton - 1, Orlando - 2, Miami - 3). Pokoje: 
2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os. 
dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - pokój 
wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu 
„queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykań-
skie. Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Bostonu i z Mia-
mi do Warszawy (możliwe przesiadki), przelot 
z Waszyngtonu do Orlando, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 11 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opieka polskiego pilota i ubezpiecze-
nie TU Europa - wariant standard (NNW, KL, CP, 
Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy ame-
rykańskiej; kosztów realizacji programu zwie-
dzania (biletów wstępu, obsługi przewodników, 
kierowców, systemu TGS, itp.) - ok. 395 USD/os. 
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją 
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyj-
ne ceny w programie) oraz innych wydatków 
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej 
kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostęne na r.p oraz w systemie 
rezerwacyjnym.

CENA OD

10899 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Lubisz miasta i zakupy z elementem 
historii?  Chcesz podążyć śladami 
pierwszych pielgrzymów oraz amery-
kańskich rewolucjonistów? Ten 
program jest dla Ciebie.  Nowy Jork, 
Filadelfia i Waszyngton nie wyma-
gają zachęty. Wycieczkę zakończysz 
na Florydzie i w Miami, które kradną 
serca. Wrócisz tu nie raz.

Andrzej Strauss
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: UMT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 08.05 11820 20330

17.05 - 29.05 10999 19049

14.06 - 26.06 11120 19249

05.07 - 17.07 12070 20830

26.07 - 07.08 11899 20549

09.08 - 21.08 12249 21130

16.08 - 28.08 11899 20549

06.09 - 18.09 10899 19049

20.09 - 02.10 10999 19049

04.10 - 16.10 10999 19049

Dopłata za pok. 1 os. od 3471 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z  Warszawy i  przelot bezpośredni do 
Kanady. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na stronie: R.pl/rozklady. Przylot do Toronto, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicy 
Toronto.
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i poranne zwiedzanie Toronto, uznanego za ka-
nadyjską stolicę biznesu. Wjazd oszkloną, pano-
ramiczną windą na szczyt CN Tower, trzeciej pod 
względem wysokości wieży na świecie (553 m). 
Następnie zwiedzanie dzielnicy finansowej wraz 
z budynkami starego i nowego ratusza, poło-
żonymi przy Nathan Square. Przejazd do Parku 
Królowej z budynkiem parlamentu prowincji 
Ontario, który położony jest obok największego 

w Kanadzie uniwersytetu. Następnie udamy się 
nad wodospad Niagara - jedną z największych 
atrakcji turystycznych wschodniego wybrzeża. 
Wodospad utworzony jest na rzece Niagara, 
która płynąc z jeziora Erie do jeziora Ontario, 
musi pokonać prawie stumetrową różnicę po-
ziomów. Przejdziemy wzdłuż urwistego brzegu, 
zatrzymamy się przy kilku miejscach widoko-
wych, aby zrobić zdjęcia. Następnie popłyniemy 
statkiem wycieczkowym pod najszerszą część 
wodospadu, zwaną Końską Podkową, gdzie 
najlepiej usłyszymy huk spadającej wody, 
która będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki. 
Kolejno możliwość podziwiania wodospadów 
oraz amerykańskiej części Niagara Falls z wy-
sokości 130 m podczas wizyty w Skylon Tower 
(dla chętnych, dodatkowo płatne ok. 15 USD/
os.). Wieczorem, ok. godziny 21:00, dla chęt-
nych dodatkowy spacer nad wodospad, który 

w ciemności rozświetlają kolorowe reflektory 
tworząc niepowtarzalną magię mgły, światła 
i huku wody. Nocleg w hotelu w okolicy Niagara 
Falls. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd do Nowego Jorku. Trasa będzie 
prowadzić malowniczymi dolinami, przez 
stan Pensylwania i Nowy Jork. Po przyjeździe 
do NYC zobaczymy Lincoln Center, w którym 
znajdują się budynki Metropolitan Opera, fil-
harmonii i baletu. Kolejno zobaczymy budynek 
Dacota, w którym zamieszkiwał John Lennon 
wraz ze swoją żona Yoko Ono, a  następnie 
zawitamy do Central Parku, położonego 
w samym sercu Manhattanu. Central Park to 
miejsce spotkań, różnych aktywności i odpo-
czynku od zgiełku miasta dla tysięcy nowo-
jorczyków i przyjezdnych. Krótki spacer, m.in. 
do Strawberry Fields z pamiątkową mozaiką 

„Imagine”. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. 
(Trasa: ok. 650 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu rejs statkiem i spa-
cer na wyspie Liberty Island, gdzie znajduje 
się symbol Nowego Jorku - Statua Wolności. 
W drodze powrotnej na Manhattan przepłynie-
my obok wyspy Ellis Island, która dla milionów 
emigrantów (w tym 1,5 miliona Polaków) była 
pierwszym przystankiem na amerykańskiej zie-
mi. Zobaczymy słynny Most Brookliński, jeden 
z najstarszych wiszących mostów na świecie. 
Odwiedzimy dzielnicę finansową na Manhatta-
nie, znaną z wielu filmów, z gmachem Giełdy 
Nowojorskiej przy Wall Street w „roli głównej”. 
Zobaczymy historyczny kościół św. Trójcy, od-
wiedzimy Memorial 9/11, który powstał w tzw. 
strefie Ground Zero ku czci osób poległych 
w zamachach terrorystycznych na World Tra-
de Center w 2001 r. Wjedziemy na 86. piętro 

USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA
W programie: Toronto – smak klonowego syropu • Niagara – w huku wody i strugach świateł • Nowy Jork – zasmakuj w Wielkim Jabłku 

• Waszyngton i Biały Dom - z wizytą u Prezydenta • Kasyna Atlantic City - małe Las Vegas 

USA

KANADA

Toronto

New York

Atlantic City

Philadelphia

Waszyngton

Niagara Falls

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT! 

      –› Wyloty z: Warszawa 
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Empire State Building, z którego rozpościera się 
przepiękna panorama miasta, zarówno dzielnicy 
Manhattan, jak i Queens, Brooklyn, Bronx i Sta-
ten Island. Następnie odwiedzimy Bibliotekę 
Nowojorską, dworzec Grand Central, Katedrę 
św. Patryka, Rockefeller Center i przespaceru-
jemy się słynną Piątą Aleją z jej najdroższymi na 
świecie sklepami. Zobaczymy znaną dzielnicę 
teatralną Broadway i staniemy na Times Squ-
are w centrum Manhattanu, z ogromną liczbą 
teatrów, sklepów i restauracji. Powrót do hotelu, 
nocleg w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wyjazd do Filadelfii, gdzie zwiedzimy Liberty 
Center, miejsce podpisania Deklaracji Niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych, zobaczymy słyn-
ny Liberty Bell, a także schody, na które wbiegał 
Sylvester Stallone w głośnym filmie o bokserze 
„Rocky”. Przejedziemy koło domu, w którym 
niegdyś mieszkał Tadeusz Kościuszko. Następ-
nie przejazd do Waszyngtonu - stolicy USA. Po 
przyjeździe do Waszyngtonu, rozpoczniemy 
zwiedzanie miasta, podczas którego zatrzyma-
my się przy pomniku Kazimierza Pułaskiego na 
pobliskim placu Freedom Plaza oraz przy po-
mniku Tadeusza Kościuszki przed frontem Bia-
łego Domu. Zobaczymy również jeden z symboli 
Ameryki - siedzibę prezydenta USA - Biały Dom. 
Przejazd do hotelu w Waszyngtonie, zakwatero-
wanie i nocleg. (Trasa: ok. 360 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd przez rzekę Potomac oraz krótki spa-
cer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się 
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założo-
ny podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są 
weterani z wszystkich wojen, w których brały 
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. 
Następnie zobaczymy Pentagon, największy 
wojskowy budynek świata, wybudowany - jak 
wskazuje nazwa - na planie pięciokąta. Przy-
stanek przy waszyngtońskim monumencie 9/11 
upamiętniającym porwany przez terrorystów 
samolot, który uderzył w Pentagon. Przejazd 
przez rzekę Potomac i spacer do kilku pomni-
ków znajdujących się na końcu National Mall, 
naprzeciw Kapitolu. Najpierw każdy będzie miał 
możliwość „usiąść na kolanie” noblisty Alberta 
Einsteina, potem przejdziemy do monumental-
nego mauzoleum prezydenta Abrahama Lincol-
na. Po drodze zobaczymy pomniki poświęcone 
Bohaterom Wojny Wietnamskiej i Wojny Kore-
ańskiej. Na końcu zwiedzania chwila zadumy 
przed pomnikiem doktora Martina Luthera 
Kinga. Przejazd w okolice parlamentu amery-
kańskiego - zobaczymy, m.in. Kapitol - siedzibę 
Kongresu i Senatu oraz Bibliotekę Kongresu. 
Kamień węgielny pod Kapitolem został umiesz-

czony przez samego Jerzego Waszyngtona. 
Wyjazd ze stolicy i przejazd do stolicy hazardu 
wschodniego wybrzeża zwanego Małym Las 
Vegas - Atlantic City, zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa: ok. 360 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  możliwość odpoczynku na plaży, zakupów 
w pobliskich „outletach” (www.tangeroutlet.
com/atlanticcity) lub spróbowania szczęścia 
w słynnych kasynach, rywalizujących o palmę 
pierwszeństwa z  kasynami w  Las Vegas. Po 
południu wyjazd z  Atlantic City na lotnisko 
w Nowym Jorku i lot powrotny do Polski. (Trasa 
ok. 190 km).
 Dzień 8  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wol-
nocłowej i przewożone w bagażu podręcznym, 
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwi-
rowane na lotniskach europejskich.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
pilotów/rezydentów.
Do gniazdek elektrycznych niezbędne są ada-
ptery.
Walutą obowiązującą w  Kanadzie jest dolar 
kanadyjski (CAD) - podczas kanadyjskiej części 
programu płatności za wycieczki fakultatywne 
oraz wydatki na miejscu są możliwe tylko w lo-
kalnej walucie. Zalecamy wymianę waluty na 
lokalną już w Polsce.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w 
USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów); 
zwykle położone poza centrami miast (6 roz-
poczętych dób hotelowych: Toronto - 1, Niagara 
Falls - 1, Nowy Jork - 2, Waszyngton - 1, Atlantic 
City - 1). Do dyspozycji gości: w hotelu najczę-
ściej restauracja oraz bar. Pokoje: 2 -osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażony 
jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”) . 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydzia-
ne, owoce. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Toronto i z Nowe-
go Jorku do Warszawy (przelot bezpośredni), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
6 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania amerykańskie, transfery klimatyzo-
wanym autokarem, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
opieka polskiego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
realizacji programu i ubezpieczenie TU Europa 
- wariant standard (NW, KL, Assistance oraz 
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, obsługi przewodników, kie-
rowców, systemu TGS, itp.) - ok. 235 USD (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 

wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w syste-
mie rezerwacyjnym.

CENA OD

5870 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ta wycieczka to najlepszy pomysł na 
pierwszy pobyt w Kanadzie i USA. 
W programie symbole tych państw: 
wodospad Niagara, Statua Wolności, 
Time Square i Biały Dom. Jestem 
pewien, że tej wizycie zapragniecie 
kolejnych. Raz odwiedziwszy Amery-
kę, będziesz do niej wracać!

Radosław Szafranowicz Małozięć
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 05.05 6149 10770

13.05 - 20.05 6349 10449

26.05 - 02.06 6220 10520

09.06 - 16.06 6380 10520

23.06 - 30.06 6299 11020

30.06 - 07.07 7199 12530

07.07 - 14.07 7270 12530

21.07 - 28.07 7199 12530

04.08 - 11.08 7199 12530

11.08 - 18.08 6649 11149

18.08 - 25.08 6370 11149

01.09 - 08.09 6120 10599

15.09 - 22.09 5870 10599

22.09 - 29.09 6030 10599

29.09 - 06.10 6030 10599

13.10 - 20.10 6030 10599

27.10 - 03.11 6030 10599

Dopłata za pok. 1 os. od 1950 

więcej na: R.pl
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USA – Miami Sunshine State 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Miami, odprawa paszpor-
towa zgodnie z obowiązującymi procedurami 
wizowymi, spotkanie z  pilotem, transfer do 
hotelu w okolicy Miami, odpoczynek i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, zwiedzanie Miami, 
które rozpoczniemy od wizyty w Downtown, 
gdzie przespacerujemy się promenadą Baysi-
de, pełną sklepów i restauracji. Następnie wy-
bierzemy się na przejażdżkę na pokładzie Duck 
Boat, czyli amfibii, umożliwiającej zwiedzanie 
miasta z lądu i z wody, która zabierze nas do 
najciekawszych zakątków miasta: South Beach 
- ze słynnymi budynkami w stylu Art Deco czy 
do Star Island, z rezydencjami gwiazd jak Glo-
ria Estefan, Jennifer Lopez lub Enrique Iglesias. 
Następnie czas wolny przy Ocean Drive i moż-
liwość zobaczenia z zewnątrz willi Gianniego 
Versace „Casa Casuarina”, przed którą kreator 
mody został zastrzelony.
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie cen-
trum kosmicznego Kennedy Space Center, które 
jest rdzeniem amerykańskich operacji kosmicz-
nych NASA. Podczas wizyty w Centrum Lotów 
Kosmicznych, wycieczka autobusem po ośrodku 
NASA. W oryginalnej sali dowodzenia z czasów 

programu Apollo, zapoznamy się z przygotowa-
niami do lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” 
start rakiety. W specjalnej hali obejrzymy naj-
potężniejszą rakietę nośną świata „Saturn V”, 
dotkniemy próbki księżycowego gruntu, a także 
zobaczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlan-
tis oraz jego wyposażenie. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowie-
my się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. 
Na koniec będziemy uczestniczyli w symulowa-
nym starcie wahadłowca jako członkowie misji 
kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozy-

W programie: Miami – relaks na najpiękniejszych plażach Florydy • Duck Boat do South Beach • Star Island – rezydencje gwiazd 

• Everglades - morze trawy • Epcot Center - park rozrywki w Orlando - zabawa dla dużych i małych • Cape Canaveral i baza NASA 

• dla chętnych w wybranych terminach odpoczynek (2 dni) w  hotelu w Miami • Key West wg Hemingwaya (fakultatywnie)

• krótki objazd – więcej odpoczynku

USA
FLORYDA

Cape Canaveral

Epcot Center
Orlando

P.N.Everglades
Miami

Key West

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Nowość 

11
dni

9
dni

lub
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cję rakiet ukazującą historię postępu w budowie 
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd do Orlan-
do na nocleg (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się do naj-
większego parku kompanii Walt Disney - Epcot 
Center. Będziemy mogli doświadczyć symulacji 
lotu nad Kalifornią, lotu na Marsa albo szalo-
nej przejażdżki po torze testowym samocho-
dów wyścigowych. Następnie spacer wzdłuż 
jeziora wokół którego są położone pawilony 
ekspozycyjne wielu krajów, w których można 
skosztować lokalnej kuchni, zapoznać się z kul-
turą i historią, a także zakupić wiele pamiątek. 
Zobaczymy pawilony m.in. Meksyku, Norwegii, 
Chin, Maroka, Niemiec, Francji, Kanady i USA. 
Dzień zakończymy pokazem sztucznych ogni 
i laserowych iluminacji, a to wszystko z piękną 
muzyką w tle. Powrót do hotelu w okolicy Or-
lando. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu i powrót do Miami. Po południu przejazd 
na mokradła Everglades zwane również rzeką 
trawy. W  rzeczywistości jest to rozległy ba-
gnisty teren, który z  lotu ptaka przypomina 
pociętą niebieskimi strużkami wody, mięk-
ką, zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 
160 km długości i zależnie od miejsca 80-120 
km szerokości. Po bagnach przepłyniemy łodzią 
Airboat, która osiąga duże prędkości. Taki rejs to 
niezapomniane wrażenia mknięcia wśród stad 
ptactwa i obserwacji przyrody. Z pokładu łodzi 
będzie można przekonać się na własne oczy jak 
wygląda „prawdziwa” Floryda, a także stanąć 
oko w oko z rdzennymi mieszkańcami Evergla-
des - aligatorami w ich naturalnym środowisku. 

Zakwaterowanie w  hotelu w  Miami, nocleg. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Śniadanie i czas wolny na wypo-
czynek na plaży lub samodzielne zwiedzanie 
miasta, np. dzielnicy kubańskiej - Little Havana; 
poczucia rytmu latino South Beach i nasycenie 
się smakami tętniącego życiem i pachnącego 
cygarami miasta. Dodatkowo możliwość wy-
cieczki na Key West (płatna ok. 120 USD). Jest to 
miasto-wyspa położona w archipelagu Florida 
Keys, ok. 200 km w głąb Zatoki Meksykańskiej. 
Zgodnie z obowiązującą indiańską legendą, kto 
raz znajdzie się na wyspie, ten do końca życia 
będzie chciał na nią powrócić. Zwiedzanie Key 
West m.in.: Dom Ernesta Hemingwaya i letniej 
rezydencji prezydenta Thrumana - Mały Biały 
Dom (wstępy dodatkowo płatne). Trasa prze-
jazdowa dostarcza przepięknych widoków 
i jako jedyna na Florydzie została uhonorowana 
prestiżowym tytułem All American Road. Dro-
ga prowadzi przez 42 mosty, które rozdzielają 
Zatokę Meksykańską i Ocean Atlantycki. Postój 
w restauracji Margaritasville, serwującej jeden 
z ulubionych drinków Hemingwaya „Margari-
te” (dodatkowo płatne). Czas wolny na kąpiel 
w turkusowych wodach zatoki, której tempera-
tura często osiąga nawet 30oC. Przed powrotem 
postój i pamiątkowe zdjęcie przed najbardziej 
na południe wysuniętym przylądkiem USA, skąd 
do Hawany już tylko 150 km. Powrót na nocleg 
do hotelu w Miami. (trasa ok. 400km)
 Dzień 7  Dzień wolny na plażowanie w Mia-
mi. Nocleg w hotelu w Miami
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu, czas wolny (w zależności od rozkładu lotów) 
na samodzielną eksplorację Miami, np. zakupy 
w outletach ect. 
Następnie przejazd na lotnisko w Miami i wylot 

do Warszawy (możliwe międzylądowania).
Uwaga: możliwość przedłużenia pobytu 
w Miami o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) 
wtedy pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia 
wykwaterowanie i wylot do Polski, przylot do 
Warszawy 11 dnia.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy, Lotnisko im. 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program jest ramowy. Część z atrakcji może być 
sezonowo wyłączona ze zwiedzania. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepach, ok. 5 USD). 
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (7 rozpoczętych dób hotelowych: Mia-
mi - 5 - New Port Beach Side Hotel & Resort 
lub podobny, Orlando - 2). Pokoje: 2-osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-
ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wyżywienie: Śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” - 
placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restaura-
cja oraz bar.
Dla chętnych za dopłatą w wybranych termi-
nach istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
w Miami o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) 
wtedy pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia 
wykwaterowanie i wylot do Polski, przylot do 
Warszawy 11 dnia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Miami i z Miami do 
Warszawy (możliwe przesiadki), opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie w hotelach - razem 7 roz-
poczętych dób hotelowych, wyżywienie: śniada-
nia (7) ; transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, obsługę polskiego przedstawiciela 

podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji 
programu i ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej (do uzyskania we własnym zakresie); 
kosztów realizacji programu zwiedzania (bile-
tów wstępu, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp) - ok. 240 USD/os. (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7570 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.03 - 10.03 7949 13799

16.03 - 24.03 7949 13799

30.03 - 07.04 7999 13870

13.04 - 21.04 8049 13949

27.04 - 05.05 8220 14230

11.05 - 19.05 7570 13149

25.05 - 02.06 7599 13199

08.06 - 16.06 7649 13299

22.06 - 30.06 7649 13299

06.07 - 14.07 8049 13949

20.07 - 28.07 8049 13949

03.08 - 11.08 8049 13949

17.08 - 25.08 7949 13799

Dopłata za pok. 1 os. od 1879 

Kod imprezy: UMP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA (możliwe 
międzylądowania). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot do 
Miami, odprawa paszportowa zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami wizowymi, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w okolicy Miami, 
odpoczynek i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, zwiedzanie Miami, któ-
re rozpoczniemy od wizyty w Downtown, gdzie 
przespacerujemy się promenadą Bayside, pełną 
sklepów i restauracji. Następnie wybierzemy się 
na przejażdżkę na pokładzie Duck Boat, czyli 
amfibii, umożliwiającej zwiedzanie miasta z lądu 
i z wody, która zabierze nas do najciekawszych 
zakątków miasta: South Beach - ze słynnymi 
budynkami w stylu Art Deco czy do Star Island, 
z rezydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jen-
nifer Lopez lub Enrique Iglesias. Następnie czas 

wolny przy Ocean Drive i możliwość zobaczenia 
z zewnątrz willi Gianniego Versace „Casa Casu-
arina”, przed którą kreator mody został zastrze-
lony. Nocleg w okolicy Miami. (Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd na mokradła Everglades zwane 
również rzeką trawy. W rzeczywistości jest to 
rozległy bagnisty teren, który z lotu ptaka przy-
pomina pociętą niebieskimi strużkami wody, 
miękką, zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 
160 km długości i zależnie od miejsca 80-120 km 
szerokości. Po bagnach przepłyniemy łodzią 
Airboat, która osiąga duże prędkości. Następnie 
przejazd do Ochopee i postój przy najmniej-
szym urzędzie pocztowym w USA. Jeśli będzie 
otwarty można wysłać, trochę już zapomniany, 
zwyczajny a nie elektroniczny list. Przejazd na 
nocleg w okolicy Fort Myers. (Trasa ok.260 km).
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Fort Myers rozpoczniemy od 

zimowych rezydencji Thomasa Edisona i Henry 
Forda, gdzie można zrozumieć dlaczego właśnie 
Floryda zdobyła sławę wśród pięknych i boga-
tych oraz była inspirującym miejscem dla wielu 
wynalazców. Następnie przejazd do St. Peters-
burga. Zwiedzimy tu największą (poza Hiszpanią) 
kolekcję dzieł Salvadore Dali. Wyjazd do Tampy 
- przystanek w Ybor City - historycznej dzielnicy 
wzniesionej dzięki potentatowi produkcji cygar 
z Hiszpanii - Vincente Yborowi. Przejazd na noc-
leg w okolicy Clearwater. (Trasa ok.210 km).
 Dzień 5  Śniadanie. Przedpołudnie na od-
poczynek na plaży w Clearwater lub zakupy 
w  różnorodnych miejscowych outletach. Po 
odpoczynku przejazd na zwiedzanie Tarpoon 
Springs - miejscowości założonej przez imigran-
tów z Grecji, którzy specjalizowali się w połowie 
gąbek. Możliwość skosztowania smakołyków 
kuchni greckiej oraz zakupu wyrobów z poła-
wianych tu gąbek. Powrót na nocleg do hotelu 
w okolicy Clearwater. (Trasa ok.70 km)
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do naj-
większego parku kompanii Walt Disney - Epcot 
Center. Będziemy mogli doświadczyć symulacji 
lotu nad Kalifornią, lotu na Marsa albo szalonej 
przejażdżki po torze testowym samochodów 
wyścigowych. Następnie spacer wzdłuż jeziora 
wokół którego są położone pawilony ekspozy-
cyjne wielu krajów, w których można skosztować 
lokalnej kuchni, zapoznać się z kulturą i historią, 
a także zakupić wiele pamiątek. Zobaczymy pa-
wilony m.in. Maroka, Niemiec, Francji, Kanady 
i USA. Dzień zakończymy pokazem sztucznych 

ogni i  laserowych iluminacji, a  to wszystko 
z piękną muzyką w tle. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicy Orlando. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie 
centrum kosmicznego Kennedy Space Center, 
które jest rdzeniem amerykańskich operacji ko-
smicznych NASA. Podczas wizyty w Centrum 
Lotów Kosmicznych, wycieczka autobusem po 
ośrodku NASA. Zapoznamy się z przygotowa-
niami do lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” 
start rakiety. W specjalnej hali obejrzymy naj-
potężniejszą rakietę nośną świata „Saturn V”, 
dotkniemy próbki księżycowego gruntu, a także 
zobaczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlan-
tis oraz jego wyposażenie. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowie-
my się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. 
Na koniec będziemy uczestniczyli w symulowa-
nym starcie wahadłowca jako członkowie misji 
kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozy-
cję rakiet ukazującą historię postępu w budowie 
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd do Miami 
i nocleg w hotelu w Miami lub okolicy.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu, czas wolny (w zależności od rozkładu lotów) 
na samodzielną eksplorację Miami, np. zakupy 
w outletach ect. Następnie przejazd na lotnisko 
w Miami i wylot do Warszawy (możliwe mię-
dzylądowania).

W programie: Miami - najpiękniejsze plaże Florydy • Duck Boat do South Beach • Star Island – rezydencje gwiazd • St. Petersburg – kolekcja 
Salvadore Dali • Epcot Center - park rozrywki w Orlando • Cape Canaveral i baza NASA • Everglades - morze trawy • dla chętnych w wybranych 
terminach odpoczynek (2 dni) w  hotelu w Miami

USA – Floryda – Żar tropików 
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Uwaga! Możliwość przedłużenia pobytu w Mia-
mi o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) wtedy 
pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia wykwa-
terowanie i wylot do Polski, przylot do Warszawy 
11 dnia.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy, Lotnisko im. 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program jest ramowy. Część z atrakcji może być 
sezonowo wyłączona ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepach, ok. 5 USD).
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (7 rozpoczętych dób hotelowych: Miami 
- 3 - New Port Beach Side Hotel & Resort lub po-
dobny, Fort Myers - 1, Clearwater - 2, Orlando - 
1). Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie 
max. 3 os. dorosłych ale bez dodatkowego łóżka 
- pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe 
(typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amery-
kańskie: składają się głównie z produktów słod-
kich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo tostowe, 
płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne 
są „hash browns” - placki ziemniaczane lub 
ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, 
sery czy wędlina. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj restauracja oraz bar.
Dla chętnych za dopłatą w wybranych termi-
nach istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
w Miami o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) 
wtedy pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia 
wykwaterowanie i wylot do Polski, przylot do 
Warszawy 11 dnia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Miami i z Miami 
do Warszawy (możliwe przesiadki), opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach - razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania (7) ; transfery klimatyzowanym auto-
karem lub busem, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 

opiekę polskiego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
realizacji programu i ubezpieczenie TU Europa 
- wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz 
bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej (do uzyskania we własnym zakresie); 
kosztów realizacji programu zwiedzania (bile-
tów wstępu, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp) - ok. 240 USD/os. (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8370 zł

Kod imprezy: UMF

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.03 - 10.03 8470 14649

16.03 - 24.03 8470 14649

30.03 - 07.04 8520 14730

13.04 - 21.04 8570 14820

27.04 - 05.05 8799 15199

11.05 - 19.05 8370 14499

25.05 - 02.06 8420 14570

08.06 - 16.06 8470 14649

22.06 - 30.06 8470 14649

06.07 - 14.07 8870 15320

20.07 - 28.07 8870 15320

03.08 - 11.08 8870 15320

17.08 - 25.08 8770 15149

Dopłata za pok. 1 os. od 2279 

więcej na: R.pl



242

Ameryka Północna USA

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczy-
nek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Santa Monica, gdzie kończy się 
słynna „Route 66”. Zobaczymy Beverly Hills 
i słynną aleję gwiazd - Hollywood Boulevard 
z wmurowanymi gwiazdami sław kina, muzyki 
i telewizji. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, 
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów oraz 
przejdziemy pod Grauman’s Chinese Theatre, 
miejsca gdzie po raz pierwszy wręczono nagro-
dy Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wjedzie-
my także pod Griffith Observatory, skąd można 
zobaczyć słynne litery „Hollywood” oraz pomnik 
James’a Deana. Następnie wizyta na stacji ko-
lejowej Union Station oraz na starym mieście, 
dawnej misji z czasów meksykańskich. Potem 

przystanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą Rodeo Drive, 
znaną z ekskluzywnych sklepów. Po południu 
przejazd do San Diego - położonego na granicy 
z Meksykiem. Zakwaterowanie w hotelu w San 
Diego. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu  wykwaterowanie 
i przejazd na spacer po plaży koło słynnego 
hotelu Del Coronado. Następnie zwiedzanie ko-
lonialnej starówki San Diego. Po czasie wolnym 
przejedziemy z San Diego przez góry Peninsular 
Ranges do Arizony. Następnie zatrzymamy się 
w miejscowości Yuma, która wg Księgi Rekor-
dów Guinnessa jest najbardziej słonecznym 
miejscem na świecie. Zobaczymy tutaj więzienie 
(z zewnątrz) uwiecznione w westernie „15:10 do 
Yumy”. Następnie przejazd w kierunku stolicy 
Arizony, Phoenix. Nocleg w hotelu w okolicy 
Phoenix. (Trasa ok. 520 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Phoenix. Zobaczymy (z zewnątrz) 
Kapitol Stanowy, Urząd Miasta, a  także halę 
sportowej drużyny grającej w lidze NBA - Pho-

enix Suns oraz stadion baseballowy Chase Field. 
Następnie przejazd do ostoi pięknych i bogatych 
- niewielkiego miasta Sedona. Położone w do-
linie pośród monumentalnych czerwonych skał, 
tzw. Red Rocks, przyciąga nie tylko turystów, 
ale także gwiazdy kina - swoje domy mają tutaj 
Johnny Depp czy Nicolas Cage. Dzień zakończy-
my we Flagstaff, uroczym mieście znajdującym 
się na historycznym szlaku „Route 66”. Nocleg 
w hotelu w okolicy Flagstaff. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie. 
Tego dnia udamy się na zwiedzanie jedne-
go z  największych cudów natury na świecie 
- Wielkiego Kanionu Kolorado. Dla chętnych 
lot helikopterem nad Wielkim Kanionem (do-
datkowo płatne, koszt ok. 219 USD/os. za ok. 
25-minutowy lot). Popołudniem zatrzymamy 
się w  najładniejszych punktach z  panoramą 
na Kanion Kolorado, aby móc nacieszyć oczy 
niezwykłymi widokami. Wieczorem dotrzemy 
nad skraj Jeziora Powell i do celu naszej podró-
ży, czyli miejscowości Page. Nocleg w hotelu 
w okolicy Page. (Trasa ok. 350 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd do słynnej 
Monument Valley, czyli Doliny Pomników. Nazy-
wana tak ze względu na majestatyczność wolno 
stojących formacji skalnych, rozlokowanych na 
ogromnej przestrzeni Płaskowyżu Kolorado, 
znajduje się wewnątrz rezerwatu Indian Navajo, 
w których towarzystwie będziemy ją przemierzać 
w specjalnie do tego przygotowanych jeepach. 
Następnie rejs po Jeziorze Powell’a, uznawanym 
za jeden z najpiękniejszych sztucznych zbiorni-
ków wodnych - jest to drugie co do wielkości 
jezioro w USA, sztucznie utworzone poprzez zbu-
dowaną na nim tamę. Powrót na nocleg w hotelu 
okolicy Page. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu uda-
my się do Kanionu Antylopy (UNESCO). W towa-
rzystwie lokalnych przewodników z plemienia 
Navajo, udamy się na krótką przejażdżkę samo-
chodami terenowymi w głąb rezerwatu, gdzie 
będziemy mogli podziwiać ukryte w szczelinie 
kanionu niesamowite formacje skalne, przypo-
minające zastygnięte fale, morskie grzywy czy 
smugi dymu. Kolejną atrakcją tego dnia będzie 

USA – Kalifornia i Arizona - Wild Wild West
W programie: San Francisco – Miasto nad Zatoką • symbole San Francisco – Golden Gate i Alcatraz • wybrzeże Pacyfiku • Los Angeles  
i Hollywood • Dolina Śmierci • Kalifornijska Brama do Meksyku – San Diego • majestatyczny Grand Canyon • Miasto Grzechu Las Vegas – 
najsłynniejsze kasyna świata
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wizyta w kompleksie wąwozów zwanych Kanio-
nem Bryce. Słynie on z unikatowych widoków 
skał o zmieniających się w zależności od pory 
dnia kolorach, w  kształcie iglic, wieżyc oraz 
balansujących na szczytach ogromnych głazów, 
które zdają się przeczyć siłom grawitacji. Zakwa-
terowanie w hotelu w i nocleg w St. George/Hur-
ricane. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu. Tego dnia zawitamy w światowej stoli-
cy hazardu - Las Vegas. Po dojeździe  czas wolny 
- proponujemy zakupy w lokalnych outletach. 
Późnym popołudniem zwiedzanie miasta - spa-
cer najsłynniejszą ulicą „Miasta Grzechu” - The 
Strip. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki 
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, słynne fontan-
ny przy Hotelu Belaggio i wiele innych. Nocleg 
w hotelu w Las Vegas. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze 
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji zapro-
ponujemy świadczenie zastępcze w postaci in-
nej atrakcji). Zatrzymamy się w kilku punktach 
widokowych, m. in. Zabriskie Point, gdzie zoba-
czymy bajeczny świat piaskowych skał nazwany 
Artist’s Pallete, ze względu na obecność wielu 
minerałów przybierają fantazyjne barwy, a także 
wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrujących 
kamieni”. W  dalszej drodze zatrzymamy się 
w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza. 
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków 
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Prze-
jedziemy przez przełęcz Tioga (3031 m n.p.m.), 
zobaczymy jezioro Tenaya, a także sekwoje, czyli 
największe drzewa na świecie oraz bajkowo wy-
rzeźbioną przez lodowiec dolinę Yosemite. Po-
dziwiać tam będziemy ciekawe formacje skalne 
oraz najwyższy wodospad Ameryki, który mie-
rzy aż 740 m wysokości. Te widoki z pewnością 
pozostaną na długo w naszej pamięci. (W nie-
których terminach zimowych i wiosennych 
w związku z zamknięciem drogi SR120 – Tioga 
Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa; 
w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy 
Kalifornii - Sacramento). Przejazd na nocleg 
w okolice Modesto/Stockton. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. W programie zwie-
dzania m. in.: słynny most Golden Gate Bridge, 
Alamo Square z domkami w stylu wiktoriańskim, 
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka 
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park. 
Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”. 
Nasze zwiedzanie dodatkowo ubarwimy rejsem 
po zatoce, podczas którego zobaczymy z bliska 
słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate. Po 
południu czas wolny. Nocleg i zakwaterowanie 
w hotelu w aglomeracji San Francisco. (Trasa 
ok. 150 km).
 Dzień 12  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley) z krótkim postojem przy siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta po-
łożona jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża, 
pośród pól golfowych i imponujących rezydencji 
(przewidziane postoje na zdjęcia). Następnie 

udamy się do centrum Monterey. Na nabrzeżu 
będzie czas wolny na obserwację fok i pelikanów, 
a także na delektowanie się prawdziwymi, świe-
żymi ostrygami z Pacyfiku i zupą serową z kal-
marami (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie 
w okolicy Buellton/Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z  hotelu oraz przejazd do Solvang - wioski 
duńskiej Old Danish Village - spacer. Następnie 
będziemy kontynuować przejazd legendarną 
autostradą znaną jako „Autostrada Słońca”. Po 
drodze odwiedzimy Bibliotekę im. Prezydenta 
Reagana z prawdziwym samolotem Air Force 
One. Dodatkowo będzie można tu zobaczyć od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identycz-
ny jak ten w Białym Domu. Przejazd do Miasta 
Aniołów - Los Angeles, transfer na lotnisko 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast - (12 rozpoczętych dób hotelowych: 1 – 
w Los Angeles, 1 – w San Diego, 1 – w Phoenix, 
1 – we Flagstaff, 2 – w Page, 1 – w St. Geor-
ge/Hurricane, 1 – w Las Vegas,  1 – w Bishop, 
1 – w Manteca/Modesto, 1 – w San Francisco, 
1 – w Buellton/Lompoc). Pokoje: 2-os., możliwe 
zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, ale bez 
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest 
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Do dys-
pozycji gości: W hotelu najczęściej restauracja 
oraz bar. Wyżywienie: Śniadania amerykańskie. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles i 
z powrotem (przelot bezpośredni), opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie (razem 12 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 

na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota 
podczas realizacji programu i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NNW, KL, Assistance 
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania 
(biletów wstępu, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 490 USD/os. (płatne 
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, 
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w 
programie) oraz innych wydatków osobistych i 
pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 

O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

CENA OD

8370 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Czerwone skały Arizony, mleczna 
mgła nad Doliną Śmierci, turkusowa 
ziemia Navajo, granitowa szarość 
Yosemite, bladoróżowe gwiazdy 
Hollywood.  Ja obiecuję dołączyć 
do tych kolorów przepiękną historię 
Dzikiego Zachodu. Jeżeli chcecie 
zagrać główną rolę w tym westernie, 
zapraszam na wspólną podróż.

Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USG

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 08.05 8849 15370

16.05 - 29.05 8649 14820

03.06 - 16.06 8699 14730

24.06 - 07.07 9649 16699

08.07 - 21.07 9770 16899

15.07 - 28.07 9899 16899

29.07 - 11.08 9899 16899

05.08 - 18.08 9949 16899

19.08 - 01.09 8849 15370

02.09 - 15.09 8370 14570

16.09 - 29.09 8470 14730

30.09 - 13.10 8370 14730

14.10 - 27.10 8470 14730

Dopłata za pok. 1 os. od 2929 

więcej na: R.pl
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USA – California Dreams

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczy-
nek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
 Dzień 2  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Griffith Observatory, skąd można zo-
baczyć słynne, stojące na zboczu pobliskiego 
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz 
pomnik James’a Deana. Następnie tylko kilka 
minut jazdy dzieli nas od Universal Studios, 
gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć się 
bliżej przemysłowi filmowemu. To prawie nie-
możliwe, aby odwiedzić Los Angeles bez zaba-
wy z filmem! Podczas tej wizyty zdobędziemy 
informacje na temat realizacji największych 
produkcji kinowych w Ameryce. W programie 

różnorodne atrakcje, które sprawią, że można 
poczuć się prawdziwym aktorem. Dobra zabawa 
gwarantowana! Późnym popołudniem przejazd 
do stolicy hazardu - położonego na pustyni Las 
Vegas. Zakwaterowanie w hotelu w Las Vegas. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Śniadanie i przejazd nad majesta-
tyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesje fo-
tograficzną” oraz spacer na punkt widokowy na 
moście łączącym Nevadę i Arizonę, przerzuco-
nym nad kanionem Rzeki Kolorado na wysokości 
ok. 0,5 km ponad lustrem wody. Dalej udamy się 
na zwiedzanie jednego z największych cudów 
natury na świecie - Wielkiego Kanionu Kolorado. 
Przespacerujemy się po słynnej szklanej platfor-
mie nad krawędzią kanionu (dodatkowo płatne 
ok. 30 USD/os.), a także zwiedzimy rezerwat 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 
nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po Rzece Kolorado (dodat-

kowo płatne; koszt ok. 229 USD za ok. 15-min lot 
oraz 10-min rejs po rzece). Powrót do Las Vegas 
na nocleg. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze 
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji za-
proponujemy świadczenie zastępcze w postaci 
innej atrakcji). Zatrzymamy się w kilku punk-
tach widokowych tego najbardziej niezwykłego 
klimatycznie i widokowo miejsca Ameryki Pół-
nocnej. W punkcie widokowym - Zabriskie Point 
zobaczymy znajdujący się poniżej niesamowicie 
bajeczny świat piaskowych skał nazwany Artist’s 
Pallete, które ze względu na obecność wielu mi-
nerałów przybierają fantazyjne barwy, a także 
wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrują-

cych kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy 
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza. 
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków 
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Prze-
jedziemy przez przełęcz Tioga (3031 m n.p.m.), 
zobaczymy jezioro Tenaya, a także sekwoje, 
czyli największe drzewa na świecie oraz bajko-
wo wyrzeźbioną przez lodowiec dolinę Yosemi-
te. Podziwiać tam będziemy ciekawe formacje 
skalne oraz najwyższy wodospad Ameryki, który 
mierzy aż 740 m wysokości. Te widoki z pewno-
ścią pozostaną na długo w naszej pamięci. (W 
niektórych terminach zimowych i wiosennych 
w związku z zamknięciem drogi SR120 – Tioga 
Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa; 

W programie: San Francisco - Miasto nad Zatoką • symbole San Francisco – Golden Gate i Alcatraz • zachwycające wybrzeże Pacyfiku  

• w świecie gwiazd – Los Angeles i Hollywood • Dolina Śmierci • majestatyczny Grand Canyon • Miasto Grzechu Las Vegas - najsłynniejsze 
kasyna świata

Kanion Kolorado

USA
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      –› Tour Guide System 
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w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy 
Kalifornii - Sacramento). Przejazd na nocleg 
w okolice Modesto/Stockton. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki, gdzie znajdzie-
my rzędy eleganckich domów, sławną kolejkę 
szynowo-linową, skupiska etnicznych dzielnic 
i kolorowe nabrzeże. W programie m. in. słyn-
ny most Golden Gate Bridge, Alamo Square 
z  pięknymi domkami w  stylu wiktoriańskim, 
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka 
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park. 
Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”. 
Zobaczymy również pogranicze najbardziej 
znanej dzielnicy mniejszości seksualnych, czyli 
Castro i hipisowskiej komuny przy Ashbury & 
Haight. Wszystko to tworzy unikalną atmosfe-
rę miasta. Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem 
po zatoce, podczas którego zobaczymy z bliska 
słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate. 
Po południu czas wolny na spacery po mieście 
i zakupy przy Union Square. Nocleg i zakwate-
rowanie w hotelu w aglomeracji San Francisco. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta po-
łożona jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża, 
pośród pól golfowych i imponujących rezydencji - 
zatrzymamy się na zdjęcia oraz odwiedzimy naj-
słynniejsze pole przy plaży Pebble, ufundowane 
przez rodzinę Samuela Morsa. Następnie udamy 
się do centrum Monterey. Na nabrzeżu będzie 
czas wolny na obserwację fok i pelikanów, dla 
których lokalna zatoka jest miejscem lęgowym, 
a także na delektowanie się prawdziwymi, świe-
żymi ostrygami z Pacyfiku i zupą serową z kal-
marami (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie 
w okolicy Buellton/Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang, 
czyli wioski duńskiej Old Danish Village - spa-
cer po tej urokliwej „Małej Danii”. Następnie 
będziemy kontynuować przejazd legendarną 
autostradą nr 1 znaną jako „Autostrada Słońca”. 
Po drodze odwiedzimy rancho Prezydenta Re-
agana, położone w dolinie Simi, z prawdziwym 
samolotem Air Force One, którym latali prezy-
dent Kennedy, Reagan i Bush oraz z Marine One, 
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy 
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „praw-
dziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny 
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy 
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route 
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu 
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los 
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglome-
racji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  zwiedzanie miasta, które rozpoczniemy od 
stacji kolejowej Union Station oraz starego mia-
sta, czyli dawnej misji z czasów meksykańskich. 
Potem przystanek przy hali koncertowej Walta 
Disneya i przejazd na spacer słynną ulicą „Mia-
sta Aniołów” - Rodeo Drive, znaną z ekskluzyw-
nych sklepów. Zobaczymy również Beverly Hills 
i część L.A., gdzie usytuowane są domy gwiazd 
filmowych, takich jak Keanu Reeves, Courtney 
Cox oraz Tobey Maguire (brak możliwości jazdy 
po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd 
skończymy przy słynnej alei gwiazd - Hollywood 

Boulevard z wmurowanymi pięcioramiennymi 
gwiazdami sław kina, muzyki i telewizji. Dalej 
przejdziemy do Dolby Theatre, miejsca corocz-
nej gali wręczania Oscarów, gdzie na czerwo-
nym dywanie spotkają się najsłynniejsze oso-
bistości kina oraz przejdziemy pod Grauman’s 
Chinese Theatre, miejsce gdzie po raz pierwszy 
wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii. 
Można tam też znaleźć odciski stóp i rąk kino-
wych sław, w tym również Kaczora Donalda. 
W południe przejazd na lotnisko w Los Angeles 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. Część 
z  atrakcji może być sezonowo wyłączona ze 
zwiedzania. W przypadku zamknięcia drogi 
SR120, umożliwiającej przejazd do i przez Park 
Narodowy Yosemite (np. z powodu warunków 
atmosferycznych) zostanie zrealizowany pro-
gram zastępczy - zwiedzanie Sacramento. Dzień 
otwarcia drogi można sprawdzić na stronie in-
ternetowej parku narodowego Yosemite https://
www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wol-
nocłowej i przewożone w bagażu podręcznym, 
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwi-
rowane na lotniskach europejskich).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w  USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (8  rozpoczętych dób hotelowych: 2  – 
w Los Angeles, 2 – w Las Vegas, 1 – w Bishop, 
1 – w Manteca/Modesto, 1 – w San Francisco, 1 – 
w Buellton/Lompoc). Do dyspozycji gości: w ho-
telu restauracja oraz bar. Pokoje: 2 -osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-
ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania ame-
rykańskie: składają się głównie z produktów 
słodkich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo to-
stowe, płatki kukurydziane, owoce. Czasami do-

stępne są „hash browns” - placki ziemniaczane 
lub ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, 
sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem z Warszawy do Los Angeles i z Los Angeles 
do Warszawy (przelot bezpośredni), opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie (razem 8 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota 
podczas realizacji programu i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NNW, KL, Assistance 
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy ame-
rykańskiej, kosztów realizacji programu zwie-
dzania (biletów wstępu, obsługi przewodników, 
bagażowych, kierowców, systemu TGS, itp.) - ok. 
360 USD/os. (płatne na miejscu); przejazdów 
komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych 
(orientacyjne ceny w programie) oraz innych 
wydatków osobistych i pozostałych nie ujętych 
powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 

CENA OD

6999 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Myslisz, ze o Kalifornii wiesz juz 
wszystko? Blad! Jest tyle do odkry-
cia: filmowe szalenstwo w Universal 
Studios, smak zupy malzowej w 
Monterey, szczescie wygranej w 
Vegas, przyrodnicze kolosy USA 
- Dolina Smierci i Yosemite, dotyk 
mgly na policzku w San Fran, La La 
Land. Wiec pakuj walizke i spelniaj 
swoj kalifornijski sen!

Aneta Kiełb
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 07.05 7299 12370

14.05 - 23.05 7149 11899

28.05 - 06.06 7149 11899

10.06 - 19.06 7170 12030

23.06 - 02.07 7270 12230

10.07 - 19.07 8399 14299

14.07 - 23.07 8420 14199

21.07 - 30.07 8199 13949

28.07 - 06.08 8199 13949

07.08 - 16.08 8149 13870

12.08 - 21.08 8270 13870

19.08 - 28.08 8149 13870

26.08 - 04.09 7149 12199

09.09 - 18.09 7420 12030

23.09 - 02.10 7180 12030

29.09 - 08.10 7149 12199

13.10 - 22.10 6999 11699

Dopłata za pok. 1 os. od 1900 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot z Warszawy 
i przelot do USA. Przylot do Las Vegas, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczy-
nek i nocleg w Las Vegas.
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
krótkie zwiedzanie światowej stolicy hazardu, Las 
Vegas. Przejażdżka-spacer najsłynniejszą ulicą 
„Miasta Grzechu”, czyli The Strip. Zobaczymy tu 
kanały Wenecji oraz uliczki Rzymu wraz z fon-
tanną di Trevi, słynny Hotel Belaggio stojący tuż 
naprzeciw Wieży Eiffela i... wieżowce Nowego 
Jorku. Czas wolny na szybkie zakupy w jednym 
z outletów. Po południu wyruszymy w podróż 
śladem słynnej Route 66, w przeszłości drogi 
łączącej Chicago z wybrzeżem Pacyfiku. Trasa ta 
przeżywała szczyt popularności w latach 30., kie-

dy to tysiące Amerykanów poszukiwało lepszego 
życia w Kalifornii, dziś figuruje na liście pomni-
ków narodowych. Późnym popołudniem dojazd 
na nocleg do Flagstaff. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie z ho-
telu. Tego dnia udamy się na zwiedzanie jed-
nego z największych cudów natury na świecie 
- Wielkiego Kanionu Kolorado. Ta gigantyczna 
„szczelina w  ziemi”, którą wyżłobiła Rzeka 
Colorado, to jeden z najbardziej spektakular-
nych, zapierających dech w piersiach widoków 
na świecie. Dla chętnych lot helikopterem nad 
Wielkim Kanionem (dodatkowo płatne, koszt ok. 
219 USD/os. za ok. 25-minutowy lot). Popołu-
dniem zatrzymamy się w najładniejszych punk-
tach z panoramą na Kanion Kolorado, aby móc 
nacieszyć oczy niezwykłymi widokami. Wieczo-
rem dotrzemy nad skraj Jeziora Powell i do celu 
naszej podróży, czyli miejscowości Page. Nocleg 
w hotelu w okolicy Page. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu uda-
my się do jednego z najbardziej zadziwiających 
kanionów zwanego Kanionem Antylopy. W to-
warzystwie lokalnych przewodników z plemienia 
Navajo, udamy się na krótką przejażdżkę samo-
chodami terenowymi w głąb rezerwatu, gdzie 
będziemy mogli podziwiać ukryte w szczelinie 
kanionu niesamowite formacje skalne, przypo-
minające zastygnięte fale, morskie grzywy czy 
smugi dymu. Kanion Antylopy jest wpisany na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego 
malownicze formy inspirowały filmowców i fo-
tografów i nadal są niezapomnianym wrażeniem 
dla turystów. Następnie wyjazd do słynnej Mo-
nument Valley, czyli Doliny Pomników. Nazywa-
na tak ze względu na majestatyczność wolno 
stojących formacji skalnych, rozlokowanych na 
ogromnej przestrzeni Płaskowyżu Kolorado, 

znajduje się wewnątrz rezerwatu Indian Nava-
jo, w których towarzystwie będziemy ją prze-
mierzać w specjalnie do tego przygotowanych 
jeepach. Jest to olbrzymi obszar poprzecinany 
kanionami utworzonymi przez płynące tu rzeki. 
Miejsce to stało się planem dla wielu filmów, 
choćby westernów Johna Forda czy kultowego 
„Forest Gumpa”. Wieczorem przejazd na nocleg 
do hotelu w Moab. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu prze-
jedziemy do Parku Narodowego Arches. Piękno 
ponad 2000 kamiennych łuków i piaszczystych 
wydm dodatkowo podkreślają ośnieżone szczyty 
gór La Sal, wszystko to sprawia, że Arches jest 
jednym z  najbardziej malowniczych parków 
w Utah. Arches National Park jest domem dla 
ponad 2000 łuków naturalnego kamienia. Naj-
chętniej fotografowaną atrakcją parku jest De-
licate Arch, wyglądający jak brama w kształcie 

podkowy wyrastająca ponad przepaścią. Inne 
ciekawe obiekty to Podwójny Łuk, czy ciekawie 
nazwane Ogród Diabła o gęsto stojących jardan-
gach, Ognisty Piec i Balansująca Skała, wydająca 
się przeczyć prawom fizyki. Po wizycie w parku 
narodowym wyruszymy w trasę przez stan Utah 
do jego stolicy, Salt Lake City. Zakwaterowanie 
i nocleg w Salt Lake City. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zwiedzanie miasta. Jest ono zamieszkiwane 
jest przez najliczniejszą w świecie społeczność 
Mormonów. Zobaczymy ich główną świątynię, 
Salt Lake, Plac Pionierów, Uniwersytet Stanowy 
i obiekty olimpijskie. Wyruszając w dalszą trasę 
na północ, zatrzymamy się jeszcze na zdjęcia 
przy niezwykłym tworze przyrody - słonym je-
ziorze Salt Lake. Po południu odwiedzimy mia-
sto Idaho Falls, mogące się poszczycić pięknymi 
wodospadami na rzece Snake. Wieczorem do-

USA i Kanada – Najpiękniejsze parki narodowe USA 
W programie: kasyna Las Vegas • Wielki Kanion Kolorado • Kanion Antylopy (lista UNESCO) • rezerwat Indian Navajo • Park Narodowy Arches 

• Salt Lake City – stolica stanu Utah • Park Narodowy Grand Teton – jedno z piękniejszych miejsc w Wyoming • Yellowstone • krystaliczne 
czyste wody jeziora Flathead • Park Narodowy Lodowców • Calgary, Banff, Louise Lake – piękno Kanady
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jazd na nocleg do Jackson. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu za-
czniemy od wizyty w jednym z najpiękniejszych 
miejsc stanu Wyoming, Parku Narodowym 
Grand Teton. Skaliste ośnieżone szczyty masy-
wu górskiego bajkowo odbijają się w wodach 
jeziora Jackson Lake. Park jest prawdziwym 
rajem dla miłośników przyrody, fotografów 
i  turystów i  to właśnie tutaj robione zdjęcia 
zazwyczaj reprezentują w folderach piękno Gór 
Skalistych. Najlepszym sposobem na zwiedzenie 
spektakularnych krajobrazów są wielodniowe 
wędrówki, piękno parku można też jednak po-
dziwiać podczas rejsu tramwajem wodnym po 
jednym z jezior (płatne dodatkowo ok 35 usd/
os). Zatrzymamy się przy urokliwej drewnianej 
kaplicy Przemienienia i tradycyjnych zabudo-
waniach Mormon Row, na punkcie widokowym 
Oxbond Bend, czy przy jeziorze String Lake, skąd 
roztaczają się niewiarygodnie piękne widoki. 
W dalszej części dnia wjedziemy do jednego 
z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie 
- Parku Narodowego Yellowstone. Występuje 
tu ponad połowa wszelkich zjawisk geoter-
malnych na świecie, takich jak gorące źródła, 
błotniki, fumarole i gejzery. W przypadku tych 
ostatnich, ponad 300 tu występujących stanowi 
dwie trzecie wszystkich gejzerów na Ziemi. Do 
tego jeszcze bogactwo minerałów i związków 
chemicznych sprawia, że wszystkie te zjawiska 
występują w niezwykłej palecie kolorów, nie 
spotykanej nigdzie indziej na świecie. Zobaczy-
my m.in. gejzer Old Faithful, którego erupcja 
może sięgać nawet 50 m., gorące źródła Mor-
ning Glory Pool o przedziwnej błękitnej barwie 
wody i kontrastującymi z nią żółtymi brzegami, 
czy największe gorące źródła w USA - Grand Pri-
smatic Spring o feerii barw przypominającej roz-

szczepienie światła przez pryzmat. Przejazd do 
hotelu w West Yellowstone. (Trasa ok. 210 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
będziemy kontynuować zwiedzanie Parku 
Narodowego Yellowstone. Na ten dzień prze-
widziane są takie atrakcje, jak: kompleks ter-
malny Norris Geyser Basin, w którym gejzery 
wybuchają podgrzewane relatywnie płytkimi 
pokładami lawy wulkanicznej, przylegająca 
do jeziora Yellowstone dolina Haydena, znana 
z wulkanów błotnych i często tu widywanych 
stad bizonów, Wielki Kanion rzeki Yellowstone, 
widziany z niezwykle malowniczego punktu 
widokowego Artist Point oraz Mammoth Hot 
Springs, rozległy kompleks gorących źródeł 
położonych na trawertynowych tarasach. Po 
obejrzeniu atrakcji Yellowstone wyruszymy 
w drogę do stolicy stanu Montana, miasta He-
lena. Nocleg w Bozeman. (Trasa ok. 300 km). 
 Dzień 9  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejedziemy do parku stanowego Missouri 
Headwaters, w którym ma swoje początki jedna 
z największych rzek półkuli zachodniej. Zatrzy-
mamy się także w  Helenie, niewielkim mieście 
zagubionym pośród Gór Skalistych, szczycącym 
się jednym z ładniejszych Kapitoli Stanowych 
w USA. Następnie wyruszymy malowniczą trasą 
przez górski stan Montana. Tego dnia podziwiać 
jeszcze będziemy krystalicznie czyste jezioro 
Flathead. Nocleg w Kalispell. (Trasa ok 470 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
przejazd do Parku Narodowego Lodowców 
(Glaciers National Park), pełnego spektakular-
nych gór, alpejskich łąk, lasów, wysokich wo-
dospadów, jezior i licznych lodowców. Główną 
atrakcją jest 50-kilometrowa Droga Ku Słońcu 
(Going-to-Sun), należąca do najpiękniejszych 
dróg górskich w Ameryce Północnej. Zobaczymy 

jezioro McDonald, w którego krystalicznie czy-
stych wodach odbijają się ośnieżone wierzchołki 
górskie, wodospad Wheeping Wall, będziemy 
mieli okazję przejść do miejsca z którego można 
podziwiać bajkowo ukryte pośród gór jezioro 
Hidden Lake, jak również zobaczyć lodowiec 
Jacksona. Po odwiedzinach w parku skierujemy 
się do punktu granicznego z Kanadą. Po formal-
nościach granicznych wyruszymy do Calgary. 
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu udamy się na wy-
cieczkę w Góry Skaliste. Wyjeżdżając z Calgary 
miniemy obiekty olimpijskie z 1988 r. Przejazd 
na zwiedzanie miasteczka Banff, położonego 
w kotlinie otoczonej szczytami Gór Skalistych. 
Podczas zwiedzania zobaczymy wodospad na 
rzece Bow oraz prestiżowy hotel Banff Springs 
z 1923 r. Przejazd do Lake Louise i spacer brze-
giem najpiękniejszego z górskich jezior Kanady 
- Lake Louise, w którego tafli odbija się lodowiec 
Victoria. Przy brzegu jeziora usytuowany jest 
Chateau Lake Louise - neoklasycystyczny hotel 
zbudowany przez firmę kolejową CPR. Stąd 
prowadzi wiele pieszych tras turystycznych, 
również na sam lodowiec Victorii, pod którym 
bije źródło Lake Louise. Po południu powrót do 
hotelu w Calgary. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
zwiedzanie Calgary. Rozpoczniemy od przy-
stanku przy Fort Calgary, od którego rozpoczęła 
się historia miasta. Następnie przejedziemy na 
Stampede Grounds, gdzie co roku odbywa się 
największy w świecie festiwal rodeo. Będzie tam 
możliwość sfotografowania potężnej areny Sad-
dledome, czy Stampede Corral, obiektu spor-
towego znanego z charakterystycznych murali. 
Dalszym punktem zwiedzania będzie Muzeum 
Glenbow ze wspaniałą kolekcją indiańskich 
ubiorów i ozdób. Spacer po centrum Calgary, 
przez główny deptak handlowy Stephen Avenue 
do placu Olympic Plaza z fontannami. Widać 
stąd zarówno najwyższe wieżowce w mieście: 
Brooffield Palace i The Bow, jak i słynną wieżę 
Calgary Tower, na którą wjedziemy. Przejazd na 
lotnisko i wylot do Polski. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie 
(w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiek-
tów); zwykle położone poza centrami miast - (11 
rozpoczętych dób hotelowych: ( Las Vegas - 1, 
Flagstaff - 1, Page - 1, Moab - 1, Salt Lake City - 1, 
Jackson -1, West Yellowstone - 1, Bozeman - 1, 
Kalispell - 1, Calgary - 2). Pokoje: 2-osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-

ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wyżywienie: Śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” - 
placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do 
dyspozycji gości: restauracja oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z  Warszawy do Las Vegas 
i z Calgary do Warszawy (możliwe przesiad-
ki),  zakwaterowanie (razem 11  rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie: śniadania ame-
rykańskie, transfery klimatyzowanym autoka-
rem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opieka polskiego 
pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant stan-
dard (NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, napiwków dla kierowców, 
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 360 USD/
os (płatne na miejscu); wycieczek fakultatyw-
nych (orientacyjne ceny w programie) oraz 
innych wydatków osobistych i pozostałych nie 
ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w syste-
mie rezerwacyjnym.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11370 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.04 - 10.05 11570 20170

19.05 - 31.05 12049 20970

16.06 - 28.06 12049 20970

30.06 - 12.07 12620 21799

14.07 - 26.07 12749 22049

28.07 - 09.08 12699 22049

11.08 - 23.08 12899 22049

25.08 - 06.09 11599 20049

08.09 - 20.09 11599 20049

22.09 - 04.10 11499 20049

06.10 - 18.10 11370 19830

Dopłata za pok. 1 os. od 4150 

Kod imprezy: USP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (moż-
liwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady Przylot do 
Seattle, odprawa paszportowa zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami granicznymi, spotka-
nie z pilotem, transfer do hotelu, odpoczynek 
i nocleg w hotelu w okolicy Seattle. 
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie miasta, które znane jest 
m. in. dzięki filmowi „Bezsenność w Seattle”. 
Tutaj znajduje się również siedziba firmy Micro-
soft, pierwsza na świecie kawiarnia Starbucks, 
a także wieża widokowa Space Needle. Prze-
spacerujemy się również przez słynny rynek 
„Pikes Place”. Następnie po południu przelot na 
Alaskę. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy 
Anchorage. (Trasa ok. 200 km + przelot).
 Dzień 3  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu i zwiedzanie miasta Anchorage położonego 
nad Zatoką Cooka. W „stolicy” poszukiwaczy 
przygód zobaczymy m. in. imaginarium - swego 

rodzaju muzeum pozwalające na poznanie nie-
codziennych zjawisk przyrody zachodzących na 
Alasce. Czas wolny na zakupy pamiątek lub “tra-
perskich” akcesoriów: lornetek, czapek, sprzętu 
do wypłukiwania złota. Przejazd w kierunku De-
nali. Po drodze w miejscowości Eklutna 
zobaczymy cerkiew prawosławną 
i  cmentarz lokalnych Indian, 
będące śladem czasów Cara 
i Imperium Rosyjskiego na 
Alasce, a  przy odrobinie 
szczęścia być może uda 
nam się spotkać Indian 
obrządku prawosławnego. 
Zakwaterowanie i  nocleg 
w hotelu w okolicy Mt. Kinley 
Park Village. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu. Eksploracja okolic Denali oraz 
najwyższego szczytu Ameryki Północnej (Mt. 
McKinley - 6194 m n.p.m.). Zwiedzanie wulka-
nicznego parku Denali z lodowo-śnieżną pokry-
wą do grubości kilkuset metrów. Znajduje się 

tu jeden z najdłuższych lodowców świata, ok. 
50-kilometrowy Muldrow. Przejedziemy łańcu-
chem górskim Alaska Range, gdzie wypatrywać 
będziemy niedźwiedzi grizzly, łosi i innej dzikiej 
zwierzyny. Po zwiedzaniu parku przejazd na 

nocleg do Fairbanks. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwate-

rowanie i zwiedzanie Fairbanks 
- miasta założonego ponad 

100 lat temu w  apogeum 
gorączki złota. Następnie 
przejazd do centrum mia-
sta - postój przy pomniku 

pionierów. Dzień pełen 
wrażeń! Wsiadamy do po-

ciągu Tanana Valley Railroad, 
który zabierze nas prosto do zło-

tych wnętrz Alaski - opuszczonej kopalni 
złota Gold Ridge 8. Poznamy ciekawą historię 
górnictwa złota, zwiedzimy obóz górniczy i spró-
bujemy szczęścia w płukaniu złota. Po południu 
popłyniemy w rejs po rzekach Chena i Tanana 
na pokładzie jedynego autentycznego kutra 
rzecznego na Alasce. Ponownie spotkamy psy 
zaprzęgowe, zwiedzimy replikę domku trapera, 
odwiedzimy wioskę Indian szczepu Chena gdzie 
dowiemy się o kulturze Indian Athabascan, któ-
rzy mieszkają tu od wieków. Nocleg w Fairbanks. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wykwaterowanie. Na-
stępnie przejazd do Muzeum Północy, w któ-
rym zapoznamy się ze zwyczajami rdzennych 
mieszkańców z ludów eskimoskich a następ-
nie do miejscowości North Pole, gdzie nawet 
w środku lata, można nabyć mnóstwo prezen-
tów idealnych pod choinkę. Dalej przejedziemy 

do Delta Junction, gdzie w okolicy zacznie nam 
towarzyszyć Alaska Pipeline wzdłuż którego 
rozpoczniemy podróż na południe do nadmor-
skiego portu Valdez - po drodze trasa wiedzie 
wzdłuż Richardson Highway. Zatrzymamy się na 
szczycie przełęczy Thompson i podziwiać bę-
dziemy panoramę gór Chugach Mountains - ten 
wspaniały teren, otoczony lodowcami i grani-
towymi szczytami, otrzymuje jedne z najwięk-
szych opadów śniegu w północnej Ameryce. 
Nocleg w okoliach Valdez. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 7  Wyjazd wcześnie rano z portu Val-
dez do miasta Whittier - przejazd słynną auto-
stradą Alaska Marine Highway, a następnie rejs 
promem po jednym z najbardziej malowniczych 
zbiorników wodnych na świecie: Prince William 
Sound! Po drodze zatrzymamy się w miasteczku 
Girdwood. Na skraju miasta znajduje się Alyeska 
Resort, który jest jednym z najbardziej znanych 
kurortów narciarskich Alaski. Kolejką linową 
wjedziemy na szczyt Mount Alyeska, z którego 
rozpościera się przepiękna panorama na doli-
nę i lodowce. Przejedziemy także do centrum 
ochrony dzikich zwierząt, gdzie z bliska będzie-
my mogli obejrzeć niedźwiedzie, bizony, łosie 
oraz jelenie kanadyjskie. Następnie przejazd 
na południe do zabytkowej nadmorskiej miej-
scowości rybackiej Seward. Czas wolny. Nocleg 
w Seward. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu i całod-
niowy rejs statkiem wzdłuż wybrzeży Parku Na-
rodowego Fiordów Kenai. Niezwykły park, gdzie 
linia brzegowa to strome krawędzie lodowców 
tworzących fantazyjne fiordy. Niezapomniane 
widoki lodowcowych jęzorów „spływających” 
do lodowatej wody, głęboka cisza przerywana 

USA i Alaska – Krystaliczne lodowce Alaski 
W programie: nowy program skoncentrowany na Alasce • bezsenne Seattle • Anchorage - „przystanek” Alaska • Mt. McKinley - korona Ziemi 

• park wulkanów - Denali • Fairbanks - miasto „gorączki złota” • North Pole - Santa Calus House • Alaska Marine Highway • Prince Wiliam 
Sound - jeden z najbardziej malowniczych zbiorników wodnych na świecie • Alyeska Resort - narciarski kurort Ameryki • park fiordów - Kenai 
przeloty lokalne w cenie
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trzaskiem odrywających się fragmentów gór 
lodowych. Po jego zakończeniu przejazd na 
nocleg do Anchorage. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Anchorage i wylot do Polski (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.

Napoje alkoholowe zakupione w strefie wol-
nocłowej i przewożone w bagażu podręcznym, 
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwi-
rowane na lotniskach europejskich.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie lub bazy turystyczne na Alasce o średnim 
standardzie - zwykle położone poza centrami 
miast (rozpoczętych dób hotelowych w okolicy 
miast: Seattle - 1, Anchorage - 2, Mt. Kinley Park 
Village - 1,Fairbanks -2, Valdez -1, Seward -1. Do 
dyspozycji gości: restauracja oraz bar. Pokoje: 
2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 
3 os. dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - 
pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe 
(typu „queen”). Wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie: składają się głównie 
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny, 
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. 
Czasami dostępne są „hash browns” - placki 
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzad-
kością są warzywa, sery czy wędlina. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tami rejsowymi z Warszawy do Seattle i z An-
chorage do Warszawy (możliwe przesiadki), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem roz-
poczętych dób hotelowych), wyżywienie: śnia-
dania, transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji 
programu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NNW, KL, Assistance oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amery-
kańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-
nia (biletów wstępu, obsługi przewodników, kie-
rowców, itp.) - ok. 495 USD (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-
kultatywnych (orientacyjne ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych 
nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza do Stanów Zjednoczonych Ameryki - 
konieczna na min. 2 wjazdy. Obywatele Polski 
mają obowiązek posiadania ważnej wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki.  
Nie ma możliwości pośredniczenia w jej otrzy-
maniu, tak więc każdy Klient musi ją uzyskać 
we własnym zakresie. O wizę należy starać się 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w War-
szawie i  w  Konsulacie Generalnym Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie. Szczegóły (koszty, 
sposób aplikacji) na stronie: http://ustraveldocs.
com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp. 
Dla obywateli krajów objętych programem 
o ruchu bezwizowym (VWP) obowiązkowa jest 
rejestracja w systemie ESTA (Electronic System 
For Travel Autorisation) - lista krajów uczestni-
czących w programie jest dostępna na stronie:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/ESTA_
Screen-Level_Online_Help_1.htm#vwp2.

CENA OD

13249 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: KAL

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 04.05 13399 23220

23.05 - 01.06 13249 22970

20.06 - 29.06 13970 24170

11.07 - 20.07 13970 24170

25.07 - 03.08 13970 24170

15.08 - 24.08 13399 23220

05.09 - 14.09 13249 22970

19.09 - 28.09 13249 22970

Dopłata za pok. 1 os. od 3750 

więcej na: R.pl
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Kanada – Atlantycka odsłona Kanady 
W programie: Ottawa – kanadyjska stolica na wzgórzu • Montreal – Paryż nad Rzeką św. Wawrzyńca • Quebec – perła architektury • fiord 
Saguenay – rejs pośród przyrody Północy • Zatoka Fundy – najwyższe pływy morskie świata • Wyspa Księcia Edwarda – dom Ani z Zielonego 
Wzgórza • Nowa Szkocja - rybackie miasteczka z listy UNESCO • Boston - najbardziej europejskie miasto USA

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (moż-
liwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot 
do Montrealu, odprawa paszportowa zgodnie 
z obowiązującymi procedurami granicznymi, 
spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, odpo-
czynek i nocleg w hotelu w Ottawie.
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
rozpoczniemy zwiedzanie kanadyjskiej stolicy. 
Położona nad majestatyczną rzeką, Ottawa, 
znajduje się nie tylko na granicy prowincji Onta-
rio i Quebec, ale także na zetknięciu angielskiej 
i francuskiej strefy kulturowej. W mieście odwie-
dzimy zabudowane neogotyckimi gmachami 
Wzgórze Parlamentarne. Następnie udamy się 
na spacer, przecinając wpisany na listę UNESCO 
Kanał Rideau oraz mijając słynny hotel Laurier. 
Po krótkiej wizycie na tętniącym życiem Byward 
Market przejedziemy do miasta Gatineau. Kolej-

no wyruszymy w trasę do największego miasta 
francuskiej Kanady - Montrealu, zwanego Pary-
żem Północy. Przejazd na Stare Miasto ze słynną 
bazyliką Notre Dame. Następnie udamy się na 
spacer w kierunku Starego Portu. Czas wolny na 
Starym Mieście. Przejedziemy jeszcze na wzgó-
rze Mont Royal, skąd roztacza się wspaniała 
panorama centrum miasta. Następnie przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejedziemy do Parku Olimpijskiego w którym 
zwiedzimy dawny tor wyścigów rowerowych, 
przebudowany w latach 90. XX w. na imponu-
jący obiekt umożliwiający zetknięcie się z 4 eko-
systemami Ameryki Północnej, a  także wje-
dziemy na wieżę nad Stadionem Olimpijskim. 
Następnie wyruszymy w trasę doliną Rzeki Św. 
Wawrzyńca do stolicy regionu, miasta Quebec. 
Zwiedzanie Quebecu rozpoczynamy od spa-
ceru od Parlamentu Prowincji przez najstarsze 
części położone wewnątrz murów. Góruje nad 

nimi monumentalny hotel-zamek Château Fron-
tenac. Spacer widokowym deptakiem Dufferin, 
następnie zejście do Basse-Ville, czyli Dolnego 
Miasta. Gwarny Place Royale przyciąga turystów 
niedzisiejszą, wyjątkową atmosferą. Zakwatero-
wanie w hotelu w Quebecu. (Trasa ok. 280 km) 
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą 
przejazd na wieczorny krótki spacer po Dolnym 
Mieście Quebecu i rejs statkiem. Na pokładzie 
możliwość podziwiania bajkowo iluminowane-
go miasta. (Cena ok. 70 USD).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy do malowniczego regionu Char-
levoix. Pierwszym przystankiem będą wodo-
spady Montmorency, 83-metrowej wysokości 
ściana wody o  30 m przewyższająca słynne 
wodospady Niagara. Kolejno przejedziemy na 
wyspę Ile d’Orleans, na której odwiedzimy jed-
no z miejsc pozyskiwania i wytwarzania syropu 
klonowego. Po degustacji przejedziemy przez 
miejscowość Sainte-Anne-de-Beaupre. Zgod-
nie z legendami święta Anna udzielała pomocy 
żeglarzom forsującym zdradliwe wody Rzeki św. 
Wawrzyńca, dlatego na jej cześć wzniesiono tu 
jeden z najważniejszych w kraju ośrodków piel-
grzymkowych. Odwiedzimy także kanion św. 
Anny, w którym wysoko ponad rzeką przerzu-
cono szereg wiszących mostów, których przej-
ście przysparza niemało emocji, ale i zapewnia 
niezwykłe widoki. Jadąc wzgórzami wzdłuż 
wspaniale rozlewającej się Rzeki św. Wawrzyńca 
dojedziemy w okolice miasta Baie-Saint-Paul, 
gdzie odwiedzimy jeszcze jedno miejsce pro-
dukcji lokalnych specjałów - słynnych na całą 

Kanadę quebeckich serów. Dojazd na nocleg 
w okolicy fjordu Saguenay. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejedziemy do portu, skąd wyruszymy na oko-
ło 2-godzinny rejs, podczas którego będziemy 
mogli podziwiać niezwykłe piękno fjordu Sagu-
enay. Po rejsie przejedziemy do urokliwego, za-
budową reprezentującą typową wieś quebecką 
portu w Saint-Simeon. Stamtąd przeprawimy się 
przez Rzekę św. Wawrzyńca. Z uwagi na ogrom 
rzeki przeprawa trwa nieco ponad godzinę, pod-
czas której będzie można podziwiać Góry Lau-
rentyńskie schodzące do samej rzeki. Przejazd 
pełne lasów i jezior wschodnie rejony Quebecu 
na nocleg do Edmundston/Grand Falls. Uwaga: 
w zależności od godziny rejsu po fjordzie i roz-
kładu promów St Simeon-Rivière du Loup przy-
jazd do hotelu możliwy w późnych godzinach 
wieczornych. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
udamy się w podróż jedną z bardziej malow-
niczych tras Nowego Brunszwiku.. Niemal cały 
dzień będzie nam towarzyszyła Rzeka św. 
Jana, która na pewnym odcinku stanowi gra-
nicę z amerykańskim stanem Maine. W mieście 
Grand Falls zobaczymy największe w prowincji 
wodospady. Następnie dojedziemy do niewiel-
kiego Hartland, w którym zobaczymy najdłuż-
szy w świecie kryty most, mierzący sobie nie-
mal 400 m. Ciekawą inżynieryjnie konstrukcję 
zbudowano na przełomie XIX i XX w., zastępując 
w ten sposób niewygodną przeprawę promową. 
Kolejnym punktem programu będzie stołeczne 
dla Nowego Brunszwiku Fredericton, w którym 
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natura przeplata się z historią. Zobaczymy ka-
meralne Garrison District - kolonialną dzielnicę 
ze starym Ratuszem, dawnymi koszarami żoł-
nierzy, czy latarnią rzeczną, jak również podej-
dziemy pod siedzibę Parlamentu prowincji. Po 
południu wyruszymy w drogę do hotelu w oko-
licy Moncton. (Trasa ok. 380 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu zo-
baczymy jedną z największych atrakcji prowincji 
Nowy Brunszwik - pomnik przyrody Hopewell 
Rocks nad Zatoką Fundy. To jedno z bardziej nie-
zwykłych miejsc, gdzie można zaobserwować 
największe pływy morskie na świecie: różnica 
poziomu wód między przypływem a odpływem 
sięga ok 12 m, co odpowiada czteropiętrowemu 
budynkowi! Odbędziemy spacer pośród dzie-
wiczych lasów mieszanych do wybrzeża zatoki, 
gdzie wznoszą się skały kilkunastometrowej 
wysokości pionowe skały. W czasie odpływu 
można tam chodzić po dnie oceanu, podziwiając 
wysokie skały wyrzeźbione działaniem morza. 
Następnie przejedziemy 13-kilometrowym Mo-
stem Konfederacji na Wyspę Księcia Edwarda. 
Naszym celem będzie Cavendish, w  którym 
będziemy mieli okazję przenieść się w czasy 
dzieciństwa, składając wizytę Ani z Zielonego 
Wzgórza. Bohaterka powieści Lucy Maud Mon-
tgomery ma w tym miasteczku swoje muzeum, 
będące XIX-wieczną posiadłością doskonale 
odzwierciedlającą otoczenie niesfornej Ani. Po 
południu wyruszymy ku Charlottetown, stolicy 
wyspy, spacer po mieście, w czasie którego zo-
baczymy m.in. siedzibę władz prowincji, Victoria 
Row - centrum życia towarzyskiego miasta, czy 
katedrę św. Dunstana. Zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa ok. 280 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
ruszymy na południowy kraniec Wyspy Księcia 
Edwarda, do portu w Woodland Islands. Po prze-
prawie promowej znajdziemy się w Nowej Szko-
cji, najdalej na wschód wysuniętej z trzech ka-
nadyjskich prowincji atlantyckich. Odwiedzimy 
Centrum Kultury i Dziedzictwa w Milbrook, gdzie 
zapoznamy się z życiem rdzennych mieszkańców 
tej części Ameryki Północnej, ludu Mi’kmaq. Cen-
trum prezentuje zarówno rzemiosło Mi’kmaqów, 
jak i ich tradycje i wierzenia. Następnie przeje-
dziemy do stolicy prowincji, Halifaxu. Zatrzyma-
my się przy Cytadeli, potężnej budowli w kształ-
cie gwiazdy, spod której rozpościera się widok 
na centrum. Następnie przejdziemy w kwartał 
znany jako Historic Properties - najstarsze 
w kraju pieczołowicie odrestaurowane nabrzeż-
ne magazyny, mieszczące obecnie wyszukane 
butiki, restauracje i  kawiarnie. Zwiedzimy tu 
także Maritime Museum od the Atlantic, do-
skonale odzwierciedlające nadmorski charakter 

miasta. Pośród niezliczonych eksponatów opo-
wiadających o historii Nowej Szkocji największe 
zainteresowanie budzi kolekcja poświęcona Tita-
nicowi. Po czasie wolnym wyruszymy ku Wyspie 
Księcia Edwarda, zatrzymując się na cmentarzu 
Fairview, na którym pochowanych jest ponad 
100 pasażerów najbardziej ekskluzywnego stat-
ku świata. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 260 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Peggy’s Cove. Niewielka miejsco-
wość jest bodajże najchętniej fotografowanym 
miejscem atlantyckich prowincji Kanady - garść 
kolorowych drewnianych domów przycupnię-
tych na nadmorskich granitowych głazach i za-
chwycająca w swojej surowości latarnia morska 
na kamienistym cyplu - kwintesencja piękna tej 
części kraju. Kolejno przejedziemy do Mahone 
Bay, czarującego miasteczka o wiktoriańskiej ar-
chitekturze. Zwiedzimy także pobliski Lunenburg 
- jeden z dwóch tylko zespołów staromiejskich 
w Ameryce Północnej wpisanych na listę UNE-
SCO. Jest to jedno z najlepiej zachowanych na 
tym kontynencie brytyjskich miast kolonialnych, 
pełne XVIII-wiecznego uroku, gdzie życie toczy 
się sennie skupione wokół portu. Odbędziemy 
spacer kameralnymi uliczkami pełnymi sklepów 
i serwujących owoce morza restauracji, mijając 
takie obiekty jak Akademia Lunenburska, zespół 
domów Fresco, czy anglikański kościół św. Jana. 
Po zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd na noc-
leg do Yarmouth. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
przejazd do portu. Po kilkugodzinnym rejsie 
znajdziemy się w  stanie Maine, w  USA. Po 
dokonaniu wszelkich procedur, skierujemy 
się ku Bostonowi. Po drodze zajedziemy do 
Cambridge, w którym znajduje się uznawany 
za najlepszy w świecie Uniwersytet Harvarda. 
Położony pośród starych drzew kompleks za-
chwyca harmonijną architekturą i staroświecką 
atmosferą. Zakwaterowanie i nocleg w okolicy 
Bostonu. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 11  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
udamy się na zwiedzanie Bostonu, stolicy 
stanu Massachusetts, a  także ze względów 
kulturowych jednego z najważniejszych miast 
w USA. Zaczniemy od starego portu, gdzie zo-
baczymy USS Constitution, najstarszy pozosta-
jący w czynnej służbie okręt świata. Kolejnym 
punktem będzie najstarszy publiczny park 
w  kraju, Boston Common, skąd przejdziemy 
obok State House - siedziby stanu Massachu-
setts pod cmentarz Granary - zabytkową nekro-
polię, na której spoczywają zasłużeni z czasów 
walk o  niepodległość. Mijając starą Boston 
Latin School - najstarszą w  USA publiczną 

szkołę - dowiemy się, dlaczego zwierzęciem 
symbolizującym partię Demokratów jest osioł, 
a Republikanów - słoń. Zerkniemy na związany 
z historią niepodległości budynek Old South 
Meeting House i zobaczymy Old State House - 
wspaniałą dawną siedzibę Kongresu stanowego 
zagubioną pośród eleganckich biurowców z po-
czątków XX w. Spacer zakończymy na Faneuil 
Market - zespole historycznych hal targowych, 
pełnych restauracji i sklepów z pamiątkami. Po 
południu przejazd na lotnisko i wylot do Polski. 
(Trasa ok. 80 km).  
 Dzień 12  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie; zwykle położone poza centrami miast 
- (10 rozpoczętych dób hotelowych: Ottawa, 
Montreal, Quebec, Saguenay, Grand Falls, Monc-
ton, Charlottetown, Halifax, Yarmouth, Boston).
Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie 
max. 3 os. dorosłych, ale bez dodatkowego łóż-
ka - pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuoso-
bowe (typu „queen”). Wyżywienie: śniadania 
amerykańskie. Do dyspozycji gości: restauracja 
oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Montrealu i z Bo-
stonu do Warszawy (możliwe przesiadki), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (razem 10 rozpo-
czętych dób hotelowych), wyżywienie: śniada-
nia amerykańskie, transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 

polskiego pilota podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, 
itp.) - ok. 295 USD/os (płatne na miejscu); prze-
jazdów komunikacją miejską, wycieczek fakulta-
tywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz 
innych wydatków osobistych i pozostałych nie 
ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w syste-
mie rezerwacyjnym.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8749 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 06.05 8870 15499

16.05 - 27.05 8749 15299

06.06 - 17.06 8749 15299

20.06 - 01.07 8870 15499

04.07 - 15.07 9549 16620

18.07 - 29.07 9420 16199

01.08 - 12.08 9299 16199

15.08 - 26.08 8899 15449

29.08 - 09.09 8749 15299

12.09 - 23.09 8749 15299

Dopłata za pok. 1 os. od 2529 

Kod imprezy: KAP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (moż-
liwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot 
do Calgary, odprawa paszportowa zgodnie 
z obowiązującymi procedurami granicznymi, 
spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, odpo-
czynek i nocleg w hotelu w Calgary.
 Dzień 2  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu. Zwiedzanie Calgary rozpoczniemy od przy-
stanku przy Fort Calgary, od którego rozpoczęła 
się historia miasta. Następnie przejedziemy na 
Stampede Grounds, gdzie co roku odbywa się 
największy w  świecie festiwal rodeo. Będzie 
tam możliwość sfotografowania potężnej areny 
Saddledome, czy Stampede Corral, obiektu spor-
towego znanego z charakterystycznych murali. 
Dalszym punktem zwiedzania będzie spacer po 

centrum Calgary, przez główny deptak handlowy 
Stephen Avenue do placu Olympic Plaza z fon-
tannami. Widać stąd zarówno najwyższe wie-
żowce w mieście: Brooffield Palace i The Bow, jak 
i słynną wieżę Calgary Tower, na którą także wje-
dziemy. Wyjeżdżając z miasta miniemy obiekty 
olimpijskie z 1988 r. Przejazd na zwiedzanie mia-
steczka Banff, położonego w kotlinie otoczonej 
szczytami Gór Skalistych. Podczas zwiedzania 
zobaczymy wodospad na rzece Bow oraz pre-
stiżowy hotel Banff Springs z 1923 r. Przejazd do 
Lake Louise i spacer brzegiem najpiękniejszego 
z górskich jezior Kanady - Lake Louise, w które-
go tafli odbija się lodowiec Victoria. Przy brzegu 
jeziora usytuowany jest Chateau Lake Louise - 
neoklasycystyczny hotel zbudowany przez firmę 
kolejową CPR. Stąd prowadzi wiele pieszych tras 
turystycznych, również na sam lodowiec Victorii, 
pod którym bije źródło Lake Louise. Przejazd na 

nocleg do hotelu w okolicy Banff / Lake Louise/
Saskatchewan River Crossing. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu, następnie będziemy kontynuować podróż 
słynną drogą lodowcową - Icefields Parkway 
przez Park Narodowy Banff, zatrzymując się 
na zdjęcia w  co piękniejszych miejscach np. 
nad Jeziorem Bow, czy na przełęczy Sunwapta. 
Dojedziemy w ten sposób pod lodowiec Atha-
basca. Wjazd na lodowiec specjalnym pojazdem 
„Ice Truck” przystosowanym do poruszania się 
po lodzie (dodatkowo płatne ok. 60 USD/os.). 
Wjedziemy na teren kolejnego parku narodo-
wego - Jasper, gdzie zobaczymy wodospady 
Athabasca. Po wyjeździe z  trasy lodowców 
przystanek w górskim kurorcie Jasper. Podczas 
dalszej podróży zatrzymamy się na granicy pro-
wincji Alberta/British Columbia, po której prze-
kroczeniu zmienimy również strefę czasową. 

Na koniec dnia postój w punkcie widokowym, 
skąd będziemy mogli podziwiać najwyższy 
szczyt kanadyjskiej części Gór Skalistych - Mt. 
Robson. Nocleg w okolicy Valemount. (Trasa 
ok. 280 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
i przejazd przez kanadyjską część Gór Skalistych. 
Przejazd do Blue River, gdzie weźmiemy udział 
w tzw. safari na rzece, podczas którego, przy 
odrobinie szczęścia, zobaczymy niedźwiedzie 
czarne - baribale, w ich naturalnym środowisku. 
Przejedziemy wzdłuż parku Wells Gray. Można 
tu spotkać na wolności dziką zwierzynę - czarne 
niedźwiedzie i brunatne grizzly oraz łosie, jelenie 
i sarny. Postój w kanadyjskiej stolicy zawodów 
- Kamloops, położonego przy zbiegu dwóch od-
nóg Rzeki Thomson. W mieście i okolicach od-
bywają się turnieje golfa oraz ważne rozgrywki 
hokeja. Nocleg w okolicy Kamloops, zakwatero-

W programie: Calgary – stolica hokeja • Park Narodowy Banff • Whistler – olimpijskie miasto • Jasper – oko w oko z grizzly 

• Wyspa Victoria i wieloryby • Vancouver – miasto pachnące żywicą • Niagara – najsłynniejszy wodospad • przelot lokalny w cenie
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wanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu zwiedzanie Vancouver, zwanego “mia-
stem ogrodów”. Zobaczymy takie atrakcje jak 
wyspa Granville, gdzie zobaczymy m.in.: targ 
ryb i owoców morza, czy park Stanley’a, który 
jest zarówno ostoją dzikiej przyrody, jak i ulu-
bionym miejscem rozrywki i rekreacji mieszkań-
ców; bogatą kolekcję totemów - mistycznych 
rzeźb Indian z zachodniego wybrzeża Ameryki. 
Odbędziemy spacer przez starą dzielnicę Ga-
stown, w której będziemy świadkami niezwy-
kłego mechanicznego spektaklu z  parowym 
zegarem w roli głównej. Przejdziemy obok se-
cesyjnego budynku historycznego dworca Kolei 
Pacyficznej. Wjedziemy także na wieżę wido-
kową Vancouver Lookout, zainstalowaną na 
szczycie biurowca Harbour Centre. Jest to jedna 
z najwyższych budowli w Vancouver, skąd roz-
tacza się widok na miasto i jego spektakularne 
położenie. Po czasie wolnym wizyta w wąwozie 
Capilano z zawieszonym 70 m nad rzeką mo-
stem. Po południu wyruszymy w głąb Gór Skali-
stych ku miejscowości Whistler, zatrzymując się 
na zdjęcia przy Shannon Falls - imponującym, 
wysokim na ponad 350 metrów wodospadzie. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Whistler. 
(Trasa ok. 420 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie miejscowości Whistler, gdzie 
rozgrywały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
w 2010 r. Podczas przygotowań do igrzysk olim-
pijskich miasto i okolice wzbogaciły się o sze-
reg nowych ośrodków sportowych. Zobaczymy 
olimpijskie obiekty, takie jak Whistler Sliding 
Centre oraz przespacerujemy się reprezentacyj-
nym deptakiem Village Stroll. W czasie wolnym 
możliwość wjechania jedną z najdłuższych wi-

szących kolejek gondolowych na świecie „Peak 
2 Peak”, która łączy góry Mount Whistler i Mo-
unt Blackcomb. Wagoniki z częściowo szklaną 
podłogą pozwalają obserwować panoramę gór 
z niespotykanej dotąd perspektywy (dodatkowo 
płatne ok. 60 USD/os.). Przejedziemy następnie 
do portu, skąd odpłyniemy przez urocze zatoki 
wśród małych wysepek na wyspę Vancouver. 
Przejazd w okolice Victorii, zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie, a na-
stępnie zwiedzanie Victorii, stolicy prowincji 
Kolumbia Brytyjska. Zobaczymy wspaniałe 
Butchart Gardens - ponad stuletni kompleks 
ogrodów uznawanych za jedne z najwspanial-
szych na świecie, odbędziemy spacer wśród 
XIX-wiecznej zabudowy centrum, przejdziemy 
wybrzeżem obok wytwornego hotelu Empress, 
podejdziemy także pod gmach Parlamentu, 
wstąpimy do BC Museum ze wspaniałą kolek-
cją indiańskich ubiorów i ozdób oraz wystawy 
prezentującej historię współczesnej Kanady. Dla 
chętnych rejs łodzią na oglądanie orek w ich na-
turalnym środowisku (za dodatkową opłatą, ok. 
120 USD/os.). Na koniec zatrzymamy się jeszcze 
w parku Beacon Hill, skąd rozciąga się piękny 
widok na cieśninę Juan de Fuca i ośnieżone góry 
amerykańskiego stanu Waszyngton. Wieczorem 
przejazd do portu lotniczego w Victorii i nocny 
lot do Toronto. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po przylocie śniadanie i przejazd do 
historycznego miasteczka Niagara on the Lake. 
Miasto to jest położone przy granicy Kanady 
i USA. Podczas I Wojny Światowej pod miastecz-
kiem funkcjonował Tadeusz Kościuszko Camp 
- ośrodek szkoleniowy dla polskich ochotników 
do Armii Polskiej organizowanej przez państwa 
Ententy, która później była znana jako Armia 

Błękitna pod dowództwem generała Hallera. 
Po epidemii grypy 1918 r. kilkudziesięciu żołnie-
rzy polskich zostało pochowanych w pobliżu 
centrum szkoleniowego. Tak powstał najpraw-
dopodobniej jedyny polski cmentarz wojskowy 
na terenie Ameryki Północnej. W miasteczku 
pospacerujemy także pomiędzy pięknymi 
wiktoriańskimi domami. Kolejno przejazd nad 
wodospad Niagara, który liczy sobie 10 tys. lat 
i powstał u schyłku ostatniej epoki lodowcowej. 
Spacer nad wodospadem, a następnie przejazd 
statkiem wycieczkowym pod najszerszą częścią 
wodospadu, zwaną Końską Podkową. Zaobser-
wujemy jak miliony ton wody przelewają się 
nad urwistymi ścianami skalnymi w miejscu, 
gdzie Rzeka Niagara wypływa z Jeziora Erie do 
Jeziora Ontario, a ogłuszający huk usłyszymy 
z odległości wielu kilometrów. Następnie (dla 
chętnych, za dodatkową opłatą ok. 15 USD/os.) 
wyjazd na wieżę Skylon Tower, z której rozciąga 
się przepiękny widok na cały poziom rzeki po 
stronie amerykańskiej. Spacer na kolejne punkty 
widokowe wzdłuż urwistego brzegu granicznej 
rzeki Niagara. Następnie transfer na lotnisko 
w Toronto i wylot do Polski (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 9  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
 Hotele *** wg kategoryzacji Rainbow o średnim 
standardzie - zwykle położone poza centrami 
miast (7 rozpoczętych dób hotelowych). Poko-
je 2 -osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 
3 os. dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - 
pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe 
(typu „queen”). Wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 

śniadania amerykańskie: składają się głównie 
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny, 
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. 
Czasami dostępne są „hash browns” - placki 
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadko-
ścią są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym z  Warszawy do Calgary 
i z Toronto do Warszawy (możliwe przesiadki), 
przelot wewnętrzny z Victorii do Toronto, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania 
amerykańskie, transfery klimatyzowanym au-
tokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 
polskiego pilota podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NNW, KL, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierow-
ców, itp.) - ok. 295 USD/os (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-
kultatywnych (orientacyjne ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych 
nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w syste-
mie rezerwacyjnym.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7120 zł

Kod imprezy: KAC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 04.05 7520 12999

17.05 - 25.05 7120 12320

07.06 - 15.06 7449 12870

28.06 - 06.07 7849 13530

12.07 - 20.07 7949 13699

26.07 - 03.08 7949 13699

09.08 - 17.08 9120 15649

16.08 - 24.08 7499 12949

30.08 - 07.09 7280 12599

Dopłata za pok. 1 os. od 1850 

więcej na: R.pl
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Przystanek Kanada

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (moż-
liwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot 
do Calgary, odprawa paszportowa zgodnie 
z obowiązującymi procedurami granicznymi, 
spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, odpo-
czynek i nocleg w hotelu w Calgary.
 Dzień 2  Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. 
Zwiedzanie Calgary rozpoczniemy od przystan-
ku przy Fort Calgary. Następnie przejedziemy 
na Stampede Grounds, gdzie co roku odbywa 
się największy w świecie festiwal rodeo. Będzie 
tam możliwość sfotografowania potężnej areny 
Saddledome, czy Stampede Corral, obiektu spor-
towego znanego z charakterystycznych murali. 
Dalszym punktem zwiedzania będzie spacer po 
centrum Calgary, przez główny deptak handlowy 
Stephen Avenue do placu Olympic Plaza z fon-
tannami. Widać stąd zarówno najwyższe wieżow-
ce w mieście: Brooffield Palace i The Bow, jak i 

słynną wieżę Calgary Tower, na którą także wje-
dziemy. Wyjeżdżając z miasta miniemy obiekty 
olimpijskie z 1988 r. Przejazd na zwiedzanie mia-
steczka Banff, położonego w kotlinie otoczonej 
szczytami Gór Skalistych. Podczas zwiedzania 
zobaczymy wodospad na rzece Bow oraz pre-
stiżowy hotel Banff Springs z 1923 r. Przejazd do 
Lake Louise i spacer brzegiem najpiękniejszego z 
górskich jezior Kanady -Lake Louise, w którego 
tafli odbija się lodowiec Victoria. Przy brzegu 
jeziora usytuowany jest Chateau Lake Louise 
-neoklasycystyczny hotel zbudowany przez firmę 
kolejową CPR. Stąd prowadzi wiele pieszych tras 
turystycznych, również na sam lodowiec Victorii, 
pod którym bije źródło Lake Louise. Przejazd na 
nocleg do hotelu w okolicy Banff /Lake Louise/
Saskatchewan River Crossing. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu, następnie będziemy kontynuować podróż 
słynną drogą lodowcową - Icefields Parkway 
przez Park Narodowy Banff, zatrzymując się 
na zdjęcia w  co piękniejszych miejscach np. 

nad Jeziorem Bow, czy na przełęczy Sunwapta. 
Dojedziemy w ten sposób pod lodowiec Atha-
basca. Wjazd na lodowiec specjalnym pojazdem 
„Ice Truck” przystosowanym do poruszania się 
po lodzie (dodatkowo płatne ok. 55 USD/os.). 
Wjedziemy na teren kolejnego parku narodo-
wego - Jasper, gdzie zobaczymy wodospady 
Athabasca. Po wyjeździe z  trasy lodowców 
przystanek w górskim kurorcie Jasper. Podczas 
dalszej podróży zatrzymamy się na granicy pro-
wincji Alberta/British Columbia, po której prze-
kroczeniu zmienimy również strefę czasową. Na 
koniec dnia postój w punkcie widokowym, skąd 
będziemy mogli podziwiać najwyższy szczyt 
kanadyjskiej części Gór Skalistych - Mt. Robson. 
Nocleg w okolicy Valemount. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
i przejazd przez kanadyjską część Gór Skalistych. 
Przejazd do Blue River, gdzie weźmiemy udział 
w tzw. safari na rzece, podczas którego, przy 
odrobinie szczęścia, zobaczymy niedźwiedzie 
czarne - baribale, w ich naturalnym środowisku. 
Przejedziemy wzdłuż parku Wells Gray. Można 
tu spotkać na wolności dziką zwierzynę - czarne 
niedźwiedzie i brunatne grizzly oraz łosie, jelenie 
i sarny. Postój w kanadyjskiej stolicy zawodów 
- Kamloops, położonego przy zbiegu dwóch 
odnóg Rzeki Thomson. W mieście i okolicach 
odbywają się turnieje golfa oraz ważne rozgryw-
ki hokeja. Nocleg w okolicy Kamloops, zakwate-
rowanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu z ho-
telu zwiedzanie Vancouver, zwanego “miastem 
ogrodów”. Zobaczymy takie atrakcje jak wyspa 
Granville, gdzie zobaczymy m.in.: targ ryb i owo-

ców morza, czy park Stanley’a, który jest zarów-
no ostoją dzikiej przyrody, jak i ulubionym miej-
scem rozrywki i rekreacji mieszkańców; bogatą 
kolekcję totemów - mistycznych rzeźb Indian 
z zachodniego wybrzeża Ameryki. Odbędziemy 
spacer przez starą dzielnicę Gastown, w której 
będziemy świadkami niezwykłego mechaniczne-
go spektaklu z parowym zegarem w roli głównej. 
Przejdziemy obok secesyjnego budynku histo-
rycznego dworca Kolei Pacyficznej. Wjedziemy 
także na wieżę widokową Vancouver Lookout, 
zainstalowaną na szczycie biurowca Harbour 
Centre. Jest to jedna z  najwyższych budowli 
w Vancouver, skąd roztacza się widok na miasto 
i jego spektakularne położenie. Po czasie wol-
nym wizyta w wąwozie Capilano z zawieszonym 
70 m nad rzeką mostem. Po południu wyruszymy 
w głąb Gór Skalistych ku miejscowości Whistler, 
zatrzymując się na zdjęcia przy Shannon Falls - 
imponującym, wysokim na ponad 350 metrów 
wodospadzie. Zakwaterowanie w hotelu w oko-
licy Whistler. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu. Zwiedzanie miejscowości Whistler, gdzie roz-
grywały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2010 
r. Podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich 
miasto i okolice wzbogaciły się o szereg nowych 
ośrodków sportowych. Zobaczymy olimpijskie 
obiekty, takie jak Whistler Sliding Centre oraz 
przespacerujemy się reprezentacyjnym depta-
kiem Village Stroll. W czasie wolnym możliwość 
wjechania jedną z najdłuższych wiszących ko-
lejek gondolowych na świecie „Peak 2 Peak”, 
która łączy góry Mount Whistler i Mount Black-
comb. Wagoniki z częściowo szklaną podłogą 

W programie: Calgary – stolica hokeja • Park Narodowy Banff • Whistler – olimpijskie miasto • Jasper – oko w oko z grizzly • Wyspa Victoria 
i wieloryby • Vancouver – miasto pachnące żywicą • Montreal – Paryż Północy • Toronto i Wielkie Jeziora • Niagara – najsłynniejszy wodospad 

• fascynujące Quebec • przeloty lokalne w cenie

Montreal

Quebec City

Ottawa

Niagara Falls
Toronto

CalgaryBanff
Vancouver

Victoria

KANADA

USA

      –› Wyloty z: Warszawa 
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pozwalają obserwować panoramę gór z nie-
spotykanej dotąd perspektywy (dodatkowo 
płatne ok. 55 USD/os.). Przejedziemy następnie 
do portu, skąd odpłyniemy przez urocze zatoki 
wśród małych wysepek na wyspę Vancouver. 
Przejazd w okolice Victorii, zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie, zwie-
dzanie Victorii, stolicy prowincji Kolumbia Bry-
tyjska. Zobaczymy wspaniałe Butchart Gardens 
– ponad stuletni kompleks ogrodów uznawanych 
za jedne z najwspanialszych na świecie, odbę-
dziemy spacer wśród XIX-wiecznej zabudowy 
centrum, przejdziemy wybrzeżem obok wytwor-
nego hotelu Empress, podejdziemy pod gmach 
Parlamentu, wstąpimy do BC Museum ze wspa-
niałą kolekcją indiańskich ubiorów i ozdób oraz 
wystawy prezentującej historię współczesnej Ka-
nady Dla chętnych rejs łodzią na oglądanie orek 
w ich naturalnym środowisku (za dodatkową 
opłatą, ok. 120 USD/os.). Na koniec zatrzymamy 
się w parku Beacon Hill, skąd rozciąga się piękny 
widok na cieśninę Juan de Fuca i ośnieżone góry 
amerykańskiego stanu Waszyngton. Wieczorem 
przejazd na lotnisko w Victorii i nocny lot do To-
ronto. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po przylocie śniadanie i przejazd do 
historycznego miasteczka Niagara on the Lake. 
Miasto to jest położone przy granicy Kanady 
i USA. Podczas I Wojny Światowej pod miastecz-
kiem funkcjonował Tadeusz Kościuszko Camp 
- ośrodek szkoleniowy dla polskich ochotników 
do Armii Polskiej. W miasteczku pospacerujemy 
także pomiędzy pięknymi wiktoriańskimi doma-
mi. Przejazd nad wodospad Niagara. Spacer nad 
wodospadem, a następnie przejazd statkiem wy-
cieczkowym pod najszerszą częścią wodospadu, 
zwaną Końską Podkową. Następnie (dla chętnych, 
za dodatkową opłatą ok. 15 USD/os.) wyjazd na 
wieżę Skylon Tower, z której rozciąga się przepięk-
ny widok na cały poziom rzeki po stronie ame-
rykańskiej. Spacer na kolejne punkty widokowe 
wzdłuż urwistego brzegu granicznej rzeki Niaga-
ra. Następnie wizyta w  Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Niagara Falls. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu i wykwatero-
wanie, a następnie przejazd wzdłuż wybrzeży 
jeziora Ontario do Toronto. Wjazd oszkloną, 
panoramiczną windą na szczyt CN Tower. Jazda 
do głowicy wieży trwa 40 sekund. Rozciąga się 
stąd widok na całe miasto i jezioro. Zachęca-
my do przechadzki po szklanej podłodze, która 
zapewni niesamowite i niepowtarzalne dozna-
nia. Następnie zwiedzanie dzielnicy finansowej 
z historycznym Ratuszem. Przejazd do Parku 
Królowej z budynkiem parlamentu prowincji 
Ontario, który położony jest tuż obok najwięk-
szego w Kanadzie uniwersytetu. Po zwiedzeniu 
miasta wyruszymy w dalszą drogę na wschód. 
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicy 
Kingston/Gananoque. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 10  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu, a następnie przejazd do krainy 1000 wysp, 
gdzie będzie okazja podziwiać z pokładu statku 
malownicze pogranicze USA i Kanady, a także 
dowiedzieć się czy to z tego regionu pochodzi 
słynny na całym świecie sos do sałatek. Następ-
nie przejazd do stolicy Kanady - Ottawy, a w niej 
zobaczymy lokalny targ - Byward Market, eks-
kluzywny hotel sieci Fairmont oraz piękny Par-
lament Kanady. Przejazd na nocleg w okolicy 
Montrealu. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 11  Śniadanie i wykwaterowanie, a da-
lej zwiedzanie największego miasta francuskiej 
Kanady - Montrealu, zwanego Paryżem Północy. 
Przejazd na Stare Miasto ze słynną bazyliką Notre 

Dame. Następnie udamy się na spacer w kierun-
ku Starego Portu, mijając wzniesiony w stylu ar-
t-deco biurowiec Aldred, Ratusz i Kościół Żegla-
rzy. Czas wolny na Starym Mieście. Przejedziemy 
następnie na wzgórze Mont Royal, skąd roztacza 
się wspaniała panorama centrum miasta i szero-
ko rozlewającej się Rzeki Św. Wawrzyńca. Prze-
jedziemy także do Parku Olimpijskiego z 1976 
r., w którym zwiedzimy Biodome - dawny tor 
wyścigów rowerowych. Następnie wyruszymy 
w trasę doliną Rzeki Św. Wawrzyńca do stolicy 
regionu, miasta Quebec. Po drodze obejrzymy 
także jedno z miejsc pozyskiwania i wytwarzania 
najbardziej bodajże kanadyjskiego dodatku do 
dań - syropu klonowego. Przejazd hotelu w oko-
licy miasta Quebec. (Trasa ok. 300 km).
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą 
przejazd na wieczorny krótki spacer po Dolnym 
Mieście Quebecu i rejs statkiem. Na pokładzie 
możliwość podziwiania bajkowo iluminowane-
go miasta. (Cena ok. 70 USD).
 Dzień 12  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
udamy się na zwiedzanie miasta Quebec. Kiedy 
w 1608 r. dopłynął tu francuski odkrywca Samu-
el de Champlain, miejsce to wydało mu się tak 
piękne, że nazwał je darem od Boga. Quebec to 
jedyne otoczone fortyfikacjami miasto na pół-
noc od Meksyku, przepełnione historią i kulturą 
unikalną dla Ameryki Północnej. Zwiedzanie 
Quebecu rozpoczynamy od spaceru przez naj-
starszą część miasta - Basse-Ville, czyli Dolne 
Miasto. Przy wąskich uliczkach ulokowane są 
zabytkowe kamieniczki z kafejkami, butikami 
i  galeriami. Gwarny Place Royale przyciąga 
turystów niedzisiejszą, wyjątkową atmosferą. 
Następnie przejście widokowym deptakiem 
Dufferin do Haute-Ville  do  centrum miasta 
położonego na wzgórzu. Góruje nad nim mo-
numentalny hotel-zamek Château Frontenac 
- znak rozpoznawczy Quebecu. Zwiedzanie za-
bytkowych części miasta usytuowanych na ma-
lowniczym wzgórzu. Kolejno wyruszymy w dro-
gę do portu lotniczego w Montrealu i wylot do 
Polski (możliwe przesiadki). (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie; zwykle położone poza centrami miast 
- (10  rozpoczętych dób hotelowych: Calgary 
- 1, Lake Louise - 1, Valemount - 1, Kamloops 
- 1, Whistler - 1, Victoria - 1, Niagara Falls - 1, 
Kingston - 1, Montreal - 1, Quebec -1). Pokoje: 

2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os. 
dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - pokój 
wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu 
„queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykań-
skie. Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Calgary i z Mon-
trealu do Warszawy (możliwe przesiadki), prze-
lot wewnętrzny z Vancouver do Toronto, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (razem 10 rozpo-
czętych dób hotelowych), wyżywienie: śniada-
nia amerykańskie, transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 
polskiego pilota podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż). 

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, 
itp.) - ok. 395 USD/os (płatne na miejscu); prze-
jazdów komunikacją miejską, wycieczek fakulta-
tywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz 
innych wydatków osobistych i pozostałych nie 
ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w syste-
mie rezerwacyjnym. 

CENA OD

9720 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Jeśli lubisz bezkresną przestrzeń, 
kochasz zwierzęta, podziwiasz mo-
numentalne góry, odkrywasz miasta 
i fotografujesz wodospady to czas na 
Przystanek w Kanadzie. Odkryj dziką 
naturę, zanurz się w szmaragdowych 
wodach spróbuj wody z lodowca i 
skosztuj ogon bobra. Wszystko pod-
czas jednej podróży. Kanada to kraj 
różnorodności i wielokulturowości, 
którą poznasz i będziesz wspominał.

Joanna Będzieszak
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: KAN

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.04 - 08.05 9720 16870

17.05 - 29.05 9999 16549

07.06 - 19.06 10420 17370

28.06 - 10.07 10899 18699

12.07 - 24.07 10999 18870

26.07 - 07.08 11599 19120

09.08 - 21.08 11049 19120

16.08 - 28.08 10770 18549

30.08 - 11.09 10199 17699

13.09 - 25.09 9970 17320

Dopłata za pok. 1 os. od 2729 

więcej na: R.pl
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Buenos Dias Cuba
W programie: Magiczna Hawana i Hemingway • jedyna była francuska kolonia na Kubie • prawdziwe cygara i rum• Cienfuegos 

• Trynidad - miasto, w którym zatrzymał się czas • Santiago de Cuba - muzyczna stolica wyspy • daleki wschód - Baracoa 

• wypoczynek w Varadero (all inclusive)

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Hawany (via jeden z portów euro-
pejskich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na: R.pl/rozklady. Odprawa paszportowa, na-
stępnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwa-
terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Kuby 
- Hawany, w programie między innymi: strzegący 
portu fort Morro, Plac Katedralny, spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Erne-
stem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos i bar 
Bodequita del Medio), plac targowy i barokowa 
katedra. Następnie zwiedzanie muzeum/ fabry-
ki rumu - Bocoy. Opcjonalnie lunch za dopłatą 
(ok. 15 EUR/os). W czasie wolnym możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 25 EUR/
os.) z prywatnej lekcji salsy - 1godzina w praw-
dziwym Hawańskim Clubie Salsy, z kubańskim 
partnerem/partnerką pozwoli na poznanie tego 
popularnego tańca. Po południu zwiedzanie no-
wej Hawany: Kapitol i Opera. Następnie przejazd 
przez dzielnice Miramar i Cubanacan (przed re-
wolucją dzielnice bogaczy). Kolacja. Wieczorem 
dla chętnych rewia (dodatkowa opłata ok. 80 
EUR/os). Nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, 
cmentarz Kolumba. Po południu czas na samo-
dzielne eksplorowanie miasta. Dla chętnych i za 
dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) wycieczka 

„Śladami Hemingway’a” - wizyta w domu pisa-
rza „Finca Vigia” oraz ulubionym barze „Floridi-
ta”, gdzie będzie okazja spróbowania słynnego 
daiquiri. Wieczorem kolacja i nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, miasta plantatorów 
tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowego 
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogo-
tes. W programie zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Wizyta w Ogrodzie Botanicznym Soroa Lunch 
za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os). Powrót 
do hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wie-
czorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 
EUR/os) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Playa Giron 
i Guama. Opcjonalne zwiedzanie farmy kroko-
dyli i lunch (ok. 15 EUR/os). Następnie przejazd 
do Cienfuegos - miasta często nazywanego 
kubańską „Perłą Południa”, które dzięki swojej 
świetnie zachowanej kolonialnej architekturze 
stanowi jedną z najpiękniejszych atrakcji tury-
stycznych wyspy. Zobaczymy historyczne cen-
trum Pueblo Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę, 
Palacio de Valle oraz Paseo del Prado - najdłuż-
szy deptak na Kubie. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).

Pinar del Rio

Trynidad

Varadero

Valle
de Vinales

Guantanamo

Guama

Playa
Giron

Sancti
Spiritus

Camaguey

Holguin
Baracoa

Hawana

Cienfuegos

KUBA

Bahama

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 
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 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu (miasto 
wpisane na listę UNESCO): brukowane uliczki 
miasta, Plaza Mayor, klasztor franciszkanów, pa-
łace baronów cukrowych - obecnie budynki uży-
teczności publicznej, Canchanchara - tawerna 
słynna z lokalnego trunku będącego mieszanką 
miodu, cytryny i rumu. Lunch za dopłatą (ok. 
15 EUR/os). Następnie czas wolny w mieście lub 
powrót do hotelu na plażowanie. Dla chętnych 
możliwość skorzystania (za dodatkową opłatą 
ok. 35 EUR/os.) z wycieczki konnej po Dolinie 
Cukrowej, która przeniesie uczestników w czasy 
Baronów Cukrowych, równocześnie z możliwo-
ścią skorzystania kąpieli w wodospadzie gór 
Sierra Escambray. Kolacja i nocleg w okolicach 
Trynidadu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Camaguey. 
Po drodze odwiedzimy Santi Spiritus i punkt wi-
dokowy Valle de los Ingenios (Dolina Cukrowni) 
- plantacje trzciny cukrowej, wioski zamieszkałe 
przez potomków niewolników i pałace baronów 
cukrowych. Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os). 
Następnie zwiedzanie miasta Camaguey - mię-
dzy innymi główny plac San Juan de Dios, plac 
Carmen, kościół Matki Boskiej Merced, domy ku-
pieckie, kościół Nuestra Senora. Nocleg w hotelu 
w okolicach Camaguey - kolacja za dodatkową 
opłatą (ok. 15 EUR/os.). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Santiago de Cuba. Zobaczymy Sanktuarium 
Maryjne Virgen de la Cardid del Cobre - patron-
ki Kuby, fortecę San Pedro de la Roca. Podczas 
zwiedzania opcjonalnie lunch (za dodatkowa 
opłatą ok. 15 EUR/os). Następnie dalsza część 

zwiedzania Santiago: Plac Cespedesa-główny 
plac miasta, katedra, oraz najstarszy dom na 
Kubie - dom Diego Velasqueza (najbardziej 
zasłużonego kolonizatora Kuby). Odwiedzimy 
słynne koszary Moncada - miejsce nieudane-
go ataku rewolucjonistów pod wodzą młode-
go Fidela Castro. Przyjazd do hotelu, kolacja 
i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd z hotelu w kie-
runku Baracoa. Przejazd na Cmentarz 
Santa Ifigenia- miejsce pochów-
ku zasłużonych mieszkańców: 
Fidela Castro, Jose Marti, 
Emilio Bacardi. Przejazd 
wzdłuż strefy zmilitary-
zowanej Guantanamo, 
którą Stany Zjednoczone 
dzierżawią od Kuby od 
1903 roku. Zatrzymamy się 
na punkcie widokowym. Dojazd 
do Baracoa w  godzinach popołu-
dniowych. W tym najstarszym mieście na Ku-
bie zobaczymy m.in.: katedrę, Plac Wyzwolenia 
oraz El Yngue - górę, którą zobaczył Kolumb. 
Przyjazd do hotelu i nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Holguin/Guardalavaca - przejazd przez Park 
Humbolta. Przyjazd do hotelu w  godzinach 
wieczornych, kolacja i nocleg.
 Dzień 11  Czas wolny na plażowanie.
 Dzień 12  Po bardzo wczesnym śniadaniu 
przejazd autokarem z Holguin/Guardalavaca 
do Varadero. Po drodze lunch. Zakwaterowanie 
i czas na wypoczynek. 
 Dzień 13-14  Pobyt w Varadero - czas na od-
poczynek i plażowanie. Podczas wypoczynku 

proponujemy wycieczki opcjonalne: rejsy na 
pobliskie wyspy koralowe (od 80 EUR/os.).
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Hawanie. Wy-
lot do Polski (via jeden z portów europejskich).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE

Część objazdowa. Hotele *** kate-
gorii lokalnej - (11 rozpoczętych 

dób hotelowych). Pokoje: 2 - 
osobowe z łazienką, skrom-
ne. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje (zazwyczaj 
w  formie bufetu) poza 
noclegiem w  Camaguey 

(w  Camaguey tylko śnia-
danie, kolacja dodatkowo 

płatna). Do dyspozycji gości: 
w hotelu bar, restauracja, niekiedy 

basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
(zazwyczaj w formie bufetu) poza noclegiem 
w Camaguey (w Camaguey tylko śniadanie, 
kolacja dodatkowo płatna).
Część pobytowa. Hotele w Varadero - (3 roz-
poczęte doby hotelowe). Opisy dostępne 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. Wyżywienie: 
All Inlcusive.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (przesiadka w jednym z por-
tów europejskich) na Kubę, opłaty lotniskowe, 
program turystyczny jw. w tym przejazdy kli-
matyzowanym autokarem lub minibusem, za-
kwaterowanie w hotelach (11 rozpoczętych dób 

hotelowych podczas objazdu + 3  rozpoczęte 
doby hotelowe podczas pobytu), wyżywienie 
jak w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, Kartę Turysty, ubezpieczenie 
TU Europa (w wersji standard: NNW, KL i bagaż) 
oraz opiekę miejscowego przewodnika i pol-
skiego pilota na Kubie, obsługę przedstawiciela 
Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu i napiwków w części objazdowej (ok. 
190 EUR/os. płatne u pilota), wycieczek lokal-
nych i innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wy-
magany jest 3-miesięczny okres ważności pasz-
portu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 

CENA OD

6220 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Gran Caribe Sunbeach 
***

od 399 zł

Memories Varadero Beach 
Resort

od 620 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:Kuba, to dwa równoległe światy: 

świat turystów i świat Kubańczyków. 
Dla odwiedzających Kubę jest to po-
dróż sentymentalna do lat 70-tych, 
80-tych. Przede wszystkim jednak 
wspaniała zabawa przy kubańskich 
rytmach, bajeczne plaże, pyszne 
daiquiri i mnóstwo wrażeń. Buenos 
Dias Kuba to wszystko gwarantuje. 
Viva Kuba!

Aneta Kiełb
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: KBL

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.04 - 14.05 7230 12749

24.05 - 08.06 6649 11799

27.05 - 11.06 6220 11070

02.06 - 17.06 6399 11370

09.06 - 24.06 6549 11599

17.06 - 02.07 6870 12149

30.06 - 15.07 7199 12699

07.07 - 22.07 7399 13030

22.07 - 06.08 8030 14030

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

więcej na: R.pl
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W programie: magiczna Hawana i Hemingway • Che Guevara i początki rewolucji • kolonialne Cienfuegos • niepowtarzalna atmosfera Trynidadu 

• prawdziwe cygara i rum • wypoczynek w Varadero (all inclusive)

Kuba – wyspa jak wulkan gorąca

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Havany (via jeden z portów europej-
skich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Odprawa paszportowa, następ-
nie transfer do hotelu w Hawanie, zakwaterowa-
nie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny, 
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca 
związane z Ernestem Hemingwayem (hotel 
Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), 
plac św. Franciszka z barokową katedrą. Na-
stępnie zwiedzanie muzeum/fabryki rumu Bo-
coy. Opcjonalnie lunch (za dopłatą ok. 15 EUR/
os.). W czasie wolnym możliwość skorzystania 
za dodatkową opłatą (ok. 25 EUR/os.) z pry-
watnej lekcji salsy - 1 godzina w prawdziwym 
Hawańskim Clubie Salsy, z kubańskim part-
nerem/partnerką pozwoli na poznanie tego 
popularnego tańca. Po południu zwiedzanie 
nowej Hawany: Kapitol i  Opera. Następnie 
przejazd przez dzielnice Miramar i Cubanacan 
(przed rewolucją dzielnice bogaczy). Kolacja. 
Wieczorem dla chętnych rewia (dodatkowa 
opłata ok. 80 EUR/os).
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewo-
lucji, cmentarz Kolumba. Po południu czas na 
samodzielne eksplorowanie miasta. Wieczorem 
kolacja i nocleg. Dla chętnych i za dodatkową 

opłatą (ok. 35 EUR/os.) wycieczka „Śladami He-
mingway’a” - wizyta w ulubionej wiosce rybac-
kiej Cojimar skąd pisarz najczęściej udawał się 
na połowy. Odwiedziny w domu „Finca Vigia” 
oraz ulubionym barze „Floridita”, gdzie będzie 
okazja spróbowania słynnego daiquiri.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, miasta plantato-
rów tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodo-
wego z gigantycznymi wapiennymi ostańcami 
Mogotes. W programie zwiedzanie Indiańskiej 
Groty (odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych ma-

Hawana

Pinar del Rio
Cienfuegos

Trynidad

Varadero
Valle

de Vinales
Santa Clara

Valle de los Ingenios

KUBA

Płw.
Zapata

Guama
Playa
Giron

Bahama

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

16
dni
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lowideł. Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji 
tytoniu. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym So-
roa. Lunch za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/
os.). Powrót do hotelu w Hawanie na kolację 
i nocleg. Wieczorem chętnym i za dodatkową 
opłatą (ok. 35 EUR/os.) proponujemy wizytę 
w jednym z klubów muzycznych, gdzie można 
posłuchać utworów legendarnej grupy Buena 
Vista Social Club w wykonaniu lokalnych mu-
zyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Playa Giron 
i Guama. Zwiedzanie farmy krokodyli oraz krótki 
rejs po kanałach Półwyspu Zapata, opcjonalnie 
lunch (dodatkowo płatny ok. 15 EUR/os.). Na-
stępnie przejazd do Cienfuegos - miasta często 
nazywanego kubańską „Perłą Południa”, które 
dzięki swojej świetnie zachowanej kolonialnej 
architekturze stanowi jedną z najpiękniejszych 
atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy hi-
storyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose 
Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz Paseo del 
Prado - najdłuższy deptak na Kubie. Kolacja 
i nocleg w hotelu w okolicach Cienfuegos. (Tra-
sa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu (miasto 
wpisane na listę UNESCO): brukowane uliczki 
miasta, Plaza Mayor, klasztor franciszkanów, 
pałace „baronów cukrowych” - obecnie bu-
dynki użyteczności publicznej, Canchanchara - 
tawerna słynna z lokalnego trunku - mieszanki 
miodu, cytryny i rumu! Lunch za dopłatą (ok. 15 
EUR/os.). Czas wolny w mieście lub powrót do 
hotelu. Kolacja i nocleg w okolicach Trynidadu 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Śniadanie, czas wolny i plażowanie 
nad wodami Morza Karaibskiego. Dla chętnych 
możliwość skorzystania (za dodatkową opłatą 
ok. 35 EUR/os) z wycieczki konnej po Dolinie 
Cukrowej, która przeniesie uczestników w cza-
sy Baronów Cukrowych, równocześnie z możli-
wością skorzystania kąpieli w wodospadzie gór 
Sierra Escambray. Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Santa Clara - miasta, od którego zdobycia przez 
Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja, 
zwiedzimy Guevara Memorial (osobiste rzeczy 
Che) i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Lunch za 
dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os). Następnie 
przejazd w kierunku Trynidadu. Po drodze od-
wiedzimy słynną Valle de los Ingenios (Dolinę 
Cukrowni) - plantacje trzciny cukrowej, wioski 
zamieszkałe przez potomków niewolników oraz 
odwiedzimy posiadłość Manaca Iznaga. Prze-
jazd do Varadero, zakwaterowanie w wybranym 
hotelu, kolacja. (Trasa ok. 380 km)
 Dzień 9-14  Wypoczynek w wybranym hotelu. 
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Hawanie. Wy-
lot do Polski (via jeden z portów europejskich).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele lokalnej kategorii *** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje (najczęściej w formie 
bufetu). Pokoje: skromne, 2 - osobowe z łazienką.
Część pobytowa. Hotele w Varadero (7 roz-
poczętych dób hotelowych) do wyboru. Opisy 
hoteli w systemie rezerwacyjnym R.pl. Wyży-
wienie: All Inlcusive.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (przesiadka w jednym z portów 

europejskich) na Kubę, opłaty lotniskowe, Kartę 
Turysty, program turystyczny jw. w ty-m prze-
jazdy klimatyzowanym autokarem lub minibu-
sem, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie jak w opisie 
zakwaterowania, transfery lotnisko - hotel 
- lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w wersji 
standard: NNW, KL i bagaż) oraz opiekę miej-
scowego przewodnika i polskiego pilota na Ku-
bie, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas 
odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków w części objazdowej 
(ok. 140 EUR/os., płatne u pilota), wycieczek 
lokalnych i innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wy-
magany jest 3-miesięczny okres ważności pasz-
portu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 

CENA OD

5130 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Gran Caribe Sunbeach 
***

 od 949 zł

Memories Varadero Bech 
Resort

od 1420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

Zapraszam wszystkich na prawdziwą 
podroż w czasie, na wyspę, na której 
czas zatrzymał się w latach 50. 
Magiczna Hawana, kolonialny Trini-
dad, rewolucyjna Zapata i urokliwe 
Cienfuegos pozwalają na poznanie 
wyjątkowej historii tego kraju. 
Ze szklaneczką mojito, przy dobrym 
cygarze i w rytmie salsy... 
Do zobaczenia na Kubie!

Katarzyna Ignaszewska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: KBT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.04 - 14.05 6099 10799

24.05 - 08.06 5499 9870

27.05 - 11.06 5130 9149

02.06 - 17.06 5220 9399

09.06 - 24.06 5370 9649

17.06 - 02.07 5599 10020

30.06 - 15.07 5999 10649

07.07 - 22.07 6170 10899

22.07 - 06.08 6799 12030

Dopłata za pok. 1 os. od 380 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Hawany (z przesiadką w  jednym 
z portów europejskich). Aktualne rozkłady pro-
simy sprawdzać na R.pl. Odprawa paszportowa, 
następnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwa-
terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny, 
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca 
związane z  Ernestem Hemingwayem (hotel 
Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac 
św. Franciszka z barokową katedrą. Następnie 
zwiedzanie muzeum/fabryki rumu Bocoy. 
Opcjonalnie lunch (za dopłatą ok. 15 EUR/os). 
Po południu zwiedzanie nowej Hawany: Kapitol 
i Opera. Następnie przejazd przez dzielnice Mi-
ramar i Cubanacan (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych 
rewia (dodatkowa opłata ok. 80 EUR/os).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, miasta plantatorów 
tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowego 
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogo-

tes. W programie zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Po południu ciąg dalszy zwiedzania Hawany: Plac 
Rewolucji, Muzeum Rewolucji oraz cmentarz Ko-
lumba. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wie-
czorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 
EUR/os) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów le-
gendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Śniadanie. Transfer na lotnisko 
w Hawanie i  lot do Mexico City. Po przylocie 
transfer do hotelu, kolacja i nocleg. W zależności 
od możliwości czasowych po przylocie, wjazd na 
taras widokowy wieży Torre Latinoamericana. 
Kolacja i nocleg w Mexico City.
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego, w programie: plac Zocalo, ruiny 
i muzeum Templo Mayor, katedra, Pałac Naro-
dowy z freskami Diego Riviery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostępniony 
zwiedzającym). Po południu wyprawa do dziel-
nicy Xochimilco i wizyta w Casa Dolores Olme-
do oraz przejażdżka ozdobnymi łodziami po 

kanałach przy dźwiękach muzyki mariachi. 
Xochimilco słynie z największego w stolicy tar-
gu kwiatowego oraz kanałów wodnych. Kolacja 
i nocleg w Mexico City. Wieczorem dla chętnych 
i za dodatkową opłatą ok. 30-70 USD/os wypra-
wa do Arena Mexico na pokaz meksykańskiego 
wrestlingu „Lucha Libre”.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do ważnego 
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego 
Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie Piramid 
Słońca i Księżyca, należących do największych pi-
ramid na świecie oraz Świątyni Pierzastego Węża. 
Na koniec wizyta w tradycyjnym warsztacie ob-
róbki obsydianu. Przejazd do Cholula w stanie 
Puebla. Zwiedzanie kościoła z czasów konkwisty, 
zbudowanego na jednej z największych pira-
mid świata. Przy dobrej widoczności możliwość 
oglądania słynnej pary wulkanów - Popocatapetl 
i Ixtacichuatl. Następnie popołudniowy spacer po 
kolonialnej Puebli - zwanej „miastem aniołów”, 
w programie Plaza de Armas, stare miasto z ko-
lonialnymi domami, kościół Santo Domingo, 
Kaplica Różańcowa, biblioteka Palafoxiana (lista 
UNESCO), dzielnica artystyczna. Kolacja i nocleg 
w okolicach Puebli. (Trasa ok. 370 km)

 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
do Taxco i zwiedzanie „srebrnego miasta”. Do 
dziś istnieją tu czynne kopalnie srebra, a jedno-
cześnie miasto słynie z pięknych, tradycyjnych 
wyrobów jubilerskich (możliwość dokonania 
zakupów w  jednej z  licznych galerii srebra), 
ponadto w programie zwiedzanie kolonialne-
go centrum miasta i pięknego kościoła Santa 
Prisca. Po południu przyjazd do Acapulco. Za-
kwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek 
po podróży. W hotelu w Acapulco serwis ALL 
INCLUSIVE! (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8-9  Wypoczynek w Acapulco - naj-
słynniejszym kurorcie Meksyku nad Oceanem 
Spokojnym, czas na kąpiele słoneczne i mor-
skie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą (ok. 
40 USD/os) rejs statkiem po zatoce i podzi-
wianie niepowtarzalnych zachodów słońca 
nad Pacyfikiem i/lub wieczorem niesamowity 
pokaz skoków do wody ze Skały Śmierci - La 
Quebrada (ok. 25 USD/os). Nocleg w Acapulco 
(All Inclusive). 
 Dzień 10  Śniadanie. Wyjazd z  Acapulco 
do Mexico City. Wylot do Los Angeles. Nocleg 
w hotelu w aglomeracji Los Angeles. 

W programie: niepowtarzalny urok Starej Hawany • rozmach Mexico City • kolonialna Puebla oraz srebro z Taxco • prekolumbijski  
Teotihuacan • wypoczynek w Acapulco • przemysł filmowy Los Angeles • kasyna Las Vegas • San Francisco i Golden Gate • Wielki Kanion 
Kolorado i Dolina Śmierci • przeloty lokalne w cenie

Kuba, Meksyk, USA – Trzy odsłony dwóch Ameryk 
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Ameryka Środkowa i Karaiby Meksyk, Kuba, USA

 Dzień 11  Śniadanie. Przejazd do Griffith 
Observatory, skąd można zobaczyć słynny na-
pis „Hollywood” oraz pomnik James’a Deana. 
Następnie przejazd do Universal Studios - jednej 
z najstarszych wytwórni, gdzie będzie można 
podpatrzeć tajniki realizacji największych pro-
dukcji filmowych, a może nawet spotkać jedną 
z  gwiazd dużego ekranu. Powrót do hotelu, 
nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Los 
Angeles, które rozpoczniemy od stacji kole-
jowej Union Station oraz starego miasta, czyli 
dawnej misji z czasów meksykańskich. Potem 
przystanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Anio-
łów” - Rodeo Drive, znaną z ekskluzywnych 
sklepów. Zobaczymy również Beverly Hills 
i część L.A., gdzie usytuowane są domy gwiazd 
filmowych, takich jak Keanu Reeves, Courtney 
Cox oraz Tobey Maguire (brak możliwości jazdy 
po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd 
skończymy przy słynnej alei gwiazd - Hollywo-
od Boulevard z wmurowanymi pięcioramien-
nymi gwiazdami sław kina, muzyki i telewizji. 
Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, miejsca 
corocznej gali wręczania Oscarów, gdzie na 
czerwonym dywanie spotkają się najsłynniej-
sze osobistości kina oraz przejdziemy pod 
Grauman’s Chinese Theatre, miejsce gdzie po 
raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej 
Akademii. Można tam też znaleźć odciski stóp 
i rąk kinowych sław. Po południu wyjazd do Las 
Vegas. Po przyjeździe zakwaterowanie i nocleg. 
Dla chętnych spacer do wieży hotelu Stratos-
phera - fakultatywnie (za dodatkową opłatą 
ok. 20 USD/os) wjazd windą na najwyższą 
więżę w Las Vegas. Wieża hotelu Stratosphera 
(wys. 350 m) to druga, po CN Tower w Toronto, 

najwyższa wieża obserwacyjna na zachodniej 
półkuli. Nocleg w hotelu w okolicach Las Vegas.
 Dzień 13  Śniadanie. W drodze do Kanionu 
przystanek przy tamie Hoovera. Krótki postój 
na „sesję fotograficzną” oraz spacer na punkt 
widokowy na moście łączącym stany Nevadę 
i Arizonę, przerzuconym nad kanionem rzeki 
Kolorado na wysokości 500 m ponad lustrem 
wody. Przejazd na zwiedzanie Wielkiego Ka-
nionu Kolorado - spacer po słynnej szklanej 
platformie nad krawędzią kanionu (dodatkowo 
płatne ok. 30 USD/os) oraz wizyta w rezerwacie 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 
nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po rzece Kolorado (dodat-
kowo płatne, koszt ok. 229 USD/os za ok. 15-min 
lot oraz 10-min rejs po rzece. Powrót do hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 420 km). 
 Dzień 14  Po śniadaniu przejazd do Doliny 
Śmierci, położonej ponad 80 m poniżej pozio-
mu morza, w programie: Artist’s Pallete, słynące 
z minerałów o fantazyjnych barwach; wyschnię-
te słone jezioro słynące z „wędrujących kamie-
ni”; najgłębsza depresja Ameryki Północnej; 
punkt widokowy Zabriskie Point oraz wydmy 
Mesquite. Przejazd w okolice gór Sierra Neva-
da, nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km)
 Dzień 15  Po śniadaniu przejazd na zwie-
dzanie stolicy Kalifornii - Sacramento, w pro-
gramie spacer po starym mieście m.in: Big Four 
Buliding (w którym w 1850 roku znajdowały się 
biura czterech członków tzw. Wielkiej Czwórki, 
która budowała Centralną Kolej Pacyficzną Cen-
tral Pacific Railroad oraz Lady Adams Buliding 
- najstarszy budynek w mieście. Następnie zo-
baczymy Kapitol Stanowy i inne budynki rządu 
Kalifornii. Przejazd na nocleg w okolice Sacra-
mento. (Trasa ok. 370 km)

 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki, w programie 
słynny most Golden Gate, Alamo Square z dom-
kami w stylu wiktoriańskim, Fisherman’s Wharf, 
najbardziej kręta uliczka na świecie Lombard 
Street i Golden Gate Park. Przejazd (dodatko-
wo płatny ok. 8 USD/os) kolejką szynowo-lino-
wą “Cable Car”. W programie również rejs po 
zatoce, podczas którego zobaczymy z słynne 
więzienie Alcatraz i most Golden Gate. W San 
Francisco na uwagę zasługują również fasady 
eleganckich domów, skupiska etnicznych dziel-
nic i dzielnic mniejszości seksualnych (Castro 
i hipisowskiej komuny przy Ashbury & Haight) 
oraz kolorowe nabrzeże. Po południu czas wol-
ny na spacery po mieście i zakupy przy Union 
Square. Nocleg i  zakwaterowanie w  hotelu 
w aglomeracji San Francisco. (Trasa ok. 150 km) 
 Dzień 17  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski (z prze-
siadką w jednym z portów europejskich).
 Dzień 18  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakulta-
tywnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, 
że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz 
dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich ak-
tualnymi cenami jest dostępny u naszych pilotów. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o  tym, że Miasto Meksyk 
i Puebla położone są na wysokości ponad 2000 
m n.p.m., należy więc zabrać ze sobą cieplejszą 
odzież. 
HOTELE
Kuba: hotele lokalnej kategorii **** (3 rozpo-
częte doby hotelowe). Pokoje: 2-osobowe, kli-
matyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje (najczęściej w formie bufetu).
Meksyk: hotele lokalnej kategorii ***/**** 
(6  rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 
2-osobowe, klimatyzowane, z łazienką. W Mek-
syku pokoje 3-osobowe posiadają 2 łóżka mał-
żeńskie (nie ma możliwości otrzymania pokoju 
z 3 osobnymi łóżkami). 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (najczę-
ściej w formie bufetu). W Acapulco formuła All 
Inclusive.
USA: hotele/pensjonaty/motele *** (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych; standard wg kategoryza-
cji Rainbow, ponieważ w USA nie ma oficjalnej 
kategoryzacji obiektów). Pokoje: 2-osobowe, 
klimatyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śnia-
dania amerykańskie - składają się głównie 
z produktów słodkich (słodkie bułki, muffiny), 
pieczywa tostowego, płatków kukurydzianych, 
owoców. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotami wg programu (na trasach z Europy i do 
Europy przesiadki w  portach europejskich), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(16 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
kubańską Kartę Turysty, wyżywienie zgodnie 

z programem, opiekę polskiego pilota, obsłu-
gę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy 
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
uczestnictwa w programie: ok. 470 USD/os i 30 
EUR/os (napiwki dla lokalnych przewodników, 
kierowców, bagażowych, opłaty za przewodni-
ków w zwiedzanych obiektach, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów) - płatne jako pakiet 
u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje również 
kosztów wizy do USA, wycieczek lokalnych 
podczas objazdu (wymienione w programie), 
posiłków innych niż wymienione w programie, 
napojów do posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu.
Karta turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek po-
siadania ważnej wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości 
pośredniczenia w jej otrzymaniu, tak więc każ-
dy Klient musi ją uzyskać we własnym zakresie. 
O wizę należy starać się w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie i w Konsulacie Ge-
neralnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 
Szczegóły (koszty, sposób aplikacji) na stronie: 
ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp
W przypadku osób, podróżujących na podsta-
wie paszportu wydanego przez kraj inny niż 
Polska, klienci zobligowani są do sprawdzenia 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych przepi-
sów celnych ich obowiązujących. 
Waluty. Walutą obowiązującą w  Meksyku 
jest peso meksykańskie i wszystkie transakcje 
dokonywane są w peso. Sugerujemy zaraz po 
przylocie dokonać wymiany na lotnisku. ·  
Cło. Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku 
nie wolno wwozić jedzenia. Ważne! W Meksyku 
istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilo-
ściowych na wwóz tytoniu oraz alkoholu. Jedna 
osoba pełnoletnia może wwieźć nie więcej niż 
10 paczek papierosów, nie więcej niż 25 cygar 
lub 200 gramów tytoniu oraz maksymalnie 3 li-
try dowolnych napojów alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12849 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.05 - 18.05 12849 21470

12.06 - 29.06 13149 21970

03.07 - 20.07 13449 22470

24.07 - 10.08 13449 22470

14.08 - 31.08 13870 23170

04.09 - 21.09 13170 21999

25.09 - 12.10 13170 21999

16.10 - 02.11 13170 21999

Dopłata za pok. 1 os. od 2121 

Kod imprezy: KMS

więcej na: R.pl
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W programie: Mexico City - miasto moloch! • Acapulco i skała śmierci • kolonialna Puebla • majestatyczna przyroda kanionu Sumidero 

• Palenque i Świątynia Słońca • Chichen Itza i piramida Kukulkan • all inclusive w Acapulco i Cancun! • przelot lokalny w cenie

Meksyk – Wielka konkwista

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Mexico City (via jeden z portów euro-
pejskich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Przylot do Mexico City, odpra-
wa paszportowa, spotkanie z pilotem, transfer 
do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - 
stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa 
Azteków (z zewnątz), w programie: Plac Zo-
calo, ruiny Wielkiej Świątyni Azteków, katedra, 

Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze 
względów politycznych pałac nie zawsze jest 
udostępniony zwiedzającym), przejazd głów-
ną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku 
Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropolo-
gicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kul-
tur prekolumbijskich, znalezionych na terenach 
badań archeologicznych w całym Meksyku). Po 
południu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
30 USD/os.) przejazd do dzielnicy Xochimilco, 
słynącej z największego w stolicy targu kwia-
towego oraz kanałów wodnych, przejażdżka 

ozdobnymi łodziami po kanałach przy dźwię-
kach muzyki mariachi. Po drodze do Xochimilco 
przejazd obok stadionu Azteków, głównej are-
ny Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg 
w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech 
Kultur, miejscu ostatniego starcia konkwistado-
rów i Azteków, a także związanego z krwawo 
stłumionym protestem studentów w  1968 r. 
oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksyku. 
Następnie przejazd do oddalonego o ok. 50 km 
Teotihuacan (lista UNESCO) - ważnego ośrodka 
religijnego i politycznego kultury Teotihuacan: 
zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, należą-
cych do największych piramid na świecie oraz 
Świątyni Pierzastego Węża. Na koniec wizyta 
w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydianu. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych za dodatkową opłatą (ok. 45 USD/
os.) wieczór folklorystyczny na Placu Garibaldi 
- pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem 
oraz tańce ludowe. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd z Mexico City do Acapulco. Po drodze wi-
zyta w „mieście wiecznej wiosny” - Cuernavaca, 
stolicy stanu Morelos. W programie zwiedzanie 
katedry oraz lokalnego Zocalo, czyli głównego 
placu. Następnie przejedziemy do Taxco - 
„srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie 
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich 
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licz-
nych galerii srebra), ponadto w programie zwie-
dzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego 
kościoła Santa Prisca. Wieczorem przyjazd do 
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 

odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco 
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodniowy wypoczy-
nek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie Mek-
syku nad Oceanem Spokojnym, czas na kąpiele 
słoneczne i morskie. Dla chętnych, za dodatko-
wą opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po za-
toce i podziwianie niepowtarzalnych widoków 
nad Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity 
pokaz skoków do wody ze Skały Śmierci - La 
Quebrada (ok. 25 USD/os.). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Cholula w stanie Puebla. Zwie-
dzanie kościoła z czasów konkwisty, zbudowane-
go na jednej z największych piramid świata. Przy 
dobrej widoczności możliwość oglądania słynnej 
„pary wulkanów” - Popocatapetl i Ixtacichuatl. 
Następnie przejazd do Puebli - starego miasta 
o  kolonialnym charakterze. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  zwiedzanie historycznego centrum Puebli, 
zwanego „miastem aniołów” (lista UNESCO), 
między innymi: Plaza de la Independencia, sta-
re miasto z kolonialnymi domami, kościół Santo 
Domingo, Kaplica Różańcowa. Dalej udamy się 
jedną z najpiękniejszych tras widokowych, pro-
wadzącą przez Góry Sierra Madre do Oaxaca. 
Późnym popołudniem spacer po kolonialnej 
starówce. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do najstarszej strefy arche-
ologicznej w Meksyku - Monte Alban (lista UNE-
SCO). Monte Alban to starożytna stolica Zapote-
ków, położona na szczycie wzgórza. Zobaczymy 
tzw. platformę północną i południową, boisko 
do gry w piłkę, obserwatorium i ścianę tancerzy. 
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Dalej udamy się do Mitli - centrum religijnego 
i nekropolii Misteków i Zapoteków. Przejazd do 
Tehuantepec. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd do Sumidero 
(ok. 4,5 godz), parku narodowego, w którym po-
płyniemy rzeką Grijalva. Wspaniała przyroda, nie-
zapomniane widoki, skały wznoszące się czasem 
nawet na wysokość 1000 m, krokodyle oraz różne 
gatunki ptaków - kormorany, czaple, pelikany. 
Proszę zabrać ciepłe ubranie - na rzece może być 
chłodno! Opcjonalnie i za dodatkową opłatą (ok 
15 USD/os) wyjazd do San Juan Chamula (wizy-
ta w osadzie zamieszkałej przez Tzotzili, gdzie 
można poznać ich tradycje i rzemiosło). Następ-
nie San Cristobal - stolica „indiańskiego” stanu 
Chiapas, krótkie zwiedzanie - między innymi 
„hiszpańskie centrum” skupione wokół głównego 
placu (zocalo), katedra, barokowy kościół Santo 
Domingo. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Parku Narodowego Aqua Azul - chwila wy-
tchnienia przy kaskadach wodnych otoczonych 
zielenią selwy, dla chętnych kąpiel. W sytuacji 
kiedy dojazd do Aqua Azul nie będzie możliwy 
- zwiedzanie wodospadów Misol Ha. Następnie 
przejazd do Palenque i zakwaterowanie w hote-
lu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie stano-
wiska archeologicznego w Palenque - miasta 
opuszczonego z nieznanych powodów przez 
Indian w  X w. ponownie odkrytego dopiero 
w XVIII w. Świątynia Inskrypcji (dostępna tylko 
z zewnątrz), wspaniały Pałac Królewski z liczny-
mi komnatami i korytarzami pokrytymi płasko-
rzeźbami, świątynie Słońca i Krzyża (datowane 
na VII w.) z licznymi inskrypcjami. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w Campeche, kolacja 

i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - 
centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Amery-
ce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek 
(zespół budowli przypominających klasztor). 
Następnie pojedziemy do Celestun, gdzie znaj-
duje się jeden z najciekawszych rezerwatów 
przyrody w Meksyku, będący ostoją kolonii fla-
mingów, pelikanów, kormoranów. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w Meridzie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Chichen Itza (lista UNESCO), 
gdzie zobaczymy między innymi: schodkową pi-
ramidę Kukulkan o wysokości ponad 30 m, ścia-
nę trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wojowni-
ków, boisko do gry w pelotę oraz obserwatorium 
astronomiczne. Fakultatywnie (za dodatkową 
opłatą ok. 20 USD/os) możliwość zobaczenia 
jednej z wielu na Jukatanie „studni” krasowych 
- chętnych zapraszamy do kąpieli w kryształo-
wo czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć 
przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Osoby 
nie uczestniczące w zwiedzaniu cenote mają czas 
wolny w Chichen Itza. Wieczorem przyjazd do 
Cancun i zakwaterowanie w hotelu **** na bazie 
ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 14  Dzień wolny.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Wylot 
do Mexico City, a następnie do Warszawy (via 
jeden z  portów europejskich). W  niektórych 
terminach możliwa zmiana na wylot z Cancun 
bezpośrednio do Europy, a następnie do War-
szawy (via jeden z portów europejskich).
 Dzień 16  Przylot do Polski.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu w zależno-
ści od sytuacji niezawinionych przez biuro (np. 
politycznej bądź klimatycznej w odwiedzanych 
krajach). Pilot nie oprowadza po zwiedzanych 
obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o tym, że miasta: Meksyk, Pu-
ebla, San Christobal położone są na wysokości 
ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze 
sobą cieplejszą odzież. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 
z łazienką, TV i telefonem. Do dyspozycji go-
ści: restauracja i bar, a czasem także basen lub 
ogród. Wyżywienie: śniadania amerykańskie 
(serwowane porcje, najczęściej: owoce, jajecz-
nica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczywo, 
croissant, mały pojemniczek dżemu i  masła, 
1 kubek soku, 1 filiżanka kawy lub herbaty) oraz 
obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie 
danie to najczęściej drób, rzadziej ryba, sałatka 
lub surówka lub gotowane warzywa, ziemniaki 
lub ryż lub tortilla, deser). W hotelach w Can-
cun/Riviera Maya i Acapulco serwis all inclusive 
(poza pierwszą rozpoczętą dobą hotelową zaraz 
po przylocie do Cancun). W Meksyku /Gwatemali 
/Hondurasie pokoje 3 - osobowe posiadają 2 łóż-
ka małżeńskie (nie ma możliwości otrzymania 
pokoju z 3 osobnymi łóżkami, ani dostawkami). 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
do Mexico City (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich) oraz przelot wewnętrzny na trasie 
Cancun - Mexico City, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery klimatyzowanym autokarem lub 
minibusem, wyżywienie zgodnie z programem, 
obsługę w systemie Tour Guide System, opiekę 
polskiego pilota w Meksyku, obsługę przedsta-
wiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, opłat za przewodników w zwiedzanych 
obiektach, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów (razem ok. 320 USD/os) - płatne jako 
pakiet u pilota na miejscu, opłaty turystycznej 
(ok. 2 USD za pokój za noc, (tylko w hotelach 

w stanie Quintana Roo, płatne na miejscu w re-
cepcjach hoteli). Cena nie obejmuje również 
wycieczek opcjonalnych podczas objazdu (wy-
mienione w programie) oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Walutą obowiązującą w  Meksyku jest peso 
meksykańskie i wszystkie transakcje dokony-
wane są w peso. Sugerujemy zaraz po przylocie 
dokonać wymiany na lotnisku w Mexico City. 

CENA OD

7649 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

To podróż dla osób chcących w pełni 
poznać różnorodny, fascynujący 
i tropikalny Meksyk południowy- od 
piramid prekolumbijskich poprzez 
barok meksykański, aż do współcze-
sności. Tutaj spotkacie Majów juka-
tanskich, Tzotzili, Chol, Lacandonów, 
Zapotekòw i Mexica. Spróbujecie 
kaktusa i koników polnych, wypije-
cie mezcal z robalem i zatańczycie 
salsę nad Pacyfikiem.

Katarzyna Rotter
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MEX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.04 - 07.05 8099 13699

22.05 - 06.06 7830 13649

03.06 - 18.06 7649 13399

23.06 - 08.07 7949 13699

07.07 - 22.07 8270 14149

19.07 - 03.08 9199 16030

16.08 - 31.08 9420 15699

30.08 - 14.09 9299 15530

06.09 - 21.09 9199 15370

20.09 - 05.10 9099 15199

Dopłata za pok. 1 os. od 1550 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem sa-
molotu. Przelot do Mexico City (via jeden z por-
tów europejskich). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Mexico 
City, odprawa paszportowa, spotkanie z pilo-
tem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - 
stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa 
Azteków, w programie: Plac Zocalo, katedra, 
Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze 
względów politycznych pałac nie zawsze jest 
udostępniony zwiedzającym) i Muzeum Templo 
Mayor (olbrzymie zbiory przedmiotów kultury 
Azteków, znalezionych na terenach badań ar-
cheologicznych w dolinie Meksyku Anahuac). 

Następnie przejazd do dzielnicy Xochimilco 
i zwiedzanie muzeum Dolores Olmedo. Po po-
łudniu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 25 
USD/os) rejs po kanałach Xochimilco, słynących 
z największego w stolicy targu kwiatowego, 
przejażdżka ozdobnymi łodziami po kanałach 
przy dźwiękach muzyki mariachi. Po drodze do 
Xochimilco przejazd obok stadionu Azteków, 
głównej areny Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. 
i Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1970 r. 
Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta w Sanktuarium 
Matki Boskiej z Gwadelupy, patronki obu Ame-
ryk i Meksyku. Następnie przejazd do oddalo-
nego o ok. 50 km Teotihuacan (lista UNESCO) 
- ważnego ośrodka religijnego i politycznego 
Azteków: zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, 

należących do największych piramid na świecie 
oraz Świątyni Pierzastego Węża. Na koniec wi-
zyta w tradycyjnym warsztacie obróbki obsy-
dianu. Przejazd i wizyta w Puebli (lista UNESCO) 
- nazywanym „miastem aniołów” oraz jednym 
z najpiękniejszych kolonialnych miast Meksyku, 
gdzie odwiedzimy między innymi historyczne 
centrum, Plaza de Armas, stare miasto z kolo-
nialnymi domami, dzielnica artystyczna oraz 
kościół Santo Domingo oraz Kaplicę Różańco-
wą. Kolacja i nocleg w okolicach Puebli. (Trasa 
ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu ewentualnie konty-
nuacja zwiedzania Puebli. Następnie przejazd 
do Cholula, gdzie zwiedzimy kościół z czasów 
konkwisty, zbudowany na jednej z największych 
piramid świata. Przy dobrej widoczności moż-

na z niego zobaczyć słynną „parę wulkanów” 
Popocatapetl i  Ixtacichuatl. Przejazd do ma-
gicznego miasteczka Pena de Bernal i spacer. 
Przejazd w okolice Queretaro, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Quereta-
ro, miasta założonego przez Indian Otomi, na-
stępnie wchłoniętego przez imperium Azteków 
i finalnie zdobytego przez hiszpańskich koloni-
zatorów. Miasto odegrało dużą rolę w historii 
Meksyku: to tutaj podpisano traktat kończący 
wojnę meksykańską (1848 r.), tutaj stracono ce-
sarza Maksymiliana Ferdynanda Józefa (1867 r.) 
i tutaj zatwierdzono konstytucję (1917 r). Miasto 
jest również wpisane na listę UNESCO. Spacer 
po miejskiej starówce m.in.: Plaza Principal 
(Jardin Obregon), kościół San Francisco (cha-

W programie: Mexico City - miasto moloch • Teotihuacan - miejsce, w którym ludzie stają się bogami • kolonialne miasta UNESCO: Puebla, 
Guanajuato i Queretaro • miasto festiwali i artystów – San Miguel de Allende • sanktuarium motyli Monarcha • Acapulco – najbardziej znany 
kurort nad Pacyfikiem

Meksyk kolonialny

Mexico
City

Teotihuacan

Puebla

Taxco

Acapulco

Queretaro

Patzcuaro

Sanktuarium
motyla Monarcha

Morelia

Jez.Patzcuaro

MEKSYK

Guanajuato
San Miguel Allende

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

12
dni
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rakterystyczna kolorowa kopuła), Teatro de la 
Republica, akwedukt. Przejazd do San Miguel 
Allende - miasta artystów i festiwali, uznane-
go w całości w 1926 r. przez władze Meksyku 
za narodowy zabytek. Spacer po kolonialnej 
starówce. Zakwaterowanie w  hotelu nocleg 
w okolicach San Miguel de Allende lub Guana-
juato, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 350/450 km - 
w zależności od miejsca noclegu).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Guana-
juato (którego nazwa w miejscowym dialekcie 
oznacza Miasto Ząb) - dziś to klejnot epoki 
kolonialnej. Spacer po mieście, w programie 
m.in.: Teatr Benito Jureza, Aleja Pocałunku, wi-
zyta w słynnej kopalni srebra Valenciana, która 
wraz z centrum historycznym miasta od 1988 
r. wpisana jest na listę UNESCO. Guanajuato 
słynie również z systemu tuneli pochodzących 
z XVIII wieku - przejazd lokalnymi autobusami. 
Następnie przejazd przez wspaniałe krajobrazy 
pasma Sierra Madre Occidental do Morelii, Po 
przyjeździe spacer.: m.in. katedra, Palacio de 
Gobierno, Casa Natal de Morelos, targ lokal-
nych słodyczy oraz akwedukt. Następnie udamy 
w się w dalszą drogę do położonego w centrum 
indiańskiej krainy Tarasków - Patzcuaro, które 
urzeka bielonymi domkami z  ukwieconymi 
balkonami, brukowanymi uliczkami i wszech-
obecnym zapachem palonego węgla. Spacer po 
miasteczku: Plaza Casco de Quiroga, Biblioteca 
Central z muralami Juana O’Gormana przedsta-
wiającymi historię stanu Michoacan, Plaza Ger-
trudis Bocanegra, bazylika de Nuestra Senora de 
la Salud. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Patzcauro, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 290 km)
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w stronę wulkanu Paricutin, którego erupcja 
rozpoczęła się 20 lutego 1943 roku i  trwała 

osiem lat. Przejazd konny wzdłuż języków lawy 
do wioski San Juan Parangaricutiro, która zo-
stała w trakcie erupcji zniszczona, a jedynym 
ocalałym budynkiem są ruiny kościoła, które 
wystają ponad poziom zastygłej lawy. Powrót 
do Patzcuaro. Opcjonalnie po południu (za 
dodatkową opłatą ok. 15 USD/os i  w  miarę 
możliwości czasowych) wizyta w  położonej 
nieopodal Santa Clara del Cobre - miasteczku 
słynnym w całym Meksyku z wyrobów z mie-
dzi. Kolonialne miasteczko z bielonymi domkami 
jest dziś siedzibą najbardziej cenionych twórców 
wyrobów miedzianych w kraju - pokaz obróbki 
miedzi. Powrót na kolację i nocleg do hotelu 
w okolicach Patzcuaro. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w stronę Sanktuarium Motyla Monarcha i wizy-
ta w parku narodowym, gdzie przy odrobinie 
szczęścia można spotkać motyle migrujące 
z Kanady, spacer po parku w wysokich górach. 
Następnie przejazd do Taxco - „srebrnego mia-
sta”. Do dziś istnieją tu czynne kopalnie srebra, 
a miasto słynie z pięknych, tradycyjnych wyro-
bów jubilerskich (możliwość dokonania zaku-
pów w jednej z licznych galerii srebra), ponadto 
w programie zwiedzanie kolonialnego centrum 
miasta i pięknego kościoła Santa Prisca. Zakwa-
terowanie w hotelu w okolicach Taxco, kolacja, 
nocleg. Opcjonalnie pod wieczór przejazd lokal-
nymi garbusami przez miasto na punkt widoko-
wy (ok. 20 USD/os). (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd do Acapulco - 
najsłynniejszego kurortu Meksyku nad Oceanem 
Spokojnym. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
wolny. W hotelu w Acapulco serwis ALL INC-
LUSIVE! (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - czas na kąpiele słoneczne 

i morskie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą 
(ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce i podzi-
wianie niepowtarzalnych zachodów słońca nad 
Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity pokaz 
skoków do wody ze Skały Śmierci - La Quebrada 
(ok. 25 USD/os). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer z Acapulco na lotnisko w Mexico City 
(ok 360 km). W ramach możliwości czasowych 
po drodze wizyta w mieście Cuernavaca - stoli-
cy stanu Morelos nazywanej miastem wiecznej 
wiosny. Spacer po centrum oraz zwiedzanie 
muzeum Casa Brady. Przejazd do Mexico City 
na lotnisko Benito Juareza. Wylot do Warszawy 
(via jeden z portów europejskich).
 Dzień 12  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o  tym, że Miasto Meksyk, 
Puebla oraz rezerwat motyli położone są na 
wysokości ponad 2000 m n.p.m., należy więc 
zabrać ze sobą ciepłą odzież. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 
z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 

śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwo-
wane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej 
drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub 
gotowane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tor-
tilla, deser). Podczas pobyty w Acapulco All 
Inclusive.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (przesiadka w jednym z portów 
europejskich), opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w  hotelach j.w. (10 rozpoczętych dób 
hotelowych), transfery autokarem lub minibu-
sem, wyżywienie zgodnie z programem, opie-
kę polskiego pilota podczas wycieczki, obsługę 
przedstawiciela Rainbow podczas odprawy 
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu 
uczestnictwa w programie: ok. 310 USD/os (na-
piwki dla lokalnych przewodników, kierowców, 
bagażowych, pokojówek, opłata za przewodni-
ków w zwiedzanych obiektach, bilety wstępów 
do zwiedzanych obiektów) - płatne jako pakiet 
u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje również 
wycieczek opcjonalnych podczas objazdu (ceny 
podane w programie).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6070 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.05 - 12.05 6070 10899

11.06 - 22.06 6070 10899

15.07 - 26.07 6920 12320

06.08 - 17.08 7520 13320

20.08 - 31.08 6099 10949

11.09 - 22.09 6099 10949

Dopłata za pok. 1 os. od 1610 

Kod imprezy: MKO

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Hawany (przelot rejsowy, z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie odprawa paszportowa i spotkanie 
z pilotem, następnie transfer do hotelu w Hawa-
nie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny, 
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca 
związane z  Ernestem Hemingwayem (hotel 
Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac 
św. Franciszka z barokową katedrą. Następnie 
zwiedzanie muzeum/fabryki rumu Bocoy. 
Opcjonalnie lunch (za dopłatą ok. 15 EUR/os). 
W czasie wolnym możliwość skorzystania za do-
datkową opłatą (ok. 25 EUR) z prywatnej lekcji 
salsy - 1godzina w  prawdziwym Hawańskim 
Clubie Salsy, z kubańskim partnerem/partner-
ką pozwoli na poznanie tego gorącego tańca. 
Po południu zwiedzanie nowej Hawany: Kapitol 
i Opera. Następnie przejazd przez dzielnice Mi-
ramar i Cubanacan (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych 
rewia (dodatkowa opłata ok. 80 EUR/os).
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewo-
lucji, cmentarz Kolumba. Po południu czas na 
samodzielne eksplorowanie miasta. Wieczorem 

kolacja i nocleg. Dla chętnych i za dodatkową 
opłatą (ok. 35 EUR/os) wycieczka „Śladami He-
mingway’a” - wizyta w ulubionej wiosce rybac-
kiej Cojimar skąd pisarz najczęsciej udawał się 
na połowy. Odwiedziny w domu „Finca Vigia” 
oraz ulubionej knajpce „Floridita”, gdzie będzie 
okazja spróbowania słynnego daiquiri.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, miasta plantatorów 
tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowego 
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogo-
tes. W programie zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tyto-
niu. Następnie wizyta w Ogrodzie Botanicznym 
Soroa. Lunch za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/
os.). Powrót do hotelu w Hawanie na kolację 
i nocleg. Wieczorem chętnym i za dodatkową 
opłatą (ok. 35 EUR/os) proponujemy wizytę 
w jednym z klubów muzycznych, gdzie można 
posłuchać utworów legendarnej grupy Buena 
Vista Social Club w wykonaniu lokalnych muzy-
ków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Playa Giron 
i Guama. Zwiedzanie farmy krokodyli i krótki rejs 
po kanałach Półwyspu Zapata, opcjonalnie lunch 
(dodatkowo płatny ok. 15 EUR/os.). Przejazd do 
Cienfuegos - miasta często nazywanego kubań-
ską „Perłą Południa”, które dzięki swojej świetnie 
zachowanej kolonialnej architekturze stanowi 
jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych 

W programie: kontrasty Kuby i Meksyku • ogrom i zabytki Miasta Meksyk • Aztekowie w Teotihuacan • kolonialna Puebla „miastem aniołów” 

• srebrne Taxco • niepowtarzalny urok Starej Hawany • Pinar del Rio i mogoty • kolonialne Cienfuegos i canchanchara w Trynidadzie 

• wypoczynek w Acapulco• przelot lokalny w cenie
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wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo 
Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę, Palacio de 
Valle oraz Paseo del Prado - najdłuższy deptak 
na Kubie. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Santa Clara - miasta, od którego zdobycia przez 
Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja, 
zobaczymy Guevara Memorial i „rewolucyjny” 
pociąg pancerny. Lunch za dodatkową opłatą 
(ok. 15 EUR/os). Następnie przejazd w kierunku 
Trynidadu. Po drodze odwiedzimy słynną Valle 
de los Ingenios (Dolinę Cukrowni) - plantacje 
trzciny cukrowej, wioski zamieszkałe przez 
potomków niewolników oraz odwiedzimy po-
siadłość Manaca Iznaga. Kolacja i nocleg w oko-
licach Trynidadu lub Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 
80 - 200 km w zależności od miejsca noclegu).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu (miasto 
wpisane na listę UNESCO): brukowane uliczki 
miasta, Plaza Mayor, klasztor franciszkanów, 
pałace „baronów cukrowych” - obecnie budynki 
użyteczności publicznej, Canchanchara - tawerna 
słynna z lokalnego trunku - mieszanki miodu, cy-
tryny i rumu! Lunch za dopłatą (ok. 15 EUR/os.). 
Czas wolny w mieście lub powrót do hotelu. Dla 
chętnych możliwość skorzystania (za dodatkową 
opłatą ok. 35 EUR) z wycieczki konnej po Dolinie 
Cukrowej, która przeniesie uczestników w czasy 
Baronów Cukrowych, równocześnie z możliwo-
ścią skorzystania kąpieli w wodospadzie gór Sier-
ra Escambray. Kolacja i nocleg w okolicach Tryni-
dadu lub Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Hawanie i  lot do Mexico City. Po przylocie 
odprawa paszportowa i spotkanie z pilotem. 
W  zależności od możliwości czasowych, po 
południu wjazd na taras widokowy Wieży Torre 
Latinoamericana. Kolacja i nocleg w Mexico City. 
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą 
(ok. 50 USD/os) wieczór folklorystyczny na Pla-
cu Garibaldi - pokaz mariachi, sztuki posługiwa-
nia się lassem oraz tańce ludowe.
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO), 
w programie: Plac Zocalo, katedra, Pałac Na-
rodowy z freskami Diego Riviery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostępniony 
zwiedzającym), Muzeum Templo Mayor. Następ-
nie przejazd do dzielnicy Xochimilco i zwiedzanie 
Casa Hacienda La Noria muzeum Dolores Olme-
do. Po południu dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 25 USD/os) w dzielnicy Xochimilco, 
słynącej z największego w stolicy targu kwia-
towego oraz kanałów wodnych, przejażdżka 

ozdobnymi łodziami po kanałach przy dźwię-
kach muzyki mariachi. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie 
Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, patron-
ki obu Ameryk i Meksyku. Następnie przejazd do 
oddalonego o ok. 50 km ważnego indiańskiego 
ośrodka religijnego i politycznego Teotihuacan 
(lista UNESCO) - zwiedzanie Piramid Słońca 
i Księżyca, należących do największych piramid 
na świecie oraz Świątyni Pierzastego Węża. Na 
koniec wizyta w tradycyjnym warsztacie obrób-
ki obsydianu. Przejazd do Puebli i wieczorny 
spacer po kolonialnej Puebli - zwanej „miastem 
aniołów”. Zwiedzanie historycznego centrum, 
między innymi: Plaza de Armas, stare 
miasto z kolonialnymi domami, 
kościół Santo Domingo, Ka-
plica Różańcowa, dzielnica 
artystyczna. Kolacja i noc-
leg w  Puebli. (Trasa ok. 
150 km).
 Dzień 11  Po śniada-
niu przejazd do Cholula 
w stanie Puebla. Zwiedzanie 
kościoła z  czasów konkwisty, 
zbudowanego na jednej z najwięk-
szych piramid świata. Przy dobrej widoczności 
możliwość oglądania słynnej „pary wulkanów” - 
Popocatapetl i Ixtacichuatl. Następnie przejazd 
do Parku Narodowego Jaskiń Cacahuamilpa 
- jednym z największych na świecie systemu 
jaskiń, wizyta w imponujących „salonach skal-
nych”.Wieczorem przyjazd do Taxco. Kolacja 
i nocleg w Taxco. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Taxco - 
„srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie 
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich 
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licz-
nych galerii srebra), ponadto w programie zwie-
dzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego 
kościoła Santa Prisca. Po południu przyjazd do 
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco 
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie 
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na 
kąpiele słoneczne i morskie. Dla chętnych, za 
dodatkową opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs stat-
kiem po zatoce i podziwianie niepowtarzalnych 
zachodów słońca nad Pacyfikiem lub wieczo-
rem niesamowity pokaz skoków do wody ze 
Skały Śmierci - La Quebrada (ok. 25 USD/os.). 
Nocleg w Acapulco.
 Dzień 14  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie 

Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na ką-
piele słoneczne i morskie. Nocleg w Acapulco.
 Dzień 15  Po śniadaniu wyjazd z Acapulco 
do Mexico City. Po drodze wizyta w „mieście 
wiecznej wiosny” - Cuernavaca, stolicy stanu 
Morelos. W  programie zwiedzanie katedry 
oraz lokalnego Zocalo, czyli głównego placu 
oraz w ramach możliwości czasowych wizyta 
w muzeum Casa Brady. Transfer na lotnisko 
w  Mexico City, wylot do Polski (przesiadka 
w jednym z europejskich portów).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 

oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w  ponie-

działki. W  tej sytuacji pilot 
na miejscu zaproponuje 
Państwu zwiedzanie innej 
atrakcji lub, o  ile będzie 
to możliwe, zmodyfikuje 
program tak by zwiedza-

nie muzeum przełożyć na 
inny dzień.

Prosimy pamiętać o tym, że Mia-
sto Meksyk położone jest na wysoko-

ści ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze 
sobą ciepłą odzież.
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym 
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się 
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. 
Wszystkie z łazienkami, często z telefonem i kli-
matyzacją. Do dyspozycji gości: w hotelu bar, 
restauracja. Pokoje: skromne 1 i 2 - osobowe 
z łazienką. Wyżywienie: śniadania i obiadokola-
cje, w Acapulco All Inclusive. W Meksyku pokoje 
3 - osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w jednym z por-
tów europejskich) oraz przelot wewnętrzny na 
trasie Hawana - Mexico City, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub minibusem, wyżywienie zgodnie 
z programem, obsługę w systemie Tour Guide 
System (tylko w Meksyku), opiekę polskiego 
pilota, obsługę przedstawiciela Rainbow pod-
czas odprawy w Warszawie, program turystycz-
ny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wersja 
standard: NNW, KL i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu 
uczestnictwa w  programie (ok. 160 USD/os. 
w Meksyku i ok. 135 EUR/os na Kubie - opła-
ty płatne u pilota na miejscu: bilety wstępów, 
napiwki, przewodnicy lokalni, system TGS-tylko 
w Meksyku), wycieczek opcjonalnych i innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy 
wymagany jest 6-miesięczny okres ważności 
paszportu, licząc od planowanej daty wylotu 
z Meksyku i z Kuby.
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne do-
tyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Limit bagażu. Na przelotach wewnętrznych 
limit bagażu głównego to 20 kg na osobę, limit 
bagażu podręcznego to 1 bagaż o wymiarach 
40cm x 40cm x 25cm na osobę (nie ma liminu 
wagowego lecz tylko wymiarowy). W przypad-
ku przewozu bagażu podręcznego przekracza-
jącego te wymiary linia lotnicza naliczy dopłatę 
za nadbagaż (ok. 30 USD).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8349 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

20.04 - 05.05 8399 14699

28.04 - 13.05 8349 14699

23.05 - 07.06 8749 15370

08.06 - 23.06 8549 15030

20.06 - 05.07 8949 15699

22.07 - 06.08 9320 16320

09.08 - 24.08 8949 15320

23.08 - 07.09 9049 15999

17.09 - 01.10 9149 16030

Dopłata za pok. 1 os. od 1631 

Kod imprezy: MKU

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 3 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Rio de Janeiro z przesiadką w jed-
nym z portów europejskich. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro. Następnie 
rozpoczniemy zwiedzanie Rio de Janeiro, jedne-
go z najpiękniej położonych miast na świecie. 
Niesamowite widoki, favele komponujące się 
wśród wzgórz oraz wielokilometrowe plaże spra-
wiają, że Rio nazywane jest Cudownym Miastem. 
Kolejką udamy się na szczyt góry Corcovado, 

gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 m posąg 
Chrystusa Zbawiciela. W 2007 roku uznano go za 
jeden z siedmiu Nowych Cudów Świata. Ze szczy-
tu Corcovado rozpościera się zapierający dech 
w piersiach widok na panoramę Rio de Janeiro. 
Przystanek na lunch. Następnie skierujemy się ku 
„czerwonej plaży” - Praia Vermelha, skąd kolejka 
linowa zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão 
de Açúcar, skąd po raz kolejny zauroczymy się 
tym miastem. Pão de Açúcar i Wzgórze Corco-
vado konkurują o  miano najlepszego punktu 
widokowego na Rio de Janeiro. Po drodze prze-
jedziemy obok słynnej „świątyni” futbolu - sta-

dionu Maracanã, który do dziś posiada światowy 
rekord frekwencji, uważanego za największy tego 
typu obiekt na świecie, na którym rozegrały się 
ważne mecze Mistrzostw Świata 2014. Następ-
ny udamy się na Sambodrom - to właśnie tutaj 
co roku korowody barwnych tancerzy samby 
prezentują swoje umiejętności w  trakcie naj-
słynniejszego karnawału na świecie (w okresie 
koncertów Sambodrom jest zamknięty, można 
go zobaczyć tylko z okien autobusu). Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
oraz przelot do São Luís (z przesiadką). Miasto 

to, położone na wyspie o tej samej nazwie, jest 
stolicą ulokowanego na północno-wschodnim 
wybrzeżu Brazylii stanu Maranhão. Budynki, 
które powstały za czasów panowania Portugal-
czyków, można podziwiać do dziś, a stanowią 
one najdoskonalszy przykład portugalskiej 
architektury kolonialnej w całej Ameryce Połu-
dniowej. Charakterystyczną cechą zabudowań 
są m.in. pokryte kaflami fasady domów - tzw 
azulejos. Są to cienkie, ceramiczne płytki, pokry-
te nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. 
Powierzchnia azulejo jest jedno lub wielokolo-
rowa, gładka lub z fakturą. Płytek azulejo uży-

Brazylia – Przyroda i przygoda
W programie: Słoneczne Rio de Janeiro • bajeczne Lencoish Maranheses - wydmy z lagunami • płytki azulejos i architektura kolonialna w Sao Luis 

• Salvador - pierwsza stolica Brazylii • przeloty lokalne w cenie

Paragwaj

Boliwia

Rio
de Janeiro

Niteroi

Sao Luis

Salvador
de Bahia

Lençóis
Maranhenses

Amazonka

Arg
enty

na

BRAZYLIA

      –› Wyloty z: Warszawa  

10
dni



269

Ameryka Południowa Brazylia

wano, jako elementów mozaik składających się 
z wielu, czasem ponad kilku tysięcy elementów, 
pokrywających całe ściany, oraz jako oddziel-
nych kompozycji dekoracyjnych. W 1997 roku, 
dzięki swojej unikatowości, starówka miasta 
została wpisana na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Spacer po zabytkowej starówce. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu całodzienna wycieczka 
do Parku Narodowego Lençóis Maranhenses, co 
po polsku oznacza „prześcieradła Maranhão”. 
Utworzony w  1981 roku park chroni rozległe 
tereny wydmowe, które na pierwszy rzut oka 
przypominają pustynię, lub prześcieradła. 
Jednak podczas pory deszczowej występują tu 
ulewne deszcze, które wypełniają przestrzenie 
pomiędzy wydmami tworząc błękitne, zielone 
i  czarne słodkowodne laguny (warstwa skał 
leżących pod piaskiem uniemożliwia wsiąkanie 
wody w głąb). Ciekawostką jest to, że w tych na-
turalnie utworzonych zbiornikach wodnych żyją 
ryby, które dostają się do nich w czasie najwyż-
szego stanu wód (między lipcem a wrześniem). 
Jedna z ryb potrafi nawet przeczekać okres ni-
skiej wody, pozostając w uśpionym stanie w wil-
gotnych, błotnistych miejscach aż do momentu 
następnej pory deszczowej. Zakwaterowanie 
w pousadzie. Kolacja, nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu powrót transfer na 
lotnisko i przelot do Salvadoru. Zakwaterowa-
nie i nocleg. 
 Dzień 6  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie pierwszej stolicy Brazylii. Salvador leży 
nad brzegiem oceanu, a jednocześnie na różnych 
poziomach łańcucha górskiego. Przejedziemy 
wzdłuż wybrzeża w kierunku latarni morskiej 
i starego fortu St. Antonio. Następnie udamy 
się do części dolnej miasta, gdzie znajduje się 

Winda Laserda. Czas wolny na zakup pamiątek 
w hali targowej z czasów kolonialnych, Mercado 
Modelo. Wjazd windą do górnej części miasta 
i spacer od placu Tome de Sousa z pięknym Pa-
lacio Rio Branco do centrum historycznego mia-
sta, Pelourinho (ta część miasta wpisana jest na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Spacer 
po krętych uliczkach, pełnych pięknych budyn-
ków z okresu kolonialnego. Wizyta w kościele 
św. Franciszka z Asyżu. Przejazd nad je-
zioro Dique do Totoro, gdzie stoją 
figury orixe, typowe dla afry-
kańskich religii candomble. 
Wpływ Afrykańczyków na 
kulturę Salvadoru jest wi-
doczny na każdym kroku. 
Bóstwa orixe występują 
tutaj obok figur świętych. 
Następnie przejazd do słyn-
nego kościoła Nosso Senhor 
do Bonfim oraz wjazd na wzgórze 
Serrat i podziwianie pięknego widoku na 
miasto i ocean. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przelot do Rio de 
Janeiro i  przejazd przez most rozciągający się 
nad Zatoką Guanabara, łączący Rio de Janeiro 
i miasto Niterói, liczący 13 km długości, co czyni 
go najdłuższym mostem w Ameryce Łacińskiej. 
Czekają nas tego dnia przepiękne widoki, ale 
i też spotkanie z modernizmem. Oskar Niemayer 
był najbardziej znanym architektem w Brazylii, 
tworzącym do końca swojego długiego, 104-let-
niego życia. W Niteroi, bryły jego autorstwa 
możemy podziwiać oglądając Muzeum Sztuki 
Współczesnej czy Teatr. Wizytówką Niterói jest 
bez wątpienia wybudowane w 1996 roku Mu-
zeum Sztuki Współczesnej (MAC), które swoim 

kształtem przypomina statek UFO, jednak inspi-
racją dla autora były podobno kwiaty. Główna 
część budynku wyrasta z wąskiej, cylindrycznej 
podstawy otoczonej wodą, w której dodatkowo 
odbija się cała konstrukcja. Do wnętrza muzeum 
prowadzi wijąca się niczym serpentyna rampa. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Na kolację 
będziemy mieli okazję skosztować słynną wo-
łowinę brazylijską w Churrascarii i zapoznać się 

ze sposobem jej podawania tzw. Rodízio 
de carne. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 8  Czas na odpo-
czynek i kąpiele słoneczne 

na jednej ze wspaniałych 
plaż Rio de Janeiro - po-
lecamy zwłaszcza 4,5 
km Copacabanę lub ele-

gancką Ipanemę. Podczas 
wypoczynku proponujemy 

wycieczki opcjonalne (wyspy 
tropikalne ok 100 USD, samba 

show ok. 110 USD, lekcja samby połą-
czona z wyjściem do klubu ok 90 USD, lot he-
likopterem ok 200 USD za 30 min). Pełną listę 
wycieczek opcjonalnych przedstawi na miejscu 
pilot wycieczki.
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
samolotem typu z przesiadką. 
 Dzień 10  Przylot na lotnisko Chopina 
w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
dostawki na zapytanie.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (przez jeden 
z europejskich portów lotniczych), opłaty lot-
niskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., przeloty wewnętrzne: Rio de 
Janeiro- Sao Luis - Salvador - Rio de Janeiro, 
zakwaterowanie w hotelach j.w.: 7 rozpoczętych 
dób hotelowych, wyżywienie zgodnie z progra-
mem: śniadania i obiadokolacje albo lunch albo 
lunch box (napoje do posiłków dodatkowo płat-
ne), opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w  opisie), 
dodatkowych posiłków i napoi oraz zwyczajo-
wych napiwków i innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt udziału w programie to ok. 
170 USD (w tym napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zo-
stać uzupełnione na rezerwacji maksymalnie 
na 14 dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma 
miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupeł-
nienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11799 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.04 - 02.05 11949 16699

08.05 - 16.05 11820 16499

22.05 - 30.05 11799 16499

05.06 - 13.06 11799 16499

19.06 - 27.06 11799 16499

03.07 - 11.07 11949 16699

17.07 - 25.07 11949 16699

31.07 - 08.08 11970 16699

14.08 - 22.08 11949 16699

28.08 - 05.09 11949 16699

11.09 - 19.09 11949 16699

25.09 - 03.10 11949 16699

09.10 - 17.10 11949 16699

Dopłata za pok. 1 os. od 2471 

Kod imprezy: BRE

więcej na: R.pl
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W programie: Rio de Janeiro • Corcovado • Plaże Copacabany • dzika Amazonia • zielone płuca Ziemi • najdłuższa rzeka Świata 

• polowanie na piranie • leniwce, papugi, małpy, kajmany • Victoria Regia • smaki i zapachy dżungli

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 3 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Rio de Janeiro z przesiadką w jed-
nym z portów europejskich. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro. Następ-
nie rozpoczniemy zwiedzanie Rio de Janeiro, 
określanego przez Brazylijczyków jako a cida-
de maravilhosa - cudowne miasto, które tętni 
życiem przez całą dobę. Samba, futbol oraz 
skąpane w słońcu plaże Copacabana i Ipanema 
to najsłynniejsze wizytówki Rio, które najlepiej 
obrazują radosny i gorący temperament jego 
mieszkańców. Kolejką udamy się na szczyt góry 
Corcovado, gdzie znajduje się słynny, wysoki 
na 38 m posąg Chrystusa Zbawiciela. W 2007 

r. uznano go za jeden z siedmiu nowych cudów 
świata. W  drodze do centrum przejedziemy 
obok słynnej „świątyni” futbolu - sta-
dionu Maracanã, uważanego za 
największy tego typu obiekt na 
świecie. W kraju, w którym 
piłka nożna jest niemalże 
religią, wielu nazywa go 
nawet Świątynią Bogów. 
Następnie udamy się na 
Sambodrom - to właśnie 
tutaj co roku korowody 
barwnych tancerzy samby 
prezentują swoje umiejętności 
w trakcie najsłynniejszego karnawału na 
świecie (w okresie koncertów Sambodrom jest 
zamknięty, można go zobaczyć tylko z okien 

autobusu). Następnie przejazd na „czerwoną 
plażę” - Praia Vermelha, skąd kolejka linowa 

zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão 
de Açúcar (pol: Głowa Cukru, 396 

m n.p.m.). Powrót do hotelu. 
(Trasa ok. 50 km). Wieczo-

rem zachęcamy do wyjścia 
do jednego z klubów z mu-
zyką na żywo w dzielnicy 
Lapa, aby zrozumieć słyn-

ną frazę: „São Paulo pracu-
je, Rio się bawi”

 Dzień 3  Po śniadaniu je-
epami przejedziemy do Santa Te-

resa - dzielnicy artystów, w której zatrzy-
mał się czas. Z pewnością urzekną wszystkich 
panoramiczne widoki miasta i zatoki Guana-
bara. Zachęcamy do spaceru po klimatycznej 
dzielnicy Santa Teresa, której ulicami przejeżdża 
XIX-wieczny tramwaj zwany Bondinho. Będzie-
my podziwiali niesamowite schody Selaron 
wykonane w całości z płytek z całego świata. 
Następnie przejazd do ogrodu botanicznego 
(Jardim Botanico), który został założony w 1808 
r na zlecenie Króla Jana VI, na terenie dawnej 
fabryki prochu. Słynny z alei obsadzonej 134 
palmami królewskimi. Na powierzchni 140 ha 
mieści się ok. 6 tys. gatunków roślin ze strefy 
subtropikalnej i tropikalnej, z czego największe 
wrażenie robi aż 900 gatunków palm. Od 1992 r. 
ogród ten jest rezerwatem biosfery UNESCO. 
Będziemy mogli zobaczyć również największe 
drzewo Amazonii sumauma i pau-brasil, które-
mu swoją nazwę zawdzięcza Brazylia. Podczas 
wycieczki przemieszczamy się jeepami. Powrót 
do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Manaus (możliwy z przesiadką), 
stolicy stanu Amazonas. Manaus jest najwięk-
szym miastem Amazonii, również największym 
portem dla statków oceanicznych, który znaj-
duje się 1500 km od oceanu oraz wycinkiem 
cywilizacji w sercu dżungli, z historią sięgają-
cą końca XVII wieku. Swój złoty okres miasto 
przeżywało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy 
wzrosło zapotrzebowanie na kauczuk wywo-
łane rozwojem motoryzacji. W środku dżungli 
zaczęto budować pałace i okazałe rezydencje, 
otwierać kasyna, a w domach światło elektrycz-
ne świeciło wcześniej, niż w Londynie. Kiedy 
z dżungli Amazońskiej wykradziono nasiona 
kauczukowca i możliwym było uprawienie tego 
surowca w innych częściach świata, rozwój mia-
sta został zahamowany. Obecnie Manaus, na-
zywany „Metropolią Brazylijskiej Północy”, jest 
czwartym, najbardziej rozwiniętym miastem 
Brazylii, strefą wolnego handlu, oraz głównym 
miejscem, z którego rozpoczyna się odkrywanie 
lasu deszczowego. Przejedziemy nabrzeżnymi 
ulicami portowymi aż do gmachu Teatro Ama-
zonas - opery amazońskiej; neoklasycystycznej 
budowli ukończonej w 1896 roku na fali boomu 
kauczukowego, która, jako miejsce reprezenta-
cyjne, zyskała przepiękny wystrój. Transfer łód-
kami do lodgy. Będziemy mieli okazję płynąć 
rzeką Rio Negro, która w połączeniu z rzeką So-
limoes, tworzy brazylijską Amazonkę - najwięk-
szą rzekę świata, zaliczaną do Siedmiu Cudów 
Świata w kategorii “przyroda”. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i czas wolny.(Trasa ok. 70 km).
 Dzień 5  Przed śniadaniem trekking w głąb 
tropikalnego lasu na spotkanie budzącej się 

Brazylia – Głęboki oddech Świata – Amazonia 
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dzikiej przyrody. Będą nam towarzyszyć od-
głosy ptaków, owadów i małp. Po śniadaniu 
wizyta u caboclos - czyli brazylijskich metysów 
będących potomkami miejscowych Indian oraz 
Europejczyków, którzy żyli głównie z pozyski-
wania kauczuku. Poznamy proces uprawy ma-
nioku i wytwarzania z niego różnych rodzajów 
mąki i pikantnej przyprawy do potraw. Powrót 
do lodge, obiad. Wieczorem wyprawa łódkami 
w poszukiwaniu kajmanów. W świetle reflektora 
zauważyć można świecące tuż nad wodą punkty 
- oczy gadów. Powrót do lodge, kolacja i nocleg. 
 Dzień 6  Śniadanie, czas wolny na odpo-
czynek nad wodą. W tym dniu zaproponujemy 
udział w wycieczce opcjonalnej (dostępność 
zależna od stanu wód) - safari z występującymi 
jedynie w Amazonii różowymi delfinami (do-
datkowo płatne ok. 185 USD/os.). Te niezwykle 
inteligentne oraz przyjazne ssaki występują tu 
zupełnie na wolności, chętnie przypływają do 
ludzi. Będziemy mogli zobaczyć ich karmienie. 
Przepływać będziemy przez tzw. spotkanie rzek 
(Encontro das Aguas): Rio Negro (Czarna rzeka), 
której ciemne wody spotykają się z jasnymi wo-
dami Solimões (górnej części Amazonki). Obie 
rzeki przez około 20 km płyną w jednym korycie 
jednakże ich odmienne barwy nie mieszają się 
ze sobą. Z pokładu łodzi będziemy podziwiać 
to niecodzienne zjawisko. Odwiedzimy również 
Indian amazońskich w ich wiosce, którzy pokażą 
nam swoje zwyczaje. W trakcie wycieczki być 
może zobaczymy rośliny wodne nazywane ro-
ślinami „Królowej Wiktorii”. Okrągłe, unoszące 
się na wodzie liście o rozmiarach dochodzących 
do 3 m, mają łodygi osiągające długość do 7 – 
8 m, a także może zawitają do nas małpy, które 
będzie można nakarmić. Po obiedzie w pływa-
jącej restauracji udamy się do hodowli najwięk-
szej słodkowodnej ryby łuskowatej - arapaimy, 
gdzie będziemy mogli wypróbować swoich sił 
podczas jej karmienia. Przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy leniwca czy anakondę. Powrót na 
nocleg w lodge. (Trasa ok. 100 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu powrót do Manaus, 
a następnie transfer na lotnisko i przelot do Rio 
de Janeiro. Następnie przejazd przez most roz-
ciągający się nad Zatoką Guanabara, łączący Rio 
de Janeiro i miasto Niterói, liczący 13 km długo-
ści, co czyni go najdłuższym mostem w Amery-
ce Łacińskiej. Czekają nas tego dnia przepiękne 
widoki, ale i  też spotkanie z  modernizmem. 
Oskar Niemayer był najbardziej znanym archi-
tektem w Brazylii, tworzącym do końca swojego 
długiego, 104-letniego życia. W Niteroi, bryły 
jego autorstwa możemy podziwiać oglądając 
Muzeum Sztuki Współczesnej czy Teatr. Wizy-
tówką Niterói jest bez wątpienia wybudowane 
w  1996 roku Muzeum Sztuki Współczesnej 
(MAC), które swoim kształtem przypomina 
statek UFO, jednak inspiracją dla autora były 
podobno kwiaty. Główna część budynku wyra-
sta z wąskiej, cylindrycznej podstawy otoczonej 
wodą, w której dodatkowo odbija się cała kon-
strukcja. Do wnętrza muzeum prowadzi wijąca 
się niczym serpentyna rampa. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Czas na odpoczynek i kąpiele sło-
neczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de 
Janeiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copa-
cabanę lub elegancką Ipanemę. Podczas wy-
poczynku proponujemy wycieczki opcjonalne 
(wyspy tropikalne ok 100 USD, samba show ok. 
110 USD, lekcja samby połączona z wyjściem do 
klubu ok 90 USD, lot helikopterem ok 200 USD 
za 30 min). Pełną listę wycieczek opcjonalnych 
przedstawi na miejscu pilot wycieczki.

 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Czas wolny na zakupy. Następnie transfer 
na lotnisko i lot powrotny do Polski (dokładne 
godziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 10  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie odpowiedniej odzieży (kur-
tek ortalionowych, długich spodni i  cienkiej 
bluzki z długim rękawem na spacer po dżungli). 
Przydatny będzie również repelent na owady 
oraz latarka i dodatkowe baterie do aparatów 
(zakwaterowanie w lodgach bez prądu). 
Na terenie Amazonii zalecane jest ważne 
szczepienie przeciwko żółtej febrze (w żółtej 
książeczce Sanepidu).
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
dostawki na zapytanie. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (przez jeden 
z europejskich portów lotniczych), opłaty lot-
niskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., przeloty wewnętrzne: Rio de Ja-
neiro- Manaus - Rio de Janeiro, zakwaterowanie 
w hotelach j.w.: 7 rozpoczętych dób hotelowych, 
wyżywienie zgodnie z programem: śniadania 
i obiadokolacje albo lunch albo lunch box (na-
poje do posiłków dodatkowo płatne), opiekę pi-
lota, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w  opisie), 
dodatkowych posiłków i napoi oraz zwyczajo-
wych napiwków i innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt udziału w programie to ok. 
190 USD (w tym napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zostać 
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14 
dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miej-
sce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie 
tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9849 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.04 - 02.05 9970 14030

07.05 - 16.05 9849 13870

21.05 - 30.05 9849 13870

11.06 - 20.06 9870 13870

25.06 - 04.07 9849 13870

09.07 - 18.07 9970 14030

23.07 - 01.08 9970 14030

06.08 - 15.08 9970 14030

20.08 - 29.08 9970 14030

04.09 - 13.09 9970 14030

17.09 - 26.09 9970 14030

01.10 - 10.10 9970 14030

15.10 - 24.10 9970 14030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9649 

Dopłata za pok. 1 os. od 1221 

Kod imprezy: BRM

więcej na: R.pl
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Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru 
– Podróż życia

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Limy. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Limy, 
odprawa paszportowa, a  następnie transfer 
do hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny na 
odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 
25 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu (lub breakfast box) 
transfer na lotnisko i przelot Cuzco, a następnie 
zwiedzanie miasta, którego starówka wpisana 
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Cuzco położone w południowej części Peru na 
wysokości 3326 m n.p.m., zostało założone 
przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca 
w XII wieku, a w 1533 r zostało zdobyte przez 
oddziały Francisco Pizarro. W programie Plaza 
de Armas, katedra z pinakoteką gromadzącą 
arcydzieła kuzkeńskiej szkoły malarskiej oraz 
dawna świątynia słońca - Coricancha. Zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu dla chętnych wyciecz-
ka do - położonego w sąsiedztwie Świętej Doli-
nie Inków - Maras z solnymi tarasami oraz słyną-

cego z tradycji tkackich Chinchero (dodatkowo 
płatna ok. 80 USD). Saliny Maras i inkasko-ko-
lonialne Chinchero są prawdziwymi perełkami 
w okolicy Cuzco. Wycieczka pozwoli poznać 
tajniki pozyskiwania soli przez Inków i wyrobu 
słynnych andyjskich tekstyliów - inkaskiej tra-
dycji starannie pielęgnowanej przez mieszkań-
ców Chinchero. Saliny w Maras to 5000 solnych 
„basenów” funkcjonujących od czasów Inków, 
a ich spektakularne położenie na zboczu doliny 
sprawia, że są niezaprzeczalnym cudem natury 
i wyjątkowo fotogeniczną atrakcją. Piękna gór-
ska sceneria, feeria kolorów i światła to raj dla 
miłośników przyrody i osób lubiący docierać 
w miejsca nietypowe. Po powrocie do Cusco, 
wolne popołudnie na pamiątkowe zakupy 
i nacieszenie się wyjątkową atmosferą dawnej 
inkaskiej stolicy. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu (lub breakfast box) 
dwugodzinny przejazd na stację kolejową do 
Ollantaytambo, skąd rozpoczniemy wycieczkę 
do Machu Picchu (pociąg jedzie ok.1,5 godz.), 
jednego z siedmiu cudów Świata (od 2007 r. 
wpisane na listę UNESCO). Odkryte dla świata 
w 1911 r., zagubione miasto Inków to niesamo-

wite, skalne budowle, leżące na setce tarasów. 
Wielkość i piękno tego miejsca dają wyobraże-
nie o niezwykle bogatej kulturze inkaskiej. Zo-
baczymy skalną Świątynię Trzech Okien, place 
ceremonialne, sektor rezydencjonalny i rolniczy. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przelot do La Paz 
i zwiedzanie jednego z najwyżej położonych 
miast na świecie (3200 - 4050 m n.p.m.). Mimo 
że La Paz nie jest stolicą Boliwii to mieści sie-
dzibę prezydenta i Kongresu. Zobaczymy m.in.: 
kościół św. Franciszka i katedrę i punkt widoko-
wy. O dreszcz emocji przyprawi nas wizyta na 
targu czarownic, gdzie można nabyć przeróżne 
talizmany i amulety. Transfer do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu (lub breakfast box) 
przelot do Uyuni i przejazd do największego 
solniska na świecie, Salar de Uyuni. Turyści z ca-
łego świata przyjeżdżają do Boliwii oglądać ten 
cud natury. Ta największa „solniczka” świata, 
leżąca na wysokości 3653 m. n.p.m, to niespo-
tykanie płaska (różnica wzniesień to niecałe 41 
cm), ogromna pustynia solna o obszarze ok. 10 
000 km² i średnicy ok. 200 km. Salar znajduje 
się w sercu płaskowyżu Altiplano, otaczają go 
wulkany. Na solnisku znajduje się kilka wysp, 
w  tym słynna wyspa 500 letnich kaktusów. 
Pustynię w porze suchej pokrywają charakte-
rystyczne hexagony, przypominające plaster 
miodu, natomiast po deszczu pustynia staje się 
błękitno - białym lustrem z efektem fatamorga-
na. To absolutnie wyjątkowe i magiczne miejsce 
zaliczane jest do najpiękniejszych krajobrazów 
na ziemi. Wyjątkową pamiątką z Salaru są nie-
wątpliwie zdjęcia z perspektywą. Zwiedzanie 
pustyni odbywa się jeepami. W pierwszej ko-
lejności przejedziemy w kierunku Cmentarza 

Lokomotyw. To unikatowe miejsce, w którym 
rozkwit kolei przypadł na XIX - XX w. Był ściśle 
związany z odkrytymi w tym czasie bogatymi 
złożami minerałów oraz transportem ich z ko-
palni do portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz 
znajduje się tu mały dworzec, terminal towa-
rowy oraz blisko setka lokomotyw oraz wago-
nów porzuconych wiele lat temu. Następnie 
wiedziemy na solnisko i po drodze zobaczymy 
hotel prawie w całości wykonany z bloków soli, 
głównego surowca w okolicy oraz pomnik Daka-
ru. Przejazd do Uyuni. Zakwaterowanie, kolacja 
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 230 km). 
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
w kierunku granicy z Chile. (najwyższy punkt, 
w jakim się znajdziemy w tym dniu położony 
jest na 4 850 m n.p.m.). Dzień ten będzie rajem 
dla fotografów. Na trasie zobaczymy liczne wul-
kany i laguny, z których każda zachwyca innymi 
kolorami, zatrzymamy się przy m.in. zielonej La-
gunie Verde i przejedziemy obok białej Laguna 
Blanca. Kolejną z nich jest Laguna Colorada, 
jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Boliwii. 
Pigmentacja wód zależy od obecności różnych 
gatunków alg i skorupiaków. To słone i płytkie 
jezioro swoją popularność zawdzięcza charak-
terystycznej, intensywnie czerwonej barwie. 
Dodatkowo na jego tafli możemy zaobserwo-
wać liczne, kontrastujące, białe połacie borak-
su. Ruta de las Lagunas słynie również z bardzo 
licznie występujących tu flamingów, skupiają-
cych się wokół kolorowych wód. Lagunę Colora-
dę zamieszkują głównie różowe flamingi krótko-
dziobe. Przerwa na lunch. Następnie zobaczymy 
Árbol de Piedra, niespotykaną formację skalną, 
wyrzeźbioną przez wiatr, wyglądem przypomi-
nającą drzewo o wysokości ok. 7 m. Późnym 
wieczorem dojazd do San Pedro de Atacama na 

W programie: Rio de Janeiro • Salta „Piękna” • siedmiokolorowa Purmamarca i Quebrada de Humahuaca • Atacama w Chile • Dolina Księżycowa 
i Dolina Śmierci w parku Los Flamencos • czerwona Laguna Colorada w Boliwii • różowe flamingi • solnisko Salar de Uyuni • La Paz • Cusco 

• Machu Picchu • przeloty lokalne w cenie

Rio de Janeiro

Buenos Aires

P.N. Los Flamencos
Pustynia Atacama

Salar de Uyuni

Laguna Colorada
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CuzcoLima
Machu Picchu
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  
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terytorium Chile. Miasto, położone na wysokości 
ok. 2440 m n.p.m. jest zieloną oazą na środku 
pustyni Atacama. Atacama jest uznawana za 
najbardziej suchy obszar świata, niektóre stacje 
meteorologiczne jeszcze nigdy nie zanotowały 
opadów deszczu! (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Śniadanie i przejazd do Valle de la 
Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle de la Luna 
(Dolina Księżycowa). Przejedziemy przez pasmo 
Cordillera de la Sal, gdzie można podziwiać 
wspaniałe, naturalne formacje solne o niesa-
mowitych kształtach. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od przystanku w Dolinie Śmierci. Feeria barw 
jaką oferują najróżniejsze skały i padające na 
nie promienie słońca tworzą piękny obraz, który 
namalować może tylko natura. Następnie prze-
jazd do Doliny Księżycowej, która nazwę swą 
zawdzięcza iście kosmicznemu krajobrazowi: 
wysuszone jeziora i spękana od braku deszczu 
ziemia, przypominają Księżyc. Powrót do ho-
telu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 km) 
 Dzień 9  Po śniadaniu (lub breakfast box) 
wyjazd w kierunku granicy z Argentyną prze-
jazd przez Andy do miejscowości Purmamarca 
(2324 m.n.p.m), gdzie podziwiać będziemy mo-
gli Wzgórze Siedmiu Kolorów. Ta przepiękna wi-
dokowo trasa jest znana z rajdu Dakar. Przejazd 
przez Andy i przekroczenie granicy. Przejedzie-
my wzdłuż wąwozu Quebrada de Humahuaca, 
który znajduje się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO, a jego tęczowa kompozycja 
zapewne utkwi w pamięci. Zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg w Salta. (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Salty, 
nazywanej “La Linda” czyli „Piękna” w szcze-
gólności z powodu jej malowniczego położenia 
u stóp Andów. Odwiedzimy Muzeum Archeolo-
giczne Gór Wysokich MAAM, gdzie zobaczymy 

jedną z trzech doskonale zachowanych mumii 
dzieci złożonych w ofierze inkaskim bogom, 
które zostały odnalezione na szczycie wulka-
nu Llullaillaco. Następnie zobaczymy główny 
plac z katedrą i kościół św. Franciszka. Po po-
łudniu transfer na lotnisko i przelot do Buenos 
Aires. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
Wieczorem fakultatywnie Tango Show (ok. 70 
USD) - w miarę możliwości czasowych. (Trasa 
ok. 30 km). 
 Dzień 11  Po śniadaniu spacer po Buenos 
Aires. Następnie transfer na lotnisko i przelot 
do Rio de Janeiro. Transfer do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg. Wieczorem dla 
chętnych możliwość zobaczenia Brasil Show - 
spotkanie z kulturą muzyczną i taneczną Brazylii 
podczas którego nie zabraknie capoeiry, samby 
i tańców typowych dla różnych regionów kraju 
(dodatkowo płatne ok. 110 USD). 
 Dzień 12  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie Rio de Janeiro, jednego z najpiękniej po-
łożonych miast na świecie. Niesamowite widoki, 
favele komponujące się wśród wzgórz oraz wie-
lokilometrowe plaże sprawiają, że Rio nazywane 
jest Cudownym Miastem. Kolejką udamy się na 
szczyt góry Corcovado, gdzie znajduje się słyn-
ny, wysoki na 38 m posąg Chrystusa Zbawiciela. 
W 2007 r. uznano go za jeden z siedmiu nowych 
cudów świata. Następnie przejazd na „czerwoną 
plażę” - Praia Vermelha, skąd kolejka linowa za-
wiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão de Açú-
car (pol: Głowa Cukru, 396 m n.p.m.). Powrót 
do hotelu. Kolacja i nocleg (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu dzień wolny na pla-
żowanie na słynnej Copacabanie. Wykwatero-
wanie z pokoi około południa, złożenie bagażu 
w hotelowej przechowalni. Po południu transfer 
na lotnisko i wylot do Polski.

 Dzień 14  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
HOTELE
Hotele/pousady o standardzie **/*** (12 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w  łazienki. Więk-
szość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Krajów 
Azjatyckich, Kanady oraz Indii szczepienia na 
żółtą febrę są obowiązkowe
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Limy oraz powrót z Rio de 
Janeiro (z przesiadką w jednym z portów euro-
pejskich) oraz przeloty wewnętrzne (możliwe 
loty z przesiadkami), opłaty lotniskowe, trans-
fery: lotnisko - hotel - lotnisko, program jw., 
zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywienie 
według programu (śniadania/breakfast box + 
obiadokolacje lub lunch/lunch box), opiekę pi-
lota w Peru, Boliwii, Chile, Argentynie i Brazylii, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w  opisie), 
zwyczajowych napiwków i  innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłata na miejscu) ok. 420 USD/os (w tym 
bilety wstępu, napiwki dla lokalnych przewod-
ników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zo-

stać uzupełnione na rezerwacji maksymalnie 
na 21 dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma 
miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupeł-
nienie tych danych. Brak danych paszportowych 
może skutkować niewystawieniem biletów na 
przeloty wewnętrzne, pociąg oraz biletu wstępu 
do Machu Picchu, a tym samym brakiem możli-
wości skorzystania z imprezy.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

17899 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.04 - 08.05 18099 24930

16.05 - 29.05 17899 24670

30.05 - 12.06 17899 24670

20.06 - 03.07 17899 24670

11.07 - 24.07 18099 24930

24.07 - 06.08 18099 24930

12.08 - 25.08 18099 24930

20.08 - 02.09 18099 24930

04.09 - 17.09 18099 24930

15.09 - 28.09 18130 24930

29.09 - 12.10 18099 24930

13.10 - 26.10 18170 24930

Dopłata za pok. 1 os. od 2700 

Kod imprezy: BDY

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot do Santia-
go de Chile przez jeden z europejskich portów 
lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Santiago de Chile. Sto-
lica Chile to miasto pełne kontrastów - drapa-
cze chmur przeplatają się tutaj z kolonialnymi 
zabytkami. Santiago jest uznawane za jeden 
z  najważniejszych ośrodków gospodarczych 
i kulturalnych całej Ameryki Południowej. Prze-
jazd główną arterią miasta, Alameda. Na placu 
Plaza de Armas zobaczymy piękną katedrę. Na 
głównym rynku Mercado Central, jednym z naj-
starszych i największych w Chile, będzie czas 

na skosztowanie miejscowych specjałów jak np. 
empanadas. Następnie udamy się na jedno ze 
wzgórz by podziwiać panoramę miasta. Transfer 
do hotelu, zakwaterowanie w hotelu, obiadoko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box) przelot do Calamy, skąd wyru-
szymy w kierunku San Pedro de Atacama. Mia-
sto, położone na wysokości ok. 2440 m n.p.m. 
jest zieloną oazą na środku pustyni Atacama. 
Atacama jest uznawana za najbardziej suchy 
obszar świata, niektóre stacje meteorologiczne 
jeszcze nigdy nie zanotowały opadów deszczu! 
Surowy krajobraz pustyni był nie lada wyzwa-
niem dla uczestników rajdu Dakar, który wiódł 
niegdyś przez Atacamę do Valparaiso. Przed 
dojazdem do San Pedro spacer po Valle del 

Arcoiris - Tęczowej Dolinie, nazywanej tak ze 
względu na niezwykły kolor wzgórz znajdują-
cych się w tym miejscu. Paleta barw od czerwie-
ni, fioletów po biel tworzy bajeczny krajobraz. 
Kolory te są wynikiem różnego stężenia gliny, 
soli i minerałów. Po południu przejazd do Term 
Puritama słynących z gorących źródeł lub nad 
Lagunę Cejar charakteryzującą się podobnym 
zasoleniem co Morze Martwe. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 4  Przed świtem (breakfast box na dro-
gę) przejazd na północ do jednej z największych 
atrakcji pustyni Atacama, gejzerów El Tatio. Są 
to jedne z najwyżej położonych gejzerów na 
świecie; znajdują się na wysokości ok. 4300 m 
n.p.m. i zdecydowanie najlepiej prezentują się 
o wschodzie słońca. Gejzery przypominają mi-

niaturki wulkanów, które zamiast lawą tryskają 
gorącą wodą, a formy mineralne powstałe po 
odparowaniu wrzącej wody są niezwykle cie-
kawe. Następnie wyruszymy w kierunku Valle 
de la Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle de la 
Luna (Dolina Księżycowa). Przejedziemy przez 
pasmo Cordillera de la Sal, gdzie można po-
dziwiać wspaniałe, naturalne formacje solne 
o niesamowitych kształtach. Zwiedzanie roz-
poczniemy od przystanku w Dolinie Śmierci. 
Feeria barw jaką oferują najróżniejsze formacje 
skalne i padające na nie promienie słońca two-
rzą piękny obraz, który namalować może tylko 
natura. Kolejno przejazd do Doliny Księżycowej, 
która nazwę swą zawdzięcza iście kosmicznemu 
krajobrazowi: wysuszone jeziora i spękana od 
braku deszczu ziemia, przypominają Księżyc. 

W programie: Lima • Machu Picchu • Cusco • Jezioro Titicaca - pływające wyspy Uros • Santiago de Chile • Pustynia Atacama 

• Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci - salary i gejzery • piękna lecz nieznana Boliwia - La Paz, Tiwanaku, Salar de Uyuni 

• bajecznie kolorowe laguny

Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna 
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Wyprawa dla podróżników poszu-
kujących nieprzetartych jeszcze 
szlaków. Bajecznie kolorowe laguny, 
oryginalna architektura i folklor, 
a wokół majestatyczne Andy... 
Przejedziemy fragment trasy rajdu 
Dakar, a także zrobimy sesję  
zdjęciową na tle niekończącej się 
solnej pustyni w Uyuni. Zapraszam!

Agnieszka Ciećwierz
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

14
dni
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Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Tra-
sa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box na drogę) przejazd w kierunku 
granicy z Boliwią i przesiadka na jeepy (UWA-
GA: najwyższy punkt, w jakim się znajdziemy 
w tym dniu położony jest na 4 850 m n.p.m.). Na 
trasie zobaczymy liczne jeziora wysokogórskie 
tzw. Laguny, z których każda zachwyca innymi 
kolorami, zatrzymamy się przy m.in. zielonej 
Lagunie Verde i zobaczymy Laguna Blanca. Ko-
lejną z nich jest Laguna Colorada, jedno z naj-
piękniejszych miejsc w całej Boliwii. Pigmenta-
cja wód zależy od obecności różnych gatunków 
alg. To słone i płytkie jezioro swoją popularność 
zawdzięcza charakterystycznej, intensywnie 
czerwonej barwie. Dodatkowo na jego tafli 
możemy zaobserwować liczne, kontrastujące, 
białe połacie boraksu. Całość tego niezwykłego 
zjawiska wkomponowana jest w malowniczy, 
nieskażony, górski krajobraz. Ruta de las La-
gunas słynie również z bardzo licznie wystę-
pujących tu flamingów, skupiających się wokół 
kolorowych wód. Lagunę Coloradę zamieszkują 
głównie różowe flamingi krótkodziobe. Przerwa 
na lunch. Następnie zobaczymy Árbol de Pie-
dra, niespotykaną formację skalną, wyrzeźbioną 
przez wiatr, wyglądem przypominającą drzewo 
o wysokości ok. 7 m. Późnym wieczorem do-
jedziemy do Uyuni. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wizyta na Cmentarzu 
Lokomotyw. To unikatowe miejsce, w którym 
rozkwit kolei przypadł na XIX - XX w. Był ściśle 
związany z odkrytymi w tym czasie bogatymi 
złożami minerałów oraz transportem ich z ko-

palni do portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz 
znajduje się tu mały dworzec, terminal towa-
rowy oraz blisko setka lokomotyw oraz wago-
nów porzuconych wiele lat temu. Następnie 
przejazd do największego solniska na świecie, 
Salar de Uyuni. Niespotykanie płaska (różnica 
wzniesień to niecałe 41 cm), ogromna pustynia 
solna o obszarze około 10 000 km² gwarantuje 
niesamowite widoki. Pod kilkunastometrową 
warstwą soli płyną zasolone rzeki. Po obiedzie 
zobaczymy hotel prawie w całości wykonany 
z  bloków soli, głównego surowca w  okolicy. 
Wieczorem przelot do La Paz, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie La Paz, 
największego miasta Boliwii i najwyżej na świe-
cie położonej stolicy (3200 - 4050 m n.p.m.). 
Zostało wybrane w prestiżowym konkursie na 
Siedem Cudów Świata w kategorii: miasta. Zo-
baczymy m.in.: kościół św. Franciszka, katedrę, 
Gmach Rządu i  Kongresu. O  dreszcz emocji 
przyprawi nas wizyta na targu czarownic, gdzie 
można nabyć przeróżne talizmany i amulety. Po 
obiedzie przejazd w kierunku granicy z Peru, po-
łożonej nad Jeziorem Titicaca. Zakwaterowanie 
w hotelu w Puno i nocleg. (Trasa ok. 270 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu proponujemy rejs na 
pływające wyspy Uros (dodatkowo płatne ok. 
60 USD). Wyspy zbudowane z sitowia totora 
zamieszkują indianie Aymara, poznamy ich 
domy, sposób życia, barwną kulturę i zwyczaje 
a nawet popłyniemy balsą z totory na sąsied-
nią wyspę. Wczesnym popołudniem przejazd 
autokarem do Cuzco, dawnej stolicy imperium 
Inków. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 400 km).

 Dzień 9  Po śniadaniu dla chętnych możli-
wość udziału w jednej z dwóch wycieczek do-
datkowych do Świętej Doliny Inków: Pisac (ok. 
90 USD) lub Maras z Chinchero (ok. 80 USD). 
Salineras de Maras to spektakularne inkaskie 
tarasy solne - 5000 solnych „basenów” poło-
żonych na zboczu doliny jest niezaprzeczalnym 
cudem natury będącym wyjątkowo fotogenicz-
ną atrakcją. Chinchero z kolei słynie z bogatych 
tradycji tkackich. Wycieczka pozwoli poznać 
tajniki pozyskiwania soli przez Inków i wyrobu 
słynnych andyjskich tekstyliów. Piękna górska 
sceneria, feeria kolorów i światła to raj 
dla miłośników przyrody i  osób 
lubiących docierać w miejsca 
nietypowe. Natomiast w ra-
mach wycieczki do Pisac 
zwiedzimy ruiny inkaskie 
i zatrzymamy się z wizytą 
na słynnym targu z  pa-
miątkami w  kolonialnym 
pueblo, gdzie będzie można 
spróbować pysznej kukurydzy 
z serem. Będzie także okazja by 
przyjrzeć się z  bliska wszystkim an-
dyjskim zwierzętom wielbłądowatym. Święta 
Dolina Inków to wyjątkowe miejsce w historii 
inkaskiej, charakteryzuje się niezwykle żyzną 
ziemią i wspaniałymi krajobrazami. Po połu-
dniu zwiedzanie starówki Cuzco, wpisanej na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pro-
gramie Plaza de Armas, katedra z pinakoteką 
gromadzącą arcydzieła kuzkeńskiej szkoły ma-
larskiej oraz dawna świątynia słońca - Corican-
cha. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu (możliwy breakfast 
box na drogę) dwugodzinny przejazd na stację 
kolejową do Ollantaytambo, skąd rozpocznie-
my wycieczkę do Machu Picchu (pociąg jedzie 
ok. 1,5  godz.), jednego z  SIEDEMIU CUDÓW 
ŚWIATA (od 2007 r. wpisane na listę UNESCO). 
Odkryte dla świata w 1911 r., zagubione miasto 
Inków to niesamowite, skalne budowle, leżące 
na setce tarasów. Wielkość i piękno tego miejsca 
dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze 
inkaskiej. Zobaczymy sektor rolniczy, rezyden-
cjonalny i świątynny ze skalną Świątynią Trzech 
Okien. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa 
ok. 380 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu krótki spacer po 
Sacsayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy, 
w  której do dziś odbywa się najsłynniejszy 
peruwiański festiwal Inti Raimi. Dla odważ-
nych możliwość skosztowania świnki morskiej 
(w cenie). Transfer na lotnisko i przelot do Limy. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. 
Wieczorem dla chętnych (w miarę możliwości 
czasowych, 35 USD) udział w pokazie Magiczne 
Fontanny w słynnym limeńskim Parku Fontann. 
Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu, a  następnie zwiedzimy kolonialną 
dzielnicę Plaza Mayor z  okazałym pałacem, 
w którym mieści się siedziba rządu, katedrę 
(mauzoleum hiszpańskiego konkwistadora 
Francisco Pizzaro) oraz jeden z  limeńskich 
klasztorów. Zobaczymy także zabytkową stację 
kolejową Desamparados, z  której rozpoczy-
na się trasa zaprojektowana w XIX w. przez 
inżyniera Ernesta Malinowskiego. Następnie 
zwiedzanie muzeum Larco Herrera, mieszczące 
się w zabytkowym budynku, przedstawiające 
dokładny przegląd peruwiańskiej historii pre-
kolumbijskiej, niesamowite zbiory wyrobów ze 
złota, ceramiki i tekstyliów. Transfer na lotnisko. 
Lot powrotny do Polski przez jeden z europej-

skich portów lotniczych (dokładne godziny 
zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie wygodnego obuwia, odpo-
wiedniego do pieszych wędrówek, jak również 
cieplej odzieży, gdyż poranki i wieczory na Ata-
camie i w Uyuni są chłodne (temperatura spada 
do -15 °C na Gejzerach Tatio, w porze andyjskiej 
zimy występują duże dzienne wahania tempe-

ratur od -2/0°C do 18/20°C). 
Zakazuje się przywożenia do Chile 

produktów pochodzenia orga-
nicznego (żywności), rów-

nież tych otrzymanych na 
pokładzie samolotu. 
Osoby z chorobami serca 
lub wysokim nadciśnie-
niem powinny skonsulto-

wać swój wyjazd z lekarzem. 
Dla obywateli Stanów Zjed-

noczonych, Krajów Azjatyckich, 
Kanady oraz Indii szczepienia na żółtą 

febrę są obowiązkowe
HOTELE
Hotele *** i hostele (11 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Santiago de 
Chile oraz z Limy do Warszawy (przez jeden 
z  europejskich portów lotniczych), przeloty 
wewnętrzne wg programu, opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w  hotelach jw., wyży-
wienie według programu (śniadania i obiado-
kolacje albo lunch/lunch box), opiekę pilota, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt udziału w progra-
mie (w tym bilety wstępu) to 420 USD/os + ok. 
60 USD/os. na napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych.
Uwaga! Prosimy o uzupełnienie danych pasz-
portowych w systemie Travella najpóźniej na 
14 dni przed wylotem 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11999 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.05 - 30.05 11999 16749

31.05 - 12.06 11999 16749

08.06 - 20.06 11999 16749

27.06 - 09.07 12399 17299

06.07 - 18.07 12399 17299

16.08 - 28.08 12099 16749

23.08 - 04.09 12030 16749

06.09 - 18.09 12070 16749

13.09 - 25.09 12070 16749

20.09 - 02.10 11999 16749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 11999 

Dopłata za pok. 1 os. od 2119 

Kod imprezy: CBP

więcej na: R.pl
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W programie: Machu Picchu • Lima i ,,peruwiańskie Galapagos”• płaskowyż Nasca i Kanion Colca • Jezioro Titicaca • boliwijska  
Copacabana • sesja z szamanem • rejs łodzią z tatory • Cusco i Święta Dolina Inków • W programie święto INTI RAYMI (w terminie od 12.06 
do 23.06.2020 r.) • przelot lokalny w cenie

Peru i Boliwia – Cuda Świata – Machu Picchu

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
w hali odlotów na lotnisku F. Chopina w War-
szawie. Aktualny rozkład lotów prosimy spraw-
dzać na: R.pl/rozklady. Przelot do Limy przez 
jeden z europejskich portów lotniczych. Przylot 
i transfer do hotelu w Limie, drink powitalny 
z lokalnym przedstawicielem biura, następnie 
zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
autostradą Panamericana Poludniowa do 
Nazca. Po drodze postój w Rezerwacie Na-
rodowym Paracas. Rejs na wyspy Ballestas 
(zwane Małym Galapagos), zamieszkane 
przez lwy morskie, pelikany, pingwiny Hum-
bolta i różnorodne ptactwo. Kontynuujac nasz 
przejazd robimy krótki postój w malowniczej 
Oazie Huacachina oraz przy wieży widokowej 
„Mirador” na płaskowyżu Nazca, gdzie znaj-
dują się tajemnicze linie i figury, które w całej 
okazałości można oglądać z lotu awionetką. 
Z „Mirador” można zaobserwować figurę ręki 
i drzewa. Dojazd do Nazca. Zakwaterowanie 
w hotelu (z basenem), kolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 400 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu, dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 120-150 USD) lot awio-
netką nad płaskowyżem Nazca, gdzie na dużej 
powierzchni zostały wyżłobione linie przedsta-
wiające różnorodne figury i rysunki zwierząt. Do 
dziś ich pochodzenie jest tajemnicze, a teorii na 
ten temat przybywa coraz więcej. Z góry wyglą-
dają jak tajemnicze obrazy, mające niemalże ko-
smiczną proweniencję. Następnie obiad i prze-
jazd do Arequipy (lunch box na trasę), zwanej 
białym miastem - ze względu na kolor materiału 
skalnego, z którego stawia się budynki. Przyjazd 
do Arequipy, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 500 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Arequipy 
- spacer po starym mieście. W programie mię-
dzy innymi Plaza de Armas - uważany za jeden 
z  najpiękniejszych placów w  Peru, ozdobny 
jezuicki kościół La Compania (przepiękny zło-
cony ołtarz w stylu barokowym), katedra (La 
Catedral), kolonialne rezydencje, klasztor św. 
Katarzyny (Monasterio de S. Catalina) ze wspa-
niałymi krużgankami i pięknym ogrodem. Dalej 
udamy się do Doliny Colca (lunch box na tra-
sę). Przepiękna trasa z widokami na ośnieżone 

szczyty i wulkany, typowe wioski indianskie, 
pasące się stada lam i alpak. Uwaga! Podczas 
przejazdu pokonywać będziemy przełęcz na 
wysokości ponad 4.000 m n.p.m. - możliwość 
choroby wysokościowej na którą już są w sprze-
daży lokalne tabletki „soroche pills”! Wieczorem 
przyjazd do Chivay. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. Wieczorem możliwość skorzy-
stania z kąpieli termalnych. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Kanionu Colca, do punktu widokowego Krzyż 
Kondorów (Cruz del Condor), z którego można 
zaobserwować słynne andyjskie kondory i nie-
samowitą panoramę kanionu (obiad na trasie). 
Malowniczy kanion ciągnie się na długości 100 
km, wzdłuż rzeki Rio Colca, a jego głębokość 
sięga 3200 m! Przejazd do Puno, miasta poło-
żonego nad Jeziorem Titicaca, zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd autokarem 
do Copacabana (Boliwia). Krótkie zwiedzanie 
Głównego Placu i  Sanktuarium Maryjnego. 
Zaokrętowanie na katamaran i rejs na Wyspy 
Słońca. Zwiedzanie ogrodów inkaskich oraz 
zabytkowej fontanny Inki. Następnie wizyta 
w prywatnym, ekskluzywnym Muzeum Etno-
graficznym INTI WATA. Punktem kulminacyjnym 
dnia będzie sesja z szamanem oraz rejs auten-
tyczną łodzią z totory (jak za czasów inkaskich). 
Obiad na katamaranie, następnie rejs powrotny 
do Copacabany i powrót autokarem do hotelu 
w Puno. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Pobudka przed wschodem słońca 
(dla chętnych) i obserwacja wsch. Słońca nad J. 
Titicaca. Po śniadaniu przejazd do Cusco (lunch 
box na trasę) i  zwiedzanie stolicy Imperium 
Inków oraz pobliskich ruin. Spacer po zabyt-
kowym centrum, gdzie na każdym kroku widać 

ślady inkaskich budowli. W programie między 
innymi: Coricancha - świątynia słońca, Plaza 
de Armas, katedra (jej ołtarz jest wykonany 
ze srebra) i w której znajduje się mauzoleum 
najwybitniejszego kronikarza - Metysa peru-
wiańskiego Inki Garcilaso de la Vega, kościół 
Jesus Maria oraz El Triunfo. Ponadto w pobliżu 
miasta obejrzymy zabytkowe inkaskie budow-
le: twierdzę Sacsahuaman, Kenko, Puca-Pucara, 
Tambomachay. Wieczorem uroczysta kolacja 
z folklorem. Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa 
ok. 350 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
autokarem do Ollantaytambo, a następnie po-
ciągiem do Aguas Calientes, położonego u stóp 
Machu Picchu (tu nigdy nie dotarli hiszpańscy 
konkwistadorzy). Skalne miasto-sanktuarium 
Machu Picchu, zwane „zagubionym miastem 
Inków” (Od lipca 2007 wpisane na listę SIED-
MIU CUDÓW ŚWIATA) położone jest na szczycie 
góry, pod którą z mozołem wjeżdżają specjalne 
autobusy turystyczne. Podziwiać będziemy 
skalną Świątynię Trzech Okien, Słoneczne 
Obserwatorium i malownicze tarasy uprawne. 
Obiad lub kolacja w zależności od godzin pocią-
gu. Powrót pociągiem, a następnie autobusem 
do Cusco. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Świętej 
Doliny Inków położonej wzdłuż wijącej się 
wśród gór rzeki Urubamby. Zwiedzimy kolo-
nialne miasto Pisac, a następnie ruiny inkaskiej 
twierdzy Ollantaytambo. Podczas podróży moż-
na będzie spotkać Indian prowadzących stada 
lam i alpak. Po drodze obiad. Powrót przez miej-
scowość Chinchero, wizyta na Głównym Placu 
i w zabytkowym kościele kolonialnym z XVII w. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
W terminie od 12.06 do 23.06 w tym dniu za-

Lima

Nazca

Arequipa

Puno JezioroTiticaca

Cusco
Machu Picchu

Kanion
Colca

Chivay

R.N. Paracas

Huacachina

Copacabana

Ollantaytambo

Brazylia

BOLIWIA

PERU

      –› Wyloty z: Warszawa 

12
dni
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miast standardowego programu, serdecznie 
zapraszamy na uczestnictwo w obchodach INTI 
RAYMI (Na miejscu OBOWIĄZKOWA dopłata do 
biletów wstępu ok. 210 USD/os..)
Będą mieć Państwo niepowtarzalną okazję 
wzięcia udziału w  tradycyjnych corocznych 
obchodach przesilenia zimowego, nazywane-
go przez Inków Inti Raymi - Świętem Słońca. 
Niegdyś na głównym placu miasta składano 
ofiary ze zwierząt w towarzystwie elegancko 
ubranych mumii władców, wypijano litry chichy, 
tańczono i śpiewano przez kilka dni. Dziś setki 
aktorów ubranych w bajecznie kolorowe stroje 
nawiązujące do epoki Imperium Inków odtwa-
rzają rytuały sprzed ponad pięciuset lat przy 
akompaniamencie muzyki andyjskiej i widzów 
z całego świata.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko w Cusco. Przelot 
do Limy. Zwiedzanie Limy kolonialnej (wpisa-
na na listę UNESCO ze względu na wspaniałe 
zabytki z okresu baroku hiszpańskiego): w pro-
gramie spacer po starówce, w centrum której 
znajduje się Plaza Mayor z katedrą, w której 
odwiedzimy miejsce pochowku konkwistadora 
Imperium Inków Franciszka Pizarro, następnie 
pałac arcybiskupi, ratusz miejski i pałac pre-
zydencki. Zwiedzimy także Muzeum - klasztor 
św.Franciszka z  imponującymi katakumbami 
.Przejazd na obiad. Po południu zwiedzanie 
Muzeum Larco Herrera z największymi zbiora-
mi sztuki prekolumbijskiej, m.in. Sala Złota, Tek-
styliów i Ceramiki Erotycznej. Powrót do hotelu. 
Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu czas wolny na ostat-
nie zakupy, dla chętnych spacer nad Pacyfikiem. 
Obiad. Po południu lot powrotny do Polski przez 
jeden z europejskich portów lotniczych (do-

kładne godziny zbiórki poda na miejscu pilot 
Rainbow).
 Dzień 12  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program jest 
ramowy i może ulec zmianie w zależności od sy-
tuacji politycznej bądź klimatycznej. W terminie 
sylwestrowym Muzeum Larco Herrera może być 
przeniesione na inny dzień.
Napięcie elektryczne w Peru to 220V. Wtyczki 
innego rodzaju niż europejskie. 
W bankach lub kantorach nie są przyjmowane 
banknoty 100 USD seria CB B2.
HOTELE
Hotele ***/**** (6 pierwszych nocy w hotelu ***, 
pozostałe w hotelu ****) - wygodne i sprawdzo-
ne. Pokoje: są wyposażone w łazienki z WC oraz 
często TV i telefon. W Peru pokoje 3 - osobowe 
posiadają 2 łóżka małżeńskie (pokój z trzema 
oddzielnymi łóżkami na zamówienie). Kategoria 
lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Lima - War-
szawa oraz przelot wewnętrzny (Cusco-Lima), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
jw. (10 rozpoczętych dób hotelowych), transfe-
ry klimatyzowanym autokarem lub minibusem 
i  pociągiem, wyżywienie: śniadania, obiady 
lub kolacje wg programu typu bufet lub w za-
stawie(przystawka, drugie danie, deser, ciepły 
napój, a przy obiedzie powitalnym aperitif alko-
holowy i napój gazowany), suchy prowiant na 
drogę wg programu, obsługę polskiego przed-
stawiciela podczas odprawy (bagaże będą na-
dane od razu na całą podróż), pilota-opiekuna 
grupy podczas pobytu w Peru i Boliwii, program 

turystyczny jw. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: podatków 
wylotowych w Peru ok. 30 USD/os., napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, biletów wstępu, oraz innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(bilety wstępów) ok. 290 USD/os. (wycieczki fa-
kultatywne płatne dodatkowo) od osoby (zależy 
to głównie od kursu dolara amerykańskiego). 
Napiwki, bagażowi, tragarze, ok. 60 USD/os.
Uwaga! Prosimy o uzupełnienie danych pasz-
portowych w systemie Travella najpóźniej na 
14 dni przed wylotem 
PRZELOT
Oferujemy komfortowym przelot samolotami 
Air France / KLM. Na odcinku z Amsterdamu lub 
Paryża rejsy obsługiwane są samolotami Boeing 
747 (tzw Jumbo Jet) lub Boeing 777.  Serwis po-
kładowy (gratis) - opaska do spania, zatyczki 
do uszu, ręczniczki do odświeżenia, słuchawki 
jednorazowe. Catering to 2 posiłki podczas lotu 
w tym jeden lekki /skromny i drugi ciepły obiad/
kolacja w tym napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe. Na pokładach B747 ekrany w suficie, 1-2 
filmy podczas rejsu oraz indywidualne kanały 
muzyczne. Na pokładach B777 indywidualne 
centra rozrywki z ekranem w poprzedzającym 
fotelu, a w nich 80 filmów do wyboru, kanał dla 
dzieci, ponad 200 muzycznych CD do wyboru 
i wiele innych. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 12 kg, bagaż odprawiany: Meksyk/We-
nezuela - 2 x 23 kg, pozostałe destynacje - 1 x 
20 kg. Informację należy traktować orientacyj-
nie - biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym.

CENA OD

10320 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kod imprezy: PRU

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.06 - 14.06 10320 14499

12.06 - 23.06 10370 14449

17.06 - 28.06 10499 14749

24.06 - 05.07 10749 15099

03.07 - 14.07 11070 15299

07.07 - 18.07 11949 16699

13.07 - 24.07 10920 15299

16.07 - 27.07 11399 15949

26.07 - 06.08 11730 16349

07.08 - 18.08 12049 16820

13.08 - 24.08 11949 16699

14.08 - 25.08 10870 15249

21.08 - 01.09 10730 15020

22.08 - 02.09 10699 14899

27.08 - 07.09 10770 15049

02.09 - 13.09 10730 15049

09.09 - 20.09 10730 15049

16.09 - 27.09 10730 15049

23.09 - 04.10 10770 15049

02.10 - 13.10 10730 15049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10820 

Dopłata za pok. 1 os. od 2250 

więcej na: R.pl
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Ameryka Południowa Peru

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot do Limy 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Transfer do hotelu w  Limie, drink powitalny 
z lokalnym przedstawicielem biura, następnie 
zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
autostradą Panamericana Poludniowa do Naz-
ca. Po drodze postój w Rezerwacie Narodowym 
Paracas, rejs na wyspy Ballestas, obserwacja 
zwierząt. Miejsce to słynie z obfitej flory mor-
skiej, co z kolei spowodowało olbrzymi rozwój 
fauny na tym terenie. Ballestas, zwane również 
małym Galapagos, zamieszkują uchatki, lwy 
morskie, delfiny, pingwiny Humbolta, żółwie 

a także kilkaset gatunków ptaków, w tym pe-
likany i głuptaki. Kontynuując nasz przejazd 
zrobimy krótki postój przy wieży widokowej 
„Mirador” na płaskowyżu Nazca, gdzie znajdują 
się tajemnicze linie i figury. Z „Mirador” można 
zaobserwować figurę ręki i drzewa. Dojazd do 
Nazca. Zakwaterowanie w hotelu (z basenem), 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, dla chętnych (za dodat-
kową opłatą ok. 120-130 USD) lot awionetką nad 
płaskowyżem Nazca, gdzie na powierzchni ok 
450 km2 widać linie przedstawiające różnorodne 
figury geometryczne i rysunki zwierząt. Do dziś 
ich pochodzenie jest tajemnicze, a teorii na ten 
temat przybywa coraz więcej. Z góry wyglądają 
jak tajemnicze obrazy, mające niemalże kosmicz-
ną proweniencję. Podczas lotu można zobaczyć 
między innymi linie przypominające kolibra, 

W programie: Cuda Świata - Machu Picchu • zagadkowe Peru - Nazca • Wyspy Ballestas - peruwiańskie Galapagos • Święta Dolina Inków 

• kolonialna Lima • Larco Herrera • Submarine ABTAO • przelot lokalny w cenie

Peru – Zagadki cywilizacji  

Lima

Nazca

Cusco
Machu Picchu

R.N. Paracas

Huacachina

Ollantaytambo

Brazylia

Chile

PERU

      –› Wyloty z: Warszawa  

8
dni
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małpę, pająka czy kosmonautę Następnie obiad 
i przejazd na pustynię Ica. Postój w malowniczej 
Oazie Huacachina, degustacja Pisco - narodo-
wego drinka peruwiańskiego. Powrót do Limy, 
zakwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Śniadanie i transfer do Cusco. Pro-
ponujemy spacer po starówce Cuzco, wpisanej 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W programie Plaza de Armas, katedra z pinako-
teką gromadzącą arcydzieła kuzkeńskiej szkoły 
malarskiej oraz dawna świątynia słońca - Cori-
cancha. Zakwaterowanie, czas wolny a później 
kolacja z folklorem. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu dwugodzinny przejazd 
na stację kolejową do Ollantaytambo, skąd roz-
poczniemy wycieczkę do Machu Picchu (pociąg 
jedzie ok.1,5 godz.), jednego z SIEDEMIU CUDÓW 
ŚWIATA (od 2007 r. wpisane na listę UNESCO). 
Odkryte dla świata w 1911 r., zagubione miasto 
Inków to niesamowite, skalne budowle, leżące 
na setce tarasów. Wielkość i piękno tego miejsca 
dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze 
inkaskiej. Zobaczymy skalną Świątynię Trzech 
Okien i Słoneczne Obserwatorium. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu krótki spacer po 
Sacsayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy, 
w której do dziś odbywa się najsłynniejszy peru-
wiański festiwal Inti Raimi. Dla odważnych moż-
liwość skosztowania świnki morskiej (w cenie). 
Transfer na lotnisko, przelot do Limy. Wieczo-
rem dla chętnych (w miarę możliwości) udział 
w spektaklu Śpiewające Fontanny w Parque de 
las Aguas (30 USD) Zakwaterowanie. Obiadoko-
lacja. Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, a następnie zwiedzanie kolonialnej 

dzielnicy Plaza Mayor z  okazałym pałacem, 
w którym mieści się siedziba rządu, katedry 
(mauzoleum hiszpańskiego konkwistadora 
Francisco Pizzaro), klasztoru św. Franciszka i ka-
takumb. Postój przy zabytkowej stacji kolejowej 
Desamparados, z której rozpoczyna się trasa za-
projektowana w XIX w. przez inżyniera Ernesta 
Malinowskiego. Następnie zwiedzanie 
muzeum Larco Herrera, mieszczą-
ce się w zabytkowym budyn-
ku, przedstawiające dokład-
ny przegląd peruwiańskiej 
historii prekolumbijskiej, 
niesamowite zbiory wy-
robów ze złota, ceramiki 
i tekstyliów. W drodze na 
lotnisko zobaczymy jeszcze 
jedno niezwykłe muzeum AB-
TAO, mieszczące się w łodzi pod-
wodnej. Łódź do niedawna była sprawna 
i pływała u wybrzeży Peru, w chwili obecnej 
zacumowana w porcie jest bardzo ciekawym, 
nietypowym obiektem do zwiedzania. Transfer 
na lotnisko. Lot powrotny do Polski przez jeden 
z  europejskich portów lotniczych (dokładne 
godziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 8  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program 
jest ramowy i może ulec zmianie w zależno-
ści od sytuacji politycznej bądź klimatycznej. 
W terminie sylwestrowym Muzeum Larco Her-
rera może być przeniesione na inny dzień. 
Napięcie elektryczne w Peru to 220V. Wtyczki 
innego rodzaju niż europejskie. 
W bankach lub kantorach nie są przyjmowane 
banknoty 100 USD seria CB B2. 

HOTELE
Hotele ***/**** - wygodne i sprawdzone. Poko-
je: są wyposażone w łazienki z WC oraz często 
TV i telefon. Pokoje 3-osobowe posiadają 3 od-
dzielne łóżka. Kategoria lokalna: ***/****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-

lotem na trasie Warszawa - Lima - War-
szawa oraz przelot wewnętrzny 

(Cusco-Lima), opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie 

w  hotelach jw. (6  rozpo-
czętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowa-
nym autokarem lub mi-

nibusem i pociągiem, wy-
żywienie: śniadania, obiady 

lub kolacje wg programu typu 
bufet lub w zastawie(przystawka, 

drugie danie, deser, ciepły napój, a przy 
obiedzie powitalnym aperitif alkoholowy i na-
pój gazowany), suchy prowiant na drogę wg 
programu, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy (bagaże będą nadane od 
razu na całą podróż), pilota-opiekuna grupy 
podczas pobytu w Peru, program turystyczny 
jw. oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: podatków 
wylotowych w Peru ok. 40 USD/os, napiw-
ków dla lokalnych przewodników, kierowców, 
bagażowych, biletów wstępu, oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa 
w programie (bilety wstępów) ok. 190 USD/
os (wycieczki fakultatywne płatne dodat-
kowo). Napiwki, bagażowi, tragarze, ok. 60 
USD/os.

Uwaga! Prosimy o uzupełnienie danych pasz-
portowych w systemie Travella najpóźniej na 
14 dni przed wylotem 
PRZELOT
Oferujemy komfortowym przelot samolotami 
Air France / KLM. Na odcinku z Amsterdamu 
lub Paryża rejsy obsługiwane są samolotami Bo-
eing 747 (tzw Jumbo Jet) lub Boeing 777. Serwis 
pokładowy (gratis) - opaska do spania, zatyczki 
do uszu, ręczniczki do odświeżenia, słuchawki 
jednorazowe. Catering to 2 posiłki podczas lotu 
w tym jeden lekki /skromny i drugi ciepły obiad/
kolacja w tym napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe. Na pokładach B747 ekrany w suficie, 1-2 
filmy podczas rejsu oraz indywidualne kanały 
muzyczne. Na pokładach B777 indywidualne 
centra rozrywki z ekranem w poprzedzającym 
fotelu, a w nich 80 filmów do wyboru, kanał dla 
dzieci, ponad 200 muzycznych CD do wyboru 
i wiele innych. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 12 kg, bagaż odprawiany: Meksyk/We-
nezuela - 2 x 23 kg, pozostałe destynacje - 1 x 
20 kg. Informację należy traktować orientacyj-
nie - biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7870 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.06 - 13.06 7870 11220

21.06 - 27.06 8120 11549

05.07 - 11.07 9249 13049

18.07 - 24.07 8570 12170

01.08 - 07.08 10270 14449

23.08 - 29.08 8349 11820

06.09 - 12.09 8149 11599

20.09 - 26.09 8149 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8370 

Dopłata za pok. 1 os. od 4050 

Kod imprezy: PER

więcej na: R.pl
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Ameryka Południowa Ekwador

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym (z przesiądką w jednym 
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie 
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Quito (dru-
ga najwyżej położona stolica na świecie), jed-
nego z najpiękniejszych miast kolonialnych an-
dyjskiej Ameryki. Miasto położone jest w dolinie 
Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha (4879 m 
n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują się liczne 
i wartościowe zabytki tego miasta. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od nowej części miasta (panora-

miczne zwiedzanie pomnik Francisco de Orella-
na, droga konkwistadorów, panorama Guapulo 
(kościół z XVI w.), kongres z fasadą, gdzie w ka-
mieniu wykute są sceny z historii Ekwadoru, Uni-
wersytet Katolicki i Politechnika, parki El Ejido 
i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, bazylika 
i inne). Następnie przejedziemy do kolonialnej 
części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki, 
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI 
w., renesansowy kościół i klasztor San Francisco 
z XVI w. - 1535 r.), barokowy kosciół La Compañía 
z początku XVII w. - 1605 r., (zobaczymy także 
panoramę miasta z góry Panecillo). Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyruszymy w kierunku 
Mindo. Po drodze wycieczka na równik (15 km 

W programie: Naríz del Diablo - Nos Diabła • Aleja Wulkanów • Mindo - wyprawa do dżungli • wulkan Cotopaxi• Quito - kolonialna perła 
w Andach (2850 m n.p.m.) • wulkan - staniemy na obu półkulach Ziemi • Cuenca - spotkanie z kulturą • El Cajas - krajobraz nie z tej ziemi

Ekwador – Nie taki diabeł straszny 

EKWADOR

Baños

Alausi

Ingapirca
Guayaquil

Cuenca

P. N. El Cajas

PapallactaQuito

Mindo

Otovalo

P.N. Cotopaxi

RÓWNIK

Kolumbia

Peru

      –› Wyloty z: Warszawa  

13
dni
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na północ od Quito, w półpustynnej dolinie San 
Antonio de Pichincha). Zwiedzanie Quito w Mi-
niaturze (kolonialne Quito w skali, z małym spek-
taklem dźwięku i światła) oraz Muzeum Inti Nan, 
gdzie można obserwować zjawiska występujące 
tylko na równiku: surowe jajko stoi pionowo, do-
kładnie na równiku woda w zlewie spływa piono-
wo (nie kręci się), natomiast 1 metr na północ od 
równika kręci się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, a  1 m na południe od równika w od-
wrotną stronę; możliwość zrobienia zdjęć stojąc 
na dwóch półkulach jednocześnie. Przyjazd do 
Mindo, miejscowości położonej w dżungli, która 
jest domem tysięcy unikalnych gatunków fauny 
i flory, szacuje się, że okolice Mindo to najbardziej 
zróżnicowany biologicznie region świata. Odwie-
dzimy Ogród Motyli Tropikalnych, gdzie hoduje 
się rzadkie gatunki tych przepięknych owadów, 
poznamy cały proces hodowli. Dodatkową 
atrakcją jest możliwość fotografowania się z róż-
nymi, wielkimi motylami siadającymi na rękach. 
Następnie udamy się do orchidarium, w którym 
rosną najpiękniejsze okazy storczyków wkompo-
nowanych w roślinność tropikalną. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu czas na dalsze eks-
plorowanie Mindo. W programie przejazd ko-
lejką zawieszoną nad dżunglą, następnie spacer 
wśród egzotycznej zieleni szlakiem wodospa-
dów, podczas którego będziemy mieli okazję 
wypatrywać licznie występujące tu zwierzęta. 
Mindo ze względu na liczbę żyjących tu ptaków 
nazywane jest rajem dla ornitologów. Czas na 
relaks i kąpiel w jednym z wodospadów. Udamy 
się również do Muzeum Czekolady, w którym 
poznamy historię ekwadorskiego kakao, połą-
czoną z degustacją. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą, proponujemy zjazdy na linach w dżun-
gli (canopy tour). Emocje gwarantowane! Cena 
ok. 50 USD/os. Wieczorem przejazd do Otavalo. 
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Otovalo, 
w którym znajduje się najsłynniejszy targ wy-
robów ludowych w Ameryce Południowej, który 
przywita nas feerią barw i lokalnych zapachów. 
Zakupić tu można lokalne rękodzieło, m.in.: weł-
niane poncza, czapki, kapelusze, piękne hamaki 
i łapacze snów. Znajdziemy tu również oryginal-
ną biżuterię i pamiątki ozdobione andyjskimi 
wzorami. Przejazd do punktu widokowego, 
gdzie zobaczymy lagunę Cuicocha, malownicze, 
krystaliczne wody jeziora, położonego w krate-
rze uśpionego wulkanu. Dalsza droga w kie-
runku Quito, dojazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do gorących 
źródeł w Papallacta. W czasie podróży będzie-

my mieli okazję obserwować roślinność różnych 
stref wysokościowych - od 2400 m n.p.m. do 
4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas przez 
Rezerwat Ekologiczny Antisana i  Rezerwat 
Biologiczny Cayambe - Coca; Przekroczymy 
kordylierę wschodnią Andów przez przełęcz 
o wysokości 4200 m). Kąpiel w pięknym ośrod-
ku w Papallacta, u stóp wulkanu Antisana (3300 
m n.p.m., temp. wody 30- 40°C) - obserwowa-
nie typowej dla tego regionu roślinności i kolib-
rów. Następnie wizyta w ośrodku Guango, gdzie 
będziemy mogli zobaczyć kilkanaście gatunków 
kolibrów, tangary i orichidee. Po południu prze-
jazd do hotelu w okolicach Cotopaxi. Obiadoko-
lacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka do Parku 
Narodowego Cotopaxi i  wulkanu Cotopaxi - 
5897 m n.p.m., najwyższego czynnego wulka-
nu na świecie. Podroż ok. 1.5 godz. po drodze 
asfaltowej i 1 godz. po utwardzonej, dojazd na 
parking znajdujący się na wysokości 4500 m 
n.p.m. Podczas podróży będziemy mieli okazję 
do obserwowania tzw. laharów, różnej wielkości 
kawałków skalnych wypływających z wulkanów 
oraz roślin typowych dla strefy paramo. Prze-
jazd wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka 
do schroniska Jose Rivas na 4800 m n.p.m., 
trekking do lodowca (5000 m n.p.m.), wy-
cieczka brzegiem jeziora Limpiopungo (3800 
m n.p.m.), obserwowanie ptaków (endemicz-
ne mewy, dzikie kaczki i  inne) i dzikich koni. 
Przejazd w kierunku Ambato, zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wycieczka do dżungli 
nadamazońskiej, najpierw Panamericaną do 
Ambato i dalej Ambato-Baños. Po drodze zo-
baczymy największą w Ekwadorze plantację róż, 
następnie przystanek przy punkcie widokowym 
na jezioro Yambo. Przejazd do wioski Indian Sala-
saca (targ wyrobów ludowych) oraz miejscowo-
ści Baños, gdzie znajduje się sanktuarium Matki 
Boskiej. Pięknie położone, na stromych uskokach 
Wulkanu Tungurahua, Baños to miejsce gdzie 
Andy przechodzą w  dżunglę nadamazońską. 
Po południu przejazd tarabita (rodzaj kolejki 
linowej) przez rzekę Pastaza i piesza wycieczka 
do wodospadu Pailón del Diablo (Diabelska Pa-
telnia), następnie spacer po wiszącym moście. 
Kolacja i nocleg w Baños. (Trasa ok. XX km).
 Dzień 9  Śniadnie. Dzień wolny w Baños. 
Czas na eksplorowanie miasteczka, możliwość 
kąpieli w  termach i uczestniczenia w  innych 
atrakcjach dodatkowo płatnych (canoying - 
zejście na linach po wodospadach ok. 55 USD/
os., rafting, wizyta w miejscu, gdzie znajduje się 
słynny Domek na Drzewie u podnóża wulkanu 
ok. 20 USD/os.) Następnie przejazd do miejsco-

wości Guamote, w której znajduje się fundacja 
na rzecz rozwoju lokalnej ludności. Kolacja i noc-
leg tew hotelu fundacji. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Przejazd do Alausi, nie-
wielkiego miasteczka położonego w dorzeczu 
rzeki Chanchán na wysokości 2347 m n.p.m. za-
słynęło przede wszystkim z atrakcji turystycznej 
jaką jest przejazd pociągiem do Naríz del Diablo 
- Nos Diabła, góry kształtem przypominającej 
twarz diabła. Trasa pociągu, którą pokonamy 
jest najtrudniejszą trasą kolejową na świecie ze 
względu na ogromne wyzwanie, jakim było za-
projektowanie i wybudowanie torów na zboczu 
góry Nariz del Diablo. Po drodze będziemy mogli 
podziwiać niesamowite widoki na tzw. Aleję Wul-
kanów. Po powrocie do Alausi udamy się w kie-
runku Ingapirca, najważniejszego kompleksu 
archeologicznego w Ekwadorze. Zwiedzimy znaj-
dujące się tu największe i najlepiej zachowane ru-
iny z czasów Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11   Po śniadaniu zwiedzanie Cuenci, 
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazy-
wanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które 
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji. 
Jest również miejscem międzynarodowych wy-
darzeń kulturalnych i artystycznych. Zwiedzimy 
zabytkowe kamienice, place, kameralne uliczki, 
Katedrę pod wezwaniem Niepokalanie Poczętej 
(Catedral de la Inmaculada Concepción), Kate-
drę Starą (El Sagrario) Cała zabudowa Cuenci 
została wpisana na listę UNESCO. Odwiedzi-
my fabrykę legendarnych kapeluszy ze słomy 
toquilla zwanych błednie „panamami”. Obia-
dokolacja i nocleg w Cuenca. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 12  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
Parku Narodowego El Cajas, jednego z najładniej-
szych parków narodowych w Ekwadorze. El Cajas 
leży na wysokościach od 3100 m n.p.m do 4450 m 
n.p.m, na terenie parku znajduje się ok. 270 polo-
dowcowych jezior i lagun, położonych wsród licz-
nych wzniesień i gór. Niektóre z lagun zachwycają 
intensywnie niebieskim kolorem w blasku słońca, 
znajdziemy tu ogromną różnorodność fauny i flo-
ry, wysokie rośliny z rodziny agaw oraz charakte-
rystyczną roślinność dla strefy paramo. Przejazd 
do Guayaquil, transfer na lotnisko i lot powrotny 
do Polski (przez jeden z portów europejskich). 
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** - raczej nieduże, dobrze utrzymane. 
Pokoje: wygodnie urządzone 2 - os. z łazienką 
(prysznic, wc, ręczniki). Dostawki na zapytanie. 
W restauracjach hotelowych serwowane są 
śniadania i obiadokolacje podobne do europej-

skich, oczywiście można też zamówić potrawy 
regionalne.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie lub 
Paryżu), lotniskowe, zakwaterowanie w hote-
lach wg opisu w pokojach 2 os., (11 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje, program turystyczny, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, opiekę pilota w Ekwa-
dorze, przewodników lokalnych, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwado-
rze) - ok. 145 USD/os., zwyczajowe napiwki - ok. 
40 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Zdrowe. Żadne szczepienia nie są wymagane. 
Osoby z chorobami serca lub wysokim nadciśnie-
niem powinny skonsultować wyjazd z lekarzem. 
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej baweł-
niane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka. 
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy z  bardzo wysokim 
filtrem. Na Cotopaxi konieczna czapka, szalik, 
rękawiczki (na miejscu można kupić lokalne 
wyroby z lamy), kurtka z kapturem. 
Waluty. Nie można wymienić banknotów 
100-dolarowych serii CA, CB i CF. 
Prąd. W Ekwadorze napięcie wynosi 110 V, po-
trzebne są przejściówki typu amerykańskiego. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9349 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

12.05 - 23.05 9399 12599

29.05 - 09.06 9349 12530

14.07 - 25.07 10570 14170

28.07 - 08.08 11049 14799

21.08 - 01.09 9720 13030

06.09 - 17.09 9370 12570

08.10 - 19.10 9499 12730

22.10 - 02.11 9499 12730

Dopłata za pok. 1 os. od 1800 

Kod imprezy: ECU

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przylot do Quito. 
Transfer do hotelu, czas na odpoczynek po 
podróży. Wieczorem kolacja i nocleg. Rozkład 
lotów jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Quito 
(druga najwyżej położona stolica na świecie), 
jednego z najpiękniejszych miast kolonialnych 
andyjskiej Ameryki. Miasto położone jest w do-
linie Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha 
(4879 m n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują 
się liczne i wartościowe zabytki tego miasta. 
Przejedziemy nową częścią miasta (pano-
ramiczne zwiedzanie - pomnik Francisco de 
Orellana, droga konkwistadorów, panorama 
Guapulo (kościół z XVI w.), Uniwersytet Ka-
tolicki i Politechnika, parki El Ejido i Alameda, 
Dom Kultury Ekwadorskiej, bazylika i  inne). 
Następnie przejedziemy do kolonialnej części 
miasta i  zaczniemy zwiedzać najpiękniejsze 
i najlepiej zachowane Stare Miasto Ameryki Po-
łudniowej - Plaza Grande, Pałac Prezydencki, 

Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI 
w., renesansowy kościół i klasztor San Francisco 
z XVI w. - 1535 r., barokowy kościół La Compañía 
z początku XVII w. - 1605 r., zobaczymy także 
panoramę miasta z góry Panecillo. Wizyta na 
targu owocowym, gdzie będzie możliwość spró-
bowania egzotycznych owoców. Lunch w lokal-
nej restauracji. Następnie wizyta w Muzeum 
Inti Nan, gdzie można obserwować zjawiska 
występujące tylko na równiku: surowe jajko stoi 
pionowo, dokładnie na równiku, woda w zlewie 
spływa pionowo (nie kręci się), natomiast 1 metr 
na północ od równika kręci się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, a 1 m na południe od rów-
nika w odwrotną stronę; możliwość zrobienia 
zdjęć stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. 
Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 3  Śniadanie. Dzień wolny w Quito na 
samodzielne eksplorowanie miasta. Dla chęt-
nych (dodatkowo płatne - ok. 75 USD/os) wy-
jazd do Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu 
Cotopaxi - 5897 m n.p.m., najwyższego czynne-
go wulkanu na świecie. Podroż ok. 1,5 godz. po 
drodze asfaltowanej i 1 godz. po utwardzonej, 
dojazd na parking znajdujący się na wysokości 

4500 m n.p.m. Podczas podróży będziemy mie-
li okazję do obserwowania tzw. laharów, różnej 
wielkości kawałków skalnych wypływających 
z  wulkanów oraz roślin typowych dla strefy 
paramo. Przejazd wyschniętym dnem jeziora, 
wspinaczka do schroniska Jose Rivas na 4864 
m n.p.m. Dla spragnionych wrażeń możliwość 
spróbowania swoich sił w  sporcie zwanym 
downhill - zjazd rowerem po fragmencie drogi 
prowadzącej do podnóża Cotopaxi. Wskazów-
ka: niezbędne buty trekkingowe, ciepłe ubrania 
(szaliki, czapki, rękawiczki, polary), krem z wy-
sokim filtrem UV (50+) i kurtka przeciwdeszczo-
wa. Powrót do hotelu. Nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w drogę 
ku prawdziwej Amazonii. W  czasie podróży 
będziemy mieli okazję obserwować roślinność 
różnych stref wysokościowych - od 2400 m 
n.p.m. do 4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas 
przez Rezerwat Ekologiczny Antisana i Rezerwat 
Biologiczny Cayambe - Coca; Przekroczymy Kor-
dylierę Wschodnią Andów przez przełęcz o wy-
sokości 4200 m). Kąpiel w znanym z leczniczych 
właściwości wód ośrodku w Papallacta, u stóp 
wulkanu Antisana (3300 m n.p.m., temp. wody 
30- 40°C) - obserwowanie typowej dla tego 
regionu roślinności i kolibrów. Lunch. Następnie 
przyjazd do Teny, skąd wyruszymy łodzią do na-
szej lodgy nad rzeką, pośród lasu amazońskiego. 
Zakwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wybierzemy się w po-
dróż łodzią do lokalnej społeczności amazoń-
skiej. Poznamy ich zwyczaje, a także spróbu-
jemy lokalnych specjałów. Wizyta w Amazonii 
jest niepowtarzalna, zobaczymy lokalne rośliny 
i poznamy ich właściwości lecznicze. W trakcie 
wycieczki będziemy wypatrywać ptaki (których 
w tym regionie jest aż 262 gatunki), a także mał-

py. Po południu dla chętnych (w cenie wyciecz-
ki) - tubing - czyli spływ po rzece na oponach. 
Kolacja. Wieczorem będziemy wsłuchiwać się 
w odgłosy lasu równikowego. Z latarką w ręce 
wypatrywać będziemy żaby, a nawet węże czy 
pająki. Nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Wcześnie rano wyru-
szymy w drogę do Baños, jednej z najbardziej 
znanych i najbardziej urokliwych miejscowości 
w Ekwadorze. W trakcie trasy zatrzymamy w lo-
kalnej restauracji na obiad. Położona w krainie 
wodospadów dolina, między górami jest do-
skonałym punktem wypadowym na wycieczki. 
Udamy się pieszo do wodospadu Pailon del 
Diablo. Po południu dla chętnych (dodatkowo 
płatne - ok. 15 USD/os) wizyta w jednym z naj-
częściej fotografowanym miejsc w Ekwadorze 
- Domu na Drzewie, gdzie można zrobić zdjęcie 
huśtając się „nad przepaścią” u podnóża wul-
kanu Tungurahua. Nocleg. (Trasa ok. 350 km)
 Dzień 7  Śniadanie i wyjazd do Guamote. Po 
drodze przejazd przez Park Narodowy Chimbo-
razo, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Ekwa-
doru. Towarzyszyć będą nam zapierające dech 
w piersiach widoki na wulkan. Wizyta u lokalnej 
społeczności z możliwością spróbowania mięsa 
z lamy i nocleg w hoteliku, który powstał jako ini-
cjatywa wsparcia dla lokalnej społeczności. Moż-
liwość zakupu ich wyrobów, ze sprzedaży których 
zysk przekazywany jest na cele edukacyjne w tej 
miejscowości. Wieczorem lekcja gotowania lokal-
nej potrawy. Nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Wczesny wyjazd w kie-
runku Alausi. To niewielkie miasteczko położo-
ne w dorzeczu rzeki Chanchán na wysokości 
2347  m n.p.m. zasłynęło przede wszystkim 
z atrakcji turystycznej, jaką jest przejazd po-
ciągiem do Naríz del Diablo - Nos Diabła, góry 

W programie: Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.) • wulkan Cotopaxi • wyprawa do dżungli • Naríz del Diablo - Nos Diabła 

• słynne Galapagos • Wyspa Izabela- pingwiny Galapago • ciekawe wrażenia - staniemy na obu półkulach Ziemi • Cuenca - spotkanie  
z kulturą • El Cajas - krajobraz nie z tej ziemi • rejs na Galapagos i przeloty lokalne w cenie • nowa odsłona programu

Ekwador i Galapagos – Gala zwierząt 
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kształtem przypominającej czarci nos. Trasa po-
ciągu, którą pokonamy jest najtrudniejszą trasą 
kolejową na świecie ze względu na położenie 
torów na stromym zboczu góry Nariz del Diablo. 
Po powrocie do Alausi udamy się w kierunku In-
gapirca, najważniejszego kompleksu archeolo-
gicznego w Ekwadorze. Zwiedzimy znajdujące 
się tu największe i najlepiej zachowane ruiny 
z czasów Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Cuenca, 
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazy-
wanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które 
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji. 
Jest również miejscem międzynarodowych 
wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Zoba-
czymy zabytkowe kamienice, urokliwe place, 
kameralne uliczki oraz Katedrę pod wezwaniem 
Niepokalanie Poczętej (Catedral de la Inmacula-
da Concepción). Cała zabudowa Cuenca została 
wpisana na listę UNESCO. Odwiedzimy także fa-
brykę legendarnych kapeluszy ze słomy toquilla 
zwanych potocznie „panamami”. Następnie po 
południu udamy się do Parku Cajas, jednego 
z najładniejszych parków narodowych w Ekwa-
dorze. El Cajas leży na wysokościach od 3100 m 
n.p.m do 4450 m n.p.m, na terenie parku znaj-
duje się ok. 270 polodowcowych jezior i lagun, 
położonych wśród licznych wzniesień i  gór. 
Niektóre z lagun zachwycają intensywnie nie-
bieskim kolorem w blasku słońca, znajdziemy 
tu ogromną różnorodność fauny i flory, wysokie 
rośliny z rodziny agaw oraz charakterystyczną 
roślinność dla strefy paramo, Krótki spacer a na-
stępnie przejazd do Guayaquil. Obiadokolacja 
i nocleg w Guayaquil. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko, 
przelot na wyspę Baltra (27 km2) w archipelagu 

Galapagos. Archipelag ten, rozsławiony przez 
Karola Darwina to niezwykłe miejsce, gdzie 
zobaczymy wiele gatunków roślin i zwierząt nie 
występujących nigdzie indziej na świecie, ze słyn-
nymi żółwiami słoniowymi na czele, legwanami 
morskimi czy głuptakami. Z 89 gatunków ptaków 
występujących na Galapagos aż 76 to gatunki en-
demiczne. Wulkaniczne wyspy Galapagos oraz 
otaczający je pas Oceanu Spokojnego są w 98% 
pod ścisłą ochroną, a od 1978 r. figurują na liście 
UNESCO. Przeprawa promem przez kanał Itaba-
ka na wyspę Santa Cruz (986 km2), drugą co do 
wielkości i najbardziej zaludnioną wyspę Galapa-
gos. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, naj-
większej w archipelagu. Zakwaterowanie w hote-
lu. Wyjazd na prywatne rancho i obserwowanie 
gigantycznych żółwi galapago w ich naturalnym 
środowisku. Następnie wizyta w Stacji Karola 
Darwnina. W ciągu dnia lunch. Nocleg. 
 Dzień 11  Po śniadaniu odwiedzimy kolonię 
lwów morskich, a nawet będziemy mieli okazję 
nurkować (snorkeling) wśród nich. Następnie 
wybierzemy się do Punta Estrada, małej zato-
ki, wokół której występują zwierzęta takie jak: 
głuptaki, fregaty, żółwie, lwy morskie. Podczas 
spaceru wypatrywać będziemy również iguan 
i charakterystycznych dla Galapagos krabów. 
Odwiedzimy punkt widokowy, z którego być 
może będziemy mieli okazje zobaczyć rekiny 
(mustele). Poznamy występującą tu ende-
miczną roślinność. Po południu przepłynięcie 
regularnym transportem wodnym na wyspę 
Izabela. Jest to największa wyspa archipelagu 
i jednocześnie jedna z najbogatszych, jeśli cho-
dzi o faunę i florę. Gatunki endemiczne man-
growców, pingwiny Galapago, żółwie, legwany 
i  lwy morskie oraz flamingi to tylko niektóre 
ze zwierząt i roślin występujących na tej prze-

pięknej wyspie. Zakwaterowanie w hotelu, czas 
wolny na odpoczynek. Nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu wycieczka do laguny, 
gdzie będziemy mieli okazję podziwiać flamingi 
w ich naturalnym środowisku oraz wizyta w Cen-
trum Hodowli Żółwi, gdzie dowiemy się więcej 
o tych majestatycznych gadach. Następnie popły-
niemy do maleńkiej wysepki Las Tintoreras i jeśli 
dopisze nam szczęście, podczas rejsu przyjrzymy 
się jej sympatycznym lokatorom - uchatkom i pin-
gwinom oraz zobaczymy najbardziej oryginalnych 
mieszkańców Galapagos - niebieskonogie głupta-
ki. Jeżeli poziom wody w Zatoce Tintoreras jest 
niski, czasami udaje się wypatrzeć także groźniej-
sze stworzenia - czyli rekiny. Po dotarciu na wy-
spę czeka nas „polowanie” z aparatem fotogra-
ficznym na morskie iguany, z których najbardziej 
słynie Las Tintoreras. Te gady upodobały sobie 
szczególnie właśnie tę wyspę, gdyż nie mają tu 
żadnych naturalnych wrogów, które polowałyby 
na ich młode. Iguany można spotkać w każdym 
zakątku Las Tintoreras - wygrzewające się na ska-
łach, spacerujące po plaży, ukrywające się wśród 
mangrowców… Odwiedzimy plażę, która jest 
miejscem lęgowym iguan, a ponadto zamieszkuje 
ją również kolonia lwów morskich, czyli uchatek. 
Czas wolny na jednej z plaż wyspy, możliwość 
snorkelingu w krystalicznie czystej wodzie. Możli-
wość podziwiania bajecznie kolorowego i żywego 
podwodnego świata pełnego przedziwnych ryb, 
uroczych pingwinów, majestatycznych żółwi oraz 
łagodnych rekinów (zwierzęta żyją na wolności 
nie ma gwarancji zobaczenia ich wszystkich). 
Lunch i transfer regularnym transportem wodnym 
do Santa Cruz. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 13  Śniadanie. Wykwaterowanie z ho-
telu. Transfer na lotnisko na wyspie Baltra i prze-
lot do Guayaquil, następnie wylot do Warszawy 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich). 
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program na 
Galapagos może ulec zmianie, ze względu na 
warunki pogodowe lub decyzje Parku Narodo-
wego Galapagos. 
HOTELE
Hotele *** - raczej nieduże, dobrze utrzymane ho-
tele. Pokoje: wygodnie urządzone 2 - os. z łazien-
ką (prysznic, wc, ręczniki). Dostawki na zapytanie. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie 
lub Paryżu), przelot wewnętrzny Guayaquil 
- Galapagos - Guayaquil, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach wg opisu w poko-
jach 2 os. (12 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie wg programu, program turystycz-

ny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę 
pilota w Ekwadorze, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwado-
rze i opłata na Galapagos) - ok. 210 USD/os. od 
osoby, opłata lotniskowa na wyspie Baltra ok. 30 
USD/os., zwyczajowe napiwki - ok. 45 USD/os.
Uwaga! Na miesiąc przed wylotem prosimy 
o uzupełnienie danych paszportowych w syste-
mie Travella niezbędnych do wykupienia biletów 
na lot wewnętrzny.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Powinien być ważny 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej baweł-
niane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka. 
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy z  bardzo wysokim 
filtrem. Na Galapagos najlepsze są sandały na 
grubej podeszwie, do chodzenia po ostrej lawie 
Na wycieczki w dżungli długie spodnie, gumowe 
buty oraz niezależnie od pory roku lekka kurt-
ka przeciwdeszczowa. Na Cotopaxi konieczna 
czapka, szalik, rękawiczki (na miejscu można ku-
pić lokalne wyroby z lamy), kurtka z kapturem. 
Zdrowie. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Osoby z chorobami serca lub wysokim 
nadciśnieniem powinny skonsultować wyjazd 
z lekarzem. 
Waluty. Nie można wymienić banknotów 
100-dolarowych serii CA, CB i CF. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

14330 zł

Kod imprezy: EKW

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

12.05 - 25.05 14370 19930

29.05 - 11.06 14330 19899

14.07 - 27.07 15599 21599

28.07 - 10.08 16099 22249

21.08 - 03.09 14599 20249

06.09 - 19.09 14499 20099

08.10 - 21.10 14549 20170

22.10 - 04.11 14549 20170

Dopłata za pok. 1 os. od 1619 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Bogoty 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do Bogoty, transfer do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Bogoty. Stolica Kolumbii przyprawi nas o zawrót 
głowy, nie tylko ze względu na położenie na 
wysokości 2640 m n.p.m., ale także jeśli chodzi 
o  rozmiary miasta. Ta metropolia liczy cztery 
razy więcej ludności niż Warszawa i jest miastem 
kontrastów. Tutaj nowoczesność współistnieje 
z kolonialną historią, a bogate dzielnice z dziel-
nicami biedy. Bogota to miasto muzeów i nie 
omieszkamy do kilku z nich wstąpić. Muzeum 
malarza Botero, kolumbijskiego Rubensa, który 
w  zachwycie krągłościami, namalował otyłą 
Mona Lisę, Muzeum Szmaragdów, w którym do-

wiemy się m.in. że Kolumbia jest głównym świa-
towym producentem tych szlachetnych kamieni, 
poznamy również ich rodzaje i będzie możliwość 
zakupu oryginalnego prezentu, a także słynne 
Muzeum Złota, które posiada przypuszczalnie 
najbogatszą kolekcję złotych wyrobów i biżuterii 
(powyżej 35 tys. eksponatów) prekolumbijskiej 
Ameryki. Udamy się na spacer po urokliwej sta-
rówce La Candelaria i zobaczymy Plac Główny, 
gdzie znajduje się m.n Pałac Prezydencki, Katedra 
i Sąd Najwyższy, na który to zorganizowano za-
mach partyzantów, wspierany przez najbardziej 
znanego na świecie bosa narkotykowego Pablo 
Escobara. Jeśli czas pozwoli wstąpimy również 
na lokalny targ rękodzieła, gdzie będzie można 
zakupić kokę i wyroby wykonane przez Indian. 
Dzień zakończymy panoramą Bogoty ze wzgórza 
Monserrate, gdzie miała miejsce 5 edycja Master 
Chef Polska. Kolacja. Zakwaterowanie. Nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Zipaquira. 

Miasto słynie z funkcjonującej do dziś kopalni soli 
i udostępnionych dla turystów dwóch pierwszych 
poziomów podziemi. W scenerii solnych koryta-
rzy i  komnat dawnych pomieszczeń kopalni, 
w której wydobywano niegdyś 70% całej kolum-
bijskiej soli, została zaaranżowana Catedral del 
Sal. Katedra Soli jest zaliczana do jednego z sied-
miu cudów Kolumbii i jest jedną z najciekawszych 
atrakcji turystycznych tego kraju. Podczas zwie-
dzania obiektu przejdziemy przy wykutej w ska-
le drodze krzyżowej, aż dojdziemy do ujmująco 
podświetlonej nawy głównej i obrazu stworzenia 
świata”. Ta sceneria jest bardzo popularna rów-
nież wśród Kolumbijczyków do zawierania ślu-
bów. Obiad, powrót do Bogoty i lot do regionu 
kawowego. Przejazd do urokliwego miasteczka 
Salento, uznanego przez znany przewodnik Lo-
nely Planet, za jedno z najbardziej klimatycznych 
miejsc Kolumbii. Kolorowe domki z hamakami na 
balkonikach, rękodzieło i wyborna kawa, nazy-
wana tutaj tinto, przypadną do gustu wszystkim 

tym, którzy pragną odpocząć od zawrotnego 
tempu życia. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu czas na kontakt z przy-
rodą i ucieczkę od miasta i miejsc stworzonych 
przez człowieka. Do doliny palm woskowych Val-
le de Cocora (UNESCO) udamy się legendarnymi 
jeepami Willys. Szczęściarze będą jechali na sto-
jąco. W programie przejażdżka konna i trekking 
wśród najwyższych palm na świecie. W Kolumbii 
rośnie 324 gatunki palm, z czego palma wosko-
wa jest najbardziej znana. Cała dolina jest nie-
zwykle zielona, a spacer po niej to czysta przy-
jemność. Dla chętnych i najbardziej wytrwałych 
zaproponujemy wizytę w Dom Kolibrów (Casa 
de Colibris), gdzie wpatrywać będziemy się jak 
zahipnotyzowani, w żyjące na wolności kolibry. 
Przylatują one tu w  odwiedziny, aby spożyć 
wodę wymieszaną z cukrem nierafinowanym 
panela. Zielone, niebieskie, z białym kołnierzy-
kiem, machają niezwykle szybko skrzydełkami. 

Kolumbia – Kokalumbia 
W programie: Zipaquira • Region kawy (UNESCO) • śladami Pablo Escobara • przyroda w dolinie Cocory • Cartagena - najpiękniejsze miasto 
kolonialne świata • rumba i salsa - w kraju Shakiry, Juanesa i Gabriela Garcii Marqueza • kolibrowa hipnoza • wypoczynek nad Morzem Karaibskim

KOLUMBIA

Peru

Wenezuela

Bogota
Armenia

Brazylia

Ekwador

Zipaquira
Salento

M
edellin

Guatape

Santa Marta

CartagenaWyspa
Rosario

Valle de Cocora

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

13
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Wyzwaniem będzie uchwycić je w odpowiednim 
momencie. Kolumbia jest numerem 1 na świecie, 
jeśli chodzi o kolibry i posiada aż 1903 gatunki 
ptaków. Powrót. Na kolację zaserwują nam lokal-
ny przysmak: pstrąga z patacón, czyli smażonym 
plackiem z platana. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Śniadanie i czas na pracę. Na ty-
powej w regionie plantacji kawy, dostaniemy 
koszyki i będziemy zbierać czerwone ziarenka 
kawy. Wyjaśnimy sobie proces powstawania 
kawy i skosztujemy sławnej kolumbijskiej kawy. 
Kolumbia jest 3 na świecie eksporterem kawy po 
Brazylii i … Wietnamie. Wieczorem przelot do 
Medellin (lot możliwy z przesiadką w Bogocie), 
miasta z którego wywodził się kartel narkoty-
kowy Pablo Escobara. Kolacja. Zakwaterowanie. 
Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Medellin to najnowocze-
śniejsze i drugie co wielkości miasto Kolumbii. 
Będziemy mieli okazję przejechać się kolejką 
nad comunas, dzielnicami biedy, skąd pocho-
dził Pablo Escobar, boss kartelu narkotykowego 
Medellin, budzący do dziś sprzeczne odczucia 
u Kolumbijczyków. To tutaj kręcono cieszący się 
dużym powodzeniem na świecie serial „Narcos”, 
opowiadający o polowaniu kolumbijskiej policji 
i amerykańskiej DEA na Escobara. El Patrón, bo 
tak go nazywano, był postacią kontrowersyjną, 
z jednej strony miał na sumieniu ok. 10 tys. lu-
dzi, z drugiej wielokrotnie wspierał finansowo 
biednych, budując np. osiedle dla 400 biednych 
rodzin. To człowiek, który był jednym z najbo-
gatszych ludzi na ziemi, zbudował sam dla siebie 
więzienie, jako pierwszy użył małych odrzutow-
ców do przemytu ton kokainy do USA i w prze-
ciwieństwie do innych „narcos” sam nie popadł 
w żaden nałóg. Zwiedzanie Medellin będzie więc 
krążyło wokół życia i śmierci Pabla, odwiedzimy 
m.in. cmentarz na którym spoczywa. Następnie 
kolejką udamy się do położonego w Santa Ele-
na Parku Narodowego Arvi. Kolejki zawieszone 
są nad lasami deszczowymi, pozwalają nieco 
odetchnąć od miasta. W Avri znajdują się liczne 
kwiaty, mchy, żaby oraz ptaki. Powrót do hotelu. 
Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Śniadanie. Wyruszymy w  drogę 
poza Medellin do Guatape, miejscowości słyną-
cej z ogromnego monolitu skalnego, z niesamo-
witym widokiem na okalające go jeziora. Wej-
dziemy na górę na ponad 600 schodów gdzie 
delektować będziemy się pięknem otoczenia. 
W klimatycznym miasteczku zjemy obiad, skła-
dający się typowego dania kolumbijskiego: ban-
deja paisa, itd. Powrót i przelot do Santa Marta. 
Nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek w okolicach Santa Marta. Dla chętnych 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-

nych, np.: wizyta w Parku Tyrona i mieście Santa 
Marta lub Minca. Pełną listę poda pilot wycieczki 
na miejscu. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 9  Śniadanie, przejazd do Cartageny, 
po drodze odwiedzimy wulkan błotny Totumo, 
w którym będziemy mieli możliwość kąpieli. 
Następnie kąpiel w rzece i dalsza droga do Car-
tageny. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
Dla chętnych wieczorem przejażdżka wesołym 
autobusem tzw. chivą przy akompaniamen-
cie lokalnych muzyków wykonujących słynne 
w  tym kraju Vallenato, będziemy poznawać 
miasto nocą, wstąpimy również na dyskotekę 
(ok. 40 USD/os.). (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Cartagena 
de Indias (wpisana na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO) to jedno z najważniejszych miast 
basenu Morza Karaibskiego i prawdopodobnie 
najpiękniejsze miasto kolonialne na świecie. 
W Cartagenie Hiszpanie gromadzili skarby łupio-
ne na terenie Ameryki Płd, co powodowało częste 
najazdy piratów. W celach obrony zbudowano tu 
bardzo okazałe, ciągnące się kilometrami fortyfi-
kacje, które przetrwały do dziś. San Diego to serce 
kartageńskiej starówki, znajdziemy tu niesamo-
witą ilość pięknych kościołów, domów kolonial-
nych, muzea, parki i urzekające kolorowe uliczki. 
Miejsce to ożywia się szczególnie pod koniec dnia, 
kiedy większość placów wypełnia się stolikami, 
pojawiają się artyści, muzycy i wszystko nabiera 
rytmu salsy, aż do późnych godzin nocnych. Car-
tagena występuje w kilku powieściach słynnego 
noblisty G.G.Marqueza, a on sam miał tutaj swój 
dom. Zwiedzimy Stare Miasto, fortyfikacje, zamek 
San Felipe de Barajas i klasztor La Popa założony 
na pocz. XVII wieku skąd rozciąga się wspaniały 
widok na miasto. Dla chętnych po południu wi-
zyta w Aviario Nacional, w którym zgromadzono 
2000 ptaków z różnych rejonów Kolumbii. Spo-
tkamy tam tukany, ary, papugi, dzięcioły, kulony 
i ibisy szkarłatne (ok. 50 USD/os.) Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11  Śniadanie. Dzień na wolny na sa-
modzielną eksplorację miasta. Dla chętnych 
całodzienna wycieczka łodzią na Wyspę Ro-
sario. Wyspy Różańcowe (Islas del Rosario) to 
przepiękne, niewielkie wyspy rozrzucone na 
Morzu Karaibskim nieopodal wybrzeży Kolum-
bii. Piękne, białe, dziewicze plaże, rafy koralo-
we, tropikalna roślinność, mnóstwo tropikalnej 
fauny: bajecznie kolorowe ryby o przeróżnych 
kształtach, delfiny, żółwie, kraby. Wyspy Różań-
cowe charakteryzują się niezmiennym, ciepłym 
klimatem. Krystaliczne wody opływające wyspy 
połyskują w  kolorach błękitno-turkusowych 
w zależności od kąta padania promieni słonecz-
nych. Możliwość snorkelingu i plażowania. (ok. 
110 USD/os.). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 12  Po śniadaniu czas wolny na ostat-
nie zakupy. Transfer na lotnisko i lot powrotny 
do Polski. 
 Dzień 13  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele lub pousady/hacjendy *** w kategoriai 
lokalnej - wygodne. Pokoje: funkcjonalne 2 - 
osobowe, wszystkie wyposażone w łazienki z WC 
oraz często TV i telefon. Uwaga! Pokoje 3 - oso-
bowe na zamówienie, tylko w konfiguracji: łóżko 
małżenskie plus łóżko pojedyncze. Do dyspozycji 
gości: niektóre obiekty posiadają basen.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Bogota - 

Cartagena - Warszawa (z przesiadką w Amster-
damie lub Paryżu) oraz przeloty wewnętrzne wg 
programu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach lub hacjendach j.w. (11 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery autokarem lub mini-
busem, wyżywienie: śniadania lunche i obiado-
kolacje wg programu, opiekę polskiego pilota, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
T.U. Europa. (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, bile-
tów wstępu, oraz innych wydatków osobistych. 
Koszt uczestnictwa w programie (w tym bilety 
wstępu) ok. 225 USD/os.
WYCIECZKI LOKALNE
Park Tyrona to jeden z najchętniej odwiedza-
nych parków narodowych w Kolumbii. To miej-
sce, gdzie góry Sierra Nevada de Santa Marta 
schodzą do Morza Karaibskiego. Prawdziwa 
dżungla, lasy palm kokosowych i kilometry nie-
tkniętych przez cywilizację białych plaż, okrzyk-
nięte przez National Geographic jedną z najpięk-
niejszych plaż. Oprócz bujnej roślinności w parku 
występują tapiry, rzadkie gatunki małp np. wyjec 
czarny, kondory, ciekawe gatunki ptaków, w tym 
papugi z gatunku sierra parrot, a także rzadki ga-
tunek żab. Do dziś mieszkają tam indianie m.in. 
Kogi i Arhuaco. Po parku można się poruszać wy-
łącznie pieszo lub jeździć konno. (ok. 95 USD/
os.). Uwaga! Raz do roku władze Kolumbii w po-
rozumieniu z lokalną ludnością Kogui decydują 
o zamknięciu Parku Tyrona na okres jednego 
miesiąca. Decyzja ta ma na celu przywrócenie 
równowagi środowiskowej w Parku, a także tłu-
maczona jest tłem kulturowym. Pilot na miejscu 
zaproponuje inne atrakcje fakultatywne. 
Palomino Tour. To jedna z największych atrakcji 
regionu. Pomysłowość mieszkańców miasteczka 
nas zaskoczy. Wjedziemy na górę na motorach, 
przejdziemy pół godziny pieszo, aby w następnej 

kolejności zrobić spływ rzeką na dętkach. Dwie 
godziny relaksu i kontaktu z przyrodą. (Uwaga 
niezbędne są kremy z filtrem). Naszą wycieczkę 
zakończymy obiadem na plaży i relaksem. Po-
wrót do Santa Marta. (ok. 85 USD/os.).
Scubadiving. Nurkowanie z ekwipunkiem w Par-
ku Tyrona, to jeden z najlepszych i najbardziej po-
pularnych miejsc do nurkowania. Rozpoczyna się 
wypłynięciem przez uwielbianej przez obcokra-
jowców miejscowości Taganga. (ok. 110 USD/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. Informacja dotyczy obywateli 
Polski.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

15.05 - 27.05 12399 16620

31.05 - 12.06 12399 16620

15.07 - 27.07 13849 18570

02.08 - 14.08 13649 18299

23.08 - 04.09 12770 17120

08.09 - 20.09 12699 17020

10.10 - 22.10 12699 17020

Dopłata za pok. 1 os. od 2231 

Kod imprezy: KMB

więcej na: R.pl
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AUTOKAR
Pierwsze 4 dostępne dla klientów miejsca za kierowcą i obsługą 
wycieczki są objęte dopłatą za najlepsze miejsca w autokarze 
(wg kolejności zgłoszeń). Pozostałe miejsca są przydzielane 
komputerowo wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypad-
kach możemy „zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze – 
dotyczy to jednak tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów 
czy kobiet w ciąży. 
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny 
Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości 
wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wy-
cieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w au-
tokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy. 
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca 
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedają-
cych ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjali-
zowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający 
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią 
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rain-
bow Tours. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego 
środka transportu.
Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są 
innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, tak-
sówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym 
należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się 
kilka różnych autokarów. 
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że, ze względu na ogra-
niczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie 
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjolo-
gicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach, 
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poru-
szać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu 
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy 
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłasz-
cza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. 
W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy 
w tunelach.

SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (tra-
dycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Co-
stów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych 
i renomowanych firm. W przypadku niektórych imprez istnieje 
możliwość wykupienia (za dodatkową opłatą) przelotu w innej 
klasie -  o  wyższym standardzie. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajdują się w opisach imprez. Samoloty – z regu-
ły są to Boeingi, Airbusy i McDonell Douglasy, przeznaczone 
do pokonywania tras średniodystansowych (3.000 do 5.000 
km) lub na kierunkach egzotycznych (Karaiby, Tajlandia itp.) 
długodystansowych. 
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) 
odchodzą zupełnie od podawania posiłków na pokładach sa-
molotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój 
lub owoce). W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na 
pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy dania obiadowe 
w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne 
informacje na temat posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na 
pokładzie samolotu. 
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa 
samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale za-
wsze można porozumieć się w języku angielskim.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/
czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie 
w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wyni-
kają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które 
Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne 
przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia 
przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – nasi 
pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali 
Państwu pomóc. 
Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 
z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie 
Prawo Lotnicze. 

Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są 
przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności w 
Konwencji warszawskiej  z  1929 r. o ujednostajnieniu niektórych 
prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, 
wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską 
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzyna-
rodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę
inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999 
roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu,
należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać
od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z
oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowy-
mi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt
poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do rekla-
macji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana
lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu szkody 
– najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, zaś
w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej w ter-
minie 21 dni od daty odebrania bagażu.

BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych turysta zazwyczaj może 
zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego 
najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotni-
czej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lot-
nisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika (dotyczy 
to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do 
golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle 
muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie 
w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczo-
na jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz 
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciar-
skich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na 
osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim 
– prosimy, aby nie dopakowywać innych przedmiotów). W auto-
busie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości 
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi za-
brania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek 
przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do
luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich
łatwe rozpoznanie.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY
Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby – pilot jest osobą to-
warzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczest-
nikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem 
wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe 
informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje 
lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Nie 
ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzeal-
nych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo 
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowied-
nie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wy-
konywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, 
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wy-
jazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem, a także 
autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze 
towarzyszy grupie).
Rezydent - jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez 
cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, za-
kwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośred-
nictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Nie zawsze będzie 
on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów 
i  imprez fakultatywnych. Prosimy także pamiętać, iż rezydent 
niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, 
w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem 
będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu 
Państwa zakwaterowania (zwykle 2 - 3 razy w tygodniu), a w sy-
tuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefo-
nu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Infor-
macje o  numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów 
lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach 
odpraw Rainbow Tours na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy 
wyjeździe autokaru. 
Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt 
również z innymi osobami, oddelegowanymi do sprawowania 

opieki nad naszymi Klientami. Mogą to być m. in. miejscowi pi-
loci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, 
hoteli i innych organizacji, z których współpracy Rainbow Tours 
korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni 
są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzo-
nych im zadań. 
Zarówno pilot, jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą 
i bezpieczną realizację imprezy. Uczestnik ma zatem obowiązek 
bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu 
(w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi, a w przypadku 
przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi 
linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodo-
wać poważne konsekwencje dla Uczestnika.

TOUR GUIDE SYSTEM
Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania 
grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na 
czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny 
odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, 
docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników im-
prezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, 
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty 
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowa-
nia systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo 
wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia 
lub uszkodzenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony jego 
kosztami w wysokości 50 zł.

ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu 
godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny 
przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). 
Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i ter-
minowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku 
czekania na spóźnionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie 
zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej 
nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do 
grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika po-
niesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce 
spotkania z grupą. 
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsia-
dania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przy-
stanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wyni-
ka, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę 
przez Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa 
w pkt 13. OWU) trzeba uzgodnić z Rainbow Tours pod rygorem 
utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy 
zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakre-
sie przewozu/przelotu. 
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta 
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. po-
ruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje 
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego. 
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku doko-
nywania  zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy 
lub później, Rainbow Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/
osoba/przystanek. 

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylo-
tu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż 
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania impre-
zy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na 
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a roz-
kłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na 
naszych stronach internetowych r.pl/rozklady.

DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się 
w  biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część 
kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chy-
ba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycz-
nych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, 
np.  u  rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe 
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wy-
szczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod ha-
słem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo progra-
mu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także 
pamiętać, iż niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej 
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dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez 
właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń. 

INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamie-
ściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień 
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pa-
miętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.

IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)
Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Rainbow 
Tours S.A. lub lokalne biura – partnerów Rainbow Tours. W  przy-
padku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, re-
zydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy 
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, 
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyj-
nymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak 
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i  lo-
kalnych biur podróży, które są organizatorami takich imprez. 
Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy 
min. 25 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum 
grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć. 

ZAKWATEROWANIE 
Ze względu na różne przepisy miejscowe, Rainbow Tours wpro-
wadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słonecz-
ka”). W każdej ofercie hotelu podana jest jego oficjalna kategoria 
(przyznana według przepisów miejscowych), jak również klasa 
obiektu przyznana przez Rainbow Tours (w postaci „słoneczek”). 
Podstawą do nadania hotelowi określonej liczby słoneczek jest 
subiektywna opinia Touroperatora oparta na kryteriach takich 
jak: dostępna w hotelu infrastruktura towarzysząca (ilość ba-
senów, plac zabaw, boiska sportowe), wyposażenie i wystrój 
pokoi, atrakcyjność położenia hotelu, widok rozpościerający się 
z hotelu/pokoi, organizowane animacje, jakość serwowanego 
wyżywienia, standard obsługi oraz opinie naszych Klientów. 
Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard - o czym pisze-
my w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa 
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w da-
nym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest 
w jego opisie.
Zdjęcia prezentowane w katalogach oraz innych materiałach 
reklamowych są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, w szcze-
gólności, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak 
prezentowany na zdjęciu w katalogu.
Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa 
się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon.
W niektórych apartamentach (zwłaszcza w Grecji i Chorwacji) 
sprzątania (oraz zakupu środków czystości) dokonuje się we 
własnym zakresie.
Hotele mogą posiadać własne regulaminy korzystania z hote-
lowych zjeżdżalni (mogą się pojawić ograniczenia wiekowe/
wzrostowe).

DOBY HOTELOWE
W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 
14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00 (wówczas 
ustaje również prawo do korzystania ze świadczeń hotelowych). 
Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową 
trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie 
w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu 
odjazdu.
W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować 
się do podanych w katalogu godzin przyjazdu do obiektu. Jeśli 
Państwa przyjazd do hotelu może być opóźniony (to jest poza 
godzinami pracy recepcji: przed godzina 8.00 lub po 18.00), 
należy uprzedzić o tym recepcję telefonicznie a dodatkowo 
– za odbiór kluczy do pokoju poza godzinami pracy może zo-
stać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 Euro/pokój. 
Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać, by 
w apartamencie/studio nie było zakwaterowanych więcej osób
niż precyzuje to oferta. 

WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apar-
tamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj 
nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez 
turystów. 
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z 
reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz 
kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub 

rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem 
i  sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają 
możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od 
standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjal-
nie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie 
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy 
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artyku-
łów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest 
podchodzić do bufetu kilka razy niż zostawiać coś na talerzu 
lub wynosić poza restaurację. 
Obiadokolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwu-
daniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę, w niektórych 
- możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza 
to, że nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, że tu-
rysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie im-
prez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia 
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być or-
ganizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście.
Z reguły pierwszym przysługującym posiłkiem jest kolacja (lub
obiadokolacja) w dniu przylotu, ostatnim zaś – śniadanie w dniu 
wylotu (chyba, że oferta precyzuje inaczej). 
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone
w  cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo –
chyba że oferta precyzuje to inaczej.
Prosimy pamiętać, że podane w ofercie godziny realizacji po-
siłków mają charakter przybliżony i były aktualne w czasie, gdy 
publikowany był nasz katalog.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój 
jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o do-
kwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w nie-
których hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką), 
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwa-
rantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uisz-
czenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje 
inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie 
przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

DOSTAWKA
To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. 
Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza po-
wierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest 
w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to 
z reguły hoteli o standardzie turystycznym **-***). Zniżki prze-
widziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce 
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szcze-
gólności typu „last minute”).

KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo na-
wiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią tempe-
raturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego 
w miesiącach najwyższych upałów (lipiec/sierpień) i zwłaszcza 
w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla nie-
których osób niewystarczające.
W hotelach – klimatyzacja włączana jest centralnie (często 
z  ndywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne 
agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klima-
tyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym 
w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest 
włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upa-
łów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez 
obsługę godzinach. 

PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY
Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są 
jednak najczęściej parasole i leżaki. Przy plażach znajdziecie 
Państwo zwykle wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkoły wind-
surfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża 
piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z bia-
łym piaskiem, czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże 
różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych 
z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez 
piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) 
do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych 
i skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat 
plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości 
wypoczynkowych.

KURORTY WAKACYJNE
Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie 

atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów. 
Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektó-
rych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie 
więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. 
Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przed-
mioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie 
lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty 
(szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych 
obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają 
ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy 
zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa 
hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub 
co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego 
rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko 
w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach połu-
dniowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe 
braki wody lub prądu. 

UBEZPIECZENIA
Klienci Rainbow Tours ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na 
podstawie umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RB-
T2/Z/08 - wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających 
ofertę Rainbow Tours oraz na stronie internetowej http://r.pl/. 
Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz 
Uczestników ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczest-
nik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego 
ubezpieczenia w razie potrzeby (np. w przypadku amatorskie-
go uprawiania sportu - PAKIET SPORT lub dla osób mających 
zdiagnozowane choroby przewlekłe - WARIANT REKOMENDO-
WANY bądź WARIANT NAJLEPSZY).
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – 
zapewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zacho-
rowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: 
badania lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, 
pobyt w  szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości 
500  PLN, transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubez-
pieczenia KL wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastą-
piło wskutek m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicz-
nych, epidemii, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, 
zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem 
uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wy-
czynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych 
i aktach terroru. 
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpiecze-
nie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek 
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubez-
pieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych 
przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych na danym 
terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby 
wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla 
stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy 
10 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży 
i  pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towa-
rzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekon-
walescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100%
uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu 
śmierci 2 500 PLN. 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające
ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma 
ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obej-
muje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszcze-
niu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpo-
średnią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria 
samochodowe, sprzęt sportowy.
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WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka 
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubez-
pieczenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta 
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 15  000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, 
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wa-
riant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choro-
by przewlekłej (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600 PLN i  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN. 
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu 
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wyso-
kie (ubezpieczenie takie polecamy osobom udającym się do 
USA, Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty 
leczenia są szczególnie wysokie). KL – koszty leczenia wzrasta 
do 860 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN, 
BP  ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2  500 PLN. Do-
datkowo ten wariant obejmuje także ochronę w przypadku 
zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), 
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarcze-
niem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej 400 000 PLN. 
PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego 
uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW): 
narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i sku-
terach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy na 
quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego do 
1 500 PLN i ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobom 
trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty 100 000 PLN 
w przypadku szkód rzeczowych i 200  000 PLN w przypadku 
szkód osobowych.
Postępowanie   w celu otrzymania świadczenia ubezpiecze-
niowego
W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie 
skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem 
uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. Obsługa me-
dyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizo-
wana jest przez Centrum Pomocy TU Europa S.A.. W przypadku 
wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta 
lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosz-
tów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do 
Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na pod-
stawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia 
podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Rainbow 
Tours ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań 
oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie 
wypłaty odszkodowania.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA 
UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  100%

To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki 
i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek 
odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny, m.in. nagłej 
choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, na-
stępstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wy-
niku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji zwią-
zanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 
32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji może być również akt 
terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni 
przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży 
ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem 
Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w pro-
mieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego 
oraz jeśli Rainbow Tours nie zaoferował ubezpieczonemu zamia-
ny imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w któ-
rym akt terrorystyczny nie występuje. Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji lub Przerwania Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej 
100% można zakupić w chwili zawierania umowy. Informacje 
dotyczące możliwości dokupienia ubezpieczenia po zawarciu 
umowy są dostępne w Biurach Obsługi Klienta oraz w Call Center.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Połu-
dniowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie 
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty 
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia impre-
zy). We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy
Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty 
(z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wy-
jazdu), a często także wizy (informacje na temat wiz zawarte
są w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byłego
ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne są bardziej 
rygorystyczne. Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju 
docelowego albo załatwiane są one przez Rainbow Tours. Oby-
wateli innych państw niż polskie mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowe i wizowe. 
Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty 
i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter 
handlowy. Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów   oraz 
1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Na stronach internetowych MSZ (https://www.gov.pl/web/dy-
plomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeże-
nia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapozna-
wać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego 
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umo-
wy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski. 

PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na te-
ren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe 
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie praw-
nych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowa-
nia karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produk-
tów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwożenie do 
UE z innych państw: mięsa, mleka, miodu, produktów mięsnych 
i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w prosz-
ku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze 
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europej-
skie nie należące do UE jak: Andora, Wyspy Owcze, Grenlandia, 
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych 
państw można przywozić niewielkie ilości takich produktów 
z przeznaczeniem do własnej konsumpcji. 
Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków 
zwierząt lub gatunków zwierząt chronionych (muszle, kości, pió-
ra, skóry itd.) przepisy prawa są bardzo restrykcyjne a przywóz 
takich przedmiotów z reguły jest całkowicie zabroniony (sankcje 
karne to przepadek mienia, grzywna a nawet więzienie). Po-
dobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.

INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Rainbow Tours odbywają się do 
krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i ba-
sen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia 
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje 
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szcze-
gółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepie-
nia są wymagane lub choćby zalecane). Należy jednak zawsze 
pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk 
przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butel-
kowanej wody mineralnej itd.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem pasz-
portu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kra-
ju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela 
Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy 
oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na 
terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani 
są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową 
i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku pol-
skiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej 
od 01.01.2002 (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, 
Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania 
i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EURO 
obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, 
Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymie-
niać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. 

Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, 
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponuje-
my zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które 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, do których wyjeżdżamy na wakacje.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia (WE) 1107/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących 
drogą lotniczą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex%3A32006R1107). Osoby niepełnosprawne wy-
bierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro 
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o in-
nych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy 
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań spe-
cjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić 
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej 
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpie-
czeństwa ustanowionych  prawem lub w celu spełnienia wymo-
gów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie  niemoż-
liwym  wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby  niepełno-
sprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej 
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej spraw-
ności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia 
niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro odmawia przyjęcia rezerwacji lub od-
stępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełno-
sprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej o przy-
czynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro  przedstawia   na
piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych.
Ponadto, biuro podejmuje wówczas   należyte starania w celu
zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaak-
ceptowania rozwiązania alternatywnego.

OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się bardzo 
intensywnym programem zwiedzania, a niekiedy wymagają 
wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów. 
Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać 
się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia. W razie wątpliwości, czy 
dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wyciecz-
ce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę 
Rainbow Tours.
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1. Zasady ogólne.
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu
oraz na stronie internetowej www.r.pl – organizatorem turystyki 
(w  rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest Rain-
bow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organiza-
tora – Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270 
(e-mail: sekretariat@r.pl, tel: 42 680 38 20) wpisana do KRS pod 
numerem 0000178650, NIP 725-18-68-136, wpis do Rejestru Or-
ganizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem
rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu 
o  art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa”
w imprezach turystycznych organizowanych przez Rainbow
Tours S.A. (OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj
koniecznie” (dalej łącznie zwane „Warunkami”) i stanowią in-
tegralną część umowy o świadczenie usług turystycznych or-
ganizowanych przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez
turystycznych organizowanych przez Biuro i zamieszczonych
w  katalogu, innych materiałach pisemnych Biura oraz na stro-
nie internetowej Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych 
(fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik 
zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogól-
nych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji
„Przeczytaj Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, 
że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników
z  umowy - zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia
niniejszej umowy. 

2. Zawarcie umowy.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje po-
dane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaprosze-
nie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo
po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach
wskazanych powyżej i podpisaniu umowy - zgłoszenia uczest-
nictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopusz-
cza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wska-
zano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z  podpi-
sami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni
wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Zawarcie umowy może
nastąpić bezpośrednio   poprzez wykorzystanie strony r.pl bądź
w biurach sprzedaży w fizycznej obecności obu stron umowy.
Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich
(oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbęd-
nych dla realizacji imprezy. 

3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obej-
mują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świad-
czeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy
określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej
winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo roz-
wiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach. 

4. Zmiany świadczeń.
A. Zmiana świadczeń przez rozpoczęciem imprezy

Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed 
rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczest-
nika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: 
materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez 
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu 
ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji 
w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na od-
tworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporzą-
dzone lub przekazane). 
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmu-
szone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest 
w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie 

strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi 
o tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku.
Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczest-
nikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub 
wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej,
Biuro informuje Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz 
o  ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o rozsądnym
terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umo-
wy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesio-
nych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie,
albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę); 
o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej
za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku bra-
ku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli 
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniże-
nia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstą-
pieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu.
Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia pkt 13. OWU. 
UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wy-
jazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwie-
dzania, o ile program został wykonany w całości. 

B. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym 
Biuro (patrz pkt 12. OWU). Biuro usuwa niezgodność, chyba że 
jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspół-
miernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusu-
nięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt  12 i  13 
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy 
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział 
w  imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej 
imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodat-
kowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony 
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego 
do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli 
jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi okre-
ślonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki 
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy 
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczest-
nika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego 
zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. 
Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego 
zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art.  2 
lit.  a  rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób nie-
pełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, 
str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży 
i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wy-
magających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że 
organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji tych osób 
co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5. Ceny oferty last minute i promocji.
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa 
żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu

umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona 
z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute 
lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Cena 
imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). 

6. Zniżki dla dzieci.
Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści
aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem impre-
zy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz
zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, poda-
jąc jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów oso-
bistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro
upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny 
zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania
zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia im-
prezy turystycznej. 

7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Z 
dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest zgod-
nie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do po-
informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego 
o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik 
lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania na-
zwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zosta-
nie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym
Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została 
rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umo-
wy Uczestnik zostanie również niezwłocznie o  tym poinformo-
wany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii 
lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmia-
ną rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej 
pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym 
w  okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu
podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknio-
nych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa
powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych 
oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunika-
cji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. 
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU. 
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trud-
na sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub 
w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może 
przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro. 

8. Prawa Uczestnika.
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych
umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania impre-
zy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli
Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro
(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw cel-
nych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). 

9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biu-
ra umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bez-
względnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych 
w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile
takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania 
przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpo-
spolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych 
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży doty-
czy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobo-
wiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hote-
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lowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia 
z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność od-
szkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, 
innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. 

10. Bagaż.
Linie lotnicze wprowadzają maksymalne limity dla przewozu
bagażu. Dla jednego pasażera w wieku powyżej 2 lat najczęściej 
wynoszą one 5 kg dla bagażu podręcznego i 20 kg dla baga-
żu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w przypadku niektó-
rych rejsów limity te mogą być zmniejszane z powodu limitacji
maksymalnego udźwigu samolotu na danym rejsie. Szczegóły
dotyczące limitów u poszczególnych przewoźników można zna-
leźć w zakładce „Linie lotnicze” na stronie r.pl, jak i w Ogólnych 
Warunkach Przewozu przewoźników. Dzieci do lat 2 – nie mają 
prawa do przewozu bezpłatnego bagażu. Ponieważ maksymalny 
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle li-
mitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo 
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany 
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowią-
zek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”. 

11. Ubezpieczenia.
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymaga-
ne przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach tu-
rystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy
Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w TU Europa S.A. 
(adres: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62). Podstawowy wa-
riant ubezpieczenia zawiera: KL - koszty leczenia i transportu
do kraju (do 60 000 PLN), koszty ratownictwa (do 10 000 PLN), 
NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 PLN) 
oraz BP -  ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 500 PLN).
Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym nie obejmuje na-
stępstw chorób przewlekłych oraz amatorskiego uprawiania
sportów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej  w ramach wariantów Rekomendo-
wanego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 260.000 PLN) lub 
Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 860.000 PLN). 
Szczegóły poszczególnych wariantów ubezpieczeń znajdują się
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”. 
Zawierając umowę-zgłoszenia, Uczestnik deklaruje (w imieniu
swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że
stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgod-
nie z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie
bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki,
drobne urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie).
Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby
podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce,
papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, 
telefonów komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu
sportowego. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą
Państwo w sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow
Tours  S.A., z  którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek
zapoznać się przed wyjazdem. Brak zawarcia przez Uczestni-
ka dodatkowej umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania
sportu lub chorób przewlekłych) obciąża wyłącznie Uczestnika.

12. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana
zgodnie z umową Uczestnik może zgłosić reklamację w trakcie
imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przy-
padku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejsco-
wego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności da-
nej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zasto-
sowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może
kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją
imprezy do Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego,
za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystycz-
ny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od
Uczestnika do Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione 
do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesio-
ne z tym dniem do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być
sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym

(nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura bądź agenta. 
Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni 
od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na 
ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy w terminie 30 dni od 
daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach Biuro 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi do 60 
dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie poinformowa-
ny pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza nadanie odpo-
wiedzi w placówce operatora pocztowego przed jego upływem. 
W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od 
odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielania następnej 
odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania z innych metod 
rozwiązywania sporów - patrz punkt 19. 
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz 
bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu sa-
molotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej 
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 
(o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnie-
nia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi 
regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma 
prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii
lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skar-
gę do Rzecznika Praw Pasażerów – w formie listu poleconego
(ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa) lub drogą elektroniczną 
(szczegóły na stronie http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl). Więcej
na ten temat w sekcji „Przeczytaj koniecznie”. 
Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można
zgłaszać do Departamentu Obsługi Reklamacji TU Europa S.A.:
pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem
formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela
lub w Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii
ubezpieczyciela 801 500 300, lub z wykorzystaniem aplikacji za-
mieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum 
Obsługi Klienta. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela
znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklama-
cje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skom-
plikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie re-
klamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie 
poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia
reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc
od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przeka-
zana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośni-
ka informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczy-
ciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.

Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycz-
nych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają 
być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług 
turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo 
warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wy-
płacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią 
imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie 
którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spo-
wodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. 
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B OWU. 
Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o  których 
mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przy-
padku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub 
odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 
r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządze-
nie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków
pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007,

str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzial-
ności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych 
z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), roz-
porządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 
albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadość-
uczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro 
udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę 
za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykony-
waniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności 
nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została 
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczest-
ników rezygnujących z imprez w czasie ich trwania, chyba, że 
rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w pkt 4B OWU 
i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku 
transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej 
(to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika 
miejsca wsiadania lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/
imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do 
danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku 
z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn 
niezawinionych przez Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia pkt 7. OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi 
Uczestnik lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem usług 
turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nad-
zwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na 
życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpo-
wiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu 
pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro 
ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności 
ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szko-
dy spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również 
w  przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu 
wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także że 
będą one wszystkie realizowane. 

14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora
Turystyki.

Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wy-
stawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA – 
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie 
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przy-
najmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu 
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na 
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/Rain-
bowCertyfikat.pdf). Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro 
wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do 
kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników 
w razie niewykonania umowy, Uczestnik powinien niezwłocz-
nie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji 
„Przeczytaj koniecznie” – Centrum Alarmowe). Ubezpieczyciel 
zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie 
wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do 
kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub 
wskazanej przez niego jednostki. 

15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, 
może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego 
minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu
o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych 
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)
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i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 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; - wystąpią nieuniknione i nadzwyczaj-
ne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przy-
padkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. 
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosią-
gnięcia zakładanego minimum grupy Uczestnik zostanie o tym
powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym
dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na
innym trwałym nośniku.

16. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed
jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego
oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. W takim przy-
padku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organiza-
tora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana 
wysokość wynosi: 
• odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
• odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny 
imprezy;
• odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później – 95 % 
ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróż-
nego. 
Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma
wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby
jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro
do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie 
turystycznej. 
Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatyw-
nej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosz-
towo o ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka 
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczę-
ciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa 
w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powro-
tu z  imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A. – patrz sekcja
„Przeczytaj Koniecznie”.

17. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających
z zawartej umowy.

Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą 
warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytu-
łu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne 
wobec Biura jeżeli Uczestnik zawiadomi je o tym na piśmie lub 
na innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiado-
mienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem im-
prezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym 
terminie.
Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie 
wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapła-
ty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te 
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosz-
tów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy 
o udział w imprezie.
Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez 
Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie uczestnik i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do 

Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który 
umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania 
i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych. 
W przypadku imprez realizowanych w oparciu o rejsy rozkła-
dowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę 
jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na 
zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających 
z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lot-
niczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

18. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług tu-
rystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo 
dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żą-
dania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesie-
nia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo
przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są prze-
twarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza
dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług
turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz za-
pewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,
a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, 
wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w  zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania
Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podsta-
wą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu 
niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodze-
nia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośred-
niego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komu-
nikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer
telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odręb-
nej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody
w  dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: linie 
lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpie-
czeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. 
Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracu-
jący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i  fran-
chisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej 
umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz 
podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy
państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbęd-
ny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do 
wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu prze-
dawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów 
podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez 
czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do
czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingo-
wych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom 
przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarza-
nia podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza dane 
osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik
może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może
zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wy-
maga uzasadnienia. 

19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zasto-
sowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycz-
nych i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z  2017  r.,
poz.  2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polu-
bownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez wła-
ściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
stanowią zobowiązania Biura do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Biura o zgodzie 
lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest 
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypad-
ku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w  sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenc-
kich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w usta-
wie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach 
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie 
rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje 
dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-
macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro-
cedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adre-
sem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_spo-
row_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i  Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Kon-
sumentem posiada następujące przykładowe możliwości sko-
rzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń: Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia 
się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000  r. o  Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o roz-
strzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Uczestnik
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), 
z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem, 
a Biurem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie 
rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organi-
zacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za po-
średnictwem platformy internetowej ODR:  http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji 
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 
9 września 2019 r.
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