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Poznaj świat z wielu stron
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  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 ce-
 nie oraz czas na integrację. Dla Klientów, którzy ukończyli 50 lat.

 Rejsy
 Niesamowita podróż statkiem pełnym atrakcji. Piękna pogoda, 
 różne porty, niezapomniane widoki



Zwiedzaj z Rainbow

Najpiękniejsze wspomnienia zostają z Tobą na całe życie. 

Spacer po moście Karola w Pradze, bajeczne norweskie fiordy, 

romantyczna Werona, czy tajemniczy Dubrownik.

W szerokiej ofercie Rainbow, każdy znajdzie i odkryje coś

dla siebie, bez względu na to, czy woli zabytki, krajobrazy,

czy odrobinę wypoczynku.

  komfort i bezpieczeństwo
  profesjonalni piloci wycieczek
  programy zwiedzania inne niż wszystkie
  największa oferta na polskim rynku
  wygodna podróż autokarem lub samolotem
  najpiękniejsze trasy i miejsca
  gwarancja niezapomnianych przeżyć
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Wiele inspiracji znajdziesz na stronach katalogu. O więcej zapytaj w biurze
lub sprawdź na R.pl



Wiemy, co lubią nasi Klienci

 atrakcyjna cena

 blisko na plażę

 wygodne pokoje

 super baseny

 dobre wyżywienie

 all inclusive

 miła obsługa
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White Olive Elite *****
ZAKYNTHOS

Laganas
KRETA

Rethymno

Zapytaj o ofertę w biurze!

Zapraszamy również na whiteolive.com
lub r.pl/white-olive

 

White Olive Premium ****
ZAKYNTHOS

Cameo
Laganas
RODOS

Lindos

5



6

  Bogaty wybór hoteli
 Prawie 200 obiektów, od kameralnych pensjonatów po hotele
 z rozbudowaną infrastrukturą. Dla rodzin, par czy przyjaciół.

 9 regionów Polski i najciekawsze miejscowości
 Pomorze Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Pomorze  Środkowe, 
 Mierzeja Wiślana, Mazury, Pojezierze Augustowskie, Karkonosze, 
 Beskid Śląski i Beskid Sądecki

 Pobyty na 1 lub na 2 tygodnie

 Dojazd własny lub autokarem
 Dowozimy z aż 30 miejscowości w całej Polsce – bezpiecznie, 
 wygodnie i komfortowo.

 Animacje dla dzieci i dla dorosłych
 Najmłodszych zapraszamy do zabawy w Figloklubach od połowy 
 czerwca do połowy września – 6 dni w tygodniu. Dla dorosłych 
 mamy stały pakiet animacji oraz mnóstwo atrakcji dodatkowych 
 – warsztaty, poznawanie okolicy, zajęcia taneczne, sportowe
 i wiele innych.

 Fascynujące wycieczki fakultatywne
 Zapraszamy na jednodniowe wycieczki autokarowe nawet 
 do Berlina, Wiednia, Budapesztu czy Pragi oraz na zwiedzanie 
 najpiękniejszych atrakcji w danym regionie. Wśród nich między 
 innymi: Trójmiasto, Malbork, Półwysep Helski, Wrocław,
 czy skarby Kaszub.

 Opieka naszych rezydentów

Wypoczynek krajowy

Szczegółowe informacje na temat wczasów w Polsce znajdziesz w biurze
lub na r.pl/wakacje-w-polsce



7

Wybierz się na odkrywanie piękna naszego kraju! W ofercie 
znajdziesz prawie 200 hoteli i pensjonatów znajdujących się 
w najciekawszych miejscach wypoczynkowych, w aż
9 regionach Polski – od Bałtyku, Mazury po malownicze 
Karkonosze. Na miejscu czeka na Ciebie wiele niespodzianek 
– bogaty program pobytu, animacje i wyjątkowe wycieczki
fakultatywne. Jeśli nie chcesz jechać własnym samochodem,
zawieziemy Cię komfortowym autokarem pod same drzwi 
hotelu!

ODKRYJ POLSKĘ
 NA NOWO!NOWOŚĆ
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Zapytaj o ofertę wczasów w biurze lub sprawdź na R.pl

Wypoczynek za granicą

  Najciekawsze kraje i regiony wakacyjne

  Bogata i różnorodna oferta hotelowa
 Od skromniejszych obiektów po luksusowe

 – w standardzie Premium

  Sieć hoteli własnych – White Olive Hotels

 Figlokluby - najlepsza zabawa dla całej rodziny!
 W wybranych hotelach animacje w języku polskim dla dzieci

 i dla dorosłych.

 Opieka naszych rezydentów

 Szeroki wybór wycieczek fakultatywnych

 Wyloty z Warszawy oraz z lotnisk lokalnych

 Dojazd własny

 Różne długości pobytów
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Letnia aura, gwarantowane słońce, rajskie plaże i kąpiele 
w morzu. Do tego cudowne widoki, doskonałe hotele – a to 
wszystko czeka na Ciebie bliżej niż myślisz! Bez względu na 
to, czy wybierzesz się z rodziną, czy w duecie z pewnością 
znajdziesz u nas coś dla siebie i przywieziesz mnóstwo 
niezapomnianych wspomnień.

ODPOCZYWAJ TAK 
JAK LUBISZ!



Spis treści
2 Zwiedzaj z Rainbow
4 Hotele Rainbow
6 Odkryj Polskę na nowo!
8 Odpoczywaj tak jak lubisz!
10 Spis treści
12 Jesteśmy do Twoich usług
14 Poznaj nas z innej strony

WYCIECZKI RODZINNE

16 Harry Potter i magia Londynu
17 Paryż – Rodzinne Parki Atrakcji
18 Bajkowy Paryż
19 Paryż – Rodzinne Parki Atrakcji
20 Europejskie Parki Atrakcji – zaszalej i pozwiedzaj

WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia

21  Irlandia i Irlandia Północna
 – legendy wykute w skałach
22 Anglia Królewska – samolotem
23 Anglia Królewska
24  Anglia, Walia i Szkocja
 – W służbie Jej Królewskiej Mości
26 Welcome to London 

SKANDYNAWIA

Norwegia, Szwecja, Islandia

27 Dookoła Islandii
28  Skandynawia
 – Nordkapp i Lofoty po koło podbiegunowe
30 Norwegia – Fiordy - Droga Atlantycka
32  Norwegia
 – Bergen i Stavenger - ukryte wśród fiordów
34 Skandynawia i Przylądek Północny
36  Norwegia
 – Śladami Wikingów - norweskie fiordy

EUROPA WSCHODNIA

Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia

37 Białoruś – Dzisiaj nad Niemnem
38  Białoruś i Ukraina
 – Wschód słońca nad Dnieprem
40 Bałtyckie stolice – Tour de Baltica
41 Nadbałtyckie stolice – Wilno, Ryga, Tallin, Troki
42 Bałtyckim Szlakiem
43 Bursztynowym Traktem
44 Szlakiem Wołodyjowskiego

ROSJA

45 Wielkoruskim szlakiem
46 Sankt Petersburg i Moskwa – Carskie korony
48 Z Moskwy do St. Petersburga – Sen o Imperium
50 St.Petersburg – Blask bursztynu

EUROPA ŚRODKOWA

Austria, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Niemcy

51 Praga Express
52  Czeskie Impresje czyli magiczna Praga
 i Karlove Vary – Dla wygodnych
53 Węgry i Balaton – Witalne Węgry
54  Budapeszt i Tokaj – W krainie wina, czardasza 

i gorących źródeł – Dla wygodnych
55  Wiedeń i Budapeszt
 – Perły Dunaju – Dla wygodnych
56  Praga, Wiedeń, Budapeszt – Czeski humor  

i austro-węgierskie smaczki – Dla wygodnych
57  Wiedeń i dolina Wachau – Potęga cesarstwa 

Habsburgów i naddunajskie pejzaże
 – Dla wygodnych
58 Austria – W alpejskim stylu
60 Czechy i Słowacja – Znów razem
62 Słowenia i Austria – Od Alp do Adriatyku
64 Bawarskie Specjały – Comfort

EUROPA ZACHODNIA

Francja, Szwajcaria, Beneluks, Niemcy, Włochy

65 Bonjour Paris!
66 Paryż i Zamki nad Loarą
67 Paryż classique
68 Paryż – Miasto Marzeń
69 Paryż i Zamki nad Loarą
70 Paryż i Dolina Loary, czyli gdzie bije serce Francji
71  Normandia, Bretania i Paryż
 – czyli magia z historią
72 Francja i Włochy – Alpy i Lazurowe Wybrzeże
73 Europejskie Stolice
74 Beneluks – Małe potęgi Europy
75 Beneluks – Małe potęgi Europy – Comfort
76 Szwajcarski horyzont
78  Szwajcaria, Sabaudia, Liechtenstein
 – Zamożna Helwecja – Comfort
79 Niemcy i Szwajcaria – Baśniowe zamki Alp
80  Austria, Włochy, Szwajcaria i Niemcy
 – Alpejska podróż!
82  Wokół Alp – Europejskie cuda natury
 - Dla wygodnych

WŁOCHY

Włochy, Malta

83 Malta – Wyspiarskie państwo-miasto
84 Sycylia i Malta  7+7 dnI
86 Sycylia – Wyspa niezwykła  7+7 dnI
88 Hotele na Sycylii
90 Sardynia i Korsyka – Szmaragdowe Perły  7+7 dnI 
92 Hotele na Sardynii
94 Włochy – O sole mio!  7+7 dnI
96 Włochy – Rzym i Toskania  7+7 dnI
98 Hotele w Kalabrii
100 Top Italia – Od Neapolu po Wenecję  7+7 dnI
102 Saluti Roma – Rzym i Watykan
103 Roma & Vaticano – Doppio Italiano
104 Włoski niezbędnik
106 Włochy klasyczne
108  Włochy i Sycylia – Szlakiem pomarańczy
 - Dla wygodnych
110 Toskania My Love – Dla wygodnych
112  Włoskie siostry – Toskania i Umbria
 - Dla wygodnych

HISZPANIA I PORTUGALIA

Hiszpania, Portugalia, Madera, Wyspy Kanaryjskie

114 Portugalskie wariacje  7+7 dnI
115  Hotele na Wybrzeżu Lizbońskim
 i Costa da Caparica
116 Portugalia od deski do deski  7+7 dnI
118  Portugalia i Galicja
 – Tam gdzie kiedyś kończył się świat  7+7 dnI
120 Portugalia i Hiszpania – Pół na pół  7+7 dnI
122 Hotele na Costa de la Luz (Hiszpania)
124 Hotele w Algarve (Portugalia)
126 Portugalia – Madera
 - gdzie nogi poniosą  7+7 dnI
128 Portugalia – Madera
 - festiwal wiecznej wiosny  7+7 dnI
130 Hotele na Maderze
132 Hiszpania i Portugalia  7+7 dnI
134 Hiszpania – Od Andalus do Andaluzji  7+7 dnI
136 Dookoła Hiszpanii  7+7 dnI
138 Hotele na Costa del Sol
140 Andaluzja warta zobaczenia  7+7 dnI
142 Hotele na Costa del Almeria
144 Hiszpania i Francja
 – Uroki Morza Śródziemnego  7+7 dnI
146 Hiszpańskie El Clasico  7+7 dnI
148 Hiszpania jak malowana  7+7 dnI
150 Hotele na Costa Brava
152  Teneryfa, La Gomera i El Hierro
 – Kraina wiecznej wiosny  7+7 dnI
154 Hotele na Teneryfie
156  Gran Canaria, Fuerteventura i Teneryfa
 – Kanaryjski Trójpak  7+7 dnI
158 Hotele na Gran Canarii
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BUŁGARIA I RUMUNIA

Bułgaria, Rumunia, Węgry

160  Bułgaria i Rumunia
 – Fale Dunaju i szczyty Karpat  7+7 dnI
162 Bułgaria i Rumunia – Bałkańskie Czary  7+7 dnI
164  Bułgaria, Rumunia, Mołdawia
 – Czarnomorska Mozaika  7+7 dnI
166 Hotele w Złotych Piaskach i Obzorze
168 Bułgaria
 – Złote Wybrzeże Czarnego Morza  7+7 dnI
170 Hotele w Słonecznym Brzegu
172  Rumunia i Węgry
 – Budapeszt i Zamki Siedmiogrodu
173 Rumunia – Szlakiem hrabiego Drakuli
174  Rumunia – Szlakiem hrabiego Drakuli
 nad Morze Czarne
176  Bułgaria i Rumunia
 – Siedmiogród i Góry Bałkanów

BAŁKANY

Chorwacja, Czarnogóra, Albania, 
Bośnia i Hercegowina

178 Zapach wina i lawendy  7+7 dnI
180 Między niebem, ziemią a morzem  7+7 dnI
182 Chorwacja bez pośpiechu  7+7 dnI
184 Bałkany polako, polako…  7+7 dnI
186 Dalmacja bez pośpiechu  7+7 dnI
188 Hotele w Chorwacji
192 Stacja Bałkany  7+7 dnI
194 Czarnogóra bez pośpiechu  7+7 dnI
196 Teraz Kosovo!  7+7 dnI
198 Bałkany – 4 żywioły  7+7 dnI
200 Hotele w Czarnogórze
202 Albania – Poznaj nieznane  7+7 dnI
204 Albański off road  7+7 dnI
206 Albania bez pośpiechu  7+7 dnI
208 Hotele w Albanii
210 Chorwacja i Słowenia – Dalmatyńska Eskapada
212 Chorwacja wzdłuż Adriatyku
214 Czas na Bałkany
216 Bałkańskie Skarby

MACEDONIA

Macedonia, Albania, Grecja

218  Macedonia i Albania
 – Perły „Macedońskiego Morza”  7+7 dnI
220 Macedonia i Grecja
 – Co nas łączy, co nas dzieli  7+7 dnI
222 Hotele w Macedonii

GRECJA

Grecja, Albania, Macedonia

224 Dookoła Grecji  7+7 dnI
226 Grecja w innym tempie  7+7 dnI
228 Hotele na Riwierze Olimpijskiej
230 Hotele na Chalkidiki
232 Grecja
 – Trzy przystanki na Morzu Jońskim  7+7 dnI 
234 Albania i Macedonia – W krainie orłów  7+7 dnI
236 Hotele na Korfu
238 Grecja – Bliżej Bogów  7+7 dnI
240 Grecja – Wyspy Eptanisa  7+7 dnI
242 Hotele na Zakynthos
246 Zachód Słońca na Księżycu – Santorini  7+7 dnI
248 Co wyrosło na wulkanie – Cyklady  7+7 dnI
250 Hotele na Santorini
252 Klasyczna Hellada
254 Grecja – Antyczna Przygoda

CYPR PÓŁNOCNY

256 Cypr – Mozaika z Afrodytą  7+7 dnI
258 Hotele na Cyprze Północnym

TURCJA

260 Turcja – Smak Orientu  7+7 dnI
262 Hotele na Riwierze Tureckiej
264 Turcja – Sułtańskie rarytasy  7+7 dnI
266 Hotele na Riwierze Egejskiej
270  Turcja – W kraju szafranem
 i anyżkiem pachnącym  7+7 dnI
272 Hotele w Marmaris

KAUKAZ POŁUDNIOWY

Gruzja, Armenia

274 Gruzja – Ach Batumi - Gruzja light  7+7 dnI
276 Gruzińska uczta  7+7 dnI
278 Gruzja i Armenia – Ormiański świat  7+7 dnI
280 Hotele w Batumi
282  Gruzja i Armenia – Spod szczytów Kaukazu
 w doliny Armenii

BLISKI WSCHÓD

Zjednoczone Emiraty Arabskie

284 Emiraty Arabskie – Dubaj i Abu Zabi
 - orientalny eliksir
286 Emiraty Arabskie – Egzotyka Light  7+7 dnI
288 Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem  7+7 dnI
290 Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jordania, Izrael

292 Jordania – Zamki w piasku
294 Jordania – Zamki w piasku z Aqaby  7+7 dnI
296 Jordania i Izrael  7+7 dnI
298 Hotele w Jordanii
300 Izrael i Jordania
302 Izrael nie tylko dla pielgrzymów

AFRYKA PÓŁNOCNA

Egipt, Jordania, Izrael

304 Egipt, Jordania, Izrael
 – Bliskowschodni tercet  7+7 dnI
306 Hotele w Sharm el Sheikh
308 Egipt – Wzdłuż Nilu  7+7 dnI
310 Egipt – Hurghada Holiday Tour  7+7 dnI
312 Symbole Egiptu – Nil i Piramidy  7+7 dnI
314 Egipt – Potęga Południa  7+7 dnI
316 Hotele w Hurghadzie
318 Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam  7+7 dnI
320 Hotele w Marsa Alam

Tunezja

322 Tunezja – Gorąca Jak Samum  7+7 dnI
324 Tunezja – Wielobarwna mozaika  7+7 dnI
326 Hotele w Tunezji

Maroko

328 Maroko – Cesarskie Miasta  7+7 dnI
330 Maroko – Magiczne Południe  7+7 dnI
332 Hotele w Agadirze

WAŻNE

334 Przeczytaj Koniecznie
337 Ogólne Warunki Uczestnictwa

Nasze oznaczenia

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7 WAKACJE 7+7 - imprezy dedykowane są wszystkim tym, którzy lubią zwiedzać 
i wypoczywać. Program przewiduje 7 dni zwiedzania i 7 dni wypoczynku.       –› Zwiedzanie i wypoczynek 

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

      –› Tour Guide System 
Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system 
oprowadzania grup, umożliwiający Klientowi wygodny sposób zwiedzania. 
Opis systemu w sekcji “Przeczytaj koniecznie”.
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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

C.H. BIAŁA *
ul. Cz. Miłosza 2
(85) 876 20 40
bialystok.biala@R.pl

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

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

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

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

GDYNIA

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

Rynek 83
(76) 831 32 33
glogow.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

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

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

C.H. M1 *
Al. Pokoju 67
(12) 352 43 59
krakow.m1@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

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

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

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

OLSZTYN

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

PIASECZNO

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

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ul. Narutowicza 84
(44) 647 57 24
piotrkow.narutowicza@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

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. 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
tel. kom. 506 479 130
poznan.posnania@R.pl

PRUSZKÓW

C.H. 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 69
(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

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 *
Al. Kopisto 1
(17) 742 19 00
rzeszow.milleniumhall@R.pl

SIEDLCE

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

SIERADZ

ul. Żwirki i Wigury 1
tel. kom. 730 112 119
sieradz.zwirkiwigury@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

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

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

GALERIA TARNOVIA *
ul. Krakowska  149
(14) 657 22 31, tel. kom. 507 760 200
tarnow.tarnovia@R.pl

TORUŃ

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. 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

C.H. ATRIUM REDUTA *
Al. Jerozolimskie 148
(22) 658 08 08, 659 03 26
warszawa.reduta@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
(22) 290 67 73
tel. kom. 501 757 137, 501 757 157
warszawa.mlociny@R.pl

C.H. ARKADIA *
Al. J. Pawła II 82
(22) 290 77 92
warszawa.arkadia@R.pl

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

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

C.H. KORONA *
ul. Bolesława Krzywoustego 126
(71) 726 26 34 
wroclaw.korona@R.pl

ZABRZE 

C.H. PLATAN *
Plac Teatralny 12
(32) 271 15 10
zabrze.platan@R.pl

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

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

ŻYRARDÓW

PASAŻ STARA PRZĘDZALNIA
ul. Mały Rynek 7
tel. kom. 509 290 290, 509 292 292
zyrardow.staraprzedzalnia@R.pl

Republika Czeska

OSTRAVA

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

Litwa

VILNIUS

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

* - biura czynne 7 dni w tygodniu



GAJUSZ

HAPPY KIDS
Happy Kids od 17 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 17. Pomaga także ubogim i chorym (w tym na
nowotwory) dzieciom z terenów wiejskich. Podopiecznych fundacji jest już ponad 4000! Rainbow wsparł wakacyjną 
akcję Happy Bus, finansując odnowienie autobusu i organizując szkolenie animatorów, wolontariuszy Fundacji oraz 
angażując się w zbiórkę klocków Lego dla dzieci; Rainbow zadbał o Mamy z Rodzinnych Domów Dziecka i zorganizo-
wał dla nich wyjazd na Kretę w 2019 roku. Również w 2019 została ufundowana nagroda główna w konkursie dla pod-
opiecznych Rodzinnych Domów Dziecka „Z wirtuala do reala”, podopieczni i opiekunowie zwycięskiego Domu Rodzin-
nego wyjechali na wakacje na Cypr. W bieżącym i kolejnych latach planujemy całoroczne działania na rzecz fundacji.

dowiedz się więcej na: happykids.pl

Fundacja powstała 21 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. 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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KLASY POD
PATRONATEM
RAINBOW
Od 2016 roku Rainbow uruchamia 
klasy o specjalności animacja czasu 
wolnego w szkołach średnich w ca-
łej Polsce i obejmuje je patronatem. 
W każdym roku szkolnym do pro-
jektu przyłączają się kolejne szkoły. 
Uczniowie w zmodyfikowanej we-
dług naszego pomysłu formie reali-
zują lekcje wychowania fizycznego, 
języków obcych, godziny wycho-
wawcze oraz przedmioty zawodo-
we, co pozwala im zyskać wiedzę 
i umiejętności niezbędne w przyszłej 
pracy. Rainbow zapewnia uczniom 
stroje służbowe, coroczne warsztaty 
z trenerami Akademii Rainbow, wy-
jazd na pięciodniową, animacyjną 
zieloną szkołę, a także egzemplarze 
autorskiego podręcznika do nauki 
technik animacyjnych. Obecnie pod 
naszym patronatem uczy się już po-
nad 900 uczniów.

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

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

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku na 2 godziny 
przed wylotem samolotu na poszczególnych 
lotniskach. Rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Po przylocie do Londynu trans-
fer do hotelu i złożenie bagaży w przechowalni. 
Spotkanie organizacyjne. Przejazd komunika-
cją miejską do Londynu, którego zwiedzanie 
zaczniemy od spaceru po centrum: Houses of 
Parliament z Big Benem, Opactwo Westmin-
sterskie, Trafalgar Square i Piccadily Circus ze 
słynnym amorkiem. Dla chętnych obiadokolacja 
(płatna dodatkowo u pilota). Powrót do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu proponujemy ca-
łodzienne zwiedzanie Londynu komunikacją 
miejską. Zaczniemy od Tower of London - wspa-
niałej średniowiecznej twierdzy i królewskiego 
Skarbca, w którym można podziwiać m.in. insy-
gnia królewskie oraz największy brylant świata. 
Nieopodal znajduje się jedna z najsłynniejszych 

atrakcji miasta - Tower Bridge. Krótki rejs stat-
kiem po Tamizie do Westminsteru. Wizyta pod 
Pałacem Buckingham. Następnie przejazd do 
największego w Europie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, gdzie można stanąć 
oko w oko ze swoimi idolami - gwiazdami filmu, 
muzyki, polityki, sportu czy dać się przestraszyć 
w gabinecie strachu. Obiadokolacja (płatna do-
datkowo). Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wycieczka do poło-
żonego pod Londynem Warner Bros Studio, 
w którym przeniesiemy się do zaczarowane-
go świata Harry Pottera. Rekwizyty, kostiumy, 
scenografie, czary, bitwa na różdżki czy lot na 
miotle - to wybrane atrakcje, które oferuje nam 
to miejsce. (Uwaga! Ze względu na restrykcyjne 
zasady rezerwacji do Warner Bros, musi być ona 
potwierdzona 30 dni przed przybyciem. Bilety 
są zamawiane dla wszystkich uczestników. Je-
żeli nie chcą Państwo korzystać z tej atrakcji pro-

simy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji 
wycieczki! Osobom, które zakupią wycieczkę na 
30 i mniej dni przed wyjazdem z Polski, Rain-
bow nie gwarantuje rezerwacji biletów wstępu 
do Warner Bros - prosimy o ew. potwierdzenie 
ich rezerwacji na żądanie). Po powrocie do cen-
trum Londynu przejażdżka w kapsule London 
Eye, która zapewni wspaniałe widoki miasta. 
Następnie wizyta w London Aquarium - jednym 
z najlepszych oceanariów nie tylko w Europie, 
gdzie można spotkać wodne okazy z całego 
świata i stanąć oko w oko z rekinem. Wieczorem 
dla chętnych obiadokolacja (dodatkowo płatna 
u pilota). Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i złożenie bagaży w przechowalni hotelowej; 
przejazd komunikacją miejską na dworzec 
King’s Cross i wizyta na słynnym peronie 9 i 3/4. 
Następnie przejazd do Muzeum Historii Natu-
ralnej obrazującego dzieje ziemi, gdzie jedną 
z największych atrakcji jest galeria dinozaurów. 
Transfer na lotnisko, wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
Jeśli posiadają Państwo paszport sugerujemy 
jego zabranie ze względu na sprawniejszą 
odprawę na lotnisku w Londynie (nie dotyczy 
dzieci do lat 12).
HOTELE
Hotele **/*** - wygodne hotele położone nie-
daleko centrum miasta (II - III strefa) w pobliżu 
stacji metra. Pokoje: funkcjonalnie urządzone, 
wszystkie 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelu 
restauracja, bar, często lobby z TV. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne w formie bufetu. Kate-
goria lokalna: **/***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot na trasie 
Polska - Londyn - Polska, opłaty lotniskowe, 
transfer z/na lotnisko, transfer do Warner Bros 
Studio, zakwaterowanie w hotelu (3 rozpoczę-
te doby hotelowe), 3 śniadania kontynentalne, 
opiekę pilota, program turystyczny j. w, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu, rejsu statkiem, usług lokalnych prze-
wodników, zestawu TGS (razem ok. 220 GBP/os., 
dzieci do 16 roku życia ok. 190 GBP/os., płatne na 
miejscu). Przejazdy komunikacją miejską płatne 
dodatkowo (ok. 10 GBP/os. dziennie, dzieci do 
16 lat ok. 5 GBP dziennie). Obiadokolacje płatne 
dodatkowo ok. 18 GBP/jedna obiadokolacja/os.

W programie: Warner Bros Studio - Harry Potter i czary • dinozaury w Muzeum Historii Naturalnej • duchy i legendy Tower i Westminster - to co 
najmłodsi lubią najbardziej • Trafalgar Square i Piccadily Circus • rejs po Tamizie • Pałac Buckingham • Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s • London Eye - Londyn z lotu ptaka • King’s Cross i wizyta na słynnym peronie 9 i 3/4• oceanarium London Aquarium

Harry Potter i magia Londynu

Kod imprezy: LFM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1949 3199

Maj od 1899 2999

Czerwiec od 1899 3099

Lipiec od 1799 3099

Sierpień od 1849 3049

Wrzesień od 1699 2899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1930 

Dopłata za pok. 1 os. od 550 

CENA OD

1699 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, Gdańsk, Katowice, Poznań  

      –› Tour Guide System 

4
dni
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Europa Wycieczki rodzinne

 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 
do Paryża i transfer do hotelu. Złożenie bagażu 
w przechowalni, a następnie krótkie zwiedzanie 
miasta, podczas którego udamy się na spacer 
po Polach Elizejskich, najsłynniejszej alei świata. 
Następnie powrót do hotelu, zakwaterowanie 
i czas na odpoczynek.
 Dzień 2  Po śniadaniu całodzienny pobyt (do 
godz. 20:00 - 21:00) w największym w Europie 
parku tematycznym - podparyskim Eurodisney-
landzie, składającym się z 4 „krain”: „Fantazja” 
- m.in. zamek Śpiącej Królewny, „Pogranicze” - 
m.in. góra piorunów, „Przygoda” - m.in. Indiana 
Jones i świątynia Zagłady, „Wynalazki” - m.in. 
Nautilus Julesa Verne’a. Powrót do hotelu. 
 Dzień 3  Po śniadaniu proponujemy spacer 
po wzgórzu Montmartre, dzielnicy artystów 
i nocnego życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz 
słynny Plac Pigalle, liczne teatry i  kabarety 
(m.in. Moulin Rouge) oraz bazylikę Sacre Co-

eur, która od końca XIX w. stała się symbo-
lem paryskiej pobożności. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 
liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z zewnątrz Katedry Notre Dame. Następnie zo-
baczymy z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą 
żelazną budowlę Paryża, która od 1889 r. jest 
symbolem miasta. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą ok. 25 EUR/os. wjazd windą na szczyt 
wieży (wysokość prawie 300 m) i możliwość 
podziwiania niezwykłej panoramy miasta. 
Ostatnim punktem będzie rejs statkiem po 
Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Asterixa, wzorowanego na słynnym komiksie 
o przygodach sympatycznych Gallów: Asterixa, 
Obelixa i  jego przyjaciół. Do najciekawszych 

atrakcji należy: wioska Asterixa (replika galij-
skiej wioski), antyczna Grecja (pałac Minosa 
i replika konia trojańskiego) oraz rzymskie mia-
sto. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Śniadanie (w przypadku wcze-
sno-porannych godzin powrotów do Polski 
śniadanie w formie suchego prowiantu).Wy-
kwaterowanie z hotelu i  transfer na lotnisko. 
Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
W dniach 1 i 3 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 

najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata). Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Paryż - Polska, transfery 
lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w ho-
telu (4 rozpoczęte doby hotelowe), 4 śniadania 
kontynentalne (podawane na słodko), program 
j.w., opieka polskojęzycznego pilota, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską 
(metro i RER), zestawu słuchawkowego Tour 
Guide (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 210 EUR/os. dorosła i 160 EUR/dziecko do 
12 lat płatne pilotowi jako pakiet) oraz innych 
wydatków osobistych, a także fakultatywnego 
wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodatkowo płat-
ne ok. 25 EUR/os.). 

5
dni

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków, Wrocław  

      –› Tour Guide System  

W programie: przelot samolotem • zabawa i zwiedzanie - dla dzieci i rodziców • Disneyland Paris - najlepszy na świecie • Asterix Park - moc 
śmiechu i zabawy • relaksujący rejs po Sekwanie • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży

Paryż – Rodzinne Parki Atrakcji 

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

1649 zł

Kod imprezy: PRL

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1670 3349

Maj od 1649 3270

Czerwiec od 1649 3270

Lipiec od 1699 3430

Sierpień od 1699 3430

Wrzesień od 1649 3270

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

więcej na: R.pl
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Europa Wycieczki rodzinne

 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 
do Paryża i transfer do hotelu. Złożenie bagażu 
w przechowalni. Następnie przejazd środkami 
komunikacji miejskiej do centrum miasta i spa-
cer po Montmartre, dzielnicy artystów i nocnego 
życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny Plac 
Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin Ro-
uge) oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd na cały dzień 
(do godz. 20:00-21.00) do EUR Disneylandu, 
największego parku rozrywki dla dzieci i do-
rosłych w Europie, składającego się z 4 krain 

„Fantazja” - bajkowa kraina z zamkiem Śpiącej 
Królewny, „Pogranicze” - znany z westernów 
Dziki Zachód ze wspaniałą górą piorunów, 
„Przygoda” - kraina poszukiwaczy skarbów 
i świątynia zagłady Indiany Jonesa oraz „Wy-
nalazki” - technologie i świat przyszłości z prze-
pięknym Nautilusem kapitana Nemo. Powrót do 
hotelu na nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na całodnio-
we zwiedzanie Studia Walta Disneya, gdzie 
powstawały najbardziej znane produkcje. Kom-
pleks podzielony jest na 4 główne strefy: „Font 
Lot”- ogromny plan zdjęciowy utrzymany w sty-
lu amerykańskich lat 40 XX w., gdzie możemy 
spotkać najbardziej znane gwiazdy Disneya 
m.in. Myszkę Miki. W „Toon Studio” poznamy 
tajniki tworzenia filmów animowanych. Z kolei 
w „Production Courtyard” specjalny pociąg za-
bierze nas w podróż po krainie rekwizytów i de-
koracji filmowych. Kraina efektów specjalnych 
„Back Lot” zapewni niezapomniane przeżycia 
dzięki zapierającym dech w piersiach pokazom 
kaskaderskim. Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Paryża; 
wizyta w  gotyckim kościele św. Seweryna, 
który skrywa w swych murach dzwon z  1412 
roku. Dalej skierujemy się na wyspę Świętego 
Ludwika, gdzie czas stanął w miejscu. W zacisz-
nych uliczkach kryją się malownicze kamienice, 
pełne uroku kawiarnie, liczne galerie sztuki 
i  urocze herbaciarnie. Po drodze będziemy 
mieć możliwość zobaczenia z zewnątrz Kate-
dry Notre Dame. Następnie zobaczymy z bliska 
Wieżę Eiffla - najsłynniejszą żelazną budowlę 
Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta. 
Dla chętnych, za dodatkową opłatą ok. 25 EUR/

os. wjazd windą na szczyt wieży (wysokość 
prawie 300 m) i możliwość podziwiania nie-
zwykłej panoramy miasta. Udamy się również 
do ogromnego Akwarium Cineaqua, w którym 
żyje 10 000 gatunków ryb, w tym egzotyczne 
ryby i koralowce. Największą atrakcją akwarium 
jest otwarty basen, który umożliwia karmienie 
i dotykanie rybek. Powrót do hotelu i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie (w przypadku wczesno-
-porannych godzin powrotów do Polski śniada-
nie w formie suchego prowiantu). Wykwatero-
wanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzeal-
nych. 
W dniach 1 i 4 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro).
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 
najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata). Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Paryż - Polska, transfery 
autokarem lotnisko - hotel - lotnisko, zakwate-
rowanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hotelo-
we), 4 śniadania kontynentalne (podawane na 
słodko), program j.w., opieka polskojęzycznego 

pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL,As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską 
(metro i RER), transfery z/do Disneylandu, ze-
stawu słuchawkowego Tour Guide (łączny koszt 
uczestnictwa w programie to ok. 263 EUR/os. 
dorosła i 233 EUR/dziecko do 12 lat, płatne pi-
lotowi jako pakiet) oraz innych wydatków osobi-
stych, a także fakultatywnego wjazdu na szczyt 
wieży Eiffla (dodatkowo płatne ok. 25 EUR/os.).

W programie: Disneyland Paris • Studio Walta Disneya • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży • Akwarium Cineaqua!

Bajkowy Paryż

Kod imprezy: PDS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1670 3299

Maj od 1649 3270

Czerwiec od 1649 3270

Lipiec od 1699 3349

Sierpień od 1699 3349

Wrzesień od 1649 3270

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

CENA OD

1649 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, Kraków, Wrocław  

      –› Tour Guide System  

5
dni
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Europa Wycieczki rodzinne

 Dzień 1  RAP. Wyjazd z Polski według roz-
kładu. Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.
RPW. Wyjazd z Polski według rozkładu. Prze-
jazd przez Niemcy. Podczas przejazdu krótkie 
postoje. Nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. 
(Trasa ok. 600-700 km od granic Polski).
 Dzień 2  RAP. Przyjazd do Paryża w godzinach 
popołudniowych. Proponujemy krótkie zwiedza-
nie miasta, podczas którego udamy się na spa-
cer po Montmartre, dzielnicy artystów i nocnego 
życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny Plac 
Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin Ro-
uge) oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu metrem i/lub RER. Następnie 
zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek.
RPW. Po śniadaniu przejazd do Paryża (w go-
dzinach popołudniowych). Proponujemy krótkie 
zwiedzanie miasta, podczas którego udamy się 
na spacer po Montmartre, dzielnicy artystów i 
nocnego życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz 
słynny Plac Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. 
Moulin Rouge) oraz bazylikę Sacre Coeur, która 

od końca XIX w. stała się symbolem paryskiej 
pobożności. Następnie przejazd autokarem do 
hotelu, zakwaterowanie i czas na odpoczynek.
 Dzień 3  Po śniadaniu całodzienny pobyt (do 
godz. 20:00 - 21:00) w największym w Europie 
parku tematycznym - podparyskim Eurodisney-
landzie, składającym się z 4 „krain”: „Fantazja” 
- m.in. zamek Śpiącej Królewny, „Pogranicze” - 
m.in. góra piorunów, „Przygoda” - m.in. Indiana 
Jones i świątynia Zagłady, „Wynalazki” - m.in.
Nautilus Julesa Verne’a. Powrót do hotelu. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zaprosimy Państwa do 
Aquaboulevaru, sieci basenów na południu Pa-
ryża. Po południu zaprosimy Państwa na spacer 
po najsłynniejszej alei świata - Polach Elizejskich 
zwieńczone symbolem chwały militarnej Fran-
cji - Łukiem Triumfalnym. Następnie zobaczymy 
z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą żelazną 
budowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem 
miasta. Dla chętnych, za dodatkową opłatą ok. 25 
EUR/os. wjazd windą na szczyt wieży (wysokość 
prawie 300 m) i możliwość podziwiania niezwy-
kłej panoramy miasta. Ostatnim punktem będzie 
rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu.

 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Parku Asterixa, wzorowanego 
na słynnym komiksie o przygodach sympatycz-
nych Gallów: Asterixa, Obelixa i jego przyjaciół. 
Do najciekawszych atrakcji należy: wioska Aste-
rixa (replika galijskiej wioski), antyczna Grecja 
(pałac Minosa i replika konia trojańskiego) oraz 
rzymskie miasto. Wyjazd do Polski ok. godz. 
17.00. Przejazd przez Belgię i Niemcy. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 6  Powrót do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 9.00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
W dniu 2 program realizowany środkami komu-
nikacji miejskiej (RER, metro)
W niektórych terminach, w przypadku małej 
ilości zapisów, możliwe jest łączenie grupy 
z wycieczką Paryż Classique - oznacza to, że 
Klienci podróżują jednym autokarem oraz śpią 
w jednym hotelu; każda grupa pozostaje na-
tomiast pod opieką swojego, indywidualnego 
pilota wycieczki. Informacja o łączeniu grupy 
dostępna będzie w systemie rezerwacyjnym na 
około 5 dni przed wyjazdem.
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. W imprezie RPW 
1 nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Poko-
je: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostawki; 
w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Wyżywienie: Śniadania kon-
tynentalne (podawane na słodko w restauracji 
hotelowej; najczęściej jest to croissant/rogalik, 
dżem, kawa lub herbata). Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd auto-
karem (klimatyzacja, video, bar i wc), zakwa-

terowanie w hotelu (3 lub 4* rozpoczęte doby 
hotelowe), 3 lub 4* śniadania kontynentalne, 
program turystyczny j.w., opieka polskojęzycz-
nego pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
* Dla imprezy RPW.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską 
(metro i RER), zestawu słuchawkowego Tour 
Guide (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 215 EUR/os. dorosła i 165 EUR/dziecko do 
12 lat płatne pilotowi jako pakiet) oraz innych 
wydatków osobistych, a także fakultatywnego 
wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodatkowo płat-
ne ok. 25 EUR/os.). 
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

W programie: zabawa i zwiedzanie - dla dzieci i rodziców • Disneyland Paris - najlepszy na świecie • Aquaboulevard - odpoczynek na basenie 

• Asterix Park - moc śmiechu i zabawy • relaksujący rejs po Sekwanie • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży

• nocleg tranzytowy w imprezie RPW

Paryż – Rodzinne Parki Atrakcji

CENA OD

749 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 749 1849

Maj od 799 1899

Czerwiec od 1070 1920

Lipiec od 849 1970

Sierpień od 849 1970

Wrzesień od 849 1970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1149 

Dopłata za pok. 1 os. od 421 

Kod imprezy: RAP/RPW

      –› Tour Guide System 

6
dni

więcej na: R.pl



20

Europa Wycieczki rodzinne

W programie: Efteling - bajkowy świat • Disneyland Paris - królestwo Miki i Donalda • Asterix Parc - moc śmiechu i zabawy

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu dla 
wygodnych. Przejazd na nocleg w Niemczech 
przy granicy z Holandią. Podczas przejazdu or-
ganizowane są krótkie postoje co kilka godzin. 
Trasa przejazdu od granic Polski ok. 650 km. 
Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do holender-
skiego Parku Efteling. Będzie to niezapomnia-
na podróż przez świat bajek Andersena, braci 
Grimm i baśni 1001 nocy. W prawdziwie bajko-
wych krajobrazach spotkamy 7 krasnoludków 
czuwających nad Królewną Śnieżką, Czerwo-
nego Kapturka, smoka pilnującego ukrytego 
skarbu, Calineczkę oraz wiele innych znanych 
wszystkim baśniowych bohaterów. Odważ-
niejszych zapraszamy do pałacu Pirania, gdzie 
specjalne tratwy unoszą śmiałków rwącymi 
nurtami rzeki. A prawdziwych śmiałków skie-
rujemy prosto do Barona i Pythona! Wszyscy 
z pewnością skuszą się na ”lot marzeń” - nie-

samowita podróż krainą elfów, skrzatów i trolli. 
Około godz. 19:00 przejazd na nocleg w okolice 
Brukseli. (trasa ok. 300 km.)
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Brukseli i krótkie zwiedzanie miasta, spacer po 
starówce brukselskiej: Galerie św. Huberta - ele-
gancki pasaż z ekskluzywnymi sklepami, restau-
racjami i kawiarniami, Grand-Place z przepięk-
nymi kamieniczkami i XV-wiecznym ratuszem, 
Manneken-Pis - najbardziej zabawna fontanna 
w Belgii. Około południa przejazd do Paryża. 
Podjedziemy pod wieżę Eiffla (dla chętnych za 
dodatkową opłatą indywidualnie w kasie moż-
liwość wjazdu na wieżę, ze względu na bardzo 
duże zainteresowanie atrakcją nie zawsze moż-
liwy jest wjazd na sam szczyt wieży, w zależności 
od czasu oczekiwania możliwe częściowe wejście 
po schodach, cena ok. 25 euro). rejs statkiem 
spacerowym po Sekwanie. Przejazd na nocleg 
do hotelu w okolicach Paryża. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu całodzienny (do go-
dziny 20.00 - 21.00) wyjazd do Disneyland Pa-
ris. Całodniowy pobyt pozwoli poznać 4 krainy 
tego ogromnego parku: ”Fantazja” - bajkowa 
kraina z zamkiem Śpiącej Królewny, ”Pogra-
nicze” - znany z westernów Dziki Zachód ze 
wspaniałą górą piorunów, ”Przygoda” - kraina 
poszukiwaczy skarbów i świątynia Zagłady In-
diany Jonesa, ”Wynalazki” - technologie i świat 
przyszłości z przepięknym Nautiliusem Kapitana 
Nemo. Dla osób, które chcą zrezygnować z wi-
zyty w Disneylandzie proponujemy całodzienne 
zwiedzanie Paryża. Odwiedzimy Muzeum Figur 
Woskowych Grevin i przespacerujemy się na 
plac Vendome i do paryskiej Opery, pojedzie-
my na Pola Elizejskie (czas wolny na najsłyn-
niejszej ulicy świata), spacer pod Łuk Triumfalny. 
Odwiedzimy także słynną dzielnicę Monmartre 
z położoną na wzgórzu Bazyliką Sacre Coeur, 

wieloma sklepikami, restauracjami i artystami 
ulicznymi - program realizowany komunikacją 
miejską, opieka pilota przy min. 15 osobach 
chętnych. Wieczorem powrót na nocleg w oko-
licach Paryża. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu, przejazd do Parku Asterixa. Całodzienny 
pobyt pozwoli wszystkim poznać sympatycz-
nych bohaterów słynnego komiksu: Asterixa, 
Obelixa i  ich przyjaciół. Do najciekawszych 
atrakcji parku należy: wioska Asterixa, antyczna 
Grecja (Pałac Minosa, replika konia trojańskiego) 
oraz rzymskie miasto. A także: spotkania z bo-
haterami komiksu i emocjonujące przejażdżki. 
Wyjazd do Polski ok. godziny 18.00. Przejazd 
przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy. Po 
drodze, co 3-4 godz. organizowane są krótkie 
postoje. (Trasa ok. 1200 km do granicy Polski).
 Dzień 6  Powrót do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 9.00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele** klasy turystycznej -wszystkie położone 
są poza centrum miasta - (razem 5 noclegów: 
w Tilburgu - 1, w Brukseli - 2 i 2 - w Paryżu - 
2). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie pokoje z łazienkami z wc, najczęściej 
telefonem i TV-sat. Do dyspozycji gości: w ho-
telu restauracja i bar. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne. Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, video, bar 
i wc), zakwaterowanie w hotelu (4 rozpoczęte 
doby hotelowe), 4  śniadania, program tury-
styczny j.w., opieka pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, kolacji oraz wy-
datków osobistych. Orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie - ok. 190 EUR/os. płatne 
u pilota (dzieci do lat 12 ok. 160 EUR/os.), taksa 
turystyczna ok. 9 EUR/os. (płatne w hotelach 
na miejscu), wjazd na wieże Eiffla ok. 25 EUR.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualn rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Europejskie Parki Atrakcji – zaszalej i pozwiedzaj

FRANCJA

BELGIA

HOLANDIA

Bruksela

Kaatsheuvel

Paryż

N
ie

m
cy

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

1249 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1399 2199

Maj od 1370 2349

Czerwiec od 1249 2230

Lipiec od 1249 2299

Sierpień od 1280 2349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1499 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Kod imprezy: EPR

Pełna oferta wycieczek rodzinnych 
dostępna na stronie R.pl

      –› Tour Guide System 

7
dni
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Europa Wielka Brytania i Irlandia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Dublina (możliwa przesiadka w jed-
nym z portów europejskich). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Transfer 
do hotelu na przedmieściach Dublina, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Dublina, m.in. Katedra św. Patryka 
(jedna z niewielu średniowiecznych pozostało-
ści), wizyta w Muzeum Narodowym ze wspania-
łą kolekcją celtycką i średniowieczną, spacer po 
słynnym deptaku Grafton Street, Trinity College, 
Phoenix Park, Temple Bar. Przejazd na północ 
w okolice Belfastu. Nocleg w hotelu w okolicach 
Belfastu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Belfastu. Wycieczka panoramicz-

na, m.in: Belfast Castle, wieża zegarowa Albert 
Memorial Clock, opera, Linen Hall Library oraz 
katedra św. Anny. Następnie przejazd w kie-
runku północnego wybrzeża Irlandii Północ-
nej, znanego z zapierających dech w piersiach 
urwisk, plaż oraz formacji skalnych. Nocleg na 
północy Irlandii. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na zwiedzanie. Tego dnia w  programie 
m.in.: Dark Hedges - bukowa aleja uznawana 
za najpiękniejszą drogę w kraju oraz Carric-a-
-Rede - most linowy, zawieszony na wysokości 
ok. 30 m, łączący dwa urwiska oddalone od 
siebie o ok. 20 m. Wizyta na Grobli Olbrzyma 
(UNESCO) - niespotykanej formacji skalnej 
składającej się z 37 tys. bazaltowych kolumn, 
z których część ma nawet 12 m wysokości. Wi-
zyta w destylarni tradycyjnej irlandzkiej whiskey 
i degustacja „wody życia”. Przejazd do Republiki 
Irlandii w kierunku Galway. Nocleg w okolicach 
Sligo. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd przez księżycowy krajobraz regionu 
Burren. Dotrzemy do klifów Moher, gdzie będzie 
czas na podziwianie niesamowitych 200-me-
trowych klifów będących jedną z wizytówek 
Zielonej Wyspy. Następnie przejazd do Bunratty 
i zwiedzanie założonego przez Wikingów potęż-
nego, średniowiecznego zamku Bunratty Castle 
oraz wizyta w skansenie Bunratty Folk Park, 
będącego repliką XIX-wiecznej wsi irlandzkiej. 
Nocleg w okolicach Limerick. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd przez Adare, wioskę uznaną za najbar-
dziej malowniczą wieś Irlandii w kierunku naj-
bardziej znanej trasy widokowej zwanej Pętlą 

Kerry - blisko 200 km poszarpanego wybrzeża, 
dzikie plaże, wioski rybackie i zielone wznie-
sienia w tle tworzą wspaniałą scenerię. Nocleg 
w okolicach Killarney. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Dublina. Po drodze postój w Rock 
of Cashel - zwiedzanie imponującego zamku, 
uznanego za dawny ośrodek druidyczny. Póź-
nym popołudniem - dalsze zwiedzanie Dublina. 
Przyjazd do hotelu w okolicach Dublina, zakwa-
terowanie i nocleg. Wieczorem, dla chętnych 
(dodatkowo płatny ok. 35 EUR/os.) wieczór 
irlandzki - pokaz tańców przy szklaneczce 
whiskey i kawie po irlandzku. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer na lotnisko. Powrót do Polski (możliwa 
przesiadka w jednym z portów europejskich).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ** / *** - wygodne, położone poza cen-
trum miast. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki) z  łazienkami. Do dyspozycji gości: 
w hotelu restauracja, bar, często lobby z TV. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Za do-
płatą serwowane obiadokolacje (6 - od dnia 2. 
do 7., napoje dodatkowo płatne na miejscu). 
Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem do Dublina, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie 
w hotelach (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
7 śniadań kontynentalnych, opiekę pilota, pro-
gram turystyczny j. w., ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, opłat za miejscowych przewodników, 
napiwków, zestawu słuchawkowego Tour Guide, 
dodatkowych posiłków i  napojów do kolacji 
oraz wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie - ok. 120 EUR/os. 
i 100 GBP/os. (płatne na miejscu), dodatkowo 
(dla chętnych): wycieczka wieczór irlandzki - ok. 
35 EUR/os.
Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji 
(6 - od dnia 2. do 7).

Irlandia i Irlandia Północna – legendy wykute w skałach
W programie: dwie stolice - Dublin i Belfast • potęga przyrody - Grobla Olbrzyma i klify Moher • odrobina emocji - przeprawa przez most Carric a Rede 

• irlandzkie fiordy • Pętla Kerry - najbardziej znana trasa widokowa• Zamek Bunratty i Wikingowie• najbardziej malownicza wieś Irlandii Adare

8
dni
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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

3799 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3949 6720

Maj od 3999 6630

Czerwiec od 3949 6720

Lipiec od 4099 6849

Sierpień od 3999 6720

Wrzesień od 3799 6520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4099 

Dopłata za pok. 1 os. od 1200 

Dopłata za obiadokolacje od 640 

Kod imprezy: IRP

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System 

więcej na: R.pl
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Europa Wielka Brytania i Irlandia

Anglia Królewska – samolotem

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Londynu i transfer do hotelu. Złożenie baga-
ży w przechowalni. Spotkanie informacyjno-or-
ganizacyjne. Następnie przejazd komunikacją 
miejską do centrum i spacer po tętniącej życiem 
i kosmopolitycznej stolicy Wielkiej Brytanii: pa-
łac Buckingham, Houses of Parliament i Big 
Ben, Downing Street, Piccadilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgar Square, Galeria Narodowa. 
Obiadokolacja (opcjonalnie). Powrót do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Tower of 
London - wspaniałej, średniowiecznej twierdzy, 
która wraz ze Skarbcem Królewskim stanowi 
jeden z najważniejszych zabytków Londynu. 
W skarbcu znajdują się m.in. największy bry-
lant świata oraz insygnia królewskie. Następnie 
zobaczymy słynny most zwodzony - Tower 
Bridge. Rejs statkiem wycieczkowym po Tami-
zie. Kolejnym punktem programu będzie Opac-
two Westminsterskie, jedna z najważniejszych 
świątyń anglikańskich oraz miejsce koronacji 
i  pochówków królów Anglii. Wizyta w  XVII-
-wiecznej katedrze św. Pawła z drugą co do 
wielkości kopułą na świecie (117 m wysokości). 
Wieczór spędzimy w centrum Londynu, w oko-
licy West End - klimatycznej dzielnicy teatrów, 
rozrywki i muzyki, będącego jednym z miejsc 
najbardziej tętniących życiem w stolicy Wielkiej 
Brytanii. Tego dnia program realizowany jest ko-
munikacją miejską. Obiadokolacja (opcjonalnie). 
Powrót do hotelu, nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd do Hampton Court - zwiedzanie malowni-
czo położonego pałacu z epoki Tudorów (XVI 
w.), którego najsłynniejszym mieszkańcem był 
Henryk VIII. Przejazd do Windsoru i zwiedzanie 
najstarszego zamku świata, który wraz z pa-
łacem Buckingham w Londynie oraz pałacem 
Holyrood w Edynburgu stanowi jedną z oficjal-
nych rezydencji brytyjskich monarchów. Wind-
sor to nie tylko zamek, ale i urocze miasteczko, 
do podziwiania, którego zachęcamy podczas 
spaceru. Na koniec proponujemy chwilę od-
dechu od tętniącej życiem metropolii - wizyta 
w Kew Gardens (UNESCO), królewskich ogro-
dach botanicznych mających największą ekspo-
zycję roślin na świecie zgromadzoną na 121 ha. 
Obiadokolacja (opcjonalnie). Przejazd na nocleg 
w okolicach Oxfordu. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Oxfordu, nazywanego miastem 
malowniczych wież, w którym siedzibę ma naj-
starszy uniwersytet w anglojęzycznym świecie. 
Na tej elitarnej uczelni nauki pobierali m.in. 
dziewiętnastowieczny poeta Oscar Wilde, C.S. 
Lewis („Opowieści z Narnii”) czy J.R.R Tolkien, 
twórca Hobbitta, Władcy Pierścieni i  innych 
wspaniałych dzieł. Budynki uniwersytetu sta-
nowiły plany zdjęciowe dla wielu filmów m.in. 
Jamesa Bonda czy też Harrego Pottera. Spacer 
po centrum miasta. Następnie przejazd do Bath 
i objazd piętrowym autobusem pięknego miasta 
słynącego z wód termalnych oraz zwiedzanie 
rzymskich łaźni (UNESCO) - jednego z najle-
piej zachowanych stanowisk archeologicznych 

w Europie. Obiadokolacja (opcjonalnie). Prze-
jazd na nocleg w okolicach Salisbury - Ames-
bury. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Stonehenge, gdzie znajdują się 
tajemnicze, megalityczne kamienne kręgi 
(UNESCO) i gdzie do tej pory w czasie przesi-
lenia letniego odbywają się zloty neodruidów. 
Następnie przejazd przez malownicze wybrzeże 
południowej Anglii do Brighton. Chwila relaksu 
w słynnym kurorcie. Wizyta w oszałamiającym 
ekscentryczną architekturą Royal Pavillion - let-
niej rezydencji Jerzego IV z przełomu XVIII i XIX 
wieku. Obiadokolacja (opcjonalnie). Przejazd 
do hotelu w okolice Londynu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd komunikacją miejską do centrum Lon-
dynu, wizyta pod pałacem Buckingham, a na-
stępnie czas wolny w centrum stolicy. Chętnym 
proponujemy zakupy na Oxford Street, a tym 
niezainteresowanym zakupami eksplorowa-
nie miasta we własnym zakresie (np. Muzeum 
Brytyjskie lub Galeria Narodowa). Po południu 
transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
Jeśli posiadają Państwo paszport sugerujemy 
jego zabranie ze względu na sprawniejszą 
odprawę na lotnisku w Londynie (nie dotyczy 
dzieci do lat 12).
HOTELE
Hotele**/*** - wygodnie położone poza zwie-
dzanymi miastami. Pokoje: funkcjonalnie urzą-
dzone 1- i 2 -osobowe (możliwość dostawki) 

z łazienkami i wc. Do dyspozycji gości: restau-
racja, bar, często lobby z TV. Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Londyn - Polska, opłaty 
lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
przejazdy autokarem lub busem poza Londy-
nem (dzień 3, 4 i 5), zakwaterowanie w hotelu 
(5 rozpoczętych dób hotelowych), 5 śniadań 
kontynentalnych, program turystyczny j.w., 
opiekę pilota i ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiejktów, usług 
lokalnych przewodników, rejsu po Tamizie, sys-
temu Tour Guide - orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie: ok. 250 GBP/os. (płatne na 
miejscu) oraz pozostałych, nie ujętych powyżej 
kosztów. Dodatkowo płatne bilety komunikacji 
miejskiej na terenie Londynu (wg programu) ok. 
10 GBP/dzień/os.
Istnieje możliwość dopłaty do 5 obiadokolacji 
(od dnia 1 do dnia 5 włącznie) - cena podana 
w systemie rezerwacyjnym.

W programie: Londyn - jedna z najciekawszych metropolii świata • królewskie rezydencje - Hampton Court i Windsor • rzymskie łaźnie w Bath

• Oxford - miasto malowniczych wież • tajemnica Stonehenge • Royal Pavillion - letnia rezydencja Jerzego VI • klifowe wybrzeże południowej 
Anglii

ANGLIA

WALIA

SZKOCJA

Bath

Londyn

Stonehenge

Brighton

Salisbury

Hampton
Court

Windsor

Oksford

Francja

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

2499 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2599 4430

Maj od 2499 4430

Czerwiec od 2549 4299

Lipiec od 2499 4399

Sierpień od 2499 4399

Wrzesień od 2599 4399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2830 

Dopłata za pok. 1 os. od 919 

Dopłata za obiadokolacje od 490 

Kod imprezy: ANS

      –› Tour Guide System  

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

6
dni
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Europa Wielka Brytania i Irlandia

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy 
(Europa Zachodnia dla wygodnych). Przejazd na 
nocleg w okolice Dortmundu-Antwerpii. Pod-
czas przejazdu planowane są krótkie postoje. 
(Trasa ok. 650 km od granic Polski). 
 Dzień 2  Śniadanie i  wykwaterowanie. 
Przejazd do Francji. Przeprawa Eurotunelem 
lub promem do Wielkiej Brytanii. Przyjazd do 
Londynu w godzinach popołudniowych. Spacer 
po centrum: Houses of Parliament, Opactwo 
Westminsterskie, Piccadily Circus i  Trafalgar 
Square. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Tower of 
London - wspaniałej, średniowiecznej twierdzy, 
która wraz ze Skarbcem Królewskim stanowi 
jeden z najważniejszych zabytków Londynu. 
W skarbcu znajdują się m.in. największy bry-
lant świata oraz insygnia królewskie. Następnie 
zobaczymy słynny most zwodzony - Tower 
Bridge. Rejs statkiem wycieczkowym po Tami-
zie. Kolejnym punktem programu będzie Opac-
two Westminsterskie, jedna z najważniejszych 
świątyń anglikańskich oraz miejsce koronacji 

i pochówku królów Anglii. Wizyta w XVII-wiecz-
nej katedrze św. Pawła z drugą co do wielkości 
kopułą na świecie (117 m wysokości). Wieczór 
spędzimy w centrum Londynu, w okolicy West 
End - klimatycznej dzielnicy teatrów, rozrywki 
i muzyki, będącego jednym z miejsc najbardziej 
tętniących życiem w stolicy Wielkiej Brytanii. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd do Hampton Court - zwiedzanie ma-
lowniczo położonego pałacu z epoki Tudorów 
(XVI w), którego najsłynniejszym mieszkań-
cem był Henryk VIII. Przejazd do Windsoru 
i zwiedzanie najstarszego zamku świata, który 
wraz z Pałacem Buckingham w Londynie oraz 
pałacem Holyrood w Edynburgu stanowi jed-
ną z oficjalnych rezydencji brytyjskich monar-
chów. Windsor to nie tylko zamek, ale i urocze 
miasteczko, do podziwiania którego zachęca-
my podczas spaceru. Na koniec proponujemy 
chwilę oddechu od tętniącej życiem metropolii 
- wizyta w Kew Gardens (UNESCO), królewskich 
ogrodach botanicznych mających największą 
ekspozycję roślin na świecie zgromadzoną na 

121 ha. Przejazd i  zakwaterowanie w  hotelu 
w okolicach Oxfordu. Nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Oxfordu, określanego miastem 
malowniczych wież, w którym siedzibę ma naj-
starszy uniwersytet w anglojęzycznym świecie. 
Na tej elitarnej uczelni nauki pobierali m.in. 
dziewiętnastowieczny poeta Oscar Wilde, C.S. 
Lewis („Opowieści z Narnii”) czy J.R.R Tolkien, 
twórca Hobbitta, Władcy Pierścieni i  innych 
wspaniałych dzieł. Budynki uniwersytetu 
stanowiły plany zdjęciowe dla wielu filmów 
m.in. Jamesa Bonda czy też Harrego Pottera. 
Spacer po historycznym centrum miasta. Na-
stępnie przejazd do Bath i objazd piętrowym 
autobusem pięknego miasta słynącego z wód 
termalnych oraz zwiedzanie rzymskich łaźni 
(UNESCO) - jednego z najlepiej zachowanych 
stanowisk archeologicznych w Europie. Przejazd 
do hotelu w okolicach Salisbury - Amesbury. 
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Stonehen-
ge, gdzie znajdują się tajemnicze, megalityczne 
kamienne kręgi (UNESCO) i gdzie do tej pory 
w czasie przesilenia letniego odbywają się zloty 
neodruidów. Następnie przejazd przez malow-
nicze wybrzeże południowej Anglii do Brighton. 
Chwila relaksu w  słynnym kurorcie. Wizyta 
w oszałamiającym ekscentryczną architekturą 
Royal Pavillion - letniej rezydencji Jerzego IV 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Przejazd w okolice 
Londynu na nocleg. (Trasa ok. 250 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd komunikacją miejską do centrum Lon-
dynu, wizyta pod pałacem Buckingham, a na-
stępnie czas wolny w centrum stolicy. Chętnym 
proponujemy zakupy na Oxford Street, a tym 

niezainteresowanym zakupami eksplorowa-
nie miasta we własnym zakresie (np. Muzeum 
Brytyjskie lub Galeria Narodowa). Po południu 
przejazd do Folkstone i przeprawa Eurotune-
lem do Francji. Nocny przejazd przez Holandię 
i Niemcy, podczas przejazdu planowane są krót-
kie postoje. (Trasa ok. 1150 km do granic Polski).
 Dzień 8  Przyjazd do Polski w  godzinach 
porannych (Torzym ok. 08.30). 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **/*** - wygodnie położone poza zwiedza-
nymi miastami. Pokoje: funkcjonalnie urządzone 
wszystkie 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienkami. Do dyspozycji gości: restauracja, 
bar, często lobby z TV. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (wc, bar, video, klimaty-
zacja), przeprawa Eurotunelem lub promem, 
zakwaterowanie w hotelu j.w. (6 rozpoczętych 
dób hotelowych), 6 śniadań kontynentalnych, 
opiekę pilota, program turystyczny j.w., ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu, miejscowych przewodników, rejsu 
po Tamizie, systemu TGS (razem ok. 250 GBP/
os., płatne na miejscu) oraz pozostałych, nie 
ujętych powyżej kosztów. Bilety komunikacji 
miejskiej na terenie Londynu (wg programu) 
płatne dodatkowo ok. 10 GBP/dzień/os., taksa 
turystyczna w hotelu w Niemczech ok. 3 EUR/os. 
Istnieje możliwość dopłaty do 5 obiadokolacji 
(od dnia 2 do dnia 6 włącznie) - cena podana 
w systemie rezerwacyjnym.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Londyn - jedna z najciekawszych metropolii świata • królewskie rezydencje - Hampton Court i Windsor • Oxford - miasto malowniczych 
wież • rzymskie łaźnie w Bath • tajemnica Stonehenge • Royal Pavillion - letnia rezydencja Jerzego VI • klifowe wybrzeże południowej Anglii

Anglia Królewska

ANGLIA

Oksford

Londyn

Francja

Walia

Belgia

Brighton

Hampton
Court

WindsorBath
Stonehenge

Salisbury

Pełna oferta wycieczek do Wielkiej 
Brytanii dostępna 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

1770 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1899 3499

Maj od 1770 3270

Czerwiec od 1999 3430

Lipiec od 1899 3470

Sierpień od 1899 3499

Wrzesień od 1799 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

Dopłata za obiadokolacje od 490 

Kod imprezy: ANG

      –› Tour Guide System 

8
dni

więcej na: R.pl
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Europa Wielka Brytania i Irlandia

Anglia, Walia i Szkocja 
– W służbie Jej Królewskiej Mości
W programie: Anglia, Szkocja, Walia, Kornwalia • Canterbury – duchowa stolica Anglii • Miasto Williama Szekspira - Stradford upon Avon • magia 
Harrego Pottera - Alnwick Castle • Średniowieczny York • Edynburg - stolica królestwa ze słynnym zamkiem na skale • Liverpool - miasto Beatlesów 

• Cardiff – stolica Walii • Eden Project - zielone serce Kornwalii • tajemnica Stonehenge • Londyn - najciekawsza metropolia Świata

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Niemcy. Zakwaterowanie i noc-
leg w okolicach Dortmund - Antwerpia. (Trasa 
od granic Polski ok. 800 km). 
 Dzień 2  Śniadanie i wykwaterowanie. Prze-
jazd do Francji. Przeprawa Eurotunelem lub pro-
mem do Wielkiej Brytanii. Wizyta w uroczym 
Canterbury, zwanym kolebką kultury Anglii, 
będącym siedzibą duchowej głowy kościoła 
anglikańskiego, arcybiskupa Canterbury. Spacer 
po średniowiecznych uliczkach Starego Miasta 
i wizyta we wspaniałej katedrze gotyckiej, której 
budowę rozpoczęto w VII wieku. Przejazd i za-
kwaterowanie w hotelu w okolicach Londynu. 

(Trasa ok. 500 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd komunikacją 
miejską do centrum Londynu. Następnie zwie-
dzanie z  lokalnym przewodnikiem Tower of 
London - wspaniałej, średniowiecznej twierdzy, 
która wraz ze Skarbcem Królewskim stanowi 
jeden z najważniejszych zabytków Londynu. 
W skarbcu znajdują się m.in. największy bry-
lant świata oraz insygnia królewskie. Zobaczymy 
też słynny most zwodzony - Tower Bridge. Rejs 
statkiem wycieczkowym po Tamizie. Kolejnym 
punktem programu będzie Opactwo Westmin-
sterskie, jedna z najważniejszych świątyń an-
glikańskich oraz miejsce koronacji i pochówku 

królów Anglii. Wizyta w XVII-wiecznej katedrze 
św. Pawła, z drugą co do wielkości kopułą na 
świecie (117 m wysokości). Powrót do hotelu na 
nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Stradford upon Avon - miasta Wil-
liama Szekspira. Spacer śladami wielkiego dra-
maturga, m.in. zobaczymy dom, w którym się 
urodził i kościół św. Trójcy, który jest miejscem 
pochówku pisarza i jego rodziny. Wizyta w War-
wick Castle - imponującym średniowiecznym 
zamku, malowniczo położonym na wzgórzu. 
Przejazd do hotelu w okolicach Leeds, zakwa-
terowanie i nocleg. (Trasa ok. 350 km). 

 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do miasta York. Podczas spaceru zoba-
czymy przede wszystkim jedną z największych 
katedr gotyckich w Północnej Europie - York 
Minster (z zewnątrz) i najlepiej zachowaną, śre-
dniowieczną ulicę Shambles. Przejazd do Zamku 
Alnwick, drugiego po Windsorze, największego 
zamku w Wielkiej Brytanii, który służył jako plan 
zdjęciowy dla wielu filmów, w tym wszystkich 
części Harrego Pottera. Przejazd do hotelu 
w okolicach Edynburga, zakwaterowanie i noc-
leg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd do Edynburga, będącego stolicą 

ANGLIA

WALIA

SZKOCJA

Stradford upon Avon

YorkLeeds

Birmingham

Alnwick

Edynburg

Liverpool

Cardiff

Exeter

Londyn Canterbury

Stonehenge
Eden

Project

Francja

Irlandia
Płn.
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n
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a

      –› Tour Guide System 

12
dni
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Europa Wielka Brytania i Irlandia

Szkocji od XV w., którego średniowieczne Stare 
Miasto i georgiańskie Nowe Miasto zostały włą-
czone na listę dziedzictwa UNESCO. Spacer po 
mieście: Royal Mile (główna ulica starego mia-
sta) łącząca pałac Hollyroodhouse (oficjalna 
rezydencja brytyjskich monarchów w Szkocji) 
z zamkiem Edinburgh Castle (insygnia królew-
skie i Kamień Przeznaczenia), katedra St. Giles, 
ulice Cowgate i  Grassmarket, George Street 
i Princess Street, imponujące budynki Register 
House oraz Royal Bank of Scotland. Wizyta 
w zamku edynburskim. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicach Edynburga lub Carlisle i nocleg. 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Liverpoolu, krótki spacer nad rzeką 
Mersey po Dokach Alberta, które są wspaniałym 
przykładem dawnej zabudowy portowej, dzięki 
czemu zostały wpisane na listę UNESCO. Wizyta 
w Domu Beatlesów. Przejazd do hotelu w oko-
licach Birmingham. Zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa ok. 500 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Cardiff, stolicy Walii. Zwiedzanie 
normandzkiego zamku, który jest największą 
atrakcją turystyczną Walii. Komnaty zamkowe 
są wspaniałym przykładem XIX wiecznego 
neogotyku wiktoriańskiego. Podjedziemy rów-
nież pod budynek Parlamentu Walii. Przejazd 
w kierunku Kornwalii. Zakwaterowanie i nocleg 
w pobliżu Exeter. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do jednego 
z największych parków botanicznych w Euro-
pie - Eden Project. W miejscu starego kanionu 
powstał ogromny kompleks w którym zgroma-

dzono ponad 18 tysięcy gatunków roślin z wielu 
stref klimatycznych całego świata. Następnie 
udamy się do najbardziej na zachód wysu-
niętego punktu Wielkiej Brytanii Land’s End. 
Spacer po malowniczym wybrzeżu klifowym. 
Powrót do hotelu w okolicach Exeter. Nocleg. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 10  Śniadanie, wykwaterowanie. Prze-
jazd do Stonehenge, gdzie znajdują się tajem-
nicze, megalityczne kamienne kręgi (UNESCO) 
i gdzie do tej pory w czasie przesilenia letniego 
odbywają się zloty neodruidów. Przejazd do 
Londynu. Spacer po centrum m. in. Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus, China Town. Wieczór 
spędzimy w centrum Londynu, w okolicy West 
End - klimatycznej dzielnicy teatrów, rozrywki 

i muzyki, będącego jednym z najbardziej tętnią-
cych życiem miejsc w stolicy Wielkiej Brytanii. 
Nocleg w okolicach Londynu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
przejazd komunikacją miejską do centrum Lon-
dynu, wizyta pod Pałacem Buckingham, a na-
stępnie czas wolny w centrum stolicy. Chętnym 
proponujemy zakupy na Oxford Street a tym 
niezainteresowanym zakupami eksplorowa-
nie miasta we własnym zakresie (np. Muzeum 
Brytyjskie lub Galeria Narodowa). Po południu 
przejazd do Folkestone i przeprawa Eurotune-
lem do Francji. Nocny przejazd przez Belgię, 
Holandię i Niemcy, podczas przejazdu plano-
wane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1150 km do 
granic Polski). 

 Dzień 12  Przyjazd do Polski w godzinach 
porannych (Torzym ok. 09.00).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzeal-
nych. 
HOTELE
Hotele**/*** - wygodnie położone poza zwie-
dzanymi miastami. Pokoje: funkcjonalnie 
urządzone wszystkie 2 - osobowe (możliwość 
dostawki) z  łazienkami. Do dyspozycji gości: 
w hotelu restauracja, bar, często lobby z TV. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Katego-
ria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (wc, bar, video, klimaty-
zacja), przeprawę Eurotunelem lub promem, 
zakwaterowanie w hotelach 2/3* (10 rozpoczę-
tych dób hotelowych), 10 śniadań, opiekę pilo-
ta, program turystyczny j. w, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, usług lokalnych przewodników, ze-
stawu Tour Guide. Orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie: ok. 300 GBP/os (płatne 
na miejscu). Przejazdy komunikacją miejską 
w Londynie (wg programu) płatne dodatkowo 
ok. 10 GBP/os/dzień. Taksa turystyczna w ho-
telu w Niemczech/Belgii ok. 3 EUR/os (płatne 
na miejscu).
Istnieje możliwość dopłaty do 9 obiadokolacji 
(od dnia 2 do dnia 10 włącznie) - cena podana 
w systemie rezerwacyjnym.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

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

Zachęcam do niezwykłej i obszernej 
podróży po Wyspach Brytyjskich. 
Będziemy podróżować śladami 
dawnych i współczesnych władców 
Imperium przez angielskie i szkockie 
miasta i wioski. Od kosmopoli-
tycznego Londynu, przez surowe 
krajobrazy Szkocji po malownicze 
wybrzeże Kornwalii.

Ewa Dąbrowska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: WKB

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3399 5970

Maj od 3199 5549

Czerwiec od 3349 5849

Lipiec od 3399 5970

Sierpień od 3349 5970

Wrzesień od 3249 5720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3499 

Dopłata za pok. 1 os. od 1450 

więcej na: R.pl



26

Europa Wielka Brytania i Irlandia

Welcome to London 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Londynu i transfer do hotelu. Złożenie ba-
gaży w przechowalni. Spotkanie informacyjne. 
Następnie przejazd komunikacją miejską do 
centrum i  spacer po tętniącej życiem i  ko-
smopolitycznej stolicy Wielkiej Brytanii: pałac 
Buckingham, Houses of Parliament i Big Ben, 
Downing Street, Piccadilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgar Square, Galeria Narodowa. 
Wieczorem dla chętnych kolacja w restauracji 
(za dodatkową opłatą). Powrót do hotelu, za-
kwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Tower of 
London - to wspaniała, średniowieczna twier-
dza, która wraz ze Skarbcem Królewskim stano-
wi jeden z najważniejszych zabytków Londynu. 
W skarbcu znajdują się m.in. największy brylant 
świata oraz insygnia królewskie. Zobaczymy też 

słynny most zwodzony - Tower Bridge. Następ-
nie proponujemy rejs statkiem wycieczkowym 
po Tamizie. Kolejnym punktem programu bę-
dzie zwiedzanie Opactwa Westminster - jednej 
z najważniejszych świątyń anglikańskich oraz 
miejsca koronacji i pochówków królów Anglii. 
Przejazd do Kensington Palace - od XVII w. ulu-
bionej rezydencji panujących monarchów. Ken-
sington Palace było oficjalną siedzibą księżnej 
Diany aż do jej śmierci, obecnie zamieszkane 
jest przez księcia Williama i księżną Kate. Wie-
czorem dla chętnych (za dodatkową opłatą) ko-
lacja w tradycyjnym londyńskim pubie. Powrót 
do hotelu na nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie wzniesio-
nej w XVII w. katedry św. Pawła z drugą co do 
wielkości kopułą na świecie (117 m wysokości). 
Następnie przejazd do największego w Europie 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
które, oprócz 380 figur znanych osobistości 
ze świata sportu, rozrywki i  polityki oferuje 

niezapomniane atrakcje. Dla chętnych wizyta 
w British Museum będącym jednym z najwięk-
szych muzeów historii starożytnej lub czas 
wolny - proponujemy eksplorowanie miasta we 
własnym zakresie albo zakupy na Oxford Stre-
et (najsłynniejsza ulica handlowa Londynu). 
Wieczorem dla chętnych (za dodatkową opłatą 
ok. 55 GBP/os., w godzinach 18:00-24:00, re-
alizowany przy minimum 10 osobach chętnych) 
bankiet średniowieczny w lochach doków przy 
Tower of London: pokazy walk rycerskich, 
a także wspólna kolacja oraz zabawa z tańcami 
w strojach średniowiecznych. Powrót do hotelu 
na nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko. Powrót do Polski. 
Uwaga! W  przypadku wczesno-porannych 
godzin powrotów do Polski śniadanie w formie 
suchego prowiantu. W przypadku wieczorne-
go lotu powrotnego za dodatkową opłatą (ok. 
28 GBP/os.) dalsze zwiedzanie Londynu - np. 
Muzeum Historii Naturalnej czy London Eye. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program turystyczny jest realizowany środkami 
komunikacji publicznej. 
Jeśli posiadają Państwo paszport sugerujemy 
jego zabranie ze względu na sprawniejszą 
odprawę na lotnisku w Londynie (nie dotyczy 
dzieci do lat 12).
HOTELE
Hotele ** / *** - wygodne hotele położone nie-
daleko centrum miasta (II - III strefa) w pobliżu 
stacji metra. Pokoje: 1- i 2 - osobowe (możliwość 
dostawki) z łazienkami i wc. Do dyspozycji go-
ści: w hotelu restauracja, bar, często lobby z TV. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Katego-
ria lokalna: **/***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Londyn - Polska, transfe-
ry lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelu (3 rozpoczęte doby 
hotelowe), 3 śniadania kontynentalne, opiekę 
pilota, program turystyczny j.w., ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu, rejsu po Tamizie, systemu Tour Guide 
oraz usług przewodników lokalnych (razem ok. 
180 GBP/os., płatne na miejscu), biletów komuni-
kacji miejskiej (ok. 10 GBP/os. dziennie) oraz kola-
cji w restauracjach (ok. 18 GBP/os./jedna kolacja), 
kosztu bankietu średniowiecznego ok. 55 GBP/os. 
oraz dodatkowych, nie ujętych powyżej kosztów.

W programie: Big Ben i Tamiza • Piccadilly Circus • Tower of Londyn i bankiet średniowieczny w lochach doków przy Tower • katedra św. Pawła 

• przebogate British Museum • Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s • zakupy na Oxford Street

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

1599 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1799 2999

Maj od 1749 2849

Czerwiec od 1770 2970

Lipiec od 1699 2920

Sierpień od 1699 2899

Wrzesień od 1599 2770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1830 

Dopłata za pok. 1 os. od 550 

Kod imprezy: LLO

      –› Tour Guide System  

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

4
dni
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu do Keflaviku na poszczególnych lotniskach. 
Rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
Przylot do Keflaviku i transfer do hotelu w oko-
licy Reykjaviku, nocleg. Tego dnia nie ma kolacji 
(dotyczy Klientów, którzy wykupili taką opcję). 
(Trasa ok. 50 km) .
 Dzień 2  Po śniadaniu wycieczka na tzw. 
Złoty Krąg. Przejazd w kierunku jednego z naj-
bardziej imponujących wodospadów Islandii 
zwanego islandzkim cudem natury - wodospa-
du Gullfoss („złoty wodospad”), który osiąga 
wysokość 32 m. Po drodze odwiedzimy krater 
Kerið oraz stadninę Friðheimar, w której pod-
czas krótkiego spektaklu podziwiać będziemy 
islandzkie konie. Następnie udamy się w stronę 
obszaru geotermalnego gdzie znajdują się dwa 
gejzery: Geysir i Strokkur - ten ostatni wybucha 
co kilka minut. Należy pamiętać o zachowa-
niu ostrożności i nie zbliżaniu się zbytnio do 
gejzerów żeby uniknąć poparzenia. Pomiędzy 
błotnymi kociołkami wytyczone są piesze szlaki, 
z których nie wolno zbaczać. Kolejny przystanek 
to Park Narodowy Þingvellir nad brzegami naj-
większego islandzkiego jeziora, leżący na styku 
płyt tektonicznych, gdzie występuje wzmożona 

aktywność sejsmiczna i wulkaniczna, a ziemia 
poprzecinana jest licznymi szczelinami, najwięk-
sza z nich tworzy głęboki wąwóz Almannagia. 
Obszar parku w 2004 r. został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
w hotelu i wyjazd w kierunku Akureyri - głów-
nego miasta północnej Islandii. Po drodze zoba-
czymy m.in. imponujące wodospady Barnafoss 
i Hraunfossar, ten ostatni wypływa spod warstwy 
zastygłej lawy. Kolejny przystanek to Deildartun-
guhver - największe źródło geotermalne w Euro-
pie zaopatrujące w wodę dwa islandzkie miasta 
Akranes i  Borgarnes. Następnie odwiedzimy 
skansen Glaumbær gdzie można podziwiać 
charakterystyczne dla dawnej Islandii torfowe 
domki. Dojazd do, położonego nad fiordem 
Eyjafjörður i otoczonego wysokimi na 1500 m 
n.p.m. górami, Akureyri. Spacer po urokliwym 
miasteczku. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w okolicach Akureyri. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd do Godafoss zwanego Wodospa-
dem Bogów - 12 m długości i 30 m szerokości. 
Następnie udamy się nad przepiękne jezioro 
Myvatn, powstałe 2300 lat temu, czwarte co 

do wielkości jezioro Islandii (pow.38 km2). 
Zobaczymy tam tzw. pseudokratery, powstałe 
w wyniku hydrowulkanicznej eksplozji i prze-
spacerujemy się po Dimmuborgir - niezwykłym 
labiryncie utworzonym z lawy. Następnie postój 
przy gorących błotach w  okolicach wulkanu 
Krafla. Przejazd malowniczą trasą w kierunku 
jednego z najpotężniejszych wodospadów na 
Islandii i w Europie - Dettifoss. Po wizycie nad 
wodospadem dalsza podróż do hotelu w okolicy 
Egilsstadir lub Breiðdalsvík. (Trasa ok. 360 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd trasą widokową wzdłuż obfitującego 
w fiordy wschodniego wybrzeża Islandii w kie-
runku miasteczka Höfn. Zamieszkiwane przez 
ok. 2000 mieszkańców Hofn słynie z pięknego 
położenia - nad fiordem Hornafjörður z wido-
kiem na drugi co do wielkości lodowiec Europy - 
Vatnajökull. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
(Trasa ok. 260 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd w kierunku laguny Jökulsárlón. Podczas 
podróży wzdłuż południowo-wschodniego wy-
brzeża wyspy będziemy mogli podziwiać maje-
statyczne jęzory lodowca Vatnajökull. Następnie 
czeka nas niezapomniany rejs wśród potężnych 
gór lodowych po przepięknej lagunie Jökulsár-
lón. Po rejsie przejazd przez pola zastygłej lawy 
Skeidarársandur i wizyta na plaży Reynisfjara 
słynącej z czarnego piasku i bazaltowych klifów. 
W okresie lęgowym gniazdują tu tysiące ptaków, 
m.in. znane z sympatycznego wyglądu masko-
nury. Po drodze do hotelu przystanek na zdjęcia 
przy słynnym wulkanie Eyjafjallajökull, którego 
erupcja w 2010 roku sparaliżowała transport lot-
niczy w Europie. Dojazd na nocleg w okolicach 
Hvolsvollur. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie z ho-
telu, wyjazd w kierunku Reykjaviku i zwiedzanie 
miasta. Zobaczymy m.in. łódź wikingów będącą 

symbolem miasta, dom Höfdi, Hallgrimskirkja, 
katedrę, parlament, a także oryginalny budynek 
centrum muzealnego Perlan (Perła), którego 
jedną z atrakcji jest taras widokowy z piękną 
panoramą na Reykjavík. Przejazd w kierunku 
jedynego w  swoim rodzaju geotermalnego 
spa - Blue Lagoon. Woda w kąpielisku ma stałą 
temperaturę 37-39 st. C i pochodzi z głębokości 
2000 m, a zawarte w niej sole mineralne mają 
szereg właściwości zdrowotnych. W cenę biletu 
wstępu wliczony: ręcznik, maska błotna oraz 
drink powitalny. Dojazd na nocleg w okolicach 
Reykjaviku. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu (maksymalnie do godz. 11:00) i czas wol-
ny. Dla chętnych (za dodatkową opłatą, ok 115 
EUR/os.) możliwość popłynięcia na „wielorybie 
safari”. (Uwaga, w zależności od godzin lotów, 
możliwe jest przesunięcie safari na inny dzień). 
Następnie transfer na lotnisko w Keflaviku. Wy-
lot do Polski.(Trasa ok. 50 km).
Uwagi! Program lub jego kolejność może ulec 
zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach mu-
zealnych.
HOTELE
Hotele **/***, a  także pensjonaty o  bardzo 
skromnym wyposażeniu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki) z  łazienkami i  wc. Do dyspozycji 
gości: śniadania w formie bufetu, a za dopłatą 
obiadokolacje (6). Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, przejazdy autokarem, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), 7 śniadań w formie bufetu, program tu-
rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: uczestnictwa 
w programie zwiedzania, dodatkowych posił-
ków. Koszt uczestnictwa w programie tj.: koszt 
biletów wstępu, rejsu, opłat za przewodników, 
opłat rezerwacyjnych, napiwków to ok. 210 EUR/
os. (płatne na miejscu pilotowi). Fakultatywnie: 
„wielorybie safari” - ok.115 EUR/os..
Możliwa dopłata do 6 obiadokolacji (cena w sys-
temie rezerwacyjnym).

W programie: Reyjkjavik - stolica Islandii • na styku płyt tektonicznych - gorące gejzery i wulkany • malownicze wodospady • fiordy i zapierające 
dech w piersiach klify • Blue Lagoon - nietypowe SPA

Dookoła Islandii 8
dni

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice  
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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

7749 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 8349 14499

Czerwiec od 8449 14499

Lipiec od 8799 14620

Sierpień od 7749 13999

Wrzesień od 8180 13870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8199 

Dopłata za pok. 1 os. od 2300 

Dopłata do obiadokolacji 2320 

Kod imprezy: ISO

więcej na: R.pl
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W programie: norweskie miasta – Oslo i Trondheim • majestatyczne fiordy • koło podbiegunowe • Nordkapp - tego nie zapomnisz! • Lofoty 

• Droga Reniferów przez Laponię • Rovaniemi - Wioska Świętego Mikołaja • dwie stolice – Helsinki i Sztokholm • super rejs promem na trasie 
Turku-Sztokholm

Skandynawia  
– Nordkapp i Lofoty po koło podbiegunowe 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu do Oslo-Torp na poszczególnych lotniskach. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/
rozklady. Wylot do Oslo-Torp. Po przylocie 
transfer do hotelu w okolicy Sandefjord. Zakwa-
terowanie (doba hotelowa rozpoczyna się ok.14-
15:00) i nocleg. Tego dnia nie ma kolacji (dotyczy 
Klientów, którzy wykupili pakiet kolacji).
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Oslo. Zwiedzanie stolicy Norwe-
gii z lokalnym przewodnikiem - Park Frogner, 
będący jednocześnie muzeum rzeźb Gustawa 
Vigelanda, przedstawiającymi wszystkie stadia 
ludzkiego życia. Dalej przejazd do centrum mia-
sta gdzie zobaczymy m.in. główną ulicę miasta 
- Karl Johans Gate, Pałac Królewski, Storting, 

czyli budynki Parlamentu oraz Ratusz (budynki 
oglądane z zewnątrz). Wizyta na Bygdoy - „pół-
wyspie Muzeów”, gdzie zobaczymy unikalny 
skansen z budynkami z różnych regionów Nor-
wegii i muzeum statku Fram. Następnie podzi-
wianie panoramy Oslo ze skoczni Holmenkollen. 
Po zwiedzaniu przejazd trasą widokową wzdłuż 
jeziora Mjosa w okolice miasteczka Vinstra na 
nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd urzekającą górską doliną Gudbrands-
dalen do miasteczka Dombas leżącego u podnó-
ża płaskowyżu Dovre. Przejazd przez płaskowyż 
i dolinę Drivdalen w kierunku Trondheim. Zwie-
dzanie Trondheim - spacer po uliczkach starego 
miasta zabudowanego charakterystycznymi do-
mami z drewnianymi fasadami, po drodze zoba-

czymy m.in. zabytkowy, drewniany most miejski, 
urokliwą dzielnicę Bakklandet oraz zwiedzimy 
średniowieczną Katedrę Nidaros. Czas wolny, 
a następnie przejazd wzdłuż fjordu na nocleg 
w okolicach Steinkjer. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
udamy się wzdłuż jeziora Snasa i doliny Nam-
dalen do Nordland, prowincji obfitującej w licz-
ne jeziora. Podróż pośród górskich krajobrazów 
Nordland. Następnie przejazd drogą prowadzą-
cą przez dolinę Dunderlandsdalen. Przekrocze-
nie Kręgu Polarnego i wizyta w centrum tury-
stycznym Polarsirkelsenteret. Przejazd przez 
malowniczy płaskowyż Saltfjellet, a następnie 
wycieczka na obserwację Salstraumen - najsil-
niejszego prądu pływowego świata. W cieśni-
nie o szerokości 150 metrów i długości 3 kilo-

metrów, gdzie łączą się 2  fiordy: Saltenfjord 
i Skjerstadfjord co sześć godzin przepływa 400 
milionów metrów sześciennych wody z prędko-
ścią do 20 węzłów (37 km/godz.). Woda tworzy 
wiry o średnicy do 10 metrów i 5 metrów głębo-
kości. Poziom wody podnosi się najgwałtowniej 
w czasie pełni i nowiu księżyca, a wiry można 
obserwować z mostu, lub z brzegu. (wycieczka 
uzależniona od liczby chętnych i warunków po-
godowych). Dojazd na nocleg w okolicach Bodo. 
(Trasa ok. 580 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
pakiet śniadaniowy), wykwaterowanie i prze-
jazd w kierunku przeprawy promowej w Bodo 
skąd popłyniemy w ok. 3 godzinny rejs wido-
kowy do znajdującego się na archipelagu lofoc-
kim miasteczka - Moskenes. Lofoty, ciągnące się 
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice  

      –› Tour Guide System 

13
dni
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112 km wzdłuż wybrzeża, uważane są za jedno 
z najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Podczas 
przejazdu przez archipelag zobaczymy urocze 
wioski z charakterystyczną architekturą (czer-
wone domki na palach), zatrzymamy się na 
pięknej, piaszczystej plaży w Ramberg w oto-
czeniu ostrych szczytów górskich oraz odwie-
dzimy muzeum Wikingów - Lofotr. Przejazd 
na nocleg w jednym z hoteli na Lofotach lub 
Vesteralen. (Trasa ok. 250 km).
Uwaga! W niektórych terminach zamiast rej-
su Bodo - Moskenes możliwa zamiana na rejs 
Skutvik - Svolvaer
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd malowniczą trasą przez wyspę Hinnoya 
należącą do archipelagu Vesteralen będącą 
jednocześnie największą wyspą kontynentalnej 
części Norwegii. Przeprawa potężnym mostem 
przez Tjeldsundet na stały ląd i podróż w kierun-
ku Narwiku - miasta słynnego z walk w czasie II 
Wojny Światowej, w których brali udział Polacy. 
Wizyta na cmentarzu wojskowym z mogiłami 
polskich żołnierzy. Następnie przejazd trasą 
widokową przez surowe tereny północnej Nor-
wegii do miejscowości Tromso zwanego „bramą 
Arktyki”. To stąd w XIX i XX wieku wyruszały 
najbardziej znane ekspedycje polarne m.in. 
Roalda Amundsena, Umberto Nobile i Fridtjofa 
Nansena. W mieście znajduje się najdalej na 
północ położony uniwersytet, katedra, ogród 
botaniczny, a także browar. Wieczorny spacer 
po mieście. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy 
Tromso. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i podróż w kierunku Alta. Po drodze czekają 
nas 2 przeprawy promowe, a dalej trasa po-
dróży wiedzie wybrzeżem fiordu Lyngen, gdzie 
podziwiać będziemy pasmo górskie Lyngen 
Alps, a następnie niezapomniane widoki nad 
fiordem Kvaenangen. Dojazd do niewielkiej 
osady położonej nad fiordem Jokelfjord, skąd 
widoczny jest jęzor lodowca Øksfjordjøkelen. 
Dla chętnych za dodatkową opłatą (ok. 500 
NOK/os.) wyprawa szybką łodzią (RIB) pod ję-
zor lodowca. Następnie dalsza podróż wybrze-
żem fiordów w kierunku Alta przez największe 
miasto prowincji Norwegii - Finnmark. Przejazd 
przez bezludne tereny Sennalandet i Breidalen 
w kierunku Skaidi. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wyjazd na Nordkapp. Trasa prowadząca do 
najdalej na północ wysuniętego punktu Europy, 
wiedzie przez dzikie tereny prowincji Finnmark, 
wzdłuż pięknego, rozległego Porsangerfjordu. 
Przejazd Nordkapptunnelen, jednym z najdłuż-
szych podwodnych tuneli drogowych na świe-
cie, którym dotrzemy na wyspę Mageroya, na 
której znajduje się Przylądek Północny. Dojazd 
do Honningsvag najdalej na północ położonego 
miasta na świecie i wizyta w Barze Lodowym. 
Przejazd do jednej z wiosek rybackich na wy-
spie na Birdsafari: rejs łodzią po Morzu Arktycz-
nym, podziwianie ptaków (m.in. maskonury, 
alki, głuptaki, bieliki) zamieszkujących wyspy 
i skały, które tworzą rezerwat (rejs uzależniony 
od warunków na morzu). Następnie udamy się 
w kierunku Nordkapp (wjazd na teren centrum 
turystycznego). Spacer po Nordkapphallen ze 
wspaniałym widokiem na Ocean Arktyczny. 
Zwiedzający otrzymują specjalny certyfikat, 
upamiętniający wizytę w  tym wyjątkowym 
miejscu. Powrót na stały ląd na nocleg w hotelu 
w Lakselv. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Podróż przez Lakslev - miejscowość 
położoną na południowym krańcu Porsanger-

fjordu. Z Lakselv dalsza podróż Drogą Reniferów 
do lapońskiego miasta Karasjok. Po przekrocze-
niu granicy z Finlandią w Karigasniemi, droga 
prowadzić będzie nad jeziorem Inari z 3000 
urzekających wysepek. Wizyta w wyjątkowym 
Siida - muzeum i skansenie - przedstawiającym 
naturę i kulturę Laponii. Dalej trasa na południe 
przebiega przez malowniczą fińską Laponię do 
Rovaniemi. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w okolicach Rovaniemi. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd w kierunku wioski świętego 
Mikołaja znajdującej się na kole podbieguno-
wym. Będzie możliwość uściśnięcia ręki św. Mi-
kołajowi i zrobienia sobie z nim zdjęcia (płatne 
dodatkowo: grupowe ok. 8 EUR/os, indywidu-
alne ok. 30 EUR/os.) oraz samodzielną eksplo-
rację wioski: odwiedziny w urzędzie pocztowy, 
z  którego Św. Mikołaj wysyła listy do dzieci 
z całego świata, zakup pamiątek lapońskich. 
Dla miłośników reniferów - możliwość wizyty 
w zagrodzie tych uroczych zwierzaków i nakar-
mienia ich soczystą gałązką (płatne dodatkowo 
ok. 7 EUR/os). Następnie podróż z Rovaniemi 
przez pokryte lasami tereny centralnej Finlan-
dii. Po drodze przerwa na odpoczynek w Oulu 
- tętniącym życiem mieście, pięknie położonym 
nad Zatoką Botnicką. Następnie przejazd przez 
krainę jezior w kierunku Jyvaskyla, miasta poło-
żonego na północnym krańcu jeziora Paijanne. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Jyvasky-
la. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do stoli-
cy Finlandii. Zwiedzanie Helsinek z  lokalnym 
przewodnikiem - Plac Senacki, Katedra, Sobór 
Uspieński, Kościół w Skale, pomnik Sybeliusa 
i port jachtowy. Czas wolny. Następnie przejazd 
do portu w  Turku. Ok. godz. 20:15 przepra-
wa promowa do Szwecji, jednym z  wielkich 
promów pasażerskich Silja Line. Prom oferuje 
różnego rodzaju atrakcje - od licznych sklepów, 
restauracji, barów, dyskotek po występy estra-
dowe. Nocleg na promie. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 12  Wczesne śniadanie na promie 
i ok. 06:10 przypłynięcie do Sztokholmu. Wy-
okrętowanie, a następnie zwiedzanie miasta 
z  przewodnikiem - objazd podczas którego 
zobaczymy m.in. budynki parlamentu, plac 
Gustawa Adolfa z Operą, Ratusz (z zewnątrz). 
Później spacer po starym mieście (Gamla Stan) 
z brukowanymi uliczkami wzdłuż których od 
kilku wieków stoją kamienice szwedzkich kup-
ców oraz Pałac Królewski. Następnie zwiedzi-
my jedno z najchętniej odwiedzanych obiektów 
w mieście –Muzeum Vasa, poświęcone okręto-
wi wojennemu, który zatonął w 1628 r. i został 
odnaleziony w 1956 r. Dalej przejedziemy do 
wpisanego na listę UNESCO Pałacu Drottning-
holm. Ta renesansowa budowla, nazywana jest 
szwedzkim małym Wersalem, i do dziś mieszka 
tu rodzina królewska. Zwiedzimy pałac i pięk-
ny ogród. Powrót do centrum i czas wolny. Dla 
chętnych (za dodatkową opłatą - ok. 40 EUR/
os) wizyta w  wyjątkowym muzeum zespołu 
Abba. Czas wolny. Nocleg w okolicach Söder-
tälje. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 13  Śniadanie (lub pakiety śniadaniowe, 
dla klientów wylatujących wczesnym rankiem), 
wykwaterowanie z hotelu (maksymalnie do godz. 
10:00). Następnie transfery na lotnisko Sztokhol-
m-Skavsta. Dokładne godziny transferów poda 
pilot Rainbow na miejscu. Wyloty do Polski.
Uwagi! Program może ulec nieznacznym zmia-
nom, kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
lub odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiek-
tach muzealnych.

HOTELE
Hotele *** - w dużych miastach hotele sieciowe 
najczęściej sieci Quality lub Scandic; na północy 
Skandynawii (poza dużymi miastami) możliwe 
zakwaterowanie w małych hotelach rodzinnych, 
(razem 11 rozpoczętych dób hotelowych). Po-
koje: wygodne pokoje 2-osobowe (możliwość 
dostawki; UWAGA!!! pokoje z 3 osobnymi łóżka-
mi na zapytanie) z łazienkami i wc, często z TV.
Wyżywienie: śniadania (najczęściej bufet).
Prom na trasie Turku-Sztokholm (Silja) - (1 roz-
poczęta doba hotelowa) - to jeden z najwięk-
szych promów na świecie z doskonałą infra-
strukturą rozrywkową. Do dyspozycji pasażerów: 
wewnętrzna uliczka o długości 140 m, przy której 
zlokalizowane są sklepy, świetne restauracje, 
puby, bary z karaoke, dyskoteka, kasyno oraz 
centrum odnowy biologicznej (sauna, jacuzzi). 
Kabiny: 4 - osobowe, wewnętrzne (z łazienka-
mi). Za dopłatą dostępne kabiny 2-osobowe 
(możliwe tylko w przypadku rezerwacji pokoi 
2-osobowych, a nie 3-osobowych) i 1-osobowe. 
Wyżywienie: śniadania (najczęściej bufet).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, przejazd komfortowym 
autokarem (klimatyzacja, wc, video, minibar), 
wszystkie przeprawy promami w  Norwegii 
(bez kabin - najczęściej siedzenia lotnicze), za-
kwaterowanie w hotelach jw. (11 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania (11) oraz na promie 
(1 rozpoczęta doba hotelowa) oraz 1 śniadanie; 
program turystyczny jw., opiekę pilota oraz 
ubezpieczenie TU Europa SA (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
uczestnictwa w programie zwiedzania (kosz-
tów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 
i atrakcji, rejsu Birdsafari, miejscowych prze-
wodników, opłat rezerwacyjnych, napiwków, 

systemu Tour Guide) - orientacyjny koszt to: 
Norwegia - ok. 2300 NOK/os., Szwecja i Finlan-
dia - ok. 100 EUR/os. (płatne na miejscu pilo-
towi). Fakultatywnie: rejs łodzią RIB Jokelfjord 
- ok. 500 NOK/os., muzeum zespołu Abba ok. 
40 EUR/os. Cena nie zawiera również dodat-
kowych posiłków, zdjęć u Św. Mikołaja i innych 
wydatków osobistych.
Możliwość dokupienia 11 obiadokolacji w ho-
telach (wg dopłaty w cenniku; w tym kolacja 
na promie Silja Turku - Sztokholm - w formie 
bogatego bufetu z napojami bezalkoholowymi 
oraz piwem i winem).

CENA OD

5670 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: FDL

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 6370 9949

Czerwiec od 7049 10199

Lipiec od 6049 10199

Sierpień od 5670 9699

Wrzesień od 5670 9870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6070 

Dopłata za pok. 1 os. od 2150 

Dopłata do kabiny 1-osobowej 640 

Dopłata do kabiny 2-os. 225 

Dopłata do obiadokolacji 1745 

więcej na: R.pl
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W programie: Królewskie Oslo • płaskowyż Dovre - przeprawy lokalnymi promami • fiordy - niezapomniane widoki • najpiękniejsze trasy Norwegii 
– Droga Atlantycka i Droga Trolli • imponujący Geirangerfjord • Dalsnibba – niezwykły punkt widokowy • lodowiec Briksdal 

• Bergen - czyli stara Norwegia • płaskowyż Hardangervidda

Norwegia – Fiordy - Droga Atlantycka
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Droga Atlantycka

Sølsnes
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Lillehammer
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice  

      –› Tour Guide System 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu do Oslo-Torp na poszczególnych lotniskach. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do hotelu 
w okolicy lotniska Oslo-Torp. Zakwaterowanie 
i czas wolny (doba hotelowa rozpoczyna się ok. 
godziny 15:00).
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Oslo. Zwiedzanie stolicy Norwe-
gii z lokalnym przewodnikiem - Park Frogner, 
będący jednocześnie muzeum rzeźby Gustawa 
Vigelanda, przedstawiający wszystkie stadia 
ludzkiego życia. Dalej przejazd do centrum mia-
sta gdzie zobaczymy m.in.: główną ulicę miasta 
- Karl Johans Gate, Pałac Królewski, Storting, 
czyli budynki Parlamentu oraz Ratusz (budynki 
oglądane z zewnątrz). Wizyta na Bygdøy - „pół-
wyspie Muzeów”, gdzie zobaczymy unikalny 
skansen z budynkami z różnych regionów Nor-
wegii i Muzeum Statku Fram. Następnie podzi-
wianie panoramy Oslo ze skoczni Holmenkollen.
Po zwiedzaniu przejazd trasą widokową wzdłuż 
jeziora Mjosa do Hamar, jednego z miast Igrzysk 
Olimpijskich w 1994 r. Dojazd do hotelu w okoli-
cy Hamar i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd pod skocznie narciarskie w Lilleham-
mer. Następnie udamy się, przez urzekającą 
górską dolinę Gudbrandsdalen, w  kierunku 
miasteczka Dombas leżącego u podnóża pła-
skowyżu Dovre. Po drodze zobaczymy kościółek 
słupowy w Ringebu. Przejazd przez płaskowyż 
i  dolinę Drivdalen w  kierunku Oppdal, skąd 
przeprawimy się trasą widokową prowadzącą 
przez góry oraz wzdłuż wybrzeży fiordów do 
położonego na północnym skraju „Krainy Fior-
dów” Kristiansund. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Kristiansund. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd ok. 6 km podmorskim tunelem - Atlan-

terhavstunnelen, łączącym Kristiansund z wyspą 
Averøy. Następnie uznawana za „norweską bu-
dowlę stulecia” oraz opisywana jako najlepsza 
wśród najbardziej znanych tras widokowych - 
Droga Atlantycka, która biegnie ostrymi zakrę-
tami przez niskie mosty nad otwartym oceanem, 
łącząc ze sobą kolejne niewielkie wyspy. Dalej 
przeprawimy się promem z Afranes do Solsnes, 
aby przejechać znaną Drogą Trolli i jej najbar-
dziej osławionym fragmentem - składającą się 
z 11 serpentyn - Drabiną Trolli. Po drodze podzi-
wiać będziemy potężny wodospad Stigfossen. 
Następnie przejazd w kierunku Linge - przepra-
wa promem do Eidsdal i dalej w kierunku Drogi 
Orłów, która poprowadzi nas do miejscowości 
Geiranger. Tu czeka nas rejs widokowy po naj-
słynniejszym fiordzie Norwegii - Geirangerfjor-
dzie, który w 2005 roku wpisany został na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Popłyniemy 
wśród pionowych skał wpadających wprost do 
morza i wodospadów sięgających nawet 250 
m wysokości. Po rejsie przejazd na nocleg do 
hotelu w okolicy Videseter. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie. 
Przy dobrej pogodzie możliwość wjazdu na 
górę Dalsnibba - punkt widokowy położony na 
wysokości 1500 m n.p.m. (wycieczka uzależ-
niona od ilości chętnych). Następnie przejazd 
trasą widokową wzdłuż wybrzeża Innvikfjordu. 
Dojazd do Briksdal i wycieczka pod jeden z ję-
zorów lodowca, która odbywa się specjalnie do 
tego celu przeznaczonymi pojazdami. Następnie 
drogami górskimi dostaniemy się do Førde. Do-
jazd na nocleg do hotelu w okolicy Førde. (Trasa 
ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Lavik. Przeprawa promowa przez 
najdłuższy fjord w  Norwegii - Sognefjord - 
do miejscowości Oppedal. Dalsza podróż do 
Bergen. Wizyta w  baśniowym Troldhaugen 
- posiadłości najsłynniejszego kompozytora 

norweskiego Edvarda Griega (dla chętnych, za 
dodatkową opłatą). Najpierw obejrzymy dom 
i ogród, a potem w sali z widokiem na fjord 
i hytte, w której komponował, będziemy mogli 
posłuchać 30-minutowego koncertu fortepia-
nowego utworów Griega. Następnie zwiedzanie 
miasta z lokalnym przewodnikiem, w programie 
m.in. wizyta na Torget - barwnym targu rybnym, 
stary port Bryggen z górującą nad nim średnio-
wieczną twierdzą Bergenhus i spacer po Tyske-
bryggen z charakterystycznymi drewnianymi 
budynkami. Przejazd kolejką na wzgórze Fløy-
en z którego rozpościera się piękna panorama 
na Bergen i fiordy. Po zwiedzaniu przejazd do 
hotelu w okolicy Bergen. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd z  Bergen trasą widokową wzdłuż 
fiordu Hardanger, przez który przeprawimy się 
imponującym mostem i  dalej będziemy po-
dróżować w kierunku miejscowości Geilo trasą 
prowadzącą przez malownicze, dzikie krajobra-
zy płaskowyżu Hardangervidda (największym 
plateau w  Europie), po drodze zobaczymy 
m.in. słynny wodospad Vøringsfossen. Z Geilo 
przejazd przez tereny górskie w kierunku hotelu 
w okolicy Sandefjord. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 8  Śniadanie (lub pakiety śniadaniowe 
dla klientów wylatujących wczesnym rankiem), 
wykwaterowanie z  hotelu (maksymalnie do 
godz. 11:00). Następnie transfery na lotnisko 
Oslo-Torp, wylot do Polski. 
Uwagi! Program może ulec zmianie. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***(razem 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych); w dużych miastach hotele sieciowe naj-
częściej sieci Scandic; na północy Skandynawii 
(poza dużymi miastami) możliwe zakwaterowa-
nie w małych hotelach rodzinnych. Pokoje:wy-
godne, 2-osobowe (możliwość dostawki. Uwa-
ga! Pokoje z 3 osobnymi łóżkami na zapytanie) 
z łazienkami i wc, często z TV. Do dyspozycji 
gości:w hotelu zazwyczaj restauracja, bar oraz 
recepcja. Wyżywienie:śniadania (najczęściej 
bufet). Kategoria lokalna:***/****.
Promy:lokalne - bez kabin i bez wyżywienia. 
Najczęściej fotele lotnicze.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, przejazd komfortowym 
autokarem (klimatyzacja, wc, video, minibar), 
wszystkie przeprawy promami w Norwegii (bez 
kabin - najczęściej siedzenia lotnicze), zakwate-
rowanie w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych), śniadania (7), program turystyczny 
jw., opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za 
przewodników lokalnych, opłat rezerwacyjnych, 
napiwków, atrakcji fakultatywnych oraz syste-
mu Tour Guide - orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie zwiedzania ok. 150 EUR/os. 
(płatne na miejscu pilotowi). Fakultatywnie: 
Troldhaugen + koncert ok. 26 EUR/os.. Cena nie 
zawiera również dodatkowych posiłków i innych 
wydatków osobistych.
Możliwość dokupienia 7 obiadokolacji w hote-
lach (wg dopłaty w cenniku).

CENA OD

3599 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

Kwintesencja Norwegii. W krainie 
fiordów, fjeldów, lodowców 
i majestatycznych Gór Skandynaw-
skich każdy znajdzie swój moment 
zachwytu i uwieczni na zdjęciu 
najpiękniejszy krajobraz na świecie. 
Na dokładkę odrobina historii i kul-
tury w Oslo, Bergen i Troldhaugen, 
czegóż chcieć więcej...

Agnieszka Lipowczyk
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: FDS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 4280 6470

Czerwiec od 3849 6399

Lipiec od 3599 6630

Sierpień od 3699 6630

Wrzesień od 3749 6270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4099 

Dopłata za pok. 1 os. od 1371 

Dopłata za obiadokolacje od 1170 

więcej na: R.pl
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Norwegia  
– Bergen i Stavenger - ukryte wśród fiordów
W programie: nadmorskie Bergen – targ rybny, drewniana zabudowa oraz malownicze góry • Stavanger – średniowieczna katedra Domkirke 

• rejs po Lysefjord – niezwykłe Preikestolen (tzw. Ambona) • kolejka Flåmsbana • najpiękniejsze norweskie fiordy – Geirangerfjord, Hardangerfjord 
oraz Sognefjord • wycieczka pod jęzor lodowcowy• imponująca Droga Trolli

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
do Bergen na poszczególnych lotniskach. Aktu-
alne rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/roz-
klady. Po przylocie transfer i zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Bergen i następnie czas 
wolny. Doba hotelowa rozpoczyna się ok. godz. 
15:00. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd trasą widokową w kierunku Stavanger 
- tętniącego życiem oraz kolorami miasta, które 

niegdyś słynęło z produkcji konserw rybnych, 
a obecnie jest norweskim centrum handlu ropą 
naftową. Na trasie dwie przeprawy promowe 
Halhjem-Sandvikvag oraz Mortavik-Arsvågen. 
Po dojeździe zwiedzanie Stavanger: urzekająca 
starówka z białymi drewnianymi domkami z ma-
łymi ogródkami pełnymi kwiatów i brukowanymi 
uliczkami wspinającymi się po pagórkach, zbu-
dowana z szarego kamienia w 1125 r. Katedra 
Stavanger Domkirke i kosmopolityczne centrum 
Stavanger. Na koniec odwiedzimy imponujący 

kompleks muzeum Ropy Naftowej (można tu 
m.in. zobaczyć zrekonstruowaną platformę 
wiertniczą oraz uczestniczyć w  symulowanej 
akcji ratowniczej). Zakwaterowanie i  nocleg 
w hotelu w okolicy Stavanger. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Stavanger. Czas wolny, a dla chęt-
nych (za dodatkową opłatą) niezapomniany 
ok. 3-godzinny rejs po fiordzie Lysefjord, uwa-
żanym za jeden z najpiękniejszych w Norwegii 
i  jedyna możliwość, aby podpłynąć pod naj-

słynniejszą, „pocztówkową” półkę skalną Nor-
wegii - Preikestolen (tłum. ambona). Następnie 
przejazd w  kierunku urokliwej miejscowości 
Norheimsund leżącej nad drugim najdłuższym 
fiordem Norwegii - Hardangerfjord, którego 
okolice słyną z wyjątkowej urody, łagodnego kli-
matu i tysięcy drzewek owocowych. Po drodze 
zobaczymy m.in. jeden z najciekawszych nor-
weskich wodospadów - „bliźniaczy” Latefossen, 
a następnie przeprawimy się przez Hardanger-
fiord z Jondal do Torviksbygd. Zakwaterowanie 

NORWEGIA
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w hotelu w okolicy Norheimsund. (Trasa ok. 
250 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd do Voss, skąd udamy się w  ok. 
2-godzinną podróż koleją, w tym słynną trasą 
kolejową - Flåmsbana, której pociągi poko-
nują odległość 20 km i ponad 860 m różnicy 
wysokości, żeby dotrzeć do ostatniej stacji, 
a  towarzyszą temu zapierające dech w pier-
siach widoki. Po dojeździe do Flam - uroczej 
miejscowości położonej w dolinie wśród gór na 
końcu Aurlandsfiordu, czas wolny. Dla chętnych 
(za dodatkową opłatą) przejazd na jeden z naj-
ciekawszych punktów widokowych w Norwegii. 
Stegastein to umieszczona 650 m nad wodą 
platforma widokowa zbudowana z  drewna 
i szkła, „wypuszczona” 30 m w głąb fiordu Au-
rlandsfjord - już sam podjazd górską drogą na 
Stegastein dostarcza niezapomnianych wrażeń. 
Następnie krótka przeprawa promowa z Fodnes 
do Manhaller przez największy fiord Norwegii 
- Sognefjord (po drodze do Fodnes przejazd 
najdłuższym tunelem drogowym świata Lear-
daltunel - 24,5km długości).). Dalej nasza tra-
sa prowadzić przez najwyższe pasmo górskie 
Norwegii - Joutunheim. Pojedziemy będzie 
narodowym szlakiem turystycznym Sognefjell, 
który w najwyższym punkcie osiąga wysokość 
1 434 m n.p.m. i oferuje widoki na ośnieżone 
szczyty górskie. Dojazd na nocleg w okolicach 
Boverdalen. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd w kierunku Geiranger (przy sprzyja-
jącej pogodzie wjazd na górę Dalsnibba - nie-
zwykły punkt widokowy położony na wysokości 
1500 m n.p.m.) i rejs po fiordzie, który w 2005 
roku wpisany został na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO - trasa wiedzie wśród piono-

wych skał wpadających wprost do morza i wo-
dospadów sięgających nawet 250 m wysokości. 
Następnie przejazd ekscytującą Drogą Orłów 
w kierunku Eidsdal. Kolejna przeprawa promo-
wa Eidsdal - Linge. Przejazd słynną Drogą Trolli 
z widokiem na wodospad Stigfossen i Ścianę 
Trolli. Dalej dojazd do Molde zwanego Miastem 
Róż. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Dla 
chętnych, za dodatkowa opłatą, przejazd na 
słynny punkt widokowy Varden - 407 m n.p.m. 
z przepiękną panoramą Molde, fiordów 
i widokiem na 222 szczyty górskie.
(Trasa ok. 290 km).
 Dzień 6  Po śniada-
niu i  wykwaterowaniu, 
przeprawa promowa do 
Vestnes i  przejazd do 
urokliwego, portowego 
miasta Alesund. Wjazd na 
punkt widokowy Aksla skąd 
rozpościera się przepiękny 
widok na ocean, góry i panoramę 
miasta (uzależniony od warunków pogo-
dowych), a następnie spacer po Alesund. Miasto 
spłonęło całkowicie w 1904 roku i zostało odbu-
dowane w stylu secesyjnym. Następnie przejazd 
do Briksdal i wycieczka pod Briksdalsbreen - je-
den z jęzorów lodowca Jostedalsbreen, która 
odbywa się specjalnie do tego celu przezna-
czonymi pojazdami. Potem drogami górskimi 
dojazd na nocleg do hotelu w okolicy Førde. 
(Trasa ok. 380 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd w kierunku Bergen. Po drodze prze-
prawa promowa Lavik - Oppedal przez So-
gnefjord. Wizyta w baśniowym Troldhaugen 
- posiadłości najsłynniejszego kompozytora nor-
weskiego Edvarda Griega. Najpierw obejrzymy 

dom i ogród, a potem w sali z widokiem na fjord 
i hytte, w której komponował, będziemy mogli 
posłuchać 30-minutowego koncertu fortepia-
nowego utworów Griega. Następnie spacer po 
Bergen z lokalnym przewodnikiem, w progra-
mie między innymi wizyta na Torget - barwnym 
targu rybnym, stary port Bryggen z górującą 
nad nim średniowieczną twierdzą Bergenhaus 
i spacer po Tyskebryggen z charakterystycz-
nymi drewnianymi budynkami oraz wstęp do 

muzeum Hanzy.(Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Śniadanie (lub pakie-

ty śniadaniowe, dla klientów 
wylatujących wczesnym 

rankiem), wykwaterowa-
nie z hotelu (maksymalnie 
do godz. 10:00). Następ-
nie transfery na lotnisko 

w Bergen, wylot do Polski. 
Dla chętnych (za dodatkową 

opłatą) wylatujących wieczo-
rem, przejazd do centrum Bergen, 

czas wolny, wjazd kolejką na wzgórze 
Fløyen, z którego rozpościera się piękna pano-
rama na Bergen i fiordy (wyjazd uzależniony od 
godzin przylotu i ilości chętnych). 
Uwagi! Program może ulec zmianie. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele *** (razem 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych); w dużych miastach hotele sieciowe naj-
częściej sieci Scandic; na północy Skandynawii 
(poza dużymi miastami) możliwe zakwatero-
wanie w małych hotelach rodzinnych. Pokoje: 
wygodne, 2 - osobowe (możliwość dostawki. 
Uwaga! Pokoje z 3 osobnymi łóżkami na zapy-
tanie) z łazienkami i wc, często z TV.

Do dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restau-
racja, bar oraz recepcja. Wyżywienie: śniadania 
(najczęściej bufet). Kategoria lokalna: ***/****. 
Promy: lokalne - bez kabin i bez wyżywienia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, przejazd komfortowym 
autokarem (klimatyzacja, wc, video, minibar), 
wszystkie przeprawy promami w Norwegii (bez 
kabin - najczęściej siedzenia lotnicze), zakwate-
rowanie w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych), śniadania (7), program turystyczny 
jw., opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
za przewodników lokalnych, opłat rezerwacyj-
nych, napiwków - orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie ok. 140 EUR/os. (płatne 
na miejscu pilotowi). Fakultatywnie: wjazd na 
Stegastein ok. 20 EUR/os.; wjazd na Varden 
ok. 15 EUR/os, wieczorne Bergen ok. 25 EUR/
os, rejs Lysefjord ok. 68 EUR/os. Uwaga, wjazdy 
na punkty widokowe uzależnione od warunków 
pogodowych i ilości chętnych. Cena nie zawiera 
również dodatkowych posiłków i innych wydat-
ków osobistych.
Możliwość dokupienia 7 obiadokolacji w hote-
lach (wg dopłaty w cenniku).

CENA OD

4080 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

Pełna oferta wycieczek po Skandy-
nawii dostępna na stronie R.pl

Przez krainę fiordów będziemy 
podróżować statkiem, autobusem, 
pociągiem i na piechotę. Odkryjemy 
naftowe Stavanger, hanzeatyckie 
Bergen i secesyjne Alesund. Velkom-
men til Norge!

Franciszek Bojańczyk
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: FBA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 4249 7470

Lipiec od 4249 7470

Sierpień od 4080 7299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4499 

Dopłata za pok. 1 os. od 1240 

Dopłata do obiadokolacji 1160 

więcej na: R.pl
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W programie: Kopenhaga - Mała Syrenka • norweskie miasta - Oslo i Trondheim • majestatyczne fiordy • koło podbiegunowe • Nordkapp - 
tego nie zapomnisz! • Droga Reniferów przez Laponię • Rovaniemi - Wioska Świętego Mikołaja • dwie stolice - Helsinki i Sztokholm 

• rejs promem na trasie Turku-Sztokholm

Skandynawia i Przylądek Północny

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. Po 
drodze krótkie postoje. Przyjazd do Świnoujścia, 
zaokrętowanie na prom płynący do Szwecji. Po-
czątek rejsu około godziny 22/23:00 - rejs trwa 
ok. 8 godzin. Nocleg na promie - zalecany nie-
wielki bagaż podręczny z rzeczami potrzebnymi 
na nocleg w kajucie - dla wygody uczestników 
bagaż główny zostaje w luku bagażowym. (Tra-
sa Poznań - Świnoujście ok. 350 km).
 Dzień 2  Przypłynięcie do Ystad, wczesne 
śniadanie na promie. Po wyokrętowaniu prze-
jazd w kierunku przeprawy nad Øresund na którą 
składa się most, sztuczna wyspa i tunel - łączą-
cej szwedzkie Malmö ze stolicą Królestwa Danii. 
Przejazd do centrum Kopenhagi - zwiedzanie 

miasta z lokalnym przewodnikiem: zobaczymy 
barokowy pałac królewski - Amalienborg, oficjal-
ną rezydencję duńskiej rodziny królewskiej oraz 
zamek Christianborg mieszczący Parlament, 
biura Premiera i Sąd Najwyższy Danii, gdzie od-
bywają się audiencje królewskie, Małą Syrenkę 
- jeden z symboli miasta oraz fontannę bogini 
Gefion- największą i najpiękniejszą fontannę Ko-
penhagi przedstawiającej mityczne powstanie 
Zelandii. Na koniec popłyniemy w około godzin-
ny rejs kopenhaskimi kanałami. Następnie prze-
jazd w kierunku Helsingør, przeprawa promowa 
do Helsingborg i podroż nadmorską autostradą 
wzdłuż wybrzeża w kierunku Goteborga. Nocleg 
w hotelu w okolicach Boras. (Trasa ok. 390 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie i wy-
jazd w kierunku stolicy Norwegii. Przejazd przez 
most stanowiący przejście graniczne między 
Szwecją i Norwegią w Svinesund i dalsza po-
dróż do Oslo. Zwiedzanie stolicy Norwegii z lo-
kalnym przewodnikiem - Park Frogner, będący 
jednocześnie muzeum rzeźb Gustawa Vigelan-
da, przedstawiające wszystkie stadia ludzkiego 
życia. Dalej przejazd do centrum miasta gdzie 
zobaczymy m.in.: główną ulicę miasta - Karl Jo-
hans Gate, Pałac Królewski, Storting, czyli bu-
dynki Parlamentu oraz Ratusz (budynki ogląda-
ne z zewnątrz). Wizyta na Bygdøy - „półwyspie 
Muzeów”, gdzie zobaczymy unikalny skansen 
z  budynkami z  różnych regionów Norwegii 

i Muzeum Statku Fram. Następnie podziwianie 
panoramy Oslo ze skoczni Holmenkollen. Po 
zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolicach Oslo, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd trasą widokową wzdłuż jeziora Mjo-
sa do Lillehammer, miasta Igrzysk Olimpijskich 
w 1994 r., gdzie zobaczymy skocznie narciarskie, 
a przy dobrej widoczności wjazd na skocznię 
i podziwianie doliny i jeziora Mjosa. Dalej udamy 
się przez urzekającą górską dolinę Gudbrand-
sdalen do miasteczka Dombas, a  następnie 
przez góry i płaskowyż Dovre i dolinę Drivdalen 
w kierunku Trondheim. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicach Trondheim. (Trasa ok. 500 km).
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Oto wyprawa na północ, do samego 
końca i z powrotem. Wzdłuż czterech 
zupełnie różnych państw i ich stolic. 
To Skandynawia bez kompromisów, 
z jej bezkresem, oszałamiającymi 
widokami i surowością krótkiego 
lata. Prawdziwa wyprawa autokaro-
wa - po śladach lodowców i trolli, 
reniferów i wikińskich wodzów.

Miłosław Wojtunik
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 
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 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Trondheim - spacer po uliczkach 
starego miasta zabudowanego charaktery-
stycznymi domami z drewnianymi fasadami, po 
drodze zobaczymy zabytkowy, drewniany most 
miejski oraz średniowieczną Katedrę Nidaros. 
Następnie udamy się wzdłuż wybrzeża fiordu 
Trondheim oraz jeziora Snasa i doliny Namda-
len do Nordland, prowincji obfitującej w liczne 
jeziora. Podróżować będziemy pośród górskich 
krajobrazów Nordland. Dojazd do hotelu w oko-
licy Mo i Rana na nocleg. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd drogą prowadzącą przez malow-
niczą Dunderlandsdalen w  kierunku Kręgu 
Polarnego. Wizyta w  centrum turystycznym 
Polarsirkelsenteret. Przejazd przez płaskowyż 
Saltfjellet, a następnie wycieczka na obserwację 
Salstraumen - najsilniejszego prądu pływowego 
świata. W cieśninie o szerokości 150 metrów 
i długości 3 kilometrów, gdzie łączą się 2 fior-
dy: Saltenfjord i Skjerstadfjord co sześć godzin 
przepływa 400 milionów metrów sześciennych 
wody z prędkością do 20 węzłów (37 km/godz). 
Woda tworzy wiry o  średnicy do 10 metrów 
i 5 metrów głębokości. Poziom wody podnosi się 
najgwałtowniej w czasie pełni i nowiu księżyca, 
a wiry można obserwować z mostu, lub z brze-
gu. (wycieczka uzależniona od liczby chętnych 
i warunków pogodowych). Dalsza podróż drogą 
wytyczoną nad brzegami fiordów do miasteczka 
Bognes. Przeprawa promowa przez Tysfjord do 
Skarberget. Dojazd do Narviku - miasta słynne-
go z walk w czasie II wojny światowej, w których 
brali udział Polacy. Wizyta na cmentarzu wojsko-
wym z mogiłami polskich żołnierzy. Przejazd na 
nocleg w okolicach Narviku. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd trasą widokową przez surowe tereny 
północnej Norwegii do fiordu Lyngen - podzi-
wianie słynnych Lyngen Alps i niezapomnianych 
widoków nad fiordem Kvaenangen. Dojazd do 
niewielkiej osady położonej nad fiordem Jokel-
fjord, skąd widoczny jest jęzor lodowca Øksfjor-
djøkelen. Dla chętnych za dodatkową opłatą (ok. 
500 NOK/os.) wyprawa szybką łodzią (RIB) pod 
jęzor lodowca. Następnie dalsza podróż wybrze-
żem fiordów w kierunku Alta przez największe 
miasto prowincji Norwegii - Finnmark. Przejazd 
przez bezludne tereny Sennalandet i Breidalen 
w kierunku Skaidi. Dojazd do hotelu, zakwate-
rowanie i nocleg. (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wyjazd na Przylądek Północny (Nordkapp). 
Trasa prowadząca do najdalej na północ wy-
suniętego punktu Europy, wiedzie przez dzikie 
tereny prowincji Finnmark (Laponię), wzdłuż 

fiordu Porsangen (który stanowi część Oce-
anu Arktycznego) do Kafjord. Przejazd jednym 
z najdłuższych podwodnych tuneli drogowych 
na świecie do miasta Honningsvag na wyspie 
Mageroya. Krótka wizyta w Honningsvag, naj-
dalej na północ położonym mieście na świecie. 
Wizyta w Barze Lodowym! Następnie przejazd 
w kierunku Nordkapp i wjazd na teren centrum 
turystycznego. Spacer po Nordkapphallen i oglą-
danie wspaniałego widoku na Ocean Arktyczny. 
Zwiedzający otrzymują specjalny certyfikat. 
Przejazd do jednej z wiosek rybackich na wyspie 
na Birdsafari: rejs łodzią po Morzu Arktycznym, 
obserwowanie ptaków zamieszkujących wyspy 
i skały, które tworzą rezerwat (rejs uzależniony 
od warunków na morzu). Następnie przejazd 
podmorskim tunelem na stały ląd. Nocleg w ho-
telu w okolicach Lakselv. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie z ho-
telu. Podróż przez Lakslev i dalej Drogą Renife-
rów do lapońskiego miasta Karasjok. Przekrocze-
nie granicy z Finlandią w Karigasniemi i przejazd 
nad jezioro Inari z 3000 wysepek. Wizyta w wy-
jątkowym Siida - muzeum i skansenie - przedsta-
wiającym naturę i kulturę Laponii. Dalsza podróż 
prowadzi przez malowniczą fińską Laponię do 
Rovaniemi. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w okolicy Rovaniemi. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd w kierunku wioski świętego 
Mikołaja znajdującej się na kole podbieguno-
wym. Będzie możliwość uściśnięcia ręki św. 
Mikołajowi i zrobienia sobie z nim zdjęcia (zdję-
cia płatne dodatkowo: grupowe ok. 8 EUR/os., 
indywidualne ok. 30 EUR/os.) oraz samodziel-
ną eksplorację wioski: odwiedziny w urzędzie 
pocztowym, z którego Św. Mikołaj wysyła listy 
do dzieci z całego świata, zakup pamiątek la-
pońskich. Dla miłośników reniferów - możliwość 
wizyty w zagrodzie tych uroczych zwierzaków 
i  nakarmienia ich soczystą gałązką (płatne 
dodatkowo ok. 7 EUR/os.).Później podróż z Ro-
vaniemi przez pokryte lasami tereny centralnej 
Finlandii. Po drodze przerwa na odpoczynek 
w  Oulu - tętniącym życiem mieście, pięknie 
położonym nad Zatoką Botnicką. Następnie 
przejazd przez krainę jezior w kierunku Jyva-
skyla, miasta położonego na północnym krań-
cu jeziora Paijanne. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Jyvaskyla. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do stoli-
cy Finlandii. Zwiedzanie Helsinek z  lokalnym 
przewodnikiem - Plac Senacki, Katedra, Sobór 
Uspieński, Kościół w Skale, pomnik Sybeliusa 
i port jachtowy. Czas wolny. Następnie przejazd 
do portu w  Turku. Ok. godz. 20:15 przepra-
wa promowa do Szwecji, jednym z  wielkich 

promów pasażerskich Silja Line. Prom oferuje 
różnego rodzaju atrakcje - od licznych sklepów, 
restauracji, barów, dyskotek, po występy estra-
dowe. Nocleg na promie. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 12  Wczesne śniadanie na promie. Ok. 
godziny 06:10 przypłynięcie do Sztokholmu. 
Zwiedzanie miasta z  lokalnym przewodni-
kiem. Objazd miasta, spacer po starym mieście 
(Gamla Stan) z brukowanymi uliczkami wzdłuż 
których, od kilku wieków stoją kamienice 
szwedzkich kupców oraz Pałac Królewski. Ra-
tusz ze wspaniałymi salami: Złotą (wyłożoną 19 
mln pozłacanych płytek) oraz Błękitną, gdzie 
co roku odbywają się uroczystości związane 
z przyznaniem Nagrody Nobla. Muzeum Vasa - 
poświęcone okrętowi wojennemu, który zatonął 
w 1628 r. i został odnaleziony dopiero 300 lat 
później. Czas wolny. Wyjazd ze Sztokholmu do 
Ystad. Zaokrętowanie na prom płynący do Świ-
noujścia. Początek rejsu o godz. 22:30. Nocleg 
w kabinach na promie. (Trasa ok. 680 km).
 Dzień 13  Śniadanie na promie. Ok. 07:00 
przypłynięcie do Świnoujścia. Wyokrętowanie 
i przejazd do Poznania (po drodze przystanki). 
(Trasa ok. 350 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wysokie kary pieniężne jakie są 
nakładane na przeciążone autokary w Skan-
dynawii, prosimy o nieprzekraczanie ilości do-
puszczalnego bagażu na tej wycieczce (maks. 
20 kg + 5 kg bagaż podręczny/os). Nadbagaż 
nie będzie zabierany.
HOTELE
Hotele ***- (razem 9 rozpoczętych dób hotelo-
wych) - w dużych miastach hotele sieciowe; na 
północy Skandynawii (poza dużymi miastami) 
możliwe zakwaterowanie w  małych hotelach 
rodzinnych. Pokoje:wygodne pokoje 2-osobowe 
(możliwość dostawki. Uwaga! Pokoje z 3 osobny-
mi łóżkami na zapytanie) z łazienkami i wc, często 
z TV. Do dyspozycji gości:w hotelu zazwyczaj re-
stauracja, bar oraz recepcja. Wyżywienie: śniada-
nia (najczęściej bufet). Kategoria lokalna: ***/****.
Promy. Prom na trasie Turku - Sztokholm 
(Silja)- (1 nocleg) - to jeden z  największych 
promów na świecie z doskonałą infrastrukturą 
rozrywkową. Kabiny:4-osobowe, wewnętrzne 
(z łazienkami). Za dopłatą dostępne kabiny 
2-osobowe (możliwe tylko w przypadku rezer-
wacji pokoi 2-osobowych, a nie 3-osobowych) 
i kabiny 1-osobowe. Do dyspozycji pasażerów: 
wewnętrzna uliczka o długości 140 m, przy któ-
rej zlokalizowane są sklepy, świetne restauracje, 
puby, bary z karaoke, dyskoteka, kasyno oraz 
centrum odnowy biologicznej (sauna, jacuzzi).

Wyżywienie: śniadanie na promie (bufet).
Promy na trasie: Świnoujście - Ystad i Ystad - 
Świnoujście (Unity Line)- (2 noclegi). Kabiny:-
4-osobowe, wewnętrzne z łazienką. Za dopłatą 
dostępne kabiny 2-osobowe (możliwe tylko 
w przypadku rezerwacji pokoi 2-osobowych, 
a nie 3-osobowych) i kabiny 1-osobowe. Wy-
żywienie:śniadanie na promie (bufet). Promy 
lokalne- bez kabin i wyżywienia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Przejazd kom-
fortowym autokarem, przeprawy promowe, 
zakwaterowanie w hotelach (9 rozpoczętych 
dób hotelowych) oraz na promach (3 rozpo-
częte doby hotelowe), śniadania (12), opiekę 
pilota, program jw., ubezpieczenie TU Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: uczestnictwa 
w programie zwiedzania, tj. kosztów biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów i  atrakcji, 
rejsu Birdsafari, opłat rezerwacyjnych, miejsco-
wych przewodników, napiwków, systemu Tour 
Guide System: ok. 2200 NOK/os. i ok. 110 EUR/
os., (płatne pilotowi na miejscu). Fakultatyw-
nie: rejs łodzią RIB Jokelfjord - ok. 500 NOK/os. 
Uwaga! Uczestnictwo w rejsach uzależnione od 
warunków pogodowych.
Możliwość dokupienia 10 obiadokolacji w ho-
telach (wg dopłaty w cenniku; w tym kolacja 
na promie Silja Turku - Sztokholm - w formie 
bogatego bufetu z napojami bezalkoholowymi 
oraz piwem i winem).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

4149 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: NDC

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 4480 7749

Czerwiec od 4599 7649

Lipiec od 4770 7849

Sierpień od 4280 7349

Wrzesień od 4149 7099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4599 

Dopłata za pok. 1 os. od 1850 

Dopłata do kabiny 1-osobowej 900 

Dopłata do kabiny 2-os. 670 

Dopłata do obiadokolacji 1590 

więcej na: R.pl
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Europa Skandynawia

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. Po 
drodze krótkie postoje. Przyjazd do Świnoujścia, 
zaokrętowanie na prom płynący do Szwecji. 
Początek rejsu około godziny 23:00 (rejs trwa 
ok 8 godzin). Nocleg na promie - zalecany nie-
wielki bagaż podręczny z rzeczami potrzebnymi 
na nocleg w kajucie - dla wygody uczestników 
bagaż główny zostaje w luku bagażowym (Trasa 
Poznań - Świnoujście ok. 350 km). 
 Dzień 2  Przypłynięcie do Ystad, wczesne 
śniadanie na promie. Po wyokrętowaniu prze-
jazd nadmorską autostradą wzdłuż szwedzkie-
go wybrzeża w kierunku mostu w Svinesund, 
stanowiącego przejście graniczne między 
Szwecją i Norwegią, i dalsza podróż do Oslo - po 
drodze planowane są krótkie postoje. Zwiedza-
nie stolicy Norwegii z lokalnym przewodnikiem 
- Park Frogner, będący jednocześnie muzeum 
rzeźby Gustawa Vigelanda, przedstawiający 
wszystkie stadia ludzkiego życia. Następnie 
przejazd do centrum miasta gdzie zobaczy-
my m.in.: główna ulica miasta - Karl Johans 
Gate, Pałac Królewski, Storting, czyli budynki 
Parlamentu oraz Ratusz (budynki oglądane 
z zewnątrz). Przejazd na Bygdoy - „półwysep 
Muzeów”, gdzie odwiedzimy Muzeum Statku 
Fram. Następnie przejazd na nocleg w hotelu 
w okolicach Oslo. (Trasa ok. 680 km). 
 Dzień 3  Śniadanie i  wykwaterowanie. 
Podróż drogą prowadzącą przez malownicze, 
dzikie krajobrazy płaskowyżu Hardangervidda 
(największego plateau w Europie), po drodze 
zobaczymy m.in. słynny wodospad Vørin-
gsfossen. Przeprawa imponującym mostem 
przez fiord Hardanger i przejazd trasą wido-
kową wzdłuż wybrzeża fiordu - w kierunku 
Bergen. Zakwaterowanie w   hotelu w  oko-
licach Bergen. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą, wieczorny wyjazd do centrum Bergen 
- z wjazdem kolejką na wzgórze Fløyen, czas 
wolny (wyjazd uzależniony od lokalizacji hote-

lu i ilości chętnych, dodatkowo płatne). (Trasa 
ok. 450 km)
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu, wykwa-
terowanie i  zwiedzanie Bergen z  lokalnym 
przewodnikiem, w programie między innymi 
wizyta na Torget - barwnym targu rybnym, 
stary port Bryggen z górującą nad nim śre-
dniowieczną twierdzą Bergenhus i  spacer 
po Tyskebryggen z  charakterystycznymi 
drewnianymi budynkami. Następnie przejazd 
malowniczą trasą do miejscowości Hopperstad 
- wizyta w drewnianym kościele stavkirke z XII 
w. Przeprawa promowa przez Sognefjord (naj-
dłuższy fiord w Norwegii) do Hella. Przejazd 
w kierunku największego lodowca kontynen-
talnej części Europy - Jostedalsbreen, gdzie 
podziwiać będziemy jeden z jęzorów lodowca 
- Boyabreen. Dojazd na nocleg w okolicy Stryn 
- tego dnia kolacja w hotelowej restauracji. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do miasteczka Geiranger (przy do-
brej pogodzie możliwość wjazdu na górę Dal-
snibba - niezwykły punkt widokowy położony 
na wysokości 1500 m n.p.m., zależne od ilości 
osób) i   rejs widokowy po fiordzie Geiranger 
pośród pionowych skał wpadających wprost do 
morza i wodospadów sięgających nawet 250 
m wysokości. Następnie przejazd ekscytującą 
Drogą Orłów w kierunku Eidsdal. Kolejna prze-
prawa promowa Eidsdal - Linge. Przejazd słynną 
Drogą Trolli z widokiem na wodospad Stigfos-
sen i Ścianę Trolli. Dojazd na nocleg do hotelu 
w okolicy Vinstra. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd wzdłuż największe-
go w Norwegii jeziora - Mjosa - do Oslo. Dalsze 
zwiedzanie stolicy norweskiej z pilotem - od-
wiedzimy jedną z największych atrakcji Oslo 
unikalny skansen z budynkami z różnych regio-
nów Norwegii i kościółkiem z Gol oraz skocznię 

Holmenkollen, z której rozpościera się piękna 
panorama na fiord i  miasto. Po zwiedzaniu 
podróż w kierunku szwedzkiego Helsingborg - 
przeprawa promowa do duńskiego Helsingor. 
Dojazd do Gedser i  zaokrętowanie na prom 
płynący do Rostock. Początek rejsu ok. godziny 
02:30. (Trasa ok. 800 km)
 Dzień 7  Ok. 04:15 przypłynięcie do Rostock 
i przejazd przez Niemcy do Polski. Przyjazd do 
Polski w godzinach porannych (po drodze przy-
stanki). (Trasa Rostock - Poznań ok. 500 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na wysokie kary pieniężne, jakie są 
nakładane na przeciążone autokary w Skandy-
nawii, prosimy o nieprzekraczanie ilości dopusz-
czalnego bagażu na tej imprezie (max. 20 kg + 
5kg bagaż podręczny/os). Nadbagaż nie będzie 
zabierany. 
HOTELE
Hotele *** (razem 4 rozpoczęte doby hotelowe); 
w dużych miastach hotele sieciowe najczęściej 
sieci Scandic; na północy Skandynawii (poza 
dużymi miastami) możliwe zakwaterowanie 
w małych hotelach rodzinnych. Pokoje:wygod-
ne, 2-osobowe (możliwość dostawki. Uwaga! 
Pokoje z 3 osobnymi łóżkami na zapytanie) z ła-
zienkami i wc, często z TV. Do dyspozycji gości: 
w hotelu zazwyczaj restauracja, bar oraz recep-
cja. Wyżywienie:śniadania (najczęściej bufet), 
1 kolacja (4. dnia imprezy, w hotelu w Stryn). 
Kategoria lokalna: ***.
Promy. Na trasie Świnoujście - Ystad: kabiny: 
4 - osobowe, wewnętrzne z łazienką. Za dopłatą 
dostępne kabiny 2-osobowe (możliwe TYLKO 
w przypadku rezerwacji pokoi 2-osobowych, 
a nie 3-osobowych) i 1-osobowe. Wyżywienie: 
śniadanie. Na trasie Gedser-Rostock: bez kabin, 
najczęściej fotele lotnicze. Bez wyżywienia.
Promy lokalne: bez kabin, najczęściej fotele 
lotnicze.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, video, 
minibar), prom na trasie Świnoujście - Ystad 
(kabiny 4-osobowe) i Gedser-Rostock (bez ka-
bin), wszystkie przeprawy promami w Norwe-
gii (bez kabin - najczęściej siedzenia lotnicze), 
zakwaterowanie w hotelach j.w. (4 rozpoczęte 
doby hotelowe), śniadania (5), jedna kolacja 
(w dniu 4. imprezy), program turystyczny j.w., 
opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU Europa SA 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za 
przewodników lokalnych, opłat rezerwacyjnych, 
napiwków oraz systemu Tour Guide System 
(orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
zwiedzania ok. 110 EUR/os. - płatne pilotowi 
na miejscu); wycieczek fakultatywnych: Ber-
gen wieczorem z wjazdem kolejką na wzgórze 
Floyen (ok. 25 EUR/os.). Cena nie zawiera rów-
nież dodatkowych posiłków i innych wydatków 
osobistych.
Możliwość dopłaty do 3 obiadokolacji w hote-
lach (wg dopłaty w cenniku). 
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Norwegia – Śladami Wikingów - norweskie fiordy
W programie: Oslo - Amudsen i Wikingowie • imponująca Ściana Trolli i Droga Orłów • fiordy - niezapomniane widoki • malownicze Bergen - 
czyli stara Norwegia • płaskowyż Hardangervidda

Ystad

Gedser

Rostock
Świnoujście

NORWEGIA
Oslo

Bergen

Vinstra

Linge

Droga
Orłów

Svinesund

Hardanger

Hella

Hopperstad

Stryn

Eidsdal
Geiranger

Droga
Trolli

Szwecja

Polska
Niemcy

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

2370 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2570 4549

Czerwiec od 2499 4470

Lipiec od 2549 4549

Sierpień od 2399 4349

Wrzesień od 2370 4220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 

Dopłata za pok. 1 os. od 929 

Dopłata do kabiny 1-osobowej 500 

Dopłata do kabiny 2-os. 220 

Dopłata do obiadokolacji 490 

Kod imprezy: FIO

      –› Tour Guide System 
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu 
w stronę granicy polsko - białoruskiej w Tere-
spolu. Odprawa graniczna. Po południu spacer 
po mieście. Mimo upływu czasu ulice wciąż 
zachowały archaicznie już dla nas brzmiące 
nazwy: Sowiecka, Komsomolska a główny plac 
nadal nosi imię Lenina i góruje nad nim pomnik 
wodza rewolucji. Podczas spaceru zobaczymy 
zachowane domy kupieckie, cerkiew św. Miko-
łaja*, pomnik Adama Mickiewicza. Zakwate-
rowanie i nocleg w hotelu w Brześciu. Kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej*. Wejście 
do twierdzy uformowane jest w kształt gwiazdy, 
gdzie zwiedzającego wita podniosła muzyka 
wojskowa, wprowadza w odpowiedni nastrój. 
Na dziedzińcu uwagę przyciąga monumentalna, 
socrealistyczna kompozycja Męstwo - obelisk 
i wieczny ogień upamiętniają obrońców Brześcia 
z 1941 r. W tym otoczeniu zaskakuje widok cerkwi 
św. Mikołaja. Przejazd do Skoków. Zobaczymy tu 
dworek Niemcewiczów wzniesiony przez ojca 
pisarza i adiutanta Tadeusza Kościuszki, współ-
autora Konstytucji 3-go Maja, Juliana Ursyna 
Niemcewicza. Kolejny przystanek w Kamieńcu 
Litewskim gdzie zobaczymy Białą Wieżę - jedną 
z najstarszych budowli na całej Białorusi. Przy-
jazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu i noc-
leg. Kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok. 260 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Grodna. Odwiedzimy tu 
zrekonstruowany dom Elizy Orzeszkowej* oraz 
jej pomnik z zachowaną polską tablicą. Podczas 
spaceru po mieście zobaczymy Synagogę Głów-
ną*, której obecnie powoli przywraca się dawną 
świetność, katedrę św. Franciszka Ksawerego*, 
wielokrotnie przebudowywany zespół zamkowy 
na wysokim brzegu Niemna oraz prawdopodob-
nie najstarszą cerkiew Grodna - św.św. Borysa 
i Gleba*. Przed wyjazdem z miasta zatrzymamy 
się na Cmentarzu Farnym - miejscu spoczynku 
Elizy Orzeszkowej. Po południu dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 30 EUR) wycieczka nad 
Kanał Augustowski połączona z krótkim rejsem. 
Przejazd na nocleg w okolicach Lidy. Kolacja (fa-
kultatywnie). (Trasa ok.130 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i wyjazd w stronę Nowogród-
ka. Po drodze wstąpimy do Starych Wasyliszek, 
rodzinnej miejscowości Czesława Niemena 
i zwiedzimy unikatową gotycką cerkiew obron-
ną* w Murowance. Krótki spacer po Lidzie gdzie 
zobaczymy odbudowany zamek. Przyjazd do 
Nowogródka, gdzie zwiedzimy odrestaurowany 
po pożarze dworek - muzeum* Adama Mickie-
wicza. Zobaczymy też ruiny zamku i Kopiec Mic-
kiewiczowski. Następnie przejedziemy do Miru. 
Odwiedzimy tu zamek* - fortecę (lista UNESCO), 
której widok jest zaskoczeniem dla turysty 

przyzwyczajonego już nieco do białoruskich 
pól i drewnianych schludnych wiosek. Obecnie 
całkowicie odrestaurowane wnętrza mieszczą 
ekspozycje muzealne i hotel. Zakwaterowanie 
w hotelu w Mińsku lub okolicy i nocleg. Kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Mińska. 
Oś miasta stanowi Aleja Niepodległości łącząca 
plac Niepodległości z placem Październikowym. 
Zabudowa centrum uznawana jest za modelo-
wy przykład radzieckiego budownictwa lat po-
wojennych. Trochę wytchnienia od betonowej 
gigantomanii znajdziemy w dzielnicach położo-
nych nad Świsłoczą. Stylizowane „na starówkę” 
przedmieścia Rakowskie i Troickie to miejsca, 
gdzie można znaleźć restauracje i  bary na 
wolnym powietrzu. Podczas objazdu zobaczy-
my nowoczesny gmach Biblioteki Narodowej. 
W trakcie zwiedzania obiad (fakultatywnie). Po 
południu czas wolny. Wieczorem dla chętnych 
(za dodatkową opłatą ok. 30 EUR) kolacja z pro-
gramem folklorystycznym. Powrót na nocleg do 
hotelu w Mińsku. 
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Nieświeża. Zwiedzanie dawnej po-
siadłości Radziwiłłów*. Pałac można zaliczyć 
do najpiękniejszych, zachowanych do dzisiaj 
rezydencji magnackich. Wejdziemy do kościoła 
Bożego Ciała* mieszczącego nekropolię potężne-
go niegdyś rodu (UNESCO). Po południu wyjazd 
w stronę granicy z Polską, odprawa graniczna. 
Przyjazd do Polski w późnych godzinach wieczor-
nych (Warszawa ok. 23.30). (Trasa ok. 550 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. - Zwiedza-
nie obiektów nie zawsze obejmuje zwiedzanie 
wnętrz ze względów czasowych lub braku 
dostępności dla turystów. Obiekty, które zwie-
dzane będą wewnątrz oznaczono w programie 
*. Podczas zwiedzania obieków sakralnych wy-
magany jest skromny ubiór, dodatkowo kobiety 
nakrwają głowy chustami. - Pilot nie oprowadza 
po zwiedzanych obiektach muzealnych. - Za-

mieszczone 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. - Najbardziej popularną 
walutą na miejscu jest EUR (konieczna będzie 
wymiana na ruble białoruskie BYR).
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej - położone zwy-
kle na obrzeżach miast lub poza miastami. Po-
koje: 2-os. (możliwość dostawki) z łazienkami, 
czasami z telefonem i TV.  Do dyspozycji gości: 
na miejscu restauracja i bar.  Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne typu bufet lub za dopłatą 
obiadokolacje (5). Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (5 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania program tury-
styczny j. w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż) oraz opiekę pilota. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
opłat rezerwacyjnych, Tour Guide System, 
usług przewodnickich, napiwków ok. 125 EUR/
os (płatne na miejscu), imprez fakultatywnych, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych a także kosztów wizy białoruskiej. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokola-
cji (5) wg programu w systemie rezerwacyjnym 
(napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Oferujemy możliwość wizowania za pośrednic-
twem Rainbow. O szczegóły zapytaj swojego 
opiekuna wycieczki lub agenta u którego doko-
nywałeś rezerwację. 
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Brześć

Grodno

Lida

Nowogródek
Mir

Mińsk

Nieśwież

BIAŁORUŚ

Rosja

Polska

Litwa

Ukraina

W programie: Twierdza Brzeska • Grodno nad Niemnem – u Elizy Orzeszkowej • Nowogródek i Kopiec Mickiewiczowski • Forteca – Mir 

• Monumentalny Mińsk • Pałac Radziwiłłów i kościół Bożego Ciała w Nieświeżu

Białoruś – Dzisiaj nad Niemnem

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

799 zł

Pełna oferta wycieczek do krajów 
Europy Wschodniej dostępna na 
stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 849 1620

Lipiec od 849 1670

Sierpień od 849 1670

Wrzesień od 799 1599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1049 

Dopłata za pok. 1 os. od 181 

Kod imprezy: BAB

      –› Tour Guide System 
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Białoruś i Ukraina – Wschód słońca nad Dnieprem 
W programie: Twierdza Brzeska • Grodno nad Niemnem – u Elizy Orzeszkowej • Nowogródek i Kopiec Mickiewiczowski• Forteca – Mir (UNESCO) 

• Monumentalny Mińsk• Pałac Radziwiłłów i kościół Bożego Ciała w Nieświeżu • Łuck – stolica Wołynia z gotyckim górnym zamkiem 

• Krzemieniec – miejsce narodzin Juliusza Słowackiego • Zbaraż z „Ogniem i mieczem” • Buczacz i Stanisławów • Lwów i polskie ślady 

• Cmentarz Łyczakowski • Żółkiew – renesansowe miasteczko

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu 
w stronę granicy polsko - białoruskiej w Tere-
spolu. Odprawa graniczna. Po południu spacer 
po mieście. Mimo upływu czasu ulice w Brześciu 
wciąż zachowały archaicznie już dla nas brzmią-
ce nazwy: Sowiecka, Komsomolska a główny 
plac nadal nosi imię Lenina i góruje nad nim 
pomnik wodza rewolucji. Zresztą nie tylko na-
zwy ulic, ale również one same przypominają 
o nie tak bardzo odległej przeszłości. Nie widać 
tu pośpiechu, zniecierpliwienia, raczej nie mamy 
szans utknąć tu w ulicznym korku. Wszechobec-
ne w Polsce reklamy i szyldy pojawiają się tu 
sporadycznie. Podczas spaceru zobaczymy 
zachowane domy kupieckie, cerkiew św. Miko-
łaja, pomnik Adama Mickiewicza. Będzie czas 
na kawę i drobne zakupy na miejskim deptaku. 

Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Brześciu. 
Kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wyjazd w stronę Grodna. Zatrzymamy się 
jeszcze w Twierdzy Brzeskiej. Chociaż imponu-
jące fortyfikacje powstały jeszcze w czasach 
carskich, dzisiaj motywem przewodnim jest 
zdecydowanie Wielka Wojna Ojczyźniana, jak 
nazywa się tu II wojnę światową. Każda kolejna 
rocznica Zwycięstwa obchodzona jest wyjątko-
wo uroczyście. Już wejście do twierdzy uformo-
wane w kształt gwiazdy, gdzie zwiedzającego 
wita podniosła muzyka wojskowa, wprowadza 
w odpowiedni nastrój. Na dziedzińcu uwagę 
przyciąga monumentalna, socrealistyczna 
kompozycja Męstwo - obelisk i wieczny ogień 
upamiętniają obrońców Brześcia z 1941 r. W tym 
otoczeniu zaskakuje widok cerkwi św. Mikoła-
ja - choć współczesna fortyfikacjom została 
podniesiona z ruin i zwrócona wiernym dopiero 
pod koniec XX w. Następnie krótki przejazd do 
Skoków. Zobaczymy tu dworek Niemcewiczów 
wzniesiony przez ojca pisarza i adiutanta Tade-
usza Kościuszki, współautora Konstytucji 3-go 
Maja, Juliana Ursyna Niemcewicza. Kolejny 
przystanek zrobimy w  Kamieńcu Litewskim 
gdzie zobaczymy Białą Wieżę. Unikatowa 
konstrukcja z XIII w. jest jedną z najstarszych 
budowli na całej Białorusi. Przyjazd do Grodna. 
Malowniczo położone nad Niemnem miasto 
kojarzy się z Elizą Orzeszkową; odwiedzimy tu 
zrekonstruowany dom pisarki oraz jej pomnik 
z zachowaną polską tablicą. Podczas spaceru 
po mieście zobaczymy Synagogę Główną, której 
obecnie powoli przywraca się dawną świetność, 
katedrę św. Franciszka Ksawerego oraz wielo-

krotnie przebudowywany zespół zamkowy na 
wysokim brzegu Niemna oraz prawdopodob-
nie najstarszą cerkiew Grodna - św.św. Borysa 
i Gleba. Zachowane do dzisiaj świątynie różnych 
wyznań świadczą o wielowiekowym współist-
nieniu i przenikaniu się religii i kultur, brutalnie 
przerwanym drugą wojną światową., zakwate-
rowanie w hotelu w okolicach i nocleg. Kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu i wyjazd w stronę Nowogródka. 
Przed wyjazdem z miasta zatrzymamy się rów-
nież na Cmentarzu Farnym - miejscu spoczynku 
Elizy Orzeszkowej. Po drodze wstąpimy do Sta-
rych Wasyliszek, rodzinnej miejscowości Cze-
sława Niemena i zwiedzimy unikatową gotycką 
cerkiew obronną w Murowance. Krótki spacer 
po Lidzie gdzie zobaczymy odbudowany zamek. 
Przyjazd do Nowogródka, gdzie odnajdziemy 
ślady kolejnego wielkiego Polaka. Zwiedzimy 
odrestaurowany po pożarze dworek - muzeum 
Adama Mickiewicza. Posiadłość oryginalnie na-
leżała do ojca poety. Eksponowane są tu liczne 
przedmioty związane z życiem i  twórczością 
wieszcza. Zobaczymy też ruiny zamku i Kopiec 
Mickiewiczowski. Następnie przejedziemy do 
Miru. Odwiedzimy tu zamek - fortecę (lista UNE-
SCO), której widok jest zaskoczeniem dla tury-
sty przyzwyczajonego już nieco do białoruskich 
pól i drewnianych schludnych wiosek. Obecnie 
całkowicie odrestaurowane wnętrza mieszczą 
ekspozycje muzealne i hotel. Zakwaterowanie 
w hotelu w Mińsku lub okolicy i nocleg. Kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok.200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Mińska. 
Monumentalna, socrealistyczna architektura 

miasta to efekt odbudowy ze zniszczeń wo-
jennych: Mińsk był jednym z najbardziej zruj-
nowanych w czasie II wojny światowej miast, 
więc odbudowano go niemalże od zera. Oś 
miasta stanowi Aleja Niepodległości łącząca 
plac Niepodległości z  placem Październiko-
wym. Zabudowa centrum uznawana jest za 
modelowy przykład radzieckiego budownictwa 
lat powojennych - ówcześni architekci mogli 
tu w pełni realizować swoje wizje. Trochę wy-
tchnienia od betonowej gigantomanii znajdzie-
my w dzielnicach położonych nad Świsłoczą. 
Stylizowane teraz „na starówkę” dawne przed-
mieścia Rakowskie i Troickie to miejsca, gdzie 
można znaleźć restauracje i bary na wolnym 
powietrzu. Podczas objazdu miasta zobaczymy 
też nowoczesny gmach Biblioteki Narodowej. 
W trakcie zwiedzania obiad (fakultatywnie). Po 
południu czas wolny. Wieczorem dla chętnych 
kolacja z programem folklorystycznym płatna 
dodatkowo ok. 30 EUR/os.. Powrót na nocleg 
do hotelu w Mińsku.
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Nieświeża. Zwiedzanie dawnej 
posiadłości Radziwiłłów - pałacu otoczonego 
wspaniałym parkiem. Doskonale odrestau-
rowane z  dbałością o  wierność historyczną 
wnętrza, pokazują przepych jakim otaczali się 
niekoronowani władcy Kresów Rzeczpospolitej. 
O ile zamek w Mirze nie sprawia wrażenia auten-
tyczności, to w Nieświeżu mamy odczucie, że 
jego właściciele opuścili swoją rezydencję do-
słownie wczoraj. Pałac śmiało można zaliczyć 
do najpiękniejszych, zachowanych do dzisiaj 
rezydencji magnackich. Wejdziemy również do 
kościoła Bożego Ciała mieszczącego nekropolię 

Polska

Słowacja

Rosja

Rosja

Łotwa

UKRAINA

BIAŁORUŚ

Litwa

Mińsk

Mir

Nieśwież
Nowogródek

Żółkiew

Łuck
Krzemieniec

Brześć

Grodno

Lwów
Zbaraż

Tarnopol
Buczacz
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potężnego niegdyś rodu. Kompleks wpisany jest 
na listę UNESCO. W trakcie zwiedzania obiad 
(fakultatywnie). Po południu wyjazd w stronę 
granicy z Ukrainą, odprawa paszportowo - celna 
i przejazd do Łucka. Uwaga: przyjazd późnym 
wieczorem. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu. Krótki spacer po stolicy Woły-
nia: centrum Łucka stanowi wyspa powstała po 
przekopaniu zakola Styru. Główną atrakcję tu-
rystyczną stanowi tu gotycki Górny Zamek. Jest 
to największa fortyfikacja w tym rejonie, która 
często gości imprezy i inscenizacje o tematyce 
historycznej. Ciekawostką jest umieszczone tu 
muzeum dzwonów - podobno jedyna taka pla-
cówka na całej Ukrainie. Zobaczymy też zespół 
budowli jezuickich: barokową katedrę, klasz-
tor i kolegium. Masywna budowla wchodziła 
niegdyś w skład umocnień miejskich: do dziś 
zachowała się połączona z kompleksem Baszta 
Czartoryskich. Następnym przystankiem będzie 
Krzemieniec; jedno z najstarszych miast Woły-
nia. Malowniczo położone wśród wzgórz w jarze 
Irwy słynęło niegdyś jako Wołyńskie Ateny. Po-
lakom znane jest głównie jako miejsce narodzin 
Juliusza Słowackiego. Spacerując po miastecz-
ku zobaczymy zespół historycznych budynków, 
które niegdyś mieściły Liceum Krzemienieckie; 
tzw. Domy Bliźniacze czyli najstarsze kamieni-
ce miasta oraz dworek - muzeum Słowackich. 
Następnie przejazd do Zbaraża. Miasteczko naj-
bardziej kojarzy się oczywiście z uwiecznionym 
w „Ogniem i mieczem” oblężeniem miejscowej 
twierdzy przez Kozaków. Zobaczymy tu także 
zespół klasztorny oo. bernardynów, który po 
latach dewastacji stopniowo odzyskuje dawny 

splendor. Przejazd w  okolice Tarnopola, za-
kwaterowanie i nocleg. W tym dniu podczas 
zwiedzania obiad lub kolacja (fakultatywnie). 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu. Przejazd i spacer po Buczaczu. 
Pięknie położona w dolinie Styrpy miejscowość 
zasłużenie uchodzi za jedną z najładnieszych 
w tym rejonie. Podczas przechadzki zobaczy-
my słynny ratusz - barokowa budowla zachwyca 
bogactwem dekoracji, oraz kościół Wniebowzię-
cia NMP znany z doskonale zachowanych drew-
nianych ołtarzy. Przejazd do Iwano - Frankiwska, 
czyli dawnego Stanisławowa. Mimo iż miasto nie 
zalicza się do najstarszych (lokowano je w poł. 
XVII w.) można z pewnością uznać je za jedno 
z ciekawszych w tym rejonie. Wizytę w mieście 
zaczniemy od Rynku z modernistycznym ra-
tuszem. Główny plac miasta otaczają świątynie 
różnych wyznań - świadectwo ducha tolerancji, 
który kiedyś panował w Stanisławowie. Wznosi 
się tu katedra grekokatolicka wraz z kolegia-
tą NMP; w pobliżu znajdziemy też synagogę 
i kościół ormiański. Podczas zwiedzania obiad 
(fakultatywnie). Następnie przejazd w okolice 
Lwowa. Nocleg w hotelu we Lwowie lub w oko-
licy. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa. 
Niewiele chyba jest miast, które budzą wśród 
Ukraińców i Polaków tyle emocji, skojarzeń, sen-
tymentów. Założony w XIII w. Lwów niemalże 
od początku miał silne związki z Rzeczpospoli-
tą. Miejsce spotkań różnych narodowości, religii 
i  kultur o  burzliwej, często nawet tragicznej 
historii znalazło się ostatecznie poza granicami 
Polski, jednak na każdym kroku znajdujemy tu 

polskie ślady. Zanim dotrzemy do historycznego 
centrum wpisanego na listę UNESCO zaczniemy 
od panoramicznego objazdu miasta autokarem. 
Zobaczymy panoramę Lwowa z  kopca Unii 
Lubelskiej, następnie znane budynki: dawną 
siedzibę Ossolineum, pałac Sapiehów, gmach 
Politechniki, uniwersytet Jana Kazimierza, ka-
tedrę Św. Jura i  inne. Następnie odbędziemy 
spacer po centrum: pomnik Mickiewicza, kate-
dra, kaplica Boimów, Ratusz, Wieża Prochowa, 
kwartał ormiański, opera. Podczas zwiedzania 
obiad (fakultatywnie). Po południu odwiedzi-
my jeszcze cmentarz Łyczakowski i przyległy 
cmentarz Obrońców Lwowa. Nocleg w hotelu 
we Lwowie lub w okolicy. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd w stronę granicy ukraińsko 
- polskiej. Po drodze krótkie zwiedzanie Żół-
kwi. Założone pod koniec XVI w. miasteczko 
uważane jest za jedno z  najciekawszych na 
Lwowszczyźnie. Jego powstanie i późniejsza 
historia związana jest z rodami Żółkiewskich 
i Sobieskich. Żółkiew przetrwała okres wojenny 
bez większych zniszczeń, zachowała oryginalny 
renesansowy układ ulic. Podczas spaceru zoba-
czymy pozostałości murów obronnych z zacho-
wanymi bramami i basztami, przejdziemy na 
Plac Wiecowy otoczony eleganckimi kamieni-
cami. Zobaczymy też kolegiatę św. Wawrzyńca 
oraz synagogę; oba obiekty uważane są za 
wyjątkowo cenne zabytki architektury sakral-
nej. Przekroczenie granicy ukraińsko - polskiej 
i przejazd do Warszawy. Przyjazd w godzinach 
wieczornych. (Trasa ok. 400 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Podczas zwiedzania obiektów sakralnych wy-
magany jest skromny ubiór, dodatkowo kobiety 
nakrywają głowy chustami. - Pilot nie oprowa-
dza 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 
Najbardziej popularną walutą na miejscu jest 
EUR (konieczna będzie wymiana na ruble bia-
łoruskie (BYN) i ukraińskie hrywny (UAH).
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej - położone 
zwykle na obrzeżach miast lub poza miastami. 
Pokoje: 2-os. (możliwość dostawki) z  łazien-
kami, czasami z telefonem i TV. Do dyspozycji 
gości: na miejscu restauracja i bar. Wyżywienie: 

śniadania kontynentalne typu bufet a za do-
płatą obiady lub kolacje zgodnie z programem 
(9) - bufet lub zestawy serwowane do stolików. 
Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (8 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania (8), program tury-
styczny j. w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż) oraz opiekę pilota.
 Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i systemu Tour Guide ok. 160 EUR/os. (płatne 
na miejscu), city tax około 4 EUR/os. (płatne 
w hotelach na miejscu), imprez fakultatywnych, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych a także kosztów wizy białoruskiej. 
Możliwość fakultatywnej dopłaty do obiadokola-
cji (8) wg programu w systemie rezerwacyjnym 
(napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za 
pośrednictwem Rainbow. O szczegóły zapytaj 
swojego opiekuna wycieczki lub agenta u któ-
rego dokonywałeś rezerwacji.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

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

1249 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1349 2420

Lipiec od 1349 2420

Sierpień od 1280 2420

Wrzesień od 1249 2349

Dopłata za pok. 1 os. od 471 

Dopłata za obiadokolacje od 420 

Kod imprezy: BAK

więcej na: R.pl
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Europa Wschodnia Europa

W programie: Wilno – Stare Miasto i cmentarz na Rossie • Ryga – perła architektury secesyjnej • średniowieczny Tallinn • brama Finlandii – 
Helsinki • malowniczy Sztokholm • Kopenhaga z Małą Syrenką • nocleg na promie!ałą Syrenką • nocleg na promie!

Bałtyckie stolice – Tour de Baltica

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu Europa 
Wschodnia. Podczas przejazdu organizowane są 
krótkie postoje. Nocleg w okolicach Wilna. Dla 
chętnych obiadokolacja regionalna (płatna ok. 
23 EUR/os.). (Trasa ok. 500 km) 
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Wilna – cmentarz na Rossie, gdzie 
spoczywa m.in. matka i serce Józefa Piłsudskie-
go, Stare Miasto wpisane na Listę UNESCO z Ostrą 
Bramą i obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
cerkiew św. Ducha, ratusz, Uniwersytet Wileński, 
kościół św. Anny i pomnik Adama Mickiewicza. 
Czas wolny. Przejazd do Rygi, gdzie zobaczymy 
starówkę (wpisaną na Listę UNESCO) z Basztą 
Prochową i Bramą Szwedzką, zamek (siedzibę 
prezydenta kraju), zespół średniowiecznych 
kamieniczek „Trzej Bracia”, secesyjne kamienice 
oraz Małą i Wielką Gildię kupiecką, kościół lute-
rański św. Piotra i dom Bractwa Czarnogłowych. 
Nocleg w w okolicach Rygi. (Trasa ok. 300 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu i wykwaterowaniu prze-
jazd do stolicy Estonii - Tallina. Objazd miasta, 
m.in.: park Kadriorg z pałacem, amfiteatr z pano-
ramą miasta oraz centrum olimpijskie z portem 
jachtowym. Spacer starówką z Górnym Miastem 
ze średniowiecznymi murami obronnymi i basz-
tą Długi Herman, zamkiem Toompea, katedrą 

luterańską oraz z Dolnym Miastem z ratuszem 
i Apteką Magistracką, deptakiem z Wielką Gildią 
kupiecką i basztą Gruba Małgorzata (większość 
obiektów z zewnątrz). Wejście na wieżę kościoła 
św. Olafa z panoramą Tallina. Czas wolny, nolceg 
w okolicach Tallina. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu (możliwe pa-
kiety śniadaniowe), wykwaterowanie i przeprawa 
promowa przez Zatokę Fińską do stolicy Finlandii 
- Helsinek. Panoramiczne zwiedzanie miasta au-
tokarem. Zobaczymy Plac Senacki z budynkami 
Uniwersytetu i katedrę luterańską Tuomiokirkko, 
Sobór Uspienski, pałac prezydencki, port jachto-
wy i wykuty w Skale kościół Temppeliaukio. Czas 
wolny. Transfer na terminal promowy i zaokręto-
wanie na promie. Rejs do Sztokholmu jednym 
z największych w Europie promów pasażerskich. 
Nocleg na promie. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Śniadanie na promie i  ok. 09:45 
przypłynięcie do Sztokholmu. Zwiedzanie miasta 
- m.in. budynki parlamentu, plac Gustawa Adolfa 
z Operą, Ratusz (z zewnątrz). Spacer po Starym 
Mieście (Gamla Stan) z brukowanymi uliczkami 
wzdłuż których stoją kamienice szwedzkich 
kupców i Pałac Królewski. Odwiedzimy Muzeum 
Vasa, poświęcone okrętowi wojennemu, który 
zatonął w 1628 r. i został odnaleziony w 1956 r. 

Przejazd do wpisanego na listę UNESCO Pałacu 
Drottningholm, zwanego szwedzkim małym 
Wersalem. Czas wolny. Dla chętnych (za opła-
tą - ok. 40 EUR/os.) wizyta w muzeum zespołu 
Abba. Nocleg w okolicach Södertälje. (Trasa ok. 
100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd w kierunku stolicy Danii - Kopenha-
gi. Krótka przeprawa promowa Helsingborg 
- Helsingør. Zobaczymy leżący nad samym 
morzem hamletowski zamek Kronborg (spacer 
po dziedzińcach i w obrębie fortyfikacji). Czas 
wolny w centrum Helsingor. Nocleg w okolicy 
Kopenhagi. Dla chętnych (za opłatą) wieczorna 
wycieczka do Ogrodów Tivoli - jednego z naj-
słynniejszych parków rozrywki w Europie (re-
alizacja wycieczki uzależniona od ilości chętnych 
oraz położenia hotelu). (Trasa ok. 580 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie miasta: barokowy pałac królew-
ski - Amalienborg, zamek Christianborg, Mała 
Syrenka (jeden z symboli miasta) oraz fontannę 
bogini Gefion. Spacer do Okrągłej Wieży (Run-
detorn), z widokiem na stolicę Danii. Później rejs 
kopenhaskimi kanałami i czas wolny. Przejazd 
w kierunku przeprawy nad Øresund łączącej 
szwedzkie Malmö ze stolicą Królestwa Danii 
i dalsza podróż w kierunku Ystad. Zaokrętowa-
nie na prom do Świnoujścia (wypłynięcie ok. 
23:00). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 8  Ok. 07:00 przypłynięcie do Świ-
noujścia. Śniadanie na promie. Wyokrętowanie 
i przejazd do Poznania (po drodze przystanki). 
(Trasa ok. 350 km).
Uwagi! Kolejność realizacji zwiedzania może 
ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie opro-
wadza po zwiedzanych obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele *** (5 rozpoczętych dób hotelowych) - 
położone poza centrami miast.

Promy (2 rozpoczęte doby hotelowe). Prom na 
trasie Helsinki-Sztokholm - (1 nocleg) - jeden 
z największych promów na świecie z doskonałą 
infrastrukturą rozrywkową. Kabiny: 4 - osobo-
we, wewnętrzne (z łazienkami). Za dopłatą ka-
biny 2-os. (możliwe tylko przy rezerwacji pokoi 
2-os., nie 1-os. lub 3-os.) oraz kabiny 1-os.. Do 
dyspozycji: wewnętrzna uliczka o długości 140 
m, z licznymi sklepami, restauracjami, pubami, 
barami z  karaoke, dyskoteka, kasynem oraz 
centrum odnowy biologicznej (sauna, jacuzzi). 
Wyżywienie: śniadanie na promie (bufet). 
Prom na trasie Ystad-Świnoujście (Unity Line) 
- (1 nocleg). Kabiny: 4 – os., wewnętrzne z ła-
zienką. Za dopłatą kabiny 2-os. (możliwe tylko 
przy rezerwacji pokoi 2-os., a nie 1-os. lub 3-os.) 
oraz kabiny 1-os. Wyżywienie: śniadanie na pro-
mie (bufet). 
Promy lokalne - bez kabin i wyżywienia. 
Możliwość dopłaty do 6 obiadokolacji wg ceny 
w systemie rezerwacyjnym. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Przejazd kom-
fortowym autokarem, przeprawy promowe, 
zakwaterowanie w hotelach (5 rozpoczętych 
dób hotelowych) oraz na promach (2 rozpo-
częte doby hotelowe), śniadania (7), opiekę 
pilota, program jw., ubezpieczenie TU Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, rejsu w Kopen-
hadze, opłat za przewodników lokalnych, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków, zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide - ok. 115 EUR/os. i 550 SEK/
os. (płatne pilotowi na miejscu) oraz przejazdów 
komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych 
i innych wydatków osobistych. Fakultatywnie: 
wycieczka do Ogrodów Tivolli – ok. 35 EUR/os., 
muzeum zespołu Abba ok. 40 EUR/os. (wyciecz-
ki fakultatywne uzależnione od liczby chętnych 
i od położenia hoteli).
Możliwość dopłaty do 6 obiadokolacji w hote-
lach (wg dopłaty w cenniku).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

ESTONIA

ŁOTWA

LITWA
DANIA

Tallin

Ryga

Sztokholm

HelsinkiFINLANDIA

SZWECJA

Wilno

Kopenhaga

Helsingør

Malmö
Ystad

Świnoujście

Norwegia

Niemcy Polska

Białoruś
Rosja

Rosja

Kod imprezy: BAS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 2399 4130

Lipiec od 2470 4349

Sierpień od 2470 4349

Wrzesień od 2549 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 

Dopłata za pok. 1 os. od 800 

Dopłata do kabiny 1-osobowej 900 

Dopłata do kabiny 2-os. 440 

Dopłata do obiadokolacji 950 

CENA OD

2399 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

      –› Tour Guide System 

8
dni
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Europa Wschodnia Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu Europa 
Wschodnia. Podczas przejazdu organizowane 
są krótkie postoje. Przyjazd do hotelu w Wilnie 
i zakwaterowanie. Dla chętnych kolacja regio-
nalna (ok. 30 EUR/os., realizacja uzależniona od 
ilości chętnych) (Trasa z Warszawy ok. 500 km)
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu. Udamy się na zwiedzanie Wilna z lokal-
nym przewodnikiem. Na początek odwiedzimy 
cmentarz na Rossie, na którym spoczywa matka 
i serce Józefa Piłsudskiego. Potem zobaczymy 
m.in.: stare miasto wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO z Ostrą Bramą i słynnym 
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, cerkiew 
św. Ducha, ratusz, kościół św. Anny i pomnik 
Adama Mickiewicza, zwiedzimy też Uniwersy-
tet Wileński. Następnie czas wolny w centrum 
Wilna (dla chętnych obiad - kuchnia litewska - 

ok. 22 EUR/os.). Po południu przejazd do Rygi, 
zakwaterowanie w hotelu w Rydze i nocleg. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zwiedzanie Rygi z  lokalnym przewodnikiem. 
Zwiedzimy wpisaną na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO starówkę z Basztą Prochową 
i Bramą Szwedzką, zamek (siedzibę prezydenta 
kraju), a także charakterystyczny zespół średnio-
wiecznych kamieniczek „Trzej Bracia” oraz piękne 
secesyjne kamienice. Zobaczymy Małą i Wielką 
Gildię kupiecką, kościół luterański św. Piotra oraz 
dom Bractwa Czarnogłowych. Na zakończenie - 
degustacja najsłynniejszego trunku łotewskiego 
- balsamu ryskiego. Czas wolny w centrum Rygi 
(dla chętnych obiad z potrawami kuchni łotew-
skiej - ok. 23 EUR/os.), a następnie przejazd do 
stolicy Estonii - Tallina. Zakwaterowanie w hotelu 
w Tallinie i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu, 
zwiedzanie Tallina z przewodnikiem lokalnym. 
Objazd miasta, m.in.: park Kadriorg z pałacem, 
amfiteatr zwany Polem Śpiewu z  panoramą 
miasta, centrum olimpijskie z portem jachto-
wym. Następnie spacer starówką dzielącą się 
na Górne Miasto ze średniowiecznymi murami 
obronnymi i basztą Długi Herman, zamkiem 
Toompea (siedziba rządu i parlamentu), pra-
wosławnym soborem Aleksandra Newskiego, 
katedrą luterańską Toomikirik, wzgórzem Toom-
pea z panoramą starówki oraz na Dolne Miasto 
z ratuszem i słynną Apteką Magistracką, głów-
nym deptakiem miasta z Wielką Gildią kupiecką, 
domem Bractwa Czarnogłowych (znane jedynie 
w krajach bałtyckich elitarne stowarzyszenie 
nieżonatych kupców), kościołem św. Olafa, ze-
społem średniowiecznych kamieniczek Trzy Sio-

stry i potężną basztą Gruba Małgorzata (więk-
szość obiektów oglądana z  zewnątrz). Czas 
wolny,dla chętnych obiad (kuchnia estońska, 
płatne dodatkowo ok. 23 EUR/os.). Następnie 
przejazd do Rygi na nocleg. (Trasa ok. 310 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wyjazd w kierunku Polski. Po drodze wjedzie-
my do miasteczka Troki na Litwie, które otaczają 
32 jeziora. Zwiedzimy tutaj malowniczy gotyc-
ki zamek na wyspie, zapoznamy się z życiem 
Karaimów sprowadzonych tu w średniowieczu 
z Krymu przez Wielkiego Księcia Witolda. Pod-
czas spaceru po Trokach zobaczymy m.in. kościół 
„Witolda”, z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Trockiej z Dzieciątkiem. Następnie czas wolny 
na posiłek. Dla chętnych obiad z przysmakami 
kuchni karaimskiej (za dodatkową opłatą ok. 
20 EUR/os.). Dalszy przejazd w kierunku War-
szawy. Przyjazd do Polski - Warszawa ok. 23:30. 
(Trasa ok. 760 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach muze-
alnych. 
HOTELE
Hotele ***klasy turystycznej - położone w mia-
stach (na obrzeżach, poza centrum): Wilno, 
Ryga, Tallin. W  hotelu znajduje się recepcja 
oraz bar. Pokoje: funkcjonalnie urządzone, 2-os. 
(możliwość dostawki), wszystkie z WC i łazien-
kami i TV-sat. Wyżywienie: śniadania. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, video, bar, 
WC), zakwaterowanie w hotelu (4 rozpoczęte 
doby hotelowe: 1 w Wilnie, 2 w Rydze, 1 w Talli-

nie), 4 śniadania typu bufet kontynentalny, pro-
gram turystyczny j.w, opieka pilota, ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłat za prze-
wodników lokalnych, przejazdów komunikacją 
miejską, dodatkowych posiłków oraz innych wy-
datków osobistych. Orientacyjny koszt biletów 
wstępów, opłat za przewodników, napiwków, 
opłat rezerwacyjnych, zestawu słuchawkowego 
Tour Guide, taksy turystycznej: ok. 90 EUR/os. 
(płatne pilotowi wycieczki na miejscu).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Wilno i Ostra Brama • Cmentarz na Rossie • Secesyjna architektura Rygi • Stare Miasto w Tallinie z listy Unesco 

• Troki – miasto wśród jezior

Nadbałtyckie stolice – Wilno, Ryga, Tallin, Troki

      –› Tour Guide System 
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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

1049 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1199 1720

Czerwiec od 1070 1799

Lipiec od 1070 1799

Sierpień od 1049 1799

Wrzesień od 1049 1699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1249 

Dopłata za pok. 1 os. od 429 

Kod imprezy: BAW

5
dni

więcej na: R.pl
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Europa Wschodnia Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Po 
południu przejazd przez Litwę. Wieczorem 
przyjazd na Łotwę. Zakwaterowanie w hotelu 
w Bauska. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
w pakiecie). (Trasa ok. 600 km z Warszawy).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Zwiedzanie Siguldy z ruinami zamku 
# oraz Turaidy # z grobem legendarnej Róży Tu-
raidzkiej, drewnianym kościółkiem, wzgórzem 
Pieśni z  rzeźbami postaci z  ludowych pieśni 
łotewskich, gotyckim zamkiem biskupim. Wy-
jazd do Estonii. Po południu przyjazd do Tartu 
- zwiedzanie placu Ratuszowego, uniwersyte-
tu, ruin katedry św. Piotra i Pawła. Wieczorem 
przyjazd do Tallina. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja (dodatkowo płatna w pakiecie). 
(Trasa ok. 500 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Tallina - parku Kadrioru oraz 
spacer starówką dzielącą się na Górne Miasto 
z  basztą Długi Herman, zamkiem Toompea, 
prawosławnym soborem Aleksandra Newskie-
go, luterańską katedrą Toomkirik, wzgórzem 

Toompea oraz na Dolne Miasto z kościołem św. 
Mikołaja, ratuszem, Apteką Magistracką, ko-
ściołem św. Ducha, traktem Pikk z Wielką Gildią 
kupiecką, domem Bractwa Czarnogłowych, ko-
ściołem św. Olafa, zespołem kamieniczek Trzy 
Siostry, basztą Gruba Małgorzata. Czas wolny. 
Po południu wyjazd na Łotwę. Wieczorem 
przyjazd do Rygi. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja (dodatkowo płatna w pakiecie). 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Rygi - spacer bulwarem Wol-
ności do starówki z Basztą Prochową i Bramą 
Szwedzką, zamkiem, katedrą katolicką, zespo-
łem kamieniczek Trzej Bracia, katedrą luterań-
ską, Małą i Wielką Gildią kupiecką, luterańskim 
kościołem św. Piotra, domem Bractwa Czarno-
głowych. Czas wolny. Po południu przyjazd do 
Rundale - zwiedzanie pałacu # oraz parku #. 
Wieczorem przyjazd do Bauska. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
w pakiecie). (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Wyjazd na Litwę. Zwiedzanie Góry 
Krzyży. Około południa przyjazd do Kretyngi 
- zwiedzanie rodowego pałacu Tyszkiewiczów 
# z ogrodem zimowym. Po południu zwiedza-
nie Połągi - pałacu Tyszkiewiczów # (muzeum 
bursztynu) z ogrodem botanicznym, spacer po 
molo. Czas wolny (możliwość plażowania przy 
sprzyjającej pogodzie). Wieczorem przyjazd do 
Kłajpedy - spacer starówką z portem, teatrem 
i  domami w  stylu pruskim. Zakwaterowanie 
w  hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
w pakiecie). (Trasa około 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przeprawa promowa 
na Mierzeję Kurońską. Pokaz delfinów. Dalej 
przejazd wzdłuż nadmorskich kurortów z Zato-
ką Bursztynową i Górą Wiedźm z rzeźbami po-
staci z litewskich legend. Po południu przyjazd 
do Nidy - spacer na wydmę Parnidisa z zegarem 
słonecznym oraz zwiedzanie starówki z domem 

Tomasza Manna. Czas wolny (możliwość plażo-
wania przy sprzyjającej pogodzie). Wieczorem 
powrót do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo 
płatna w pakiecie). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Przed południem przyjazd do Kowna 
- zwiedzanie starówki z ruinami zamku, kościo-
łem Bernardynów, placem Ratuszowym, ra-
tuszem zwanym Białym Łabędziem, gimnazjum 
Jezuitów, pałacem Paców, kościołem Witolda, 
Domem Perkuna, katedrą św. Piotra i Pawła. 
Czas wolny. Po południu przyjazd do Trok - 
zwiedzanie miasteczka z domami Karaimów 
i kenesą (karaimski dom modlitwy) oraz zamku 
#. Wieczorem rejs po jeziorze wokół zamku. 
Przyjazd do Wilna. Obiadokolacja (dodatkowo 
płatna w pakiecie). Zakwaterowanie w hotelu. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Zwiedzanie Wilna - kościoła św. 
Piotra i Pawła oraz cmentarza na Rossie. Da-
lej spacer starówką z Ostrą Bramą, kościołem 
św. Teresy, cerkwią św. Ducha, dziedzińcem 
klasztoru Bazylianów, kościołem św. Kazimie-
rza, ratuszem, kościołem św. Anny, kościołem 
Bernardynów, pomnikiem i muzeum Adama 
Mickiewicza #, kościołem św. Trójcy, uni-
wersytetem Stefana Batorego #, kościołem 
św. Janów, pałacem Prezydenckim do placu 
Katedralnego z katedrą św. Stanisława i po-
mnikiem Giedymina. Po południu zwiedzanie 
pałacu Wielkich Książąt Litewskich #. Czas 
wolny. Wieczorem wyjazd do Polski. (Trasa 
ok. 500 km do Warszawy).
 Dzień 9  Powrót do Polski wg rozkładu. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie, 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów (# - obiekty 
objęte biletami wstępu), 
Jako walutę należy wziąć EUR.

HOTELE
Hotele*** (7 rozpoczętych dób hotelowych: 
Bauska - 2, Tallin - 1, Ryga - 1, Kłajpeda - 2, Wil-
no - 1). Do dyspozycji gości: restauracja. Pokoje: 
1 i 2 osobowe (możliwość dostawki) z łazienka-
mi i wc. W pokojach tv. Wyżywienie: śniadania 
typu bufet. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (wyposażonym w klimatyzację, wc, barek, 
dvd), zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych), 7 śniadań, program tu-
rystyczny jw., opiekę pilota, ubezpieczenie T.U. 
EUROPA S.A. (NNW, KL, Assistance i bagażu). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przeprawy pro-
mowej na Mierzeję Kurońską, pokazu delfinów, 
rejsu statkiem w Trokach, usług miejscowych 
przewodników, obsługi w systemie tour guide, 
7 obiadokolacji (200 EUR/os. - pakiet świadczeń 
płatny na miejscu).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Sigulda i Turaida • Tartu i uniwersytet • Tallin i zamek Toompea • Ryga i starówka • Rundale i pałac Birona • Góra Krzyży 

• Kretynga i Połąga • Kłajpeda i Mierzeja Kurońska • Kowno i Troki • Wilno i starówka

Bałtyckim Szlakiem
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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

1470 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1499 2299

Lipiec od 1799 2299

Wrzesień od 1470 2199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

Kod imprezy: BSZ

      –› Tour Guide System 

9
dni
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Europa Wschodnia Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Po 
południu przyjazd na Litwę. Zwiedzanie Wilna 
- spacer starówką z Ostrą Bramą, kościołem 
św. Teresy, dziedzińcem klasztoru Bazylianów, 
kościołem św. Kazimierza, ratuszem, kościołem 
św. Anny, kościołem Bernardynów, pomnikiem 
Adama Mickiewicza, kościołem św. Trójcy, uni-
wersytetem Stefana Batorego, pałacem Prezy-
denckim do placu Katedralnego z katedrą św. 
Stanisława i pomnikiem Giedymina. Czas wolny. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 
500 km z Warszawy).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Po południu przyjazd na Łotwę. Zwiedzanie 
Rygi - spacer bulwarem Wolności do starówki 
z Basztą Prochową i Bramą Szwedzką, zamkiem, 
katedrą katolicką, zespołem kamieniczek Trzej 
Bracia, katedrą luterańską, Małą i Wielką Gildią 
kupiecką, luterańskim kościołem św. Piotra, 
domem Bractwa Czarnogłowych. Czas wolny. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. (Trasa 
ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Wyjazd do Rosji. Przejazd przez Łotwę 
i Estonię. Po południu przekroczenie granicy es-
tońsko-rosyjskiej. Wieczorem przyjazd do Sankt 
Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu. (Trasa 
ok. 650 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Petersbur-
ga - twierdzy Pietropawłowskiej (kolebki miasta 
wzniesionej na wyspie Zajęczej) z soborem św. 
Piotra i Pawła # kryjącym grobowce carów. Dalej 
przejazd obok krążownika Aurora, nabrzeżem 
Pałacowym z pałacem Marmurowym i pałacem 
Zimowym, mostem Pałacowym do znajdującej 
się w delcie Newy wyspy Wasilewskiej z ko-
lumnami Rostralnymi, zespołem Dwunastu 
Kolegiów, pałacem Mienszykowa i Przystanią 
ze Sfinksami. Następnie zwiedzanie placu św. 

Izaaka z pomnikiem cara Mikołaja i soborem św. 
Izaaka # oraz placu Dekabrystów z posągiem 
Piotra Wielkiego zwanym Miedzianym Jeźdź-
cem. Dalej spacer po centrum z placem Sztuk 
i pomnikiem Puszkina, pałacem Michajłowskim, 
kościołem św. Katarzyny, soborem Kazańskim 
oraz cerkwią Zbawiciela na Krwi wybudowaną 
w miejscu zabójstwa cara Aleksandra II. Czas 
wolny (możliwość indywidualnego zwiedzenia 
cerkwi Zbawiciela na Krwi - wstęp około 400 ru-
bli oraz muzeum Faberge z kolekcją słynnych 
jaj - wstęp około 500 rubli). Wieczorem rejs 
po kanałach i Newie. Powrót do hotelu. Obia-
dokolacja (dodatkowo płatna fakultatywnie). 
Po północy nocny przejazd po centrum miasta 
„białych nocy” ze zwodzeniem mostów. Powrót 
do hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie pałacu 
Jusupowów # (jednego z najbogatszych i naj-
bardziej wpływowych rodów przedrewolucyj-
nej Rosji, miejsce zamordowania Rasputina). 
Czas wolny. Po południu zwiedzanie pałacu 
Zimowego # (mieszczącego Ermitaż - jedno 
z najbogatszych na świecie muzeum ze zbiora-
mi dzieł sztuki światowej). Wieczorem powrót 
do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
fakultatywnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Ławry 
Aleksandra Newskiego # z soborem św. Trójcy. 
Następnie wyjazd do Carskiego Sioła - zwie-
dzanie pałacu # z repliką słynnej Bursztynowej 
Komnaty oraz parku #. Po południu zwiedzanie 
centrum biznesowego Łachta (z najwyższym 
budynkiem w Europie). Wieczorem powrót do 
hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna fakul-
tatywnie). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wyjazd z Petersburg. Zwiedzanie wzniesio-
nej na wyspie Kotlin twierdzy Kronsztad - portu 

ze słynnym układem wysokości oraz soboru 
morskiego św. Mikołaja. Następnie zwiedzanie 
Peterhofu - pałacu # oraz parku # z najwięk-
szym na świecie zespołem fontann i najwspa-
nialszą wśród nich Wielką Kaskadą. Czas wolny 
(możliwość zakupu pamiątek). Po południu 
wyjazd do Estonii. Wieczorem przekroczenie 
granicy rosyjsko-estońskiej. Zakwaterowanie 
w hotelu w Narwie. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Około południa przyjazd do Tallina - 
spacer starówką dzielącą się na Górne Miasto 
z  basztą Długi Herman, zamkiem Toompea, 
prawosławnym soborem Aleksandra Newskie-
go, luterańską katedrą Toomkirik, wzgórzem 
Toompea oraz na Dolne Miasto z ratuszem, Ap-
teką Magistracką, kościołem św. Ducha, traktem 
Pikk z Wielką Gildią kupiecką, domem Bractwa 
Czarnogłowych, kościołem św. Olafa, zespołem 
kamieniczek Trzy Siostry, basztą Gruba Małgo-
rzata. Czas wolny. Po południu wyjazd do Polski. 
(Trasa ok. 1200 km do Warszawy).
 Dzień 9  Powrót do Polski wg rozkładu. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie, 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów (# - obiekty 
objęte biletami wstępu), 
Jako walutę należy wziąć EUR i RUB.
HOTELE
Hotele*** (7 rozpoczętych dób hotelowych: Wil-
no - 1, Ryga - 1, Petersburg - 4, Narwa - 1). Do 
dyspozycji gości: restauracja. Pokoje: 1 i 2 oso-
bowe (możliwość dostawki) z łazienkami i wc. 
W  pokojach tv. Wyżywienie: śniadania typu 
bufet, dla chętnych za dopłatą obiadokolacje. 
Kategoria lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (wyposażonym w klimatyzację, wc, barek, 
dvd), zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych), 7 śniadań, program tu-
rystyczny jw., opiekę pilota, ubezpieczenie T.U. 
EUROPA S.A. (KL do 30000 EUR, KR do 5000 
EUR, NNW do 3000 EUR i bagażu do 300 EUR). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztem ich 
rezerwacji, rejsu statkiem po kanałach i Newie 
w Petersburgu, usług miejscowych przewodni-
ków, obsługi w systemie tour guide (200 EUR/
os - pakiet płatny na miejscu), 3 obiadokolacji 
serwowanych w Sankt Petersburgu (30 EUR/
os. - płatne fakultatywnie na miejscu).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i  wiza.  Dla obywateli polskich do 
Sant Petersburga i obwodu leningradzkiego 
wymagany jest paszport i bezpłatna e-wiza (za 
pośrednictwo Rainbow pobierana jest opłata); 
szczegółowe informacje na temat procedury wi-
zowej dostępne na stronie R.pl. W przypadku 
posługiwania się paszportem innym, niż polski 
prosimy o kontakt z działem wiz.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

ESTONIA

ŁOTWA

LITWA

ROSJA

Tallin

Ryga

Wilno

Sankt
Petersburg

Peterhof

Carskie
Sio∏o

Finlandia

Białoruś

Polska

W programie: Wilno Ryga i Tallin • Sankt Petersburg i Twierdza Pietropawłowska • rejs po kanałach i Newie • nocny Petersburg i zwodzone mosty 

• Pałac Jusupowa i Rasputin • Pałac Zimowy i Ermitaż • Carskie Sioło i Bursztynowa Komnata • centrum biznesowe Łachta 

• twierdza Kronsztad • Peterhof i Wielka Kaskada

Bursztynowym Traktem

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

1870 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1870 2499

Lipiec od 2149 2599

Sierpień od 2149 2399

Wrzesień od 2049 2099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Dopłata za pok. 1 os. od 979 

Opłata za procedurę wizową  

do Federacji Rosyjskiej 49 

Kod imprezy: BTR

      –› Tour Guide System 

9
dni

więcej na: R.pl
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Europa Wschodnia Europa

W programie: Lwów i Opera • Rohatyn i Stanisławów • Kołomyja i Czerniowce • Kamieniec Podolski i Chocim • Skała Podolska, Jazłowiec, 
Buczacz i Zabraż • Poczajów, Wiśniowiec i Krzemieniec • Podhorce, Olesko i Żółkiew

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Po po-
łudniu przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w okoli-
cach Lwowa. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
w pakiecie). (Trasa ok. 400 km z Warszawy).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa 
- Opery Lwowskiej #, Kasyna Szlacheckiego 
#, uniwersytetu (niegdyś Sejm Galicyjski), 
dawnego Ossolineum, pałacu Potockich, placu 
Adama Mickiewicza z pomnikiem wieszcza. Da-
lej spacer starówką z kościołem Bernardynów, 
placem Katedralnym z Bazyliką Archikatedral-
ną # i kaplicą Boimów #, rynkiem z ratuszem, 
zespołem zabytkowych kamienic w tym słyn-
ną kamienicą Królewską #, cerkwią Wołoską, 
kościołem Dominikanów, basztą Prochową, 
arsenałem Królewskim i arsenałem Miejskim, 
katedrą ormiańską #. Czas wolny. Wieczorem 
zwiedzanie grekokatolickiej katedry św. Jura. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo 
płatna w pakiecie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Zwiedzanie cmentarza Łyczakow-
skiego # wraz z cmentarzem Orląt Lwowskich. 
Dalej zwiedzanie Rohatyna z drewnianą cerkwią 

Ducha Świętego #. Po południu przyjazd do Sta-
nisławowa (założonego przez Jędrzeja Potoc-
kiego, a nazwanego dla upamiętnienia imienia 
ojca, z dzisiejszą nazwą Iwano-Frankowsk ku 
czci twórcy literatury ukraińskiej). Zakwate-
rowanie w hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo 
płatna w pakiecie). Wieczorem spacer zabyt-
kową częścią miasta z katedrą grekokatolicką 
(niegdyś kościół Jezuitów), dawnym kościołem 
farnym kryjącym groby Potockich, rynkiem 
i ratuszem, kościołem ormiańskim, synagogą, 
pomnikiem Adama Mickiewicza. Czas wolny. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Przyjazd do Kołomyi - zwiedzanie 
muzeum Huculszczyzny i Pokucia # oraz jedy-
nego w swoim rodzaju muzeum Pisanki #. Po 
południu przyjazd do Czerniowiec - zwiedzanie 
soboru katedralnego św. Ducha. Czas wolny - 
spacer ulicą Olgi Kobylańskiej. Dalej zwiedza-
nie placu Teatralnego z imponującym gmachem 
teatru oraz pałacu Metropolitów Bukowińskich 
# (obecnie uniwersytet). Wieczorem przyjazd 
do Kamieńca Podolskiego. Zakwaterowanie 
w  hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
w pakiecie). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Kamień-
ca - starego miasta z otaczającymi je murami 
miejskimi, katedrą św. Piotra, trzema dzielnica-
mi (polską, ruską i ormiańską) oraz spacer mo-
stem Tureckim do słynnej twierdzy # (opisanej 
w Panu Wołodyjowskim). Czas wolny. Po połu-
dniu wyjazd do Chocimiu nad Dniestrem - zwie-
dzanie fortecy # (miejsce zwycięstwa Sobieskie-
go nad Turkami - niegdyś na rzece przebiegała 
granica polsko-turecka). Dalej zwiedzanie Oko-
pów św. Trójcy (ruiny warowni u ujścia Zbruczu 
do Dniestru, miejsce urodzenia twórcy chasy-
dyzmu i akcji Nie Boskiej Komedii). Wieczorem 
powrót do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo 
płatna w pakiecie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Przejazd przez Skałę Podolską (przed-
wojenna granica polsko-sowiecka na Zbruczu) 

z ruinami zamku książąt Koriatowiczów i pała-
cu Lanckorońskich, Jazłowiec z ruinami zamku 
książąt Jazłowieckich i pałacem Poniatowskich 
(obecnie klasztor sióstr Niepokalanek) do Bucza-
cza z kościołem i kolegium Bazylianów, ratuszem, 
kościołem Matki Boskiej Szkaplerznej. Dalej zwie-
dzanie zamku w Zbarażu # (znanego z Ogniem 
i Mieczem). Wieczorem przyjazd do Krzemieńca. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja (do-
datkowo płatna w pakiecie). (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd do Poczajo-
wa - zwiedzanie Ławry # (najważniejszego po 
Ławrze w Kijowie ośrodka kultu religijnego na 
Ukrainie). Dalej zwiedzanie kompleksu pała-
cowo-parkowego # w Wiśniowcu. Po południu 
powrót do Krzemieńca - zwiedzanie dawnego 
kościoła, klasztoru i kolegium Jezuitów (niegdyś 
słynne Liceum Wołyńskie) oraz domu-muzeum 
Juliusza Słowackiego #. Czas wolny (możliwość 
indywidualnego spaceru na Górę Bony z  ru-
inami zamku). Wieczorem powrót do hotelu. 
Obiadokolacja (dodatkowo płatna w pakiecie). 
(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie kościoła i pałacu # w Podhor-
cach (kręcono tu sceny z Potopu) oraz zamku # 
w Olesku (urodził się tu Jan III Sobieski, a obec-
nie znajduje się kolekcja dzieł sztuki pochodzą-
cych ze zrujnowanych dworów i pałaców). Po 
południu przyjazd do Żółkwi (dawna posiadłość 
hetmana Stanisława Żółkiewskiego) - zwiedza-
nie kolegiaty św. Wawrzyńca kryjącej prochy 
Stanisława i  Jana Żółkiewskich oraz Jakuba 
Sobieskiego (ojca króla Jana III). Wyjazd do 
Polski. Wieczorem przekroczenie granicy ukra-
ińsko-polskiej. (Trasa ok. 600 km do Warszawy).
 Dzień 9  Powrót do Polski wg rozkładu. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów (# - obiekty 
objęte biletami wstępu), 
Jjako walutę należy wziąć EUR i UAH lub PLN 
(można wymienić we Lwowie).

HOTELE
Hotele*** (7 rozpoczętych dób hotelowych: 
Lwów - 2, Stanisławów - 1, Kamieniec - 2, Krze-
mieniec - 2). Do dyspozycji gości: restauracja. 
Pokoje: 1 i 2 osobowe (brak możliwości dostaw-
ki) z łazienkami i wc. W pokojach tv. Wyżywie-
nie:śniadania w formie bufetu. Obiadokolacje 
serwowane (dodatkowo płatne obligatoryjnie). 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (wyposażonym w klimatyzację, wc, barek, 
dvd), zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych), 7 śniadań, program tu-
rystyczny jw., opiekę pilota, ubezpieczenie T.U. 
EUROPA S.A. (KL do 30000 EUR, KR do 5000 
EUR, NNW do 3000 EUR i bagażu do 300 EUR). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, usług pol-
skojęzycznego przewodnika na całej trasie 
zwiedzania, usług lokalnych przewodników, 
obsługi w systemie tour guide, 7 obiadokolacji 
(150 EUR/os - pakiet płatny na miejscu).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Szlakiem Wołodyjowskiego
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Wiśniowiec 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

1470 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1499 1999

Lipiec od 1470 1999

Sierpień od 1470 1999

Wrzesień od 1570 1899

Dopłata za pok. 1 os. od 800 

Kod imprezy: USZ

      –› Tour Guide System 
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Europa Rosja

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Po po-
łudniu przejazd przez Litwę i Łotwę. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w Rezekne. (Trasa ok. 
750 km z Warszawy).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wyjazd do Rosji. Około południa przekro-
czenie granicy łotewsko-rosyjskiej. Wieczorem 
przyjazd do Moskwy. Zakwaterowanie w hotelu. 
(Trasa ok. 700 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Moskwy - 
klasztoru Nowodziewiczego # z soborem Smo-
leńskim oraz cmentarza Nowodziewiczego #. 
Dalej spacer placem Uniwersyteckim na Wzgó-
rzach Wróblowych z najpiękniejszą panoramą 
stolicy. Następnie zwiedzanie parku Zwycięstwa 
upamiętniającego Wielką Wojnę Ojczyźnianą 
z  obeliskiem symbolizującym 142 dni wojny. 
Przejazd prospektem Kutuzowa z Łukiem Trium-
falnym na cześć zwycięstwa nad Napoleonem do 
nowoczesnego centrum biznesu z mostem Ba-
gration oraz ulicą Nowy Arbat. Spacer po Starym 
Arbacie. Czas wolny. Po południu zwiedzanie ka-
tedry Chrystusa Zbawiciela (konieczny właściwy 
strój). Następnie przejazd Pierścieniem Bulwa-
rów z pomnikiem Puszkina i prospektem Pokoju 
do WDNH (słynna w czasach sowieckich Wysta-
wa Osiągnięć Gospodarki Narodowej) z rzeźbą 
kołchoźnicy i robotnika krzyżujących sierp i młot 
oraz pomnikiem zdobywców kosmosu. Wieczo-
rem powrót do hotelu. Obiadokolacja (dodat-
kowo płatna fakultatywnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Mo-

skwy - przejazd nabrzeżem Kremlowskim do pla-
cu Czerwonego z mauzoleum Lenina, pomnikiem 
Minina i Pożarskiego, soborem Wasyla Błogosła-
wionego (możliwość indywidualnego zwiedzenia 
wnętrz w czasie wolnym - wstęp około 800 rubli). 
Czas wolny. Dalej spacer placem Łubianka z daw-
ną siedzibą KGB, placem Teatralnym z budynkiem 
Teatru Bolszoj, placem Maneżowym z budynkiem 
Dumy Państwowej, ogrodem Aleksandrowskim 
z Grobem Nieznanego Żołnierza. Po południu 
zwiedzanie Kremla # z soborem Zaśnięcia (miej-
sce pochówku patriarchów) i Archangielskim 
(miejsce pochówku moskiewskich władców), 
dzwonnicą Iwana Wielkiego, Car-Dzwonem 
i Car-Działem oraz galerii Trietiakowskiej #. Wie-
czorem powrót do hotelu. Obiadokolacja (dodat-
kowo płatna fakultatywnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wyjazd do Włodzimierza - zwiedzanie Zło-
tych Wrót, soboru Zaśnięcia # oraz soboru św. Dy-
mitra. Czas wolny. Następnie zwiedzanie Suzdalu 
- kremla # z soborem Narodzenia i klasztoru Zba-
wiciela # z soborem Przemienienia Pańskiego. 
Wieczorem przyjazd do Peresławia Zaleskiego. 
Zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wyjazd do Siergijew Posad (najważniejsze-
go ośrodka kultu religijnego w Rosji, konieczny 
właściwy strój) - zwiedzanie Ławry # z sobo-
rem Zaśnięcia kryjącym grobowiec Borysa Go-
dunowa, soborem św. Trójcy oraz cerkwią św. 
Sergiusza. Czas wolny. Wieczorem przyjazd do 

Nowogrodu Wielkiego. Zakwaterowanie w ho-
telu. (Trasa ok. 700 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Nowogrodu - starego miasta 
oraz kremla z pomnikiem Tysiąclecia Rusi przed-
stawiającym najważniejsze dla Rosjan symbole 
historyczne i soborem św. Zofii. Czas wolny. Po 
południu przyjazd do Carskiego Sioło - zwie-
dzanie pałacu # z repliką słynnej Bursztynowej 
Komnaty oraz parku #. Wieczorem przyjazd do 
Sankt Petersburga. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja (dodatkowo płatna fakultatyw-
nie). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Petersbur-
ga - twierdzy Pietropawłowskiej (kolebki miasta 
wzniesionej na wyspie Zajęczej) z soborem św. 
Piotra i Pawła # kryjącym grobowce carów. Dalej 
przejazd obok krążownika Aurora, nabrzeżem 
Pałacowym z pałacem Marmurowym i pałacem 
Zimowym, mostem Pałacowym do znajdującej 
się w delcie Newy wyspy Wasilewskiej z kolum-
nami Rostralnymi, zespołem Dwunastu Kolegiów, 
pałacem Mienszykowa i Przystanią ze Sfinksami. 
Następnie zwiedzanie placu św. Izaaka z pomni-
kiem cara Mikołaja i soborem św. Izaaka # oraz 
placu Dekabrystów z posągiem Piotra Wielkiego 
zwanym Miedzianym Jeźdźcem. Dalej spacer po 
centrum z placem Sztuk i pomnikiem Puszkina, 
pałacem Michajłowskim, kościołem św. Katarzy-
ny, soborem Kazańskim oraz cerkwią Zbawiciela 
na Krwi wybudowaną w miejscu zabójstwa cara 
Aleksandra II. Czas wolny (możliwość indywidu-
alnego zwiedzenia cerkwi Zbawiciela na Krwi 
- wstęp około 400 rubli oraz muzeum Faberge 
z kolekcją słynnych jaj - wstęp około 500 rubli). 
Wieczorem rejs po kanałach i Newie. Powrót 
do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
fakultatywnie). Po północy nocny przejazd po 
centrum miasta „białych nocy” ze zwodzeniem 
mostów. Powrót do hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd do Peterhofu 
- zwiedzanie pałacu # oraz parku # z najwięk-
szym na świecie zespołem fontann i najwspa-
nialszą wśród nich Wielką Kaskadą. Czas wolny 
(możliwość zakupu pamiątek). Po południu 

powrót do Petersburga - zwiedzanie pałacu 
Zimowego # (mieszczącego Ermitaż - jedno 
z najbogatszych na świecie muzeum ze zbiora-
mi dzieł sztuki światowej). Wieczorem powrót 
do hotelu. Obiadokolacja (dodatkowo płatna 
fakultatywnie). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wyjazd do Polski. Wieczorem przekroczenie 
granicy rosyjsko-łotewskiej. Przejazd przez Ło-
twę i Litwę. (Trasa ok. 1250 km do Warszawy).
 Dzień 11  Powrót do Polski wg rozkładu. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów (# - obiekty 
objęte biletami wstępu). Jako walutę należy 
wziąć EUR i RUB.
HOTELE
Hotele***(9 rozpoczętych dób hotelowych: 
Rezekne - 1, Moskwa - 3, Peresław Zaleski - 1, 
Nowogród Wielki - 1, Sankt Petersburg - 3). Do 
dyspozycji gości: restauracja. Pokoje: 1 i 2 oso-
bowe (możliwość dostawki) z łazienkami i wc. 
W  pokojach tv. Wyżywienie: śniadania typu 
bufet, dla chętnych za dopłatą obiadokolacje.
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (wyposażonym w klimatyzację, wc, barek, 
dvd), zakwaterowanie w hotelach (9 rozpoczę-
tych dób hotelowych), 9 śniadań, program tu-
rystyczny jw., opiekę pilota, ubezpieczenie T.U. 
EUROPA S.A. (KL do 30000 EUR, KR do 5000 
EUR, NNW do 3000 EUR i bagażu do 300 EUR). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy rosyjskiej 
(80 EUR/os - płatne na miejscu); biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztem ich 
rezerwacji, rejsu statkiem po kanałach i Newie 
w Petersburgu, usług miejscowych przewodni-
ków, obsługi w systemie tour guide (250 EUR/
os. - pakiet płatny na miejscu); 2 obiadokolacji 
w Moskwie i 3 w Petersburgu (60 EUR/os. - płat-
ne fakultatywnie na miejscu).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Wymagana jest wiza do Federacji Rosyj-
skiej. Szczegółowe informacje na R.pl 
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Moskwa - Stary i Nowy Arbat • Kreml i Galeria Trietiakowska • Stara Ruś - Włodzimierz i Suzdal • Siergijew Posad i Ławra 

• Nowogród Wielki i sobory • Carskie Sioło i Bursztynowa Komnata • Sankt Petersburg i Twierdza Pietropawłowska • rejs po kanałach i Newie 

• nocny Petersburg i zwodzone mosty • Peterhof i Wielka Kaskada • Pałac Zimowy i Ermitaż
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Wielkoruskim szlakiem

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

2799 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2799 3399

Lipiec od 2870 3499

Sierpień od 2799 3299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 

Dopłata za pok. 1 os. od 1069 

Opłata za procedurę wizową  

do Federacji Rosyjskiej 49 

Kod imprezy: WSZ

      –› Tour Guide System 
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Europa Rosja

W programie: Petersburg – Wenecja Północy • Twierdza Pietropawłowska - kolebka miasta • krążownik Aurora i Jeździec Miedziany • Sobór św. Izaaka 
- największa świątynia Petersburga • Kaskada w Peterhofie - letniej rezydencji Piotra Wielkiego • Bursztynowa Komnata w Carskim Siole 

• Ermitaż - bogactwo Pałacu Zimowego • Newski Prospekt • Moskwa: Kreml i Plac Czerwony • najpiękniejsze metro świata 

• Robotnik i Kołchoźnica • Galeria Trietiakowska – sztuka Rosji • Siergijew Posad - perła w Złotym Pierścieniu

Sankt Petersburg i Moskwa – Carskie korony

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godziny przed wylotem. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady 
Przylot do Moskwy (możliwa przesiadka), od-
prawa celno - paszportowa. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, czas na odświeżenie się po po-
dróży. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg w hotelu 
w Moskwie.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
Moskwy. Zaczniemy od Kremla, będącego do 
dzisiaj siedzibą najwyższych władz państwo-
wych Federacji Rosyjskiej. Zobaczymy tu między 
innymi sobór Archangielski, będący miejscem 
spoczynku carów, Plac Katedralny. Spotkamy 
też osobliwych „carów”: Działo i Dzwon. Oba 
obiekty mają wspólną cechę: nigdy ich nie uży-

to. Zwiedzimy zbrojownię mieszczącą obecnie 
stroje, powozy, oraz trony z których korzystali ca-
rowie. Z Kremla przez Plac Maneżowy oraz Park 
Aleksandrowski z Grobem Nieznanego Żołnierza 
przejdziemy na słynny Plac Czerwony z mauzo-
leum Lenina i świątynią Wasyla Błogosławionego 
(możliwość zwiedzenia wnętrz w czasie wolnym 
płatne dodatkowo około 1000 rubli). Przerwę 
„na kawę” zrobimy w pobliżu GUM-u. Niegdyś 
najbardziej luksusowa galeria handlowa w Rosji 
- dziś już nie poraża swoimi cenami - stała się do-
stępna dla przeciętnego człowieka. Po południu 
przespacerujemy się w stronę Placu Teatralnego 
ze słynnym Teatrem Bolszoj i osławionej Łubian-
ki - ponurego symbolu czasów stalinowskiego 
terroru. Na koniec zobaczymy sobór Chrystusa 

Zbawiciela. Arcydzieło rosyjskiej architektury 
sakralnej zrównane z ziemią na rozkaz Stalina 
odbudowano na 850. rocznicę założenia Moskwy. 
Uwaga: niektóre przejazdy podczas zwiedzania 
Moskwy mogą być realizowane metrem. Kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg w hotelu w Moskwie.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu. Przejazd i zwie-
dzanie Galerii Trietiakowskiej. O ile w Ermitażu 
będziemy podziwiać sztukę światową to w Ga-
lerii Trietiakowskiej zobaczymy najświetniejsze 
płótna artystów rosyjskich takich jak Rublow 
czy Riepin, które pod względem artyzmu moż-
na śmiało porównywać z dziełami z zagranicy. 
Dalsze poznawanie stolicy Federacji Rosyjskiej 
rozpoczniemy od jego przedmieść i rozległej 
panoramy miasta z  Worobiowych Wzgórz. 

Następnie przejazd na dawne tereny wysta-
wowe WDNK. Zobaczymy tu dwa sztandaro-
we przykłady rzeźby socrealistycznej: pomnik 
Zdobywców Kosmosu oraz Robotnika i Kołchoź-
nicę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, ko-
lacja (fakultatywnie). Wieczorem dla chętnych 
wycieczka moskiewskim metrem do centrum 
miasta: ulica Arbat i okolice Placu Czerwonego 
nocą (bilety komunikacji miejskiej dodatkowo 
płatne). Nocleg w hotelu w Moskwie. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Następnie wycieczka do Siergijew 
Posad - najważniejszego ośrodka religijnego 
w Rosji. Jest to jedna z najbardziej znanych 
miejscowości tzw. Złotego Pierścienia (tym 
mianem zwyczajowo określa się historyczne, 
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zabytkowe miasta położone wokół Moskwy 
i często od niej starsze). Miejsce to wybrał mi-
styk i uznany cudotwórca Siergiej Radonieżskij 
w poł. XIV w. Szybko zasłynęło ono w całej 
Rusi przyciągając pielgrzymów i proszalników. 
W XVII w. podczas „dymitriad” Siergiejew Po-
sad bezskutecznie oblegali Polacy. Dla Rosjan 
znaczenie tych zmagań można bez przesady 
porównać z otoczoną legendą obroną Jasnej 
Góry podczas potopu szwedzkiego. Zwiedzimy 
tu klasztor Troicko - Siergijewski * z soborami 
św. Trójcy i Zaśnięcia MP, gdzie pochowano 
Borysa Godunowa z rodziną.(Uwaga: wyma-
gany skromny strój! Konieczne będą długie 
spodnie / spódnice, okryte ramiona.) Przejazd 
na dworzec i przejazd nocnym pociągiem do 
Petersburga. Nocleg w  pociągu, przedziały 
czteroosobowe (brak możliwości dopłaty do 
przedziału 1-, 2- lub 3- os.). (Trasa ok. 190 km 
+ pociąg ok. 700 km.)
 Dzień 5  Po przyjeździe śniadanie i zwiedza-
nie Petersburga, najbogatszego w zabytki mia-
sta Rosji, dawnej stolicy imperium rosyjskiego. 
Rozpoczniemy od najstarszej części miasta, czyli 
Wyspy Zajęczej, którą niemal w całości zajmuje 
Twierdza Pietropawłowska. Data rozpoczęcia 
prac nad fortecą, 16 maja 1703 r. przyjęta zosta-
ła za datę założenia dzisiejszego Petersburga. 
W obrębie murów zwiedzimy m.in. sobór św. 
Piotra i Pawła kryjący grobowce carów Rosji od 
czasów panowania Piotra I. Zobaczymy też słyn-
ny krążownik „Aurora”, którego działa obwieściły 
światu początek rewolucji październikowej. 
Przejazd do Ermitażu*. Ta jedna z największych 
na świecie, bezcenna kolekcja dzieł sztuki udo-
stępniana jest zwiedzającym w historycznych 
wnętrzach Pałacu Zimowego. Do legendy 
przeszła udana ewakuacja zbiorów już podczas 
niemieckich bombardowań. Dziś można tu zoba-
czyć dzieła artystów z całego świata poczynając 
od czasów starożytnych. Po południu przejazd 
Nabrzeżem Pałacowym z pałacem Marmurowym 
i pałacem Zimowym do znajdującej się w delcie 
Newy wyspy Wasilewskiej z Kolumnami Rostral-
nymi i Przystanią ze Sfinksami. Zobaczymy też 
słynnego „Miedzianego Jeźdźca” - posąg Piotra 
Wielkiego uwieczniony w poemacie Puszkina 
i zwiedzimy sobór św. Izaaka - największą świą-
tynię miasta przy której znajduje się pomnik cara 
Mikołaja. W trakcie zwiedzania dla chętnych ok. 
godzinny rejs po kanałach Petersburga (płatny 
dodatkowo ok. 25 EUR). Zakwaterowanie w ho-
telu, kolacja (fakultatywnie) i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu podmiejska wycieczka 
do Peterhofu. Niestety dzieło najwybitniejszych 
architektów tamtych czasów zostało niemal cał-
kowicie zniszczone w czasie II wojny światowej. 

W Peterhofie zobaczymy przepiękne ogrody 
pałacowe ze słynną Kaskadą; imponującym wo-
dospadem - fontanną. Po południu przejedzie-
my do Carskiego Sioła, gdzie zwiedzimy letnią 
rezydencję carów. Tu skupimy się na doskonale 
odrestaurowanych wnętrzach - będziemy mieli 
okazję zobaczenia repliki zaginionej Bursztyno-
wej Komnaty, która zniknęła w tajemniczych 
okolicznościach podczas wojennej zawieruchy. 
Powrót do hotelu w Petersburgu na kolację (fa-
kultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 80 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. W zależności od rozkładu lotów przejazd 
Newskim Prospektem z  soborem Kazańskim 
(wzorowanym na bazylice św. Piotra), kościołem 
św. Katarzyny (miejsce pierwotnego pochówku 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), Zo-
baczymy również cerkiew Zbawiciela na Krwi, 
wzniesioną w miejscu śmierci cara Aleksandra II 
(dla chętnych samodzielne zwiedzanie wnętrz, 
koszt około 500 rubli). Czas wolny na zakup pa-
miątek / spacer na Prospekcie Newskim. Trans-
fer na lotnisko. Wylot do Warszawy z przesiadką 
w Rydze lub Moskwie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów. Obiekty, 
które zwiedzane będą wewnątrz oznaczono 
w programie *. 
Podczas zwiedzania obieków sakralnych wy-
magany jest skromny ubiór, dodatkowo kobiety 
nakrwają głowy chustami. 
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. 
Najbardziej popularną walutą na miejscu jest 
EUR (konieczna będzie wymiana na ruble). 
Z  uwagi na intensywny ruch uliczny (korki) 
organizator zakłada korzystanie na niektórych 
przejazdach z metra.
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (6 rozpoczętych dób hote-
lowych: 2 w Petersburgu w hotelu Azimut www.
azimuthotels.ru lub podobnym i 3 w Moskwie 
w hotelu Izmailovo Gama www.izmailovo.ru lub 
podobnym); nocny przejazd pociągiem Peters-
burg-Moskwa (wagony sypialne z przedziałami 
4 miejscowymi): Pokoje: 2 - os (możliwość do-
stawki), wszystkie z łazienkami.Do dyspozycji 

gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena obejmuje: przelot samolotem rejsowym: 
Warszawa - Moskwa; Petersburg - Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (5 rozpoczę-
tych dób hotelowych); śniadania, nocny prze-
jazd pociągiem Moskwa- Petersburg (wagony 
sypialne z przedziałami 4 miejscowymi):
wszystkie transfery klimatyzowanym autoka-
rem lub busem, opiekę pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i Tour Guide System ok. 190 EUR/os płatne na 
miejscu; 6 obiadokolacji w hotelach (dodatko-
wo płatne w systemie rezerwacyjnym), imprez 
fakultatywnych: rejs statkiem w  Petrsburgu 

- ok. 25 EUR/os.; cerkiew Zbawiciela na Krwi 
(ok. 350 Rub/os.), świątynia Wasyla Błogosła-
wionego (ok. 1000 Rub/os.) oraz dodatkowych 
posiłków (10-15 EUR/os. za 1 posiłek), biletów 
komunikacji miejskiej, a także innych wydatków 
osobistych i kosztów wizy rosyjskiej.
WAŻNE INFORMACJE 
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za po-
średnictwem Rainbow (dotyczy tylko obywate-
li polskich. W przypadku innego obywatelstwa 
wizowanie pozostaje w  zakresie własnym 
Klienta). O szczegóły zapytaj swojego opieku-
na wycieczki lub agenta u którego dokonywałeś 
rezerwację.

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

Europejski Petersburg i kosmo-
polityczna Moskwa zaskakują 
swoim urokiem. Dwie najważniej-
sze rosyjskie metropolie, obfite są 
w najpiękniejsze zabytki, gdzie na 
każdym kroku Wschód wita się 
z Zachodem. Polecam miłośnikom 
pięknej architektury!

Kamil Juwa
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: ROP

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3199 5430

Maj od 3599 6270

Czerwiec od 3999 6099

Lipiec od 3399 5849

Sierpień od 3299 5570

Wrzesień od 3199 5430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3599 

Dopłata za pok. 1 os. od 340 

Dopłata za obiadokolacje od 420 

Opłata za procedurę wizową  

do Federacji Rosyjskiej 399 

więcej na: R.pl
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Z Moskwy do St. Petersburga – Sen o Imperium

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
Przylot do Moskwy, odprawa celno - paszporto-
wa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja 
(fakultatywnie). Wieczorem przejazd metrem 
do centrum stolicy. Spacer Arbatem - jedną 
z najbardziej znanych moskiewskich ulic. Poja-
wiający się w tle licznych utworów literackich 
Arbat, jest traktowany niemalże mistycznie, jako 
ocalały skrawek tego, co zginęło bezpowrotnie 
przytłoczone socrealistyczną gigantomanią. Na 
codzień trudno jednak dostrzec tu zadumę nad 

przeszłością: reprezentacyjny deptak Moskwy 
tętni życiem a w modnych klubach i restaura-
cjach, słychać wielojęzyczne rozmowy. Następ-
nie przejedziemy metrem w  okolice Kremla 
i Placu Czerwonego. Zobaczymy jak najsłyn-
niejsze budowle Rosji prezentują się nocą.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
Moskwy. Zaczniemy od Kremla, będącego do 
dzisiaj siedzibą najwyższych władz państwo-
wych Federacji Rosyjskiej. Zobaczymy tu między 
innymi sobór Archangielski, będący miejscem 
spoczynku carów, Plac Katedralny. Spotkamy 
też osobliwych „carów”: Działo i Dzwon. Oba 

obiekty mają wspólną cechę: nigdy ich nie 
użyto. Z Kremla przez Plac Maneżowy oraz Park 
Aleksandrowski z Grobem Nieznanego Żołnierza 
przejdziemy na słynny Plac Czerwony z mauzo-
leum Lenina i świątynią Wasyla Błogosławio-
nego (możliwość zwiedzenia wnętrz świątyni 
w czasie wolnym płatne dodatkowo około 350 
rubli). Przerwę „na kawę” zrobimy w pobliżu 
GUM-u. Niegdyś najbardziej luksusowa galeria 
handlowa w Rosji - dziś już nie poraża swoimi 
cenami - stała się dostępna dla przeciętnego 
człowieka. Po południu przespacerujemy się 
w stronę Placu Teatralnego ze słynnym Teatrem 

Bolszoj i osławioną Łubianką - ponurym sym-
bolem czasów stalinowskiego terroru. Na koniec 
zobaczymy sobór Chrystusa Zbawiciela. Arcy-
dzieło rosyjskiej architektury sakralnej zrównane 
z ziemią na rozkaz Stalina odbudowano na 850 
rocznicę założenia Moskwy. Kolacja (fakultatyw-
nie) i nocleg w hotelu w Moskwie.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wyjazd w stronę Tuły, miasta jednoznacznie 
kojarzonego z samowarami. Do dzisiaj są one naj-
bardziej znanym produktem tulskich zakładów. 
Niejednokrotnie w dziejach, produkcja tych cha-
rakterystycznych naczyń, ratowała miejscowych 
rzemieślników przed bezrobociem, np. po zała-
maniu się rynku broni w XIX w. Podczas spaceru 
po mieście odwiedzimy miejscowy kreml; będzie 
też czas wolny na obiad i zakupy. Odwiedzimy 
również (w miarę dostępności przy nieregular-
nych godzinach i dniach otwarcia, dodatkowo 
płatne) doskonale zachowaną rezydencję Lwa 
Tołstoja w jego majątku Jasna Polana. Po połu-
dniu przejazd do Kaługi. Zakwaterowanie, kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  wyjazd do Smoleńska. Wizyta na 
cmentarzu w Lesie Katyńskim gdzie w 1940 r. 
dokonano masowego mordu na polskich ofi-
cerach. W 2000r. na miejscu zbrodni powstał 
Polski Cmentarz Wojenny na którym upamięt-
niono ponad 4 tys. ofiar stalinowskiego terroru. 
Następnie przejedziemy na miejsce katastrofy 
samolotu, którym przedstawiciele polskich 

W programie: Moskwa – Kreml i Plac Czerwony • najpiękniejsze metro świata • wieczorny spacer Arbatem • Polski Cmentarz Wojenny 
w Katyniu • Smoleńsk - miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu • fortyfikacje Smoleńska • słynne samowary w Tule • Rezydencja Lwa 
Tołstoja• Miednoje – pamięć o polskich oficerach • Kreml w Wielkim Nowogrodzie • Korsuńskie Wrota • Petersburg – Wenecja Północy 

• Twierdza Pietropawłowska - kolebka miasta • krążownik Aurora i Jeździec Miedziany • Sobór św. Izaaka - największa świątynia Petersburga 

• Kaskada w Peterhofie - letniej rezydencji Piotra Wielkiego • Bursztynowa Komnata w Carskim Siole • Ermitaż - bogactwo Pałacu Zimowego 

• Newski Prospekt
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władz udawali się na obchody 70-tej rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Zakwaterowanie, kolacja (fa-
kultatywnie) i nocleg w Smoleńsku lub okolicy. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i krótkie zwiedzanie Smoleńska. Jed-
no z najstarszych miast Rusi wielokrotnie było 
miejscem ciężkich walk. Do historii przeszła jego 
zacięta obrona przed wojskami polskimi pod-
czas tzw. dymitriad na początku XVIIw.: Polacy 
zajęli miasto dopiero po ponad dwudziestomie-
sięcznym oblężeniu. Zobaczymy kreml, pozo-
stałości fortyfikacji i wejdziemy do soboru Za-
śnięcia MB. Odbudowana w miejsce zniszczonej 
podczas polskiego oblężenia, świątynia mieści 
arcydzieło sztuki snycerskiej - bogato zdobio-
ny ikonostas. Po południu wyjazd w kierunku 
Tweru. Zakwaterowanie, kolacja (fakultatywnie) 
i nocleg w okolicy Tweru. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wyjazd w stronę Nowogrodu Wielkiego. Po 
drodze zatrzymamy się jeszcze w Miednoje. Od-
wiedzimy tu jeszcze jeden Polski Cmentarz Wo-
jenny z masowymi grobami pomordowanych 
przez NKWD oficerów, policjantów, strażaków 
i innych funkcjonariuszy służb mundurowych. 
Po chwili zadumy będziemy kontynuować naszą 
podróż do Nowgorodu. Zakwaterowanie, kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg w okolicach Nowogro-
du. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Wielkiego Nowogrodu, wg za-
pisów historycznych najstarszego miasta Rosji 
- wspomina je zapis z 859 r. Od wieków był to 
znaczący ośrodek władzy okresowo dominujący 
nawet nad całą Rusią. Gorzką ironią historii jest 
fakt, że to nie obcy najeźdźcy a oddziały Iwana 
Groźnego złamały potęgę miasta w okrutnym 
najeździe 1570 r. W Nowogrodzie zobaczymy 
kreml z soborem Sofijskim. Zwrócimy tu uwagę 
na zachowane fortyfikacje i słynne Wrota Kor-
suńskie oryginalnie pochodzące z...Płocka. Po 
południu wyjazd do Petersburga. Zakwaterowa-
nie w hotelu w okolicy St.Petersburga kolacja 
(fakultatywnie), nocleg. (Trasa ok. 250 km). Dla 
chętnych możliwość uczestnictwa w spektaklu 
baletowym w  jednej z  sal koncertowych St. 
Petersburga. Uwaga - oferta i cena zależne od 
aktualnego repertuaru. 
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Petersbur-
ga, najbogatszego w zabytki miasta Rosji, dawnej 
stolicy imperium rosyjskiego. Rozpoczniemy od 
najstarszej części miasta, czyli Wyspy Zajęczej, 
którą niemal w całości zajmuje Twierdza Pietro-
pawłowska. Data rozpoczęcia prac nad fortecą, 
16 maja 1703 r. przyjęta została za datę założe-
nia dzisiejszego Petersburga. W obrębie murów 

zwiedzimy m.in. sobór św. Piotra i Pawła kryjący 
grobowce carów Rosji od czasów panowania Pio-
tra I. W pobliżu zobaczymy też słynny krążownik 
„Aurora”, którego działa obwieściły światu po-
czątek rewolucji październikowej. Po południu 
zobaczymy też słynnego „Miedzianego Jeźdźca” - 
posąg Piotra Wielkiego uwieczniony w poemacie 
Puszkina i zwiedzimy sobór św. Izaaka - najwięk-
szą świątynię miasta przy której znajduje się po-
mnik cara Mikołaja. Dzień zakończymy spacerem 
w przepięknych ogrodach pałacowych* Peterhofu 
ze słynną Kaskadą; imponującym wodospadem 
- fontanną. Powrót do hotelu na kolację (fakulta-
tywnie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Ermitażu. 
Ta jedna z największych na świecie, bezcenna 
kolekcja dzieł sztuki udostępniana jest zwiedza-
jącym w historycznych wnętrzach Pałacu Zimo-
wego. Do legendy przeszła udana ewakuacja 
zbiorów już podczas niemieckich bombardowań. 
Dziś można tu zobaczyć dzieła artystów z całego 
świata poczynając od czasów starożytnych. Po 
południu przejedziemy do Carskiego Sioła, gdzie 
zwiedzimy letnią rezydencję władców Rosji. Tu 
skupimy się na doskonale odrestaurowanych 
wnętrzach - będziemy mieli okazję zobacze-
nia repliki zaginionej Bursztynowej Komnaty, 
która zniknęła w tajemniczych okolicznościach 
podczas wojennej zawieruchy. Późnym popo-
łudniem czas wolny na Newskim Prospekcie 
w okolicach soboru Kazańsiego. Dla chętnych 
(płatny dodatkowo) ok. godzinny rejs po kana-
łach Petersburga. Powrót do hotelu na kolację 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, transfer na lotnisko i wylot do Polski. 

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie opro-
wadza po zwiedzanych obiektach muzealnych. 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów. Obiekty, 
które zwiedzane będą wewnątrz oznaczono 
w programie *. 
Podczas zwiedzania obieków sakralnych wy-
magany jest skromny ubiór, dodatkowo kobiety 
nakrwają głowy chustami.
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. 
Najbardziej popularną walutą na miejscu jest 
EUR (konieczna będzie wymiana na ruble).
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (9 rozpoczętych dób hote-
lowych: 2 w Moskwie w hotelu Izmailovo Gama 
www.izmailovo.ru lub podobnym, 1 w Kałudze, 
1 w Smoleńsku, 1 w Twerze, 1 w Nowogrodzie, 
3 w Petersburgu w hotelu Azimut www.azi-
muthotels.ru lub podobnym). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar. Pokoje: 2 - os 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania kontynentalne typu bu-
fet. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym: Warszawa - Moskwa; Petersburg 
-Warszawa, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 

(9 rozpoczętych dób hotelowych); śniadania, 
wszystkie transfery klimatyzowanym autoka-
rem lub busem, opiekę pilota, 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 i Tour Guide System ok. 235 EUR/os. płatne 
na miejscu; imprez fakultatywnych:: świątynia 
Wasyla Błogosławionego (ok. 350 Rub/os.), 
rezydencja Lwa Tołstoja (ok. 400 Rub/os.) rejs 
statkiem w Petrsburgu - ok. 25 EUR/os. oraz do-
datkowych posiłków (10-15 EUR/os. za 1 posiłek), 
biletów komunikacji miejskiej, a także innych 
wydatków osobistych i kosztów wizy rosyjskiej. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokola-
cji (9) wg programu w systemie rezerwacyjnym 
(napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE 
Wizy. Oferujemy możliwość wizowania za po-
średnictwem Rainbow (dotyczy tylko obywateli 
polskich. W przypadku innego obywatelstwa wi-
zowanie pozostaje w zakresie własnym Klienta). 
O szczegóły zapytaj swojego opiekuna wycieczki 
lub agenta u którego dokonywałeś rezerwację.

Pełna oferta wycieczek po Rosji 
dostępna na stronie R.pl

CENA OD

4099 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

Zapraszam na spotkanie z potęgą 
imperium carów i wzruszającymi 
miejscami historii dwóch narodów 
- polskiego i radzieckiego. Napij się 
herbaty z tulskiego samowaru, prze-
nosząc się w czasy Tołstoja, wskocz 
w buty Piotra I, odkryj tajemnicę 
Bursztynowej Komnaty, policz siostry 
Stalina i spróbuj pogłaskać któreś 
z legendarnych kotów Ermitażu. 
Будем рады встрече!

Kornelia Karwacka
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: ROG

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 4299 7349

Maj od 4399 7699

Czerwiec od 4699 8270

Lipiec od 4199 7470

Sierpień od 4149 7349

Wrzesień od 4099 7049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4499 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata za obiadokolacje od 610 

Opłata za procedurę wizową  

do Federacji Rosyjskiej 399 

więcej na: R.pl
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Europa Rosja

W programie: Petersburg – Wenecja Północy • Twierdza Pietropawłowska - kolebka miasta • krążownik Aurora i Jeździec Miedziany 

• Sobór św. Izaaka - największa świątynia Petersburga • Kaskada w Peterhofie - letniej rezydencji Piotra Wielkiego • Bursztynowa Komnata 
w Carskim Siole • Ermitaż - bogactwo Pałacu Zimowego • Newski Prospekt • 4 noce w Petersburgu

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady 
Przylot do Petersburga, odprawa celno - pasz-
portowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
czas na odświeżenie się po podróży. Kolacja (fa-
kultatywnie) i nocleg w hotelu w Petersburgu.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Petersbur-
ga, najbogatszego w zabytki miasta Rosji, dawnej 
stolicy imperium rosyjskiego. Rozpoczniemy od 
najstarszej części miasta, czyli Wyspy Zajęczej, 
którą niemal w całości zajmuje Twierdza Pietro-
pawłowska. Data rozpoczęcia prac nad fortecą, 
16 maja 1703 r. przyjęta została za datę założenia 
dzisiejszego Petersburga. W  obrębie murów 
zwiedzimy m.in. sobór św. Piotra i Pawła kryjący 
grobowce carów Rosji od czasów panowania Pio-
tra I. W pobliżu zobaczymy też słynny krążownik 
„Aurora”, którego działa obwieściły światu po-
czątek rewolucji październikowej. Po południu 
przejazd Nabrzeżem Pałacowym z pałacem Mar-
murowym i pałacem Zimowym do znajdującej się 
w delcie Newy wyspy Wasilewskiej z Kolumnami 
Rostralnymi, zespołem Dwunastu Kolegiów oraz 

Nabrzeżem Uniwersyteckim z pałacem Mienszy-
kowa i Przystanią ze Sfinksami. Zobaczymy też 
słynnego „Miedzianego Jeźdźca” - posąg Piotra 
Wielkiego uwieczniony w poemacie Puszkina 
i zwiedzimy sobór św. Izaaka - największą świą-
tynię miasta przy której znajduje się pomnik 
cara Mikołaja. W dalszej części dnia przejazd do 
Ermitażu. Ta jedna z największych na świecie, 
bezcenna kolekcja dzieł sztuki udostępniana 
jest zwiedzającym w historycznych wnętrzach 
Pałacu Zimowego. Do legendy przeszła udana 
ewakuacja zbiorów już podczas niemieckich 
bombardowań. Dziś można tu zobaczyć dzieła 
artystów z całego świata poczynając od czasów 
starożytnych. Powrót do hotelu na kolację (fakul-
tatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu podmiejska wycieczka 
do Peterhofu. Do słynnej rezydencji carów do-
staniemy się statkiem od strony Zatoki Fińskiej. 
Niestety dzieło najwybitniejszych architektów 
tamtych czasów zostało niemal całkowicie znisz-
czone w czasie II wojny światowej. W Peterho-
fie zobaczymy przepiękne ogrody* pałacowe 
ze słynną Kaskadą; imponującym wodospa-
dem - fontanną. Po południu przejedziemy do 
Kronsztadu. Wyspa Kotlin położona na Zatoce 
Fińskiej umocniona została w 1704 r. - rok po 
tym jak Piotr I odebrał ją Szwedom. Powstały 
tu zespół fortyfikacji miał jasne zadanie: bronić 
powstającej stolicy przed atakiem od strony mo-
rza. Kronsztad był miejscem wielu historycznych 
wydarzeń: odpierał ataki wrogich flot, czynnie 
wsparł rewolucje lutową i październikową jed-
nak później sprzeciwił się bolszewikom i został 
krwawo spacyfikowany. W  czasie Blokady 
twierdza nie uległa Niemcom. Podczas spaceru 
zobaczymy tu m.in. imponujący sobór św. Mi-
kołaja. Po powrocie do miasta dla chętnych ok. 
godzinny rejs po kanałach Petersburga (płatny 
dodatkowo ok. 25 EUR) Powrót do hotelu na ko-
lację (fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu kolejna wycieczka 
poza miasto: wyjazd do Carskiego Sioła, gdzie 

zwiedzimy letnią rezydencję władców Rosji. Tu 
skupimy się na doskonale odrestaurowanych 
wnętrzach - będziemy mieli okazję zobaczenia 
repliki zaginionej Bursztynowej Komnaty, która 
zniknęła w tajemniczych okolicznościach pod-
czas wojennej zawieruchy. Zobaczymy też pałac 
w  pobliskim Pawłowsku. Kolejna rezydencja 
carska powstała w latach 70-tych XVIII w. dla 
carewicza Pawła (stąd nazwa). Pieczołowicie 
odrestaurowany po wojnie klasycystyczny zespół 
pałacowo parkowy* uważany jest za jeden z naj-
wspanialszych w Europie. Po powrocie do miasta 
czas wolny w centrum przy Prospekcie Newskim. 
Podczas przejazdu zobaczymy sobór Kazański 
(wzorowany na bazylice św. Piotra), kościół 
św. Katarzyny (miejsce pierwotnego pochów-
ku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), 
Place Sztuk z pomnikiem Puszkina oraz pałacem 
Michajłowskim (mieści Muzeum Rosyjskie z naj-
większą kolekcją dzieł sztuki rosyjskiej). W cza-
sie wolnym chętni będą mogli zobaczyć cerkiew 
Zbawiciela na Krwi, wzniesioną w miejscu śmierci 
cara Aleksandra II (koszt wstępu ok. 500 rubli). 
Powrót do hotelu w Petersburgu na kolację (fa-
kultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Wylot do Polski 
(możliwa przesiadka).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie opro-
wadza po zwiedzanych obiektach muzealnych. 
Zwiedzanie obiektów nie zawsze obejmuje 
zwiedzanie wnętrz ze względów czasowych 
lub braku dostępności dla turystów. Obiekty, 
które zwiedzane będą wewnątrz oznaczono 
w programie *. 
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 atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktual-
nymi cenami jest dostępny u naszych pilotów/
rezydentów. 

Najbardziej popularną walutą na miejscu jest 
EUR (konieczna będzie wymiana na ruble).
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (5 rozpoczętych dób hote-
lowych w Petersburgu w hotelu Azimut www.
azimuthotels.ru lub podobnym). Hotel Azimut 
(w Petersburgu) - położony blisko centrum Pe-
tersburga (ok 4 km) oraz niedaleko od atrakcji 
miasta. Do stacji metra Technologiczeskij Institut, 
którym latwo dojechać do samego centrum mia-
sta ok 15 min spacerem. Do dyspozycji gości: w 
hotelu restauracja i bar. Pokoje: 2 - os (możliwość 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Wyżywienie: 
śniadania, możliwość opcjonalnej dopłaty do 
obiadokolacji (5) wg programu w systemie rezer-
wacyjnym (napoje dodatkowo płatne). Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym: Warszawa - Petersburg - War-
szawa, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (4 
rozpoczęte doby hotelowe); śniadania, wszyst-
kie transfery klimatyzowanym autokarem lub 
busem, opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i Tour Guide System ok. 130 EUR/os. płatne na 
miejscu; imprez fakultatywnych: rejs statkiem 
w Petersburgu - ok. 25 EUR/os.; cerkiew Zbawi-
ciela na Krwi (ok. 350 Rub), oraz dodatkowych 
posiłków (10-15 EUR/os. za 1 posiłek), biletów 
komunikacji miejskiej, a także innych wydatków 
osobistych i kosztów wizy rosyjskiej. Możliwość 
opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji (4) wg 
programu w systemie rezerwacyjnym (napoje 
dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Wymagana jest wiza do Federacji Rosyj-
skiej. Szczegółowe informacje na R.pl

St.Petersburg – Blask bursztynu

ROSJA

Sankt
Petersburg

Peterhof

Carskie Sioło

Kronsztad

Pawłowsk

Fin
landia

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

2599 zł

Kod imprezy: ROL

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2599 4630

Maj od 3049 5220

Czerwiec od 3399 5770

Lipiec od 2899 5020

Sierpień od 2799 5020

Wrzesień od 2699 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2930 

Dopłata za pok. 1 os. od 269 

Dopłata za obiadokolacje od 300 

Opłata za procedurę wizową  

do Federacji Rosyjskiej 399 

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

5
dni
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Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd 
przez terytorium Republiki Czeskiej. Podczas 
przejazdu krótkie postoje. Przyjazd w okolice 
Pragi ok. godz. 21:00, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. (Trasa od granic Polski ok. 420 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Pragi i zwiedzanie stolicy Republiki Czeskiej. 
Z  Mostu Legii zobaczymy panoramę miasta 
i  przepiękny kompleks zamkowo-ogrodowy 
Hradczan, przejedziemy na zwiedzanie Teatru 
Narodowego - secesyjnego skarbu Pragi. Tego 
dnia także wizyta w  Kaplicy Betlejemskiej 
i domu Jana Husa, którego pomnik znajduje 
się nieopodal. Spacer kontynuować będziemy 
alejami Nowego Miasta odwiedzając kościół Ma-
rii Panny Śnieżnej, dalej urokliwymi uliczkami 
przejdziemy na Stare Miasto i Rynek, gdzie zo-

baczymy Ratusz z mistycznym Orlojem i kościół 
Marii Panny przed Tynem oraz kościół św. Miko-
łaja. Dla chętnych obiad w restauracji w centrum 
(dodatkowo płatny ok. 550 CZK/os.), podczas 
którego spróbujemy przysmaków tradycyjnej 
czeskiej kuchni. Czas wolny na zakup pamiątek. 
Wieczorem proponujemy program artystyczny 
Black Theatre - spektakularna, innowacyjna 
forma przekazu sztuki (dodatkowo płatna ok. 
700 CZK/os.), www.imagetheatre.cz/en/. Po-
wrót do hotelu ok. 22:30.(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Zwiedzanie praskiego Podzamcza czy-
li Hradczan: Klasztor Strahovski, Zamek Praski, 
zabudowania Kancelarii Prezydenckiej, katedra 
św. Wita, w której przechowywane są regalia 
królów czeskich, Pałac Królewski z Salą Włady-

sławowską, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka. 
Następnie przez Małą Stronę, dzielnicę położo-
ną na zboczach zamkowego wzgórza, obfitującą 
w piękne i bogato zdobione barokowe pałace 
oraz kamienice, przejdziemy do nabrzeży Weł-
tawy i do słynnego średniowiecznego Mostu Ka-
rola. Dla chętnych rejs statkiem z obiadokolacją 
(dodatkowo płatny ok. 950 CZK/os.). Przejście 
nabrzeżem przy Filharmonii Narodowej Ru-
dolfinum do dzielnicy Żydowskiej Josefov, 
gdzie znajdują się synagogi Staronowa z XIII w. 
i Wysoka, ratusz i cmentarz żydowski. Wyjazd 
do Polski w godzinach wieczornych (ok. 18:30). 
(Trasa do granic Polski ok. 400 km).
 Dzień 4  Przyjazd do Polski we wczesnych 
godzinach porannych (Woszczyce ok. 00:30).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzeal-
nych i centrach historycznych. 
HOTELE
Hotele *** - położone zazwyczaj poza centrum 
Pragi - (2 rozpoczęte doby hotelowe). W niektó-
rych terminach możliwe zakwaterowanie poza 
Pragą. Pokoje: 1- i 2-os. (możliwość dostawki) 
z łazienką, TV. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj restauracja, bar oraz recepcja. Wy-
żywienie: śniadania w formie bufetu. Kategoria 
lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (2 roz-
poczęte doby hotelowe), 2 śniadania, program 
turystyczny j.w., opiekę pilota i ubezpieczenie 
TU EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, usług lo-
kalnych przewodników, systemu TOUR GUIDE 
- orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
zwiedzania - ok. 2100 CZK/os. (płatne na miej-
scu), taksy klimatycznej ok. 40 CZK/os. (płatne 
w hotelach). Dodatkowo płatne (dla chętnych): 
1 obiad - ok. 550 CZK/os., rejs statkiem - ok. 
950  ZK/os., Black Theatre - ok. 700 CZK/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Praska starówka, Hradczany i królewski zamek • barokowa dzielnica - „Mala Strana” • rejs statkiem z obiadokolacją 

• przejazd do Pragi w trakcie dnia • secesyjny skarb miasta - Teatr Narodowy • Kaplica Betlejemska i dom Jana Husa

Praga Express

      –› 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

599 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 649 1099

Maj od 699 1049

Czerwiec od 649 1099

Lipiec od 649 1099

Sierpień od 649 1099

Wrzesień od 599 1099

Październik od 599 1049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 799 

Dopłata za pok. 1 os. od 150 

Kod imprezy: PRG

4
dni

więcej na: R.pl
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Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej. 
Podczas przejazdu planowane są krótkie po-
stoje. Przyjazd w okolice Pragi ok. godz. 21.00, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (Trasa od 
granic Polski ok. 420 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Pragi. Zwiedzanie stolicy Republiki Czeskiej 
rozpoczniemy od Vaclavskiego Namesti - alei 
z  ciekawą zabudową secesyjną. Następnie 
spacer po rynku Starego Miasta z przepięknymi 
kamienicami, Ratuszem, kościołem Marii Panny 
przed Tynem, pomnikiem Jana Husa oraz kościo-
łem św. Jakuba. Zwiedzanie Teatru Narodowego 
- secesyjnego skarbu Pragi. Tego dnia także wi-
zyta w Kaplicy Betlejemskiej i domu Jana Husa. 
Dla chętnych obiad w  restauracji w centrum 
(dodatkowo płatny ok. 550 CZK/os.), podczas 
którego spróbujemy przysmaków lokalnej kuch-
ni. Następnie zobaczymy dzielnicę Żydowską Jo-

sefov w której znajduje się zarówno Staronowa 
Synagoga, zbudowana w XIII w., jak i Synagoga 
Wysoka. Czas wolny. Proponujemy m. in. in-
dywidualne wejście do kościoła św. Mikołaja, 
znanego z potężnego żyrandola z 1880 r. (pod 
warunkiem, że w tym czasie nie będzie odbywał 
się koncert). Wieczorem proponujemy program 
artystyczny Black Theatre - spektakularna, in-
nowacyjna forma przekazu sztuki (dodatkowo 
płatna ok. 700 CZK/os.), www.imagetheatre.
cz/en/. Późnowieczorny powrót do hotelu ok. 
22:30. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd z Pragi i zwie-
dzanie Karlovych Varów - malowniczo położo-
nego uzdrowiska w zachodnich Czechach słyną-
cego z produkcji Becherovki - likieru ziołowego. 
Spacer po zabytkowym centrum, w  którym 
znajdują się liczne pijalnie wód, promenada 
oraz aleje spacerowe. Następnie zwiedzanie 
wytwórni Becherovki i degustacja słynnego li-

kieru. Dla chętnych obiad (dodatkowo płatny ok. 
500 CZK/os.). Późnym popołudniem powrót do 
centrum Pragi. Czas wolny na zakup pamiątek. 
Powrót do hotelu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Zwiedzanie praskich Hradczan: Zamek 
Praski, czyli Hrad, od którego cała dzielnica 
wzięła swoją nazwę (zabudowania Kancelarii 
Prezydenckiej, katedra św. Wita, w której prze-
chowywane są regalia królów czeskich, Pałac 
Królewski i Sala Władysławowska, bazylika św. 
Jerzego, „Złota Uliczka”). Następnie przez „Małą 
Stronę”, dzielnicę położoną na zboczach zamko-
wego wzgórza, która obfituje w piękne i boga-
to zdobione barokowe pałace oraz kamienice, 
przejdziemy do nabrzeży Wełtawy i słynnego, 
średniowiecznego Mostu Karola. Dla chętnych 
rejs statkiem z obiadokolacją (dodatkowo płat-
ny ok. 950 CZK/os.). Wyjazd do Polski w godzi-
nach wieczornych (ok. 18:30). (Trasa do granic 
Polski ok. 420 km).
 Dzień 5  Przyjazd do Polski we wczesnych 
godzinach porannych (Woszczyce ok. 00:30).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele ***- położone zazwyczaj poza centrum 
Pragi - (3 rozpoczęte doby hotelowe). W nie-
których terminach możliwe zakwaterowanie 
poza Pragą. Pokoje: 1- i 2- osobowe (możliwość 
dostawki) z łazienką, TV. Do dyspozycji gości: 
w hotelu zazwyczaj restauracja, bar oraz recep-
cja. Wyżywienie: śniadania w formie bufetu. 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 

i video), zakwaterowanie w hotelach (3 roz-
poczęte doby hotelowe), 3 śniadania, program 
turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych 
przewodników, systemu TOUR GUIDE - orienta-
cyjny koszt uczestnictwa w programie zwiedza-
nia - ok. 2500 CZK/os. (płatne na miejscu), taksy 
klimatycznej ok. 60 CZK/os. (płatne w hotelu). 
Dodatkowo płatne (dla chętnych): 2 obiady - 
1050 CZK/os., rejs statkiem - 950 CZK/os., Black 
Theatre - ok. 700 CZK/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Praska starówka • Karlove Vary i degustacja Becherovki • Hradczany i królewski zamek • barokowa dzielnica - „Mala Strana” 

• rejs statkiem z obiadokolacją • przejazd do Pragi w trakcie dnia

Czeskie Impresje czyli magiczna  
Praga i Karlove Vary – Dla wygodnych

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

699 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 849 1349

Maj od 799 1299

Czerwiec od 780 1349

Lipiec od 799 1349

Sierpień od 799 1349

Wrzesień od 770 1349

Październik od 699 1299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 899 

Dopłata za pok. 1 os. od 200 

Kod imprezy: PRX

      –› Tour Guide System 

5
dni
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Europa Środkowa Europa

W programie: kąpieliska termalne • Odpoczynek nad Balatonem • spływ łódką po podziemnej rzece • region winny „Dolina Pięknej Pani” 

• lokalny folklor i czarda • dawna i obecna stolica Węgier - Szekesferherver i Budapeszt • rejs po Dunaju • Opactwo benedyktyńskie na półwyspie 
Tihany • ulubione miejsce cesarzowej Sissi - Balatonfured • fabryka porcelany w Herend • bez nocnych przejazdów

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej 
i Słowackiej. Podczas przejazdu planowane są 
krótkie postoje. Przyjazd na Węgry. Zakwate-
rowanie w hotelu w okolicach Egeru. (Trasa od 
granic Polski ok. 330 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie. Dzień 
zaczniemy od wizyty na kąpielisku Dejem - jed-
nym z najnowszych kąpielisk termalnych na Wę-
grzech, gdzie znajdziemy liczne baseny otwarte, 
zjeżdżalnie, bar na wodzie oraz kryte kąpielisko 
jaskiniowe. Tutejsze wody wspomagają leczenie 
chorób stawów kończyn, poprawiają krążenie 
krwi i zdolność do ruchu. Następnie spacer po 
mieście znanym z produkcji wina Egri Bikaver - 
Byczej Krwi. Po południu odwiedzimy „Dolinę 
Pięknej Pani”, winiarskie zagłębie na zachodnim 
skraju Egeru. To okolica słynąca z uprawy wino-
rośli i licznych piwniczek winnych, gdzie można 
posłuchać cygańskiej muzyki i  posmakować 
regionalnych węgierskich przekąsek. Wizyta 
w  winnicy, gdzie spróbujemy lokalnych win. 
Wieczorem przejazd do stolicy Węgier - Buda-
pesztu - miasta nad Dunajem. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Budapesztu. Po zmroku 
przejazd do miasta i wjazd na Wzgórze Gellerta, 
skąd delektować się będziemy panoramą Buda-
pesztu z przepięknie oświetlonymi mostami na 
Dunaju. (Trasa ok. 180 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Budapesztu. Zwiedzanie stolicy Węgier roz-
poczniemy od spaceru starówką „budańską”, 
czyli uliczkami Wzgórza Zamkowego z Pałacem 
Królewskim, dawną siedzibą władców węgier-
skich. Następnie odwiedzimy nizinną część 
stolicy - Peszt. Zobaczymy Bazylikę Św. Stefana 
oraz węgierski Parlament. Spacer przez Plac 
Bohaterów z pomnikiem Millenium wybudowa-
nym z okazji 1000-lecia państwa węgierskiego. 
Zobaczymy także Zamek Vajdahunyad - kopie 
znanych budowli z terytorium Węgier. Następ-
nie wizyta i degustacja w destylarni wytwarza-
jącej jeden ze słynniejszych węgierskich likierów 
Unikum - jego receptura oparta jest na ziołach 
i charakteryzuje się mocnym, korzennym sma-
kiem. Wieczorem rejs statkiem po Dunaju. Na 
zakończenie dnia wizyta w czardzie węgierskiej 
(dla chętnych, dodatkowo płatna ok. 38 EUR/os) 
- obiadokolacja połączona z programem „taniec, 
folklor i muzyka”. Powrót do hotelu w okolicach 
Budapesztu. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. Prze-
jazd w kierunku Balatonu, największego jeziora 
Europy - „węgierskiego morza” o długości ok. 80 
km. Region położony jest na wyspach wulkanicz-
nych i znany na świecie z licznych miejscowości 
uzdrowiskowych. Odwiedzimy miejscowość Ta-
polca, gdzie znajduje się jaskinia odkryta w 1903 

r.- niezwykły twór przyrody powstały dzięki 
wypłukaniu rozpuszczalnych warstw w wapien-
no-gliniasto-bazaltowym podłożu przez ciepłą 
wodę z termalnego źródła. Podziemny wodny 
świat przemierzać będziemy łódkami. Na chwilę 
zatrzymamy się, żeby pospacerować po ulicz-
kach miasteczka Tapolca, u stóp którego roz-
pościera się niezwykle malowniczy staw z cha-
rakterystycznym młynem. Następnie przejazd 
nad największe jezioro termalne Europy - Heviz 
z dnem wypełnionym torfem wulkanicznym. 
Woda jeziora, w którym zażyjemy kąpieli, dzięki 
dużej domieszce siarki wykazuje działanie lecz-
nicze. Dla chętnych kolacja (dodatkowo płatna 
na miejscu). Zakwaterowanie w okolicach Bala-
tonu. Uwaga! W wysokim sezonie (od 24.06. do 
31.08.) hotel, w którym będzie nocleg na koniec 
4. i 5. dnia może być zlokalizowany ok. 40 km od 
Balatonu. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd nad Bala-
ton. Niezwykle ciepły klimat i temperatura nie 
spadająca poniżej 25 stopni Celsjusza pozwala 
przez długi czas cieszyć się słońcem. Cały dzień 
spędzimy w znanym uzdrowisku - Balatonfured, 
niegdyś ulubionym regionie wypoczynkowym 
cesarzowej Sissi, korzystając z uroków „węgier-
skiego morza” (czas wolny nad Balatonem). Za-
nim jednak będziemy rozkoszować się chwilami 
relaksu proponujemy rejs promem po jeziorze. 
Dla chętnych kolacja w miejscowej restauracji 
(dodatkowo płatna ok. 25 EUR/os.). Powrót do 
hotelu w okolicach Balatonu (w wysokim sezo-
nie może on być położony ok. 40 km od jeziora). 
(Trasa ok. 90 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Tego dnia pierwsze kroki skierujemy do fabryki 
porcelany w Herend - jej początek to rok 1826, 
kiedy w niewielkiej manufakturze zaczęto wy-
rabiać niezwykle piękne wzory ceramiczne. 
Największą popularność zyskały figurki, jak 
i pozostałe wyroby ręcznie malowane. Następ-
nie przejazd do Tihany, położonej na półwyspie, 

gdzie znajduje się jedno z najstarszych opactw 
benedyktyńskich w Europie (zobaczymy je z ze-
wnątrz). Następnie odwiedzimy Szekesfehervar 
- pierwszą stolicę Węgier - i odbędziemy spacer 
po zabytkowym centrum. Dzień zakończymy 
w Pakozd słynącym z doskonałych win. Będzie-
my gościć w winnicach węgierskiej rodziny Lics, 
która od pokoleń zajmuje się uprawą winorośli 
- zwiedzanie piwnic winnych i degustacja win 
regionu. Przejazd na Słowację, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu w formie 
prowiantu, przyjazd do Polski (Woszczyce ok. 
10:00). (Trasa do granic Polski ok. 230 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza w obiektach muzeal-
nych i centrach historycznych.
HOTELE
Hotele **/*** - położone zazwyczaj na obrzeżach 
miast - (razem 6 dób hotelowych: Eger - 1, Buda-
peszt - 2, okolice Balatonu- 2, Słowacja - 1). Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restauracja, 
bar oraz recepcja. Pokoje: 1- i 2- os. (możliwość 
dostawki) z łazienką, TV. Wyżywienie: śniadania 
w formie bufetu. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (6 rozpo-
czętych dób hotelowych: Eger- 1, Budapeszt- 2, 
okolice Balatonu- 2, Słowacja- 1), 6 śniadań, pro-
gram turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpiecze-
nie TU EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych 
przewodników, systemu TOUR GUIDE, degu-
stacji wina, rejsu statkiem w Budapeszcie, rejsu 
łódką w jaskini, wstępu na kąpieliska termalne 
- orientacyjny koszt uczestnictwa w programie: 
ok. 145 EUR/o.s i 6600 HUF/os. (w tym 1000 HUF/
os. zwrotnej kaucji za opaskę na kąpielisku De-
jem) (płatne na miejscu), taksy klimatycznej ok. 
8 EUR/os. (płatne w hotelach). Dodatkowo płat-
ne (dla chętnych): kolacja w czardzie (ok. 38 EUR/
os.), kolacja w Balatonfured (ok. 26 EUR/os.), 
kolacja w Badacsony/ Szigliget (ok. 25 EUR/os.).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Węgry i Balaton – Witalne Węgry

Austria

Słowenia
SerbiaChorwacja

WĘGRY

Eger

Budapeszt

Tapolca

Heviz

Her
en

d

Szekesferhervar
Pakozd

Tihany

Balatonfured 

Słowacja

Rumunia

CENA OD

1449 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: WBO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1499 2570

Czerwiec od 1449 2499

Lipiec od 1449 2549

Sierpień od 1499 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

      –› Tour Guide System 

7
dni

więcej na: R.pl
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Europa Środkowa Europa

W programie: Budapeszt - bogata historia • rejs statkiem - malownicze pejzaże • „uczta dla ciała” - gorące kąpiele termalne • region winny 
Tokaj - doskonałe wina i regionalna kuchnia • park konny • Czarda i węgierski folklor • Wzgórze Gellerta i piękna panorama miasta 

• przejazd do Budapesztu w trakcie dnia

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu 
Europa Środkowa dla wygodnych. Przejazd 
przez terytorium Republiki Czeskiej i Słowac-
kiej. Podczas przejazdu planowane są krótkie 
postoje. Przyjazd na Węgry w okolice Miskolca, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (Trasa od 
granic Polski ok. 400 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Proponujemy Państwu „ucztę dla ciała” i po-
byt w Miskolc - Tapolca - uzdrowiskowej czę-
ści Miskolca, gdzie spędzą Państwo czas na 
kąpielisku - jedynym w  Europie termalnym 
basenie znajdującym się w jaskini (wstęp płat-
ny ok. 4600 HUF/os) www.barlangfurdo.hu. 
Po południu przejazd w region Tokaju i wizyta 
w piwnicach winnych, u znanej rodziny węgier-
skiej. Zapoznanie z kulturą winną tego regionu 
i degustacja różnych gatunków Tokaju - „wina 
Królów” i  „Króla wszystkich win” oraz przy-
smaków kuchni węgierskiej. „Tokajski Region 
winiarski” z uwagi na unikatowe w skali świato-
wej walory przyrodnicze, kulturowe oraz długie 
tradycje winiarskie został wpisany na światową 
listę dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu 
w okolicy Budapesztu; zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa ok. 230 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Budapesztu. Zwiedzanie stolicy Węgier roz-
poczniemy od rejsu statkiem (dodatkowo płat-
ny ok. 16 EUR/os), podczas którego zobaczymy 
najważniejsze dla miasta obiekty takie jak par-
lament, Wzgórze Zamkowe i pełne uroku mosty 
spinające dwie części miasta. Zwiedzanie Pesztu 

- nizinnej części stolicy, podczas którego zoba-
czymy Bazylikę Św. Stefana, przepiękną XIX- 
wieczną budowlę oraz Parlament węgierski. 
Następnie spacer przez Plac Bohaterów z po-
mnikiem Millenium, który został wybudowany 
z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego. Zo-
baczymy także Zamek Vajdahunyad - kompleks 
budowli - kopii naśladujących znane budowle 
z terytorium Węgier, przejedziemy najstarszą na 
kontynencie linią metra oraz zwiedzimy Operę 
budapeszteńską. Czas wolny na deptaku Vaci. 
Na zakończenie dnia wizyta w czardzie węgier-
skiej (dodatkowo płatna ok.38 EUR) - obiado-
kolacja połączona z programem „taniec, folklor 
i  muzyka”, następnie przejazd „Budapeszt 
nocą” wraz z panoramą ze wzgórza Gellerta. 
Powrót do hotelu w  okolicy Budapesztu ok. 
23:00, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. Tego 
dnia kontynuujemy zwiedzanie Budapesztu, 
najpiękniej położonego miasta nad Dunajem. 
Rozpoczniemy od uliczek wzgórza Zamkowego 
z Pałacem Królewskim, dawnej siedziby wład-
ców węgierskich. Następnie spacer starówką 
„budańską” do Kościoła NMP, potocznie nazy-
wanego kościołem Macieja, który był miejscem 
koronacji i ślubów królewskich. Czas wolny na 
zakup pamiątek. Następnie przejazd do parku 
konnego Lazarów. Zobaczymy jedyny w swoim 
rodzaju pokaz konny oraz spróbujemy lokalnej 
kuchni w regionalnej restauracji/czardzie. Po 
drodze zajrzymy do Godollo, gdzie zobaczymy 
uwielbianą przez austriacką cesarzową i węgier-

ską królową Sisi, jej rezydencję wraz z ogrodami 
(dodatkowo płatne ok. 44 EUR/os.). Wyjazd do 
Polski w godzinach wieczornych (ok. 19:00), 
przejazd przez Słowację i  Czechy. (Trasa do 
granic Polski ok. 500 km).
 Dzień 5  Przyjazd do Polski (Woszczyce ok. 
00:30). 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza w obiektach muzeal-
nych i centrach historycznych.
HOTELE
Hotele *** - położone zazwyczaj na obrzeżach 
miast (razem 3  rozpoczęte doby hotelowe 
w  okolicach: Miskolca - 1  i  Budapesztu - 2). 
Pokoje: 1- i 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienką, TV. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj restauracja, bar oraz recepcja. Wy-
żywienie: śniadania kontynentalne w  formie 
bufetu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazdy kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (3 roz-
poczęte doby hotelowe), 3 śniadania, program 
turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wstępu do opery 
w Budapeszcie, usługi lokalnych przewodników, 
kosztów programu winnego w Tokaju (zwiedza-
nie, obiadokolacja, degustacja) i systemu TOUR 
GUIDE - orientacyjny koszt uczestnictwa w pro-
gramie zwiedzania - ok. 107 EUR/os. (płatne na 

miejscu), taksy turystycznej ok. 7 EUR/os. (płat-
ne w hotelach). Dodatkowo (dla chętnych): pro-
gram konny wraz z obiadokolacją i rezydencja 
Sisi w Godollo - ok. 44 EUR/os., wizyta w czar-
dzie z kolacją i programem - ok. 38 EUR/os., rejs 
statkiem - 16 EUR/os., baseny termalne Miskolc 
Tapolca ok. 4600 HUF/os..
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Budapeszt i Tokaj – W krainie wina, czardasza 
i gorących źródeł – Dla wygodnych

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

699 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 699 1349

Maj od 899 1299

Czerwiec od 949 1349

Lipiec od 749 1349

Sierpień od 770 1349

Wrzesień od 749 1299

Październik od 699 1249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 899 

Dopłata za pok. 1 os. od 150 

Kod imprezy: BUX

      –› Tour Guide System 

5
dni
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Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy. Po drodze planowane są 
krótkie postoje. Przyjazd do hotelu w Budapesz-
cie (lub okolicach) ok. 21:30. Zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa od granic Polski ok. 450 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do centrum stolicy Węgier. Zwiedza-
nie rozpoczniemy od rejsu statkiem, podczas 
którego zobaczymy najważniejsze dla miasta 
obiekty takie jak: Parlament, Wzgórze Zamko-
we i pełne uroku mosty spinające dwie części 
miasta. Następnie wjazd na Wzgórze Zamko-
we, skąd rozpoczniemy spacer dziedzińcami 
Pałacu Królewskiego oraz uliczkami starówki 
budańskiej. Na uwagę zasługuje Kościół Macieja 
i Baszty Rybackie, skąd rozciąga się przepiękny 
widok na część nizinną miasta - Peszt. Przerwa 
na kawę w jednej z licznych kawiarni. Następ-
nie krótkie zwiedzanie Pesztu, podczas którego 
zobaczymy Plac Bohaterów wraz ze słynną ulicą 
bohatera narodowego - Andrassyego oraz za-
mek Vajdahunyad. Po południu (dla chętnych, 
dodatkowo płatny ok. 36 EUR/os.) przejazd do 
dzielnicy Budafok, słynącej z piwnic i najdłuż-
szych na świecie „korytarzy winnych”, których 
długość wynosi ok. 120 km. W programie wizyta 
u znanej, węgierskiej rodziny winiarzy, która od 
pokoleń zajmuje się uprawą winorośli, posiada 
swoje winnice w słynnych, winiarskich regio-
nach Węgier: Pakozd oraz Szekszard. Podczas 
zwiedzania piwnic zapoznamy się z  tradycją 
upraw winorośli na Węgrzech, skosztujemy do-
skonałych win oraz przysmaków kuchni węgier-
skiej. Klientom nie korzystającym z programu 
piwnic winnych, proponujemy spędzenie czasu 
wolnego w  na deptaku Vaci wśród licznych 
kafejek, restauracji i sklepików z pamiątkami 
lub przy nadbrzeżu dunajskim. Wyjazd z Buda-
pesztu ok. 19:00. Wieczorem ok. 22:30 przyjazd 
w okolice Wiednia, zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa ok. 250 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Wiednia, 
które rozpoczniemy od objazdu autokarem 
staromiejskiego bulwaru, zwanego „Ringiem”. 
Zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, 
Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratusza, 
Teatru Dworskiego i kościoła Wotywnego oraz 
Opery Wiedeńskiej. Poznamy także inną stronę 
austriackiej stolicy z nowoczesnymi elementami 
architektury znajdującymi się nad Dunajem, m.in. 
budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Następnie spacer po Starym Mieście m.in. uliczką 
luksusu Kohlmarkt, przy której mieszkał niegdyś 
Fryderyk Chopin oraz jedną z najelegantszych 
Graben, przy której znajduje się Kolumna Moro-
wa wzniesiona w 1679 roku po ustaniu epidemii 
dżumy. Zobaczymy również rezydencję zimową 
Habsburgów - Hofburg, spacerując najważniej-
szymi dziedzińcami. Zwiedzimy katedrę św. 
Szczepana, słynną z kolorowych dachówek. Zaj-
rzymy również do Opery Wiedeńskiej - jednej 
z najbardziej znanych scen operowych świata 
(lub Musikverein - Towarzystwa Przyjaciół 
Muzyki, skąd transmitowany jest Koncert No-
woroczny). Przejazd na wzgórze Kahlenberg, 
znane każdemu Polakowi jako miejsce Odsieczy 
Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem” dowodzo-
nej przez króla Polski Jana III Sobieskiego. Dla 
chętnych regionalna kolacja w gospodzie Heu-
riger, w dawnej wsi Neustift (dodatkowo płatna 
ok. 32 EUR/os.). Powrót do hotelu w okolicach 
Wiednia, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Tego dnia odwiedzimy pełne barw i niezwy-
kłej architektury miejsce - Dom Hundertwassera, 
architekta, który twierdził, że linia prosta jest nie-
moralna. Ta krzywa, kolorowa i niesymetryczna 
kamienica wyróżniająca się na tle pozostałych 
budynków jest dziś jedną z największych atrakcji 
miasta. Następnie przejazd do barokowej bu-
dowli - Belwedere. Pałac ten należał niegdyś 
do wybitnego wodza Austrii Księcia Eugeniusza 

Sabaudzkiego. Krótki spacer wśród zabytkowych 
budynków. Przejazd do dawnej letniej, barokowej 
rezydencji Habsburgów Schoenbrunn. Zwiedza-
jąc pałac poznamy historię rodu Habsburgów, 
podziwiając pełne przepychu komnaty cesar-
skie. Czas wolny w pięknie urządzonych ogro-
dach kompleksu. W Parku Miejskim zobaczymy 
pomnik „Króla Walca” - Straussa syna. W tym 
dniu proponujemy spotkanie ze sztuką. Zwiedza-
nie Muzeum Historii Sztuki to uczta dla ducha, 
spotkanie z tak wielkimi nazwiskami jak Pieter 
Breugle, Peter Rubens, Tycjan, Jan van Eyck, 
Caravaggio, Rembrandt czy Rafael Santi i wielu 
innych. Muzeum posiada jedną z najsłynniejszych 
na świecie Kunstkammer ze wspaniałymi obiek-
tami jak saliera (solnica) Celliniego (XVI w.), dro-
gocenne kamienie z magicznymi właściwościa-
mi, rzeźby z kości słoniowej i kości nosorożców, 
wczesne „automaty“i „zabawki“ z XVI i XVII w. 
Czas wolny w muzeum na samodzielne odkry-
wanie sztuki egipskiej lub rzymskiej. Następnie 
coś odpowiedniego dla ciała czyli obiadokolacja 
w restauracji w centrum (dla chętnych, dodatko-
wo płatna ok. 27 EUR/os.). Wyjazd z Wiednia ok. 
19:00. Przejazd przez Czechy. Wieczorny postój 
w Znojmie. (Trasa do granic Polski ok. 360 km).
 Dzień 5  Przyjazd do Polski we wczesnych 
godzinach porannych (Woszczyce ok. 00:30).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza w obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele *** - położone zazwyczaj na obrzeżach 
miast - (3 rozpoczęte doby hotelowe w okoli-
cach: Budapesztu - 1, Wiednia - 2). Pokoje: 1- i 2- 
osobowe (możliwość dostawki) z łazienką, TV.
Do dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restau-
racja, bar oraz recepcja. Wyżywienie: śniadania 
w formie bufetu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 

i video), zakwaterowanie w hotelach (3 roz-
poczęte doby hotelowe), 3 śniadania, program 
turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych 
przewodników, rejsu statkiem w Budapeszcie, 
systemu TOUR GUIDE - orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 118 EUR/os. (płat-
ne na miejscu), taksy klimatycznej ok. 7 EUR/
os. (płatne w hotelach). Dodatkowo płatne (dla 
chętnych): 1 obiadokolacja w Wiedniu - 27 EUR/
os., obiadokolacja w gospodzie Heuriger w Ne-
ustift - 30EUR/os., piwnice winne z obiadokola-
cją w Budapeszcie 36 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Wzgórze Gellerta i panorama Budapesztu • rejs statkiem w Budapeszcie • piwnice winne Budafok i doskonałe wina węgierskie 

• Starówka i pełne przepychu ulice Graben i Kohlmarkt • Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska i malownicze ogrody • Wzgórze Kahlenberg 

• wieczór w gospodzie - Heuriger • przejazd do Wiednia w trakcie dnia• NOWOŚĆ! Zwiedzanie Muzeum Historii Sztuki z przewodnikiem

Wiedeń i Budapeszt – Perły Dunaju – Dla wygodnych

      –› 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

749 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 899 1499

Maj od 899 1470

Czerwiec od 899 1499

Lipiec od 849 1499

Sierpień od 799 1470

Wrzesień od 780 1420

Październik od 749 1420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 999 

Dopłata za pok. 1 os. od 321 

Kod imprezy: VBX

5
dni

więcej na: R.pl



56

Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej 
z krótkimi postojami. Przyjazd w okolice Pragi. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (Trasa od 
granic Polski ok. 460 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd do Pragi. Zwiedzanie zaczniemy od 
biblioteki klasztornej na Strahovie i Hradu, od 
którego cała dzielnica wzięła swoją nazwę: za-
budowania Kancelarii Prezydenckiej, katedra św. 
Wita, w której przechowywane są regalia królów 
czeskich, Pałac Królewski (z zewnątrz), bazylika 
św. Jerzego, „Złota Uliczka”. Następnie chętnych 
zaprosimy na rejs statkiem po Wełtawie (dod. 
ok. 36 EUR/os). Po rejsie spacer po Moście Ka-
rola, a stąd już niedaleko do Senatu, otoczonego 
ogrodami Waldstein. Nasza trasa przebiegnie 
również uliczkami Starówki i Rynku Staromiej-
skiego, gdzie zobaczymy piękne kamienice, Ra-
tusz, kościół Marii Panny przed Tynem, pomnik 
Jana Husa oraz kościół św. Mikołaja. Pod koniec 
dnia udamy się do najlepiej zachowanej w Eu-
ropie dzielnicy praskich Żydów. Chwila czasu 
wolnego i przyjazd do hotelu (ok. 23:00) w oko-
licach Czeskich Budziejovic/ Czeskiego Krumlova. 
Zakwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 200 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd do Austrii, na „Ziemię Salzburską”- 
regionu położonego w Alpach, gdzie zajrzymy 
do Bad Ischl -  uzdrowiskowej miejscowości, 
spacer po starówce, a następnie przejazd ma-
lowniczą trasą wzdłuż jeziora Wolfgangsee do 
St.Gilgen, gdzie będzie czas na krótką przerwę. 
Dalej pojedziemy trasą wzdłuż romantycznego 
Jez. Fuschl do Salzburga. Podczas spaceru ulicz-
kami Starego Miasta zobaczymy m.in. Katedrę 
św. Ruperta oraz słynną ulicę Getreidegasse. 
Podziwiać będziemy jedne z najpiękniejszych 
ogrodów świata - Mirabell. Panoramę miasta 
obejrzymy z twierdzy Hohensalzburg, jednego 
z najważniejszych zabytków Austrii. Dla chęt-
nych obiadokolacja (dod. płatna ok. 27 EUR/os). 
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicach 
Salzburga. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd na wzgórze Kahlenberg, a następnie 
do Wiednia, gdzie zwiedzanie rozpoczniemy 
od objazdu autokarem staromiejskiego bulwa-
ru, zwanego „Ringiem”. Zobaczymy tu budynki 
Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Sztuki Natu-
ralnej, Parlamentu, Ratusza, Teatru Dworskiego 
i kościoła Wotywnego oraz Opery Wiedeńskiej. 

Poznamy także dzielnicę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Następnie spacer po Starym 
Mieście m.in. uliczką luksusu Kohlmarkt oraz 
jedną z  najelegantszych Graben, z  Kolumną 
Morową wzniesioną w  1679 roku po ustaniu 
epidemii dżumy. Zobaczymy rezydencję zimo-
wą Habsburgów - Hofburg (z zewnątrz) oraz 
katedrę św. Szczepana, słynną z kolorowych 
dachówek. Wieczorem obiadokolacja w restau-
racji w centrum (dla chętnych, dod. płatna ok. 27 
EUR/os) oraz koncert muzyki rodziny Straussa 
i W. A. Mozarta w  jednej z sal koncertowych 
Wiednia (dod. płatny ok. 69 EUR/os). Przyjazd 
do hotelu ok. 23:00, zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd na Węgry, w region Północny Balaton 
i Velencei. Proponujemy odpoczynek w Bala-
tonfured, nad jeziorem Balaton, a następnie 
przejazd do hotelu w okolice Szekesfehervar. 
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Po po-
łudniu, dla chętnych przejazd do Pakozd: zwie-
dzanie piwnic winnych, degustacja win regionu 
oraz obiadokolacja (w przypadku złej pogody 
w Tihany). W okresie zbiorów - udział w wino-
braniu (dod. płatne na miejscu ok. 40 EUR/os). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie rozpocz-
niemy od Pesztu: Plac Millenium, bazylika św. 
Stefana oraz Parlament Węgierski. Następnie 
przejazd do największego kompleksu jeździec-
kiego w Europie. Będziemy uczestnikami poka-
zu konnego oraz spróbujemy lokalnej kuchni 
w tradycyjnej restauracji - czardzie. Powrót do 
Budapesztu. Rejs statkiem, podczas którego zo-
baczymy najważniejsze budowle Budapesztu: 
mosty spinające oba brzegi miasta, Wzgórze 
Zamkowe i Parlament. Przejazd aleją Andrassy-

ego, którą kończy Plac Bohaterów z nieopodal 
położonym zamkiem Vajdahynuad. Wjazd na 
Wzgórze Gellerta, skąd roztacza się panorama 
Budapesztu oraz przejazd autokarem „Buda-
peszt by night”. Wyjazd do Polski ok. 23:30. 
Przejazd przez Słowację, Czechy. Podczas 
przejazdu postoje. (Trasa do granic Polski ok. 
500 km).
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych (Woszczyce ok. 09:00).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza w obiektach muzeal-
nych i centrach historycznych. 
HOTELE
Hotele *** - położone zazwyczaj na obrzeżach 
miast - (razem 5 dób hotelowych: w okolicy Pra-
gi - 1, w okolicy Czeskich Budziejovic/ Czeskiego 
Krumlova - 1, w okolicy Salzburga- 1, w okoli-
cy Wiednia - 1, w okolicy Szekesfehervar - 1). 
Pokoje: 1- i 2- osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienką, TV. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (5 rozpo-
czętych dób hotelowych), 5 śniadań, program 
turystyczny j.w,  opiekę pilota i ubezpieczenie 
TU EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych 
przewodników, systemu TOUR GUIDE, programu 
konnego wraz z obiadokolacją, rejsu statkiem 
w  Budapeszcie - orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie: ok. 135 EUR/os (płatne 
na miejscu), taksy klimatycznej ok. 9 EUR/os 
(płatne w hotelach). Dodatkowo płatne (dla 
chętnych): koncert w Wiedniu (ok. 69 EUR/os), 
2 obiadokolacje - w Wiedniu i w Salzburgu (ok. 
54 EUR/os.), rejs statkiem z obiadokolacją (ok. 
36 EUR/os.), kolacja nad Balatonem wraz z de-
gustacją win - ok. 40 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Praga i średniowieczny Mosta Karola • Salzburg • Wiedeń - cesarstwo i doskonała kawa • Balaton - czyli węgierskie morze i doskonałe 
wina • Budapeszt - perła Dunaju i konie • kuchnia węgierska • romantyczne chwile w Bad Ischl • koncert Straussa w Wiedniu - posłuchaj, warto!

Praga, Wiedeń, Budapeszt – Czeski humor  
i austro-węgierskie smaczki – Dla wygodnych

Praga

Salzburg

Bad Ischl
St. Gilgen

Wiedeƒ

Budapeszt

SzekesfehervarBalatonfured

Jezioro BalatonAUSTRIA

CZECHY

WĘGRY

Pakozd

Niemcy

Polska

Słowacja

Rumunia

SłoweniaWłochy

Ukraina

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

1279 zł

Kod imprezy: PVB

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1450 2499

Maj od 1379 2299

Czerwiec od 1499 2499

Lipiec od 1450 2499

Sierpień od 1450 2499

Wrzesień od 1299 2399

Październik od 1279 2349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

      –› Tour Guide System 
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W programie: Hofburg - przepych rezydencji zimowej rodu Habsburgów • Wzgórze Kahlenberg i Sobieski • Gospoda Heuriger i wieś Neustift 

• dolina Wachau i rejs statkiem • tajemnicze opactwo Benedyktynów w Melku • koncert muzyki rodziny Straussa i W. A. Mozarta • urocza 
starówka w Krems • Prater- park rozrywki• dzielnica ONZ • Opera Wiedeńska• przejazd do Wiednia w trakcie dnia• NOWOŚĆ!!! W czasie 
wolnym dla chętnych zwiedzanie skarbca i krypt cesarskich z przewodnikiem

Wiedeń i dolina Wachau – Potęga cesarstwa 
Habsburgów i naddunajskie pejzaże – Dla wygodnych

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy. Po drodze planowane są 
krótkie postoje. Przyjazd do hotelu w okolicach 
Wiednia ok. 21:30. Zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa od granic Polski ok. 350 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do centrum 
stolicy Austrii. Zwiedzanie Wiednia rozpocz-
niemy od objazdu autokarem staromiejskiego 
bulwaru zwanego „Ringiem”. Podczas objazdu 
zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, 
Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratu-
sza, Teatru Dworskiego i kościoła Wotywnego 
oraz Opery Wiedeńskiej. Następnie spacer po 
Starym Mieście m.in. uliczką luksusu Kohlmarkt, 
przy której mieszkał niegdyś Fryderyk Chopin 
oraz jedną z najelegantszych Graben, przy której 
znajduje się Kolumna Morowa wzniesiona w 1679 
roku po ustaniu epidemii dżumy. Zobaczymy 
również rezydencję zimową Habsburgów - Ho-
fburg, spacerując najważniejszymi dziedzińcami. 
Na głównym placu miasta podziwiać będziemy 
(z zewnątrz) katedrę św. Szczepana, słynną 
z  kolorowych dachówek. Tego dnia również 
zwiedzanie Opery Wiedeńskiej - jednej z naj-
bardziej znanych scen operowych świata (lub 
Musikverein - Towarzystwa Przyjaciół Muzyki, 
skąd transmitowany jest Koncert Noworoczny). 
Czas wolny w  centrum miasta. Dla chętnych 
(dodatkowo płatne ok. 38 EUR/os., realizowane 
przy min. 12 osobach) oferujemy zwiedzanie 
skarbca cesarskiego m.in. oryginalnej biżuterii 
cesarzowej Elżbiety, jak i innych, niezwykle cen-
nych klejnotów Habsburgów. Nasza propozycja 

obejmuje również krypty cesarskie należące 
do jednej z najpotężniejszych europejskich dy-
nastii. Następnie przejazd do najsłynniejszego 
wiedeńskiego parku rozrywki - Prater, gdzie na 
chętnych czeka Riesenrad - „diabelski młyn”, 
z którego podziwiać można panoramę Wied-
nia (atrakcja dodatkowo płatna ok. 15 EUR/os. 
za jednorazowe korzystanie z karuzeli). Pozo-
stałym polecamy spędzenie czasu w uroczych 
i spokojnych parkowych alejkach. Wieczorem 
dla chętnych (dodatkowo płatna ok. 27 EUR/os.) 
obiadokolacja w restauracji w centrum. Po dro-
dze odwiedzimy park miejski z pomnikiem „Króla 
Walca”- Straussa syna. Następnie (dla chętnych, 
dodatkowo płatny ok. 69 EUR/os.) udamy się na 
koncert muzyki rodziny Straussa i W. A. Mozarta 
w jednej z sal koncertowych Wiednia. Powrót do 
hotelu ok. 23:00, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Od-
wiedzimy pełne barw i niezwykłej architektury 
miejsce - Dom Hundertwassera, architekta, który 
twierdził, że linia prosta jest niemoralna. Ta krzy-
wa, kolorowa i niesymetryczna kamienica wyróż-
niająca się na tle pozostałych budynków jest dziś 
jedną z największych atrakcji miasta. Następnie 
przejazd do barokowej budowli - Belvedere. 
Pałac ten należał niegdyś do wybitnego wodza 
Austrii Księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Krótki 
spacer wśród zabytkowych budynków. Prze-
jazd do dawnej letniej, barokowej rezydencji 
Habsburgów - Schoenbrunn. Zwiedzając pałac 
poznamy historię rodu Habsburgów, podziwiając 
pełne przepychu komnaty cesarskie. Czas wolny 

w pięknie urządzonych ogrodach kompleksu. Za-
nim dotrzemy na wzgórze Kahlenberg zatrzyma-
my się na chwilę na słynnym Naschmarkt żeby 
pokluczyć między straganami charakterystycz-
nego dla Wiednia „Pchlego Targu”. Po krótkiej 
wizycie przejazd na wzgórze, które znane jest 
każdemu Polakowi jako miejsce Odsieczy Wie-
deńskiej i „bitwy pod Wiedniem” dowodzonej 
przez króla Polski Jana III Sobieskiego. Dla chęt-
nych regionalna kolacja w gospodzie Heuriger 
(dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.). Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Tego dnia poznamy inną stronę Wied-
nia, z nowoczesnymi elementami architektury 
znajdującymi się nad Dunajem, m.in. budynek 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następnie 
przejedziemy do malowniczego regionu Wachau, 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO, gdzie podróżować będziemy 
wzdłuż Dunaju, winnic, sadów morelowych 
i malowniczych, średniowiecznych miasteczek. 
Zwiedzimy barokowe opactwo Benedyktynów 
w Melku, o którym pisał Umberto Eco w powie-
ści „Imię Róży”. Następnie wybierzemy się w po-
dróż statkiem (dodatkowo płatne ok. 32 EUR/
os.), której celem będzie miasteczko Dürnstein, 
gdzie znajdują się ruiny zamku i fragmenty mu-
rów średniowiecznych wraz z najstarszą bramą. 
Czas wolny na zakup pamiątek i regionalnych 
wyrobów morelowych, z których słynie region 
Wachau (konfitury, nalewki, Schnapsy, wina). 
Dla chętnych obiadokolacja w restauracji (do-

datkowo płatna ok. 30 EUR/os.). Odwiedzimy 
także miasteczko Krems, urzekające swoim 
powolnym rytmem, gdzie ma się wrażenie, że 
czas się zatrzymał. Spacer po uliczkach z koci-
mi łbami wśród renesansowych i barokowych 
kamieniczek. Późnowieczorny wyjazd do Polski. 
Przyjazd na granicę austriacko-czeską, czas na 
zakupy (dawna strefa wolnocłowa). (Trasa do 
granic Polski ok. 350 km).
 Dzień 5  Przyjazd do Polski we wczesnych 
godzinach porannych (Woszczyce ok. 00:30).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza w obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotel ***- położony zazwyczaj na obrzeżach 
miasta - (3 rozpoczęte doby hotelowe w oko-
licach Wiednia). Pokoje: 1- i 2- osobowe (moż-
liwość dostawki) z łazienką, TV. Do dyspozycji 
gości: w hotelu zazwyczaj restauracja, bar oraz 
recepcja. Wyżywienie: śniadania w formie bufe-
tu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (3 roz-
poczęte doby hotelowe), 3 śniadania, program 
turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych 
przewodników, systemu TOUR GUIDE - orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w programie - ok. 
92 EUR/os. (płatne na miejscu), taksy klimatycz-
nej ok. 7 EUR/os. (płatne w hotelu). Dodatkowo 
płatne (dla chętnych): rejs statkiem po Dunaju 
w dolinie Wachau - ok. 32 EUR/os., koncert mu-
zyki Straussa i W.A. Mozarta - ok. 69 EUR/os., 
2 obiadokolacje - ok. 58 EUR/os., obiadokolacja 
w gospodzie Heuriger w Neustift - ok. 30 EUR/
os., zwiedzanie z przewodnikiem krypt i skarbca 
dynastii Habsburgów - ok. 38 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

      –› 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

749 zł

Kod imprezy: VIX

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 799 1470

Maj od 799 1420

Czerwiec od 799 1470

Lipiec od 799 1470

Sierpień od 799 1470

Wrzesień od 780 1420

Październik od 749 1370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 999 

Dopłata za pok. 1 os. od 231 

5
dni

więcej na: R.pl
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W programie: Wiedeń - potęga rodu Habsburgów i świat kawiarni wiedeńskich • komnaty Sissi w Hofburgu • Heuriger - regionalna kolacja w gospodzie 

• Salzburg i muzyka klasyczna • Świat Swarovskiego • Kufstein- jedna z największych w regionie • Grossglockner Hochalpenstrasse - zapierające 
dech widoki i najwyższy szczyt Austrii Grossglockner • świat jaskiń lodowych - Eisriesenwelt - czyli mała dawka adrenaliny • Krimmlerfälle - najwyższe 
wodospady Europy • wieczór tyrolski i dobra zabawa • skocznia Bergisel w Innsbrucku • przejazd do Wiednia w trakcie dnia

Austria – W alpejskim stylu

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej 
i Austrii. Podczas przejazdu planowane są krót-
kie postoje. Przyjazd w okolice Wiednia w go-
dzinach wieczornych. Zakwaterowanie, nocleg. 
(Trasa ok. 450 km od granic Polski).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do centrum 
stolicy Austrii. Zwiedzanie Wiednia rozpocz-
niemy od objazdu autokarem staromiejskiego 
bulwaru, zwanego „Ringiem”. Podczas objazdu 
zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, 
Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratu-
sza, Teatru Dworskiego i kościoła Wotywnego 
oraz Opery Wiedeńskiej. Następnie spacer po 
Starym Mieście m.in. uliczką luksusu Kohlmarkt, 
przy której mieszkał niegdyś Fryderyk Chopin 
oraz jedną z najelegantszych Graben, przy której 
znajduje się Kolumna Morowa wzniesiona w 1679 
roku po ustaniu epidemii dżumy. Zobaczymy 
również rezydencję zimową Habsburgów - Ho-
fburg. Tutaj zwiedzimy komnaty słynnej Sisi, ce-
sarzowej, która była znienawidzona przez dwór, 
ale kochana i darzona ogromnym szacunkiem 
przez zwykłych ludzi. Na głównym placu mia-
sta podziwiać będziemy (z zewnątrz) katedrę 
św. Szczepana, słynną z kolorowych dachówek. 
Odwiedzimy pełne barw i niezwykłej architek-
tury miejsce - Dom Hundertwassera, architekta, 
który twierdził, że linia prosta jest niemoralna. Ta 
krzywa, kolorowa i niesymetryczna kamienica, 

wyróżniająca się na tle pozostałych budynków 
jest dziś jedną z największych atrakcji miasta. 
Tego dnia również zwiedzanie Opery Wiedeń-
skiej - jednej z najbardziej znanych scen ope-
rowych świata (lub Musikverein - Towarzystwa 
Przyjaciół Muzyki, skąd transmitowany jest 
Koncert Noworoczny). W czasie wolnym pro-
ponujemy Państwu wizytę w jednej z kawiarni 
Wiednia, gdzie można skosztować doskonałej 
kawy i  poczuć klimat „wiedeńskich salonów 
kawiarnianych” lub zakup pamiątek w centrum 
historycznym Wiednia. Przejazd na wzgórze Ka-

Niemcy
AUSTRIA

Wiedeń
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Innsbruck
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hlenberg, znane każdemu Polakowi jako miejsce 
Odsieczy Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem” 
dowodzonej przez króla Polski Jana III Sobieskie-
go. Dla chętnych regionalna kolacja w gospodzie 
Heuriger (dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Przejazd do Tyrolu, znanego na świe-
cie ośrodka sportów zimowych. Stolicą regionu 
jest Innsbruck, miasto, w którym zachował się 
średniowieczny układ urbanistyczny. Do dziś 
słynie ono z  odlewni dzwonów Grassmayr, 
funkcjonującej od czternastu pokoleń. Podczas 
zwiedzania poznamy centrum historyczne mia-
sta, czyli barokową Katedrę Św. Jakuba oraz 
pełniący początkowo funkcje obronne zamek 
Hofburg, będący dziś jedną z najważniejszych 
atrakcji kulturalnych Austrii. Na uwagę zasługu-
je także symbol miasta - Goldenes Dachl (Złoty 
Dach) z prawie 3 tys. miedzianych gontów oraz 
najważniejsza ulica Marii Teresy przy której znaj-
dują się doniosłe budowle w stylu barokowym. 
Zobaczymy także skocznię olimpijską, powstałą 
w 1927 roku. Obiekt ten dwukrotnie gościł spor-
towców uczestniczących w Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich. Następnie czas wolny na zakup pa-
miątek. Dla chętnych obiadokolacja (dodatkowo 
płatna ok. 29 EUR/os). Wieczorem pełen wrażeń 
spektakl „Wieczór tyrolski”. Usłyszymy tradycyj-
ną muzykę ludową - typowo tyrolskie śpiewy 
i jodłowane pieśni oraz zobaczymy regionalne 
tańce. Przyjazd do hotelu w okolicy Innsbrucka 
ok. 22:30, nocleg. (Trasa ok. 470 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do miejsco-
wości Wattens, słynącej z najbardziej rozpo-
znawalnych kryształów na świecie. W trakcie 
zwiedzania galerii Swarowskiego zobaczymy 
niezwykłe bogactwo form kryształów. Zapo-
znamy się z procesami ich tworzenia i dowiemy 
się o charakterze użytkowym. Po zwiedzaniu 
tego wyjątkowego miejsca na mapie Austrii 
przejazd do miejscowości Krimml, gdzie odbę-
dziemy pieszą wycieczkę do jednego z najpięk-
niejszych wodospadów w Europie - wodospadu 
Krimml, zwanego „wodospadem 12 lodowców”. 
Na koniec przejedziemy do miasta położonego 
przy granicy z Niemcami Kufstein, gdzie zwie-
dzimy pochodzącą z XIII wieku imponującą for-
tecę. Przez wieki miejsce to pełniło ważną rolę 
w regionie. Następnie krótki spacer po tutejszej 
starówce i chwila czasu wolnego. Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd zapierającą dech Alpejską Drogą Wysoko-
górską Grossglockner - Hochalpenstrasse. Jest 
to najbardziej malownicza droga w Austrii, która 
pnie się serpentynami od zielonych łąk aż do kra-

iny wiecznego śniegu, przecinając kolejne strefy 
geograficzne i klimatyczne. Najwyższym punk-
tem tej efektownej trasy jest platforma widokowa 
na wysokości ok. 2500 m n.p.m. skąd roztacza 
się niezapomniana panorama Alp na najwyższy 
szczyt Austrii Grossglockner (3798 m n.p.m.) oraz 
najdłuższy w Alpach Wschodnich (10 km długo-
ści) lodowiec Pasterze. Następnie przejazd do 
Salzburga. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 
spaceru uliczkami Starego Miasta, które zostało 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Zobaczymy m.in. monumentalną Katedrę 
św. Ruperta, wybudowaną w stylu barokowym, 
w której ochrzczony został Wolfgang Amadeusz 
Mozart oraz słynną ulicę Getreidegasse i twier-
dzę Hohensalzburg. Podziwiać będziemy jedne 
z najpiękniejszych ogrodów świata - Mirabell, 
założonych w XVII w., przy pałacu o tej samej 
nazwie, które stały się wizytówką miasta. Dla 
chętnych obiadokolacja (dodatkowo płatna ok. 
27 EUR/os.). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w okolicach Salzburga. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do najwięk-
szych na świecie jaskiń lodowych Eisriesenwelt. 
Cała ta baśniowa kraina wypełniona jest prze-
pięknymi formami o  pastelowych barwach. 
W przeciwieństwie do innych jaskiń, które zbu-
dowane są z wapienia, tutaj mamy do czynienia 
z rzeźbami lodowymi. Są to np. lodowe draperie, 
posągi, kaskady, iglice, kolumny i kwiaty. Wjazd 
kolejką linową i  świat lodowych olbrzymów 
będą dużym przeżyciem dla wszystkich uczest-
ników. Następnie przejazd do miejscowości St. 
Johann in Pongau oraz spacer jednym z naj-
ciekawszych wąwozów Alp wschodnich - trasą 
Lichtensteina. Droga wiedzie przełęczą alpejską, 
otoczoną skalnymi formami, labiryntami, tajem-
niczymi przejściami (w związku z osunięciem 
w czerwcu 2017 roku 10-tonowego głazu, który 
zablokował dużą część wąwozu trasa może być 
zamknięta - w takim przypadku proponujemy 
zamiennie Lammerklamm - wąwóz znajdujący 
się 30 km od Salzburga, jedno z tych miejsc, 
gdzie natura w pełni zaznaczyła swoją potęgę). 
Następnie przejedziemy do Hallstatt - jednego 
z najpiękniej położonych miasteczek w Alpach, 
słynącego od pokoleń z wydobycia soli. Hallstatt 
„przytula” się do stromych zboczy gór i „prze-
gląda” w tafli jeziora Hallstättersee. Wieczorem 
dla chętnych koncert muzyki utworów wybit-
nego kompozytora W.A. Mozarta (koncert po-
łączony z kolacją, dodatkowo płatny na miejscu 
ok. 74 EUR/os). Powrót do hotelu w okolicach 
Salzburga, nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd w region Salzkammergut, wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaj-

rzymy do. St. Wolfgang - jednej z trzech miej-
scowości położonych na brzegach jeziora o tej 
samej nazwie, gdzie zatrzymał się czas. Choć 
miasteczko tętni życiem to jednocześnie można 
w nim odpocząć, wśród przepięknie odrestau-
rowanych zabytkowych domów z  przełomu 
wieków położonych w malowniczym, górskim 
krajobrazie. Zajrzymy tu do kościoła, którego 
ponad tysiącletnia historia oddaje czas, kiedy 
to miejsce nazywane było Rzymem Austrii. 
Przejazd do Polski przez Czechy (Woszczyce 
ok. 19:30). (Trasa ok. 670 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza w obiektach muzeal-
nych i centrach historycznych. 
Z uwagi na częste zmiany pogody w rejonie 
alpejskim program jest ramowy, może ulec 
zmianie (trasa Grossglockner może byc nie-
przejezdna na początku sezonu). 
Prosimy o zabranie ciepłej odzieży oraz wygod-
nego obuwia.
HOTELE
Hotele *** lub gasthofy - wygodne, położone 
zazwyczaj na obrzeżach miast (6 rozpoczętych 
dób hotelowych w okolicy: Wiednia - 2, Inns-
brucka - 2, Salzburga - 2). Pokoje: 1 - i 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki) z łazienką, TV. Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restaura-
cja, bar oraz recepcja. Wyżywienie: śniadania 
w formie bufetu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: transport kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, wc, bar 
i video), zakwaterowanie w hotelach (6 rozpo-
czętych dób hotelowych), 6 śniadań, program 
turystyczny j.w, opiekę pilota i ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, usług lokalnych prze-

wodników, wieczoru tyrolskiego oraz systemu 
TOUR GUIDE - orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie zwiedzania ok. 205 EUR/os. (płatne 
na miejscu) oraz taksa klimatyczna ok. 12 EUR/
os. (płatna w hotelach). Dodatkowo płatne (dla 
chętnych): 2 obiadokolacje (Innsbruck, Salzburg) 
- razem ok. 57 EUR/os., obiadokolacja w gospo-
dzie Heuriger - ok. 29 EUR/os., koncert muzyki 
utworów W. A. Mozarta w Salzburgu z kolacją 
- ok. 74 EUR/os. (wymagane eleganckie stroje).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1399 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: AMD

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1480 2599

Maj od 1399 2599

Czerwiec od 1599 2699

Lipiec od 1549 2699

Sierpień od 1470 2699

Wrzesień od 1499 2699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 

Dopłata za pok. 1 os. od 429 

więcej na: R.pl
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W programie: Czechy i Słowacja - ich niezapomniane perełki UNESCO • wyjątkowe ogrody kwiatowe w Kromieryżu • Ołomuniec - stolica czeskich 
Moraw • filmowy Zamek Pernsztejn • barokowy pałac w Valticach •formy krasowe w jaskiniach podziemnej rzeki Punkva • bratysławski Zamek 
i perełki Starego Miasta • warowny Zamek w Nitrze • relaks w Tatralandii • „orle gniazdo” - Orawski Zamek

Czechy i Słowacja – Znów razem

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od XIII-wiecznej miej-
scowości Kromieryż, będącej siedzibą biskupów 
ołomunieckich. To jedno z najpiękniejszych cze-
skich miast. Zwiedzimy historyczne centrum 
z  domami mieszczańskimi, monumentalny 
pałac biskupi (z zewnątrz), a także wyjątkowe 
„Ogrody Kwiatowe”, dzięki którym wpisano 
cały kompleks na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Tego dnia zawitamy również do 
historycznej stolicy czeskich Moraw - Ołomuńca. 
Miasto jest drugim po Pradze słynnym zespołem 
zabytkowym w Czechach. Znajduje się tu kom-
pleks budowli o różnym charakterze i znaczeniu, 
z których na szczególną uwagę zasługują: go-
tycki ratusz z astronomicznym zegarem, baro-
kowa morowa kolumna Trójcy Przenajświętszej 
(lista UNESCO), gotycka katedra św. Wacława 
ze 100-metrową wieżą i wiele innych obiektów 
sztuki sakralnej i świeckiej. Przejazd do hotelu 
w okolicach Ołomuńca. Zakwaterowanie i noc-
leg. (Trasa ok. 290 km).

 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Dzień rozpoczniemy od spaceru po niesa-
mowitym zamku rodziny Pernštejn: będziemy 
przemierzać komnaty jak również dotrzemy do 
baśniowej wieży. Pernštejn to nie tylko jeden 
z najważniejszych czeskich zabytków, ale także 
budowla, która ze względu na swą imponującą 
architekturę cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem wśród filmowców z  całego świata. 
Wspaniałe gotyckie zamczysko na przestrzeni 
dziejów nigdy nie zostało zdobyte. Stało się tak 
dzięki systemowi obronnemu, który zadziwia do 
dziś - strategiczna lokalizacja na wysokiej skale, 
głębokie fosy, mosty zwodzone i wysokie mury 
obronne z wieżami. W tym dniu zwiedzimy rów-
nież jednen z największych zespołów pałacowo-
-parkowych na Morawach (lista UNESCO) - Valti-
ce-Lednice. Perłą Valtic jest wspaniały barokowy 
pałac, dawna rezydencja rodu Lichtenstein. Pałac 
w centrum regionu winiarskiego budowało stop-
niowo 13 książąt, a rezydencja pod względem 
wyposażenia, zbiorów i bogactwa mogła w XVIII 

w. równać się z dworem cesarskim w Wiedniu. 
Niegdyś w tym miejscu znajdowały się prze-
piękne ogrody, które obecnie zostały zamienio-
ne w potężny park, gdzie spotkać można różne 
gatunki drzew i krzewów stanowiących ciekawe 
uzupełnienie tego wyjątkowego miejsca. Warto 
wiedzieć, że park ten należy do najpiękniejszych 
terenów krajobrazowych w Europie, gdzie mo-
żemy podziwiać sztucznie założone stawy z li-
liami, bujne lasy i łąki pełne kwiatów. Zwiedzając 
kompleks pałacowy zajrzymy również do jednej 
ze stuletnich piwnic winnych, w których spróbu-
jemy morawskiego wina. Zamek Lednice uzyskał 
swoją nowogotycką formę dzięki przebudowie 
w połowie XIX w. W tym czasie pełnił funkcję 
miejsca letnich spotkań szlachty europejskiej. Po 
zwiedzaniu zamku popłyniemy w krótki rejs ło-
dzią po rzece Dyji do minaretu, z którego rozcią-
ga się niezapomniany widok na cały kompleks. 
Obiadokolacja (dla chętnych, koszt ok. 23 EUR/
os). Przejazd do hotelu w okolicach Brna. Zakwa-
terowanie i nocleg. (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Dzień rozpoczniemy od przejazdu do jaskiń 
z podziemną rzeką Punkva. Podczas godzinnej 
wycieczki po jaskinaich podziwiać będziemy 
olbrzymie sale i korytarze zdobione formami 
krasowymi. Przejażdżkę łodziami motorowymi 
po zielonych, głębokich wodach podziemnej 
rzeczki Punkvy rozpoczniemy od przepaści 
Macochy, do której wcześniej dojdziemy kory-
tarzami jaskini, głębokość której osiąga prawie 
140 m (w przypadku zbyt dużych opadów at-
mosferycznych rejsy mogą zostać zawieszone). 
Następnie wyruszymy w kierunku Bratysławy. 
Zwiedzanie stolicy Słowacji rozpoczniemy od 
wzgórza zamkowego, na którym to obecnie 
przebudowany zamek został wybudowany 
jeszcze przed powstaniem miasta. Obecnie 
Zamek jest siedzibą Muzeum Narodowego, 
znajduje się tam również kancelaria Prezydenta 
Słowacji. Następnie przejedziemy do Starego 
Miasta: podczas spaceru zobaczymy m.in. Fon-
tannę Rolandową, gotycki ratusz, a także (z ze-
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wnątrz) katedrę św. Marcina, miejsce koronacji 
królów. Przejdziemy ulicą Venturską z pałacami 
i Akademią Istropolitana, Michalską bramą, ko-
ściołem Jezuitów, jak również wieloma innymi 
zabytkami Starego Miasta. Podjedziemy także 
do jednej z winnic szlaku winnego Bratysławy, 
gdzie spróbujemy smaków tutejszych win. Prze-
jazd do hotelu w okolicach Bratysławy, zakwate-
rowanie i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd w rejon Małych Karpat, gdzie udamy 
się z wizytą do Czerwonego Zamku, jednego 
z najlepiej zachowanych zamków słowackich, 
który w XVI w. został przebudowany w potęż-
ną twierdzę z systemem fortyfikacyjnym. Stąd 
udamy się do Nitry, miejsca, które szczyci się 
powstaniem pierwszego pisma słowiańskiego. 
Zobaczymy tu Nitrzański Zamek, który należy 
do najstarszych, udokumentowanych pisem-
nie, warownych siedzib na Słowacji. Następnie 
przejedziemy do Bańskiej Szczawnicy (lista 
UNESCO), gdzie zwiedzimy zamek, okazałe 
kościoły, średniowieczne kamienice i  bruko-
wane zaułki przypominające czasy, gdy miasto 
było jednym z najznamienitszych europejskich 
ośrodków wydobycia szlachetnych kruszców. 
Dzień zakończymy w Bańskiej Bystrzycy. Do 
atrakcji miasta należy rynek, budynek dawne-
go kolegium jezuickiego, katedra św. Franciszka 
Ksawerego, dom Macieja, barbakan, ratusz i trzy 
baszty. Przejazd do hotelu w okolicach Popradu, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd na drugi pod 
względem wysokości szczyt w Tatrach Niżnych. 
Chopok, jest szczytem o kształtnej, choć niewy-
sokiej kopule szczytowej, która została stworzona 
z wielkich skalnych bloków granitowych. Wjazd 
kolejkami, krótki spacer i chwila czasu wolnego 
na łonie natury. Następnie dojazd do Demia-
nowskiej Jaskini Wolności, która została odkryta 
w 1921 roku. Jest najczęściej odwiedzaną jaskinią, 
do której odwiedzających przyciągają podziemne 
sienie i budowle oraz system korytarzy pokryty 
bogatą dekoracją z sopli. Można tu podziwiać bo-
gate formy naciekowe stalaktyty, stalagmity i ka-
mienne wodospady, jeziorka z perłami i przepaść 
Skoczów, organy jaskiniowe i 60-metrowy pod-
ziemny wodospad. Następnie udamy się do słyn-
nego kąpieliska Tatralandia, położonego w wśród 
pięknych gór, na północnym brzegu sztucznego 
jeziora Liptovska Mara z widokiem na Zachodnie 
Tatry. Miejsce to swoją popularność zyskało dzięki 
źródłom wody termalnej wypływającej z głębo-
kości prawie 2500 m, a dodatkowa infrastruktura 
stworzyła jeden z największych parków wodnych 
w Europie Środkowej (pobyt ok. 4,5 h). Powrót do 
hotelu i nocleg. (Trasa ok. 150 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy do 
Tatrzańskiej Łomnicy, królowej Wysokich Tatr. 
Wjazd kolejką gondolową na Skalisty Staw po-
łożony 1751 m n.p.m., skąd zobaczymy piękną 
panoramę Tatr. Następnie przejazd do Lewoczy 
(lista UNESCO). Zobaczymy najwyższy na świe-
cie drewniany ołtarz gotycki w XVI-wiecznym 
kościele św. Jakuba, należący do najcenniej-
szych budowli sakralnych na Słowacji, a także 
rozległy rynek zbudowany na planie prosto-
kąta. Następnie zwiedzimy jeden z najbardziej 
charakterystycznych zamków Słowacji, zamek 
Spiski, prezentujący już z daleka swoją potęgę. 
Kolejny punkt programu to Spiska Sobota, która 
jest klejnotem zabytków architektonicznych i ar-
tystycznych Spisza. Najważniejszym zabytkiem 
jest tu Kościół św. Juraja. Na pożegnanie dnia 
przejazd do Kieżmarku, miasta z dumną historią, 
gdzie na każdym kroku miesza się wiele stylów 
architektonicznych. Jednym z najcenniejszych 
zabytków miasta jest wpisany w 2008 roku na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO unikato-
wy drewniany, artykularny kościół ewangelicki 
św. Trójcy. Podczas spaceru zobaczymy póź-
nogotycką Bazylikę św. Krzyża, klasycystyczny 
budynek ratusza, dawne liceum ewangelickie, 
barokowy kościół św. Pawła, późnogotycki za-
mek oraz pozostałości XV-wiecznych fortyfikacji 
miejskich. Tutaj proponujemy również obiado-
kolację w jednej z klimatycznych reginalnych re-
stauracji, serwujących dania kuchni słowackiej, 
gdzie prócz lokalnych specjałów skosztujemy 
również najlepszych win (dla chętnych, dodat-
kowo płatne ok. 24 EUR/os.). Powrót do hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie. Dla 
chętnych (dodatkowo płatne ok. 18 EUR/os) 
proponujemy przejazd do miejscowości Vlkoli-
nec, najpiękniejszej wioski na Słowacji, będącej 
żywym skansenem, którego nazwa wywodzi 
się z występujących na tym obszarze wilków 
(wpisana 1993 roku na listę UNESCO). Przyjem-
na wędrówka po jednym z grzbietów Wielkiej 
Fatry połączona z niezapomnianymi wrażeniami 
wzrokowymi. Osoby nie korzystające z tej atrakcji 
spędzą chwilę czasu wolnego w Rużomberoku. 
Następnie przejazd do Hornej Lehoty, położonej 
nad rzeką Orawą, na granicy dwóch regionów 
geograficznych - Pogórza Orawskiego i Magury 
Orawskiej. Stąd rozpoczniemy rejs tratwami do 
Orawskiego Zamku, wybudowanego na sposób 
„orlego gniazda“ na skale. Zamek był żupnym 
grodem i siedzibą orawskich właścicieli posiadło-
ści, do których należała prawie cała Orawa. Gród 
skalny pierwotnie zbudowany w stylu romańskim 
i gotyckim, został później przebudowany na re-
nesansowy i neogotycki. Dzisiaj kompleks zam-

kowy składa się z dolnego, średniego i górnego 
zamku, pałaców, fortyfikacji i wież. Połączenie 
trzech bram wejściowych z tunelem, pod którym 
znajdują się podziemne mroczne korytarze, sta-
nowiło doskonałe tło do filmu „Nosferatu - sym-
fonia grozy”, nakręconego tu w 1921 r. przez Fre-
dricha Murnau’a i nie był to jedyny film nakręcony 
w tym zamku. Przejazd do Polski (Woszczyce ok. 
godziny 19:00). (Trasa ok. 380 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Taksy klimatyczne w górskich miejscowościach 
płatne na miejscu.
HOTELE
Hotele **/***(6 rozpoczętych dób hotelowych 
w okolicach miast: Ołomuniec - 1, Brno - 1, Bra-
tysława - 1, Poprad - 3). W hotelach restauracja, 
bar, często lobby z TV. Pokoje: 1- i 2–osobowe 
(możliwość dostawki) z łazienkami i WC. Wy-
żywienie: śniadania kontynentalne lub w formie 
bufetu. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach (6 rozpo-
czętych dób hotelowych: 2 w  Czechach i 4 na 
Słowacji), 6 śniadań, program turystyczny j.w., 
opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępu 
do parku wodnego Tatralandia, przejażdżki tra-
twą do Zamku Orawskiego, przejazdu kolejką na 
Chopok i Skalisty Staw, degustacji wina, usług 

lokalnych przewodników, systemu Tour Guide 
- orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
ok. 205 EUR/os. (płatne na miejscu), taksy tu-
rystycznej - ok. 7 EUR/os. (płatna w hotelach 
na miejscu). Dodatkowo (dla chętnych): ko-
lacja w okolicy Brna - ok. 23 EUR/os., kolacja 
w Kieżmarku - ok. 24 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1380 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: SVM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1399 2270

Czerwiec od 1380 2349

Lipiec od 1380 2349

Sierpień od 1399 2349

Wrzesień od 1549 2349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 

Dopłata za pok. 1 os. od 329 

więcej na: R.pl
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Europa Środkowa Europa

Słowenia i Austria – Od Alp do Adriatyku
W programie: Bled - jedyna słoweńska wyspa • Kranjska Gora - słoweńskie Zakopane • słynna skocznia narciarska w Planicy • Skofja Loka 

• Lubljana - stolica Słowenii • Jaskinie Szkocjańskie • Piran • Lipica • Pleterje • Celje • Ptuj • Maribor • czas na relaks nad Adriatykiem 

• Graz • Wiedeń nocą

AUSTRIA

SŁOWENIA

Bled
Jez. Bohinj
Planica

Kranj

Kranjska
Gora

Skofija Loka
Ljubljana

Pleterje

Piran

Lipica

Jaskinie
Szkocjańskie

Graz

Wiedeń

Celje

Ptuj
Maribor

Niemcy
Czechy
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Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu Eu-
ropa Południowa dla wygodnych. Przejazd do 
Słowenii przez Czechy, Austrię. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Kranj lub Kranjskiej Gory 
w Słowenii, nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
naszą przygodę ze Słowenią rozpoczniemy od 
przejazdu do Kranjskiej Gory (słoweńskie Zako-
pane) i Planicy gdzie odbywa się zakończenie 
sezonu skoków narciarskich na najsłynniejszej 
mamuciej słoweńskiej skoczni Letalnica. Chwila 
czasu wolnego przy obiekcie. Następnie prze-
jedziemy w stronę Triglavskiego Parku Naro-
dowego - chwila wytchnienia we wspaniałej 
scenerii jeziora Bohinj, w którego tafli malow-
niczo odbijają się alpejskie szczyty. Nad jeziorem 
spędzimy ok. 2 godzin, dla chętnych możliwośc 
kąpieli. Dalej wjedziemy kolejką linową na górę 
Vogel (1535 m n.p.m.). Na szczycie możliwość 
skorzystania z obiadu (za dodatkową opłatą 
koszt ok. 20 EUR/os.). Następnie przejedziemy 
do Bledu, gdzie popłyniemy na jedyną w Sło-
wenii wyspę Bled, przepięknie położoną u stóp 
Alp Julijskich. Tutaj zobaczymy zamek Bled zbu-
dowany na urwistej, ponad 100-metrowej skale. 
Przejazd do hotelu w okolicach Lubljany. Nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie, przejazd do miasteczka 
Skofija Loka - jednego z najlepiej i najpiękniej 
zachowanych średniowiecznych miast w Sło-
wenii. Zobaczymy m.in., spichlerz, stary Ratusz 
Miejski z XVI w., barokowy Kościół Kapucynów. 
Następnie udamy się w stronę wybrzeża adria-
tyckiego. Kolejnym punktem programu będzie 
słoweński kurort nad Adriatykiem, Piran. Piran 
to perła weneckiej architektury, malowniczo 
położona na krańcu półwyspu Istria. Spacer 

po Starówce (Plac Tartiniego), Ratusz, kościóły 
św. Jerzego i św. Piotra. Czasu wolny na kąpiel 
w Adriatyku (w jednym z kurortów). Przejazd 
do hotelu, nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie. Przejazd w stronę tere-
nów Krasu Słoweńskiego, gdzie odwiedzimy 
miejscowość Lipica, znaną z hodowli słynnych 
Lipicanów - zwiedzanie stadniny. Następnie 
udamy się w  kierunku Jaskiń Szkocjańskich, 
będących na liście UNESCO (zwiedzanie ja-
skiń). Wieczór spędzimy w stolicy kraju - Lu-
bljanie. Zwiedzanie: Placu Preserena, Kościoła 
Zwiastowania, Mostu Potrójnego, Kolumnady 
Plecznika, Katedry św. Mikołaja, Ratusza, Mostu 
Szewskiego, dotrzemy również do górującego 
nad miastem Zamku Ljubljańskiego. Czas wolny 
w mieście. Tego dnia możliwość skorzystania 
z obiadokolacji w  jednej z klimatycznych re-
stauracji starego miasta (koszt ok. 26 EUR/os.). 
Przejazd do hotelu, nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd do Klasztoru 
Kartuzów w Pleterje. Okolice słyną z sadów, 
gdzie w butelkach rosną gruszki, będące póź-
niej efektownym wkładem likieru gruszkowe-
go sprzedawanego w  klasztorze. Następnie 
przejazd do Celje z zachowanym prawie w nie-
zmienionym stanie historycznym centrum. 
Zwiedzanie muzeum regionalnego, mieszczą-
cego się w renesansowym pałacu (na ścianach 
piękne freski). Na uwagę zasługuje sklepienie 
celejskie z malowidłem iluzjonistycznym z 1603 
r. Przejazd do Mariboru. W podziemiach miej-
skiego zamku mieści się tu największa w Euro-
pie piwnica winna (7 mln litrów wina). Spacer 
po Starówce: kolumna morowa, dzielnica Lent 
z pięknymi kamieniczkami, mnóstwem sklepi-

ków oraz kawiarni przy rzecznej promenadzie. 
Chwila czasu wolnego w mieście, a wieczorem 
spływ drewnianymi tratwami Drawą z przekąską 
oraz orkiestrą dętą (w przypadku złej pogody 
zabawa zostaje przeniesiona do miejscowej 
restauracji). Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie, przejazd do miejsco-
wości Ptuj - wąskie średniowieczne uliczki 
świetnie zachowanego Starego Miasta, z Wie-
żą Miejską, przed którą stoi pomnik Orfeusza 
oraz Klasztor Dominikanów z rokokową fasadą 
i gotyckimi krużgankami. Na wzgórzu ponad 
miastem góruje wspaniały zamek (zwiedzanie 
zamku i muzeum). Przejazd do Austrii. Wizyta 
w Graz, drugim co do wielkości mieście Austrii 
(lista UNESCO). Spacer wąskimi, urokliwymi 
uliczkami, wokół których znajdują się zabyt-
kowe kamienice. Zobaczymy m.in. miejscową 
katedrę wraz z przyległym mauzoleum cesarza 
Fryderyka II, a także usytuowaną pośrodku rzeki 
Mur sztuczną wyspę z kawiarnią i małym amfite-
atrem. Następnie wjedziemy nowoczesną windą 
na dawne Wzgórze Zamkowe, skąd rozpościera 
się przepiękny widok na całą okolicę. W drodze 
powrotnej nocne zwiedzanie Wiednia. Przejazd 
widokowy ulicami Wiednia, Ringiem najbardziej 
znaną ulicą Starego Miasta. Spacer po Starówce, 
m.in. Hofburg, Katedra św. Szczepana. Wyjazd 
w kierunku Polski.
 Dzień 7  Przyjazd do Polski, Katowice 
ok.13:00. (Realizacja programu obejmuje prze-
jazd ok. 2100 km - liczone od granic Polski).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotel **/ *** (5 rozpoczętych dób hotelowych 
w  Słowenii). Pokoje: wszystkie 2  - osobowe 
(możliwość dostawki) z łazienkami, wc, często 
z balkonami. Do dyspozycji gości: w hotelu bar, 
restauracja i recepcja. Wyżywienie: Śniadania 
kontynentalne wzmocnione. Kategoria lokalna: 
**/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (5 rozpoczętych 
dób hotelowych), 5  śniadań, program tury-
styczny j.w., ubezpieczenie TU EUROPA (NNW, 
KL, Assistance i bagaż) oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
miejscowych przewodników, biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, systemu Tour Guide, 
opłaty klimatycznej ok. 12 EUR/os. oraz innych 
wydatków osobistych. Orientacyjny koszt bile-

tów wstępu i przewodników (łącznie z syste-
mem Tour Guide, bez opłaty klimatycznej) - ok. 
180 EUR/os. płatne na miejscu. Dla chętnych 
dodatkowo płatne: obiad na górze Vogel (ok. 
20 EUR/os.) oraz obiadokolacja w Ljubljanie (ok. 
26 EUR/os.) - napoje dodatkowo płatne.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1280 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

Zapraszam do Słowenii – małego, 
lecz niezwykle zróżnicowanego 
kraju. Dla miłośników natury wspa-
niałe Alpy z jeziorami Bled i Bohinj, 
płaskowyż Kras z jaskiniami Szko-
cjańskimi oraz malownicze wybrzeże 
Adriatyku. Dla pasjonatów historii 
urokliwe miasteczka z perłami archi-
tektury i sztuki. W drodze powrotnej 
nocne zwiedzanie cesarskiego 
Wiednia!

Konrad Szczepaniak
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: CSA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1380 2399

Maj od 1299 2170

Czerwiec od 1349 2230

Lipiec od 1280 2299

Sierpień od 1280 2299

Wrzesień od 1349 2299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1530 

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

więcej na: R.pl
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Europa Środkowa Europa

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu Euro-
pa Zachodnia (wyjazd docelowego autokaru 
z Poznania). Przejazd przez Niemcy - z krótkimi 
postojami. Nocleg w hotelu w okolicach Lipska/
Gery. Przyjazd do hotelu późnym wieczorem. 
(Trasa od granic Polski ok. 350 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd do centrum Bayreuth, największego 
miasta w Górnej Frankonii, sławnego z festiwali 
Wagnerowskich. Spacer po mieście. Zobaczymy 
miejsca związane z Ryszardem Wagnerem: Wil-
la Wahnfried, miejsce pochówku kompozytora, 
Teatr Operowy. Obejrzymy barokowe kościoły 
i zabudowania miasta m.in. Stary i Nowy Pa-
łac Margrabiów. Przejazd przez Szwajcarię 
Frankońską - jeden z najpiękniejszych rejonów 
południowych Niemiec do miasta Bamberg, 
wpisanego na listę UNESCO. Zobaczymy tu 
m.in. Kleine Venedig (mała Wenecja) - malow-
nicze rybackie domki nad rzeką Regnitz, piękny 
Stary Ratusz, Plac Katedralny, Cesarską Kate-
drę z rzeźbami, a także pałac arcybiskupi - Alte 
Hofhaltung. Zwiedzimy również Neue Residenz 

- pałac barokowy zbudowany pod koniec XVII 
w. jako siedziba książąt niemieckich oraz piękny 
kościół na wzgórzu Stephansberg. Wieczorem 
przejazd do hotelu w okolicach Norymbergi. 
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do Norym-
bergii i zwiedzanie „miasta-feniksa”. Objazd 
miasta autokarem, podczas którego zobaczymy 
teren zjazdów partyjnych NSDAP oraz cmentarz 
Johannsfriedhof z grobami Wita Stwosza i Al-
brechta Durera oraz budynek sądu, w którym 
odbywały się procesy dygnitarzy III Rzeszy. Spa-
cer po średniowiecznych uliczkach zabudowa-
nych rzemieślniczymi kamienicami oraz gotyc-
kimi kościołami - św. Sebalda i NMP. Przejazd do 
Regensburga (Ratyzbony). Zwiedzanie centrum 
miasta - panorama starego miasta z kamienne-
go mostu (Steinerne Brucke), Katedra - jeden 
z najpiękniejszych kościołów gotyckich, Haid-
platz - plac z wieloma pięknymi kamienicami 
mieszczan, m.in. Haus zum Goldenen Kreuz. 
Dla chętnych kolacja (dodatkowo płatna u pilo-
ta). Przejazd do hotelu w okolicach Ratyzbony/

Monachium na nocleg (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd do Prien nad jezioro Chiemsee, 
skąd statkiem dopłyniemy na wyspę Herrenin-
sel na której znajduje się zamek Herrenchiem-
see - ostatni z zamków Ludwika II. W nowej 
siedzibie Herrenchiemsee zrealizował on długo 
planowany projekt nowego francuskiego zamku 
Versailles. Przejazd na południe Bawarii i wizyta 
w jedynym wykończonym zamku Ludwika II - 
Linderhof. Dla chętnych kolacja (dodatkowo 
płatna u pilota). Przejazd na nocleg w okolicach 
Garmisch Partenkirchen. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd w Alpy Bawarskie. Zwiedzanie zamku 
Neuschwanstein, zbudowanego na rozkaz „sza-
lonego” króla Bawarii - Ludwika II Wittelsbacha, 
wykorzystanego później przez Disneya jako 
pierwowzór zamku Śpiącej Królewny. Spacer 
do Marienbrucke - mostu łączącego dwa brzegi 
wąwozu Poellat, z  widokiem na zamek Ne-
uschwanstein. Przejazd pod Zugspitze, najwyż-
szy szczyt Niemiec o wysokości 2962 m. Wjazd 
kolejką zębatą i kolejką linową bezpośrednio na 
lodowiec Zugspitze na wysokość 2600 m n.p.m. 
W czasie jazdy roztaczają się fantastyczne wi-
doki na alpejskie hale i cały alpejski świat gór 
wokół Garmisch-Partenkirchen. Wieczorem 
dla chętnych kolacja w restauracji (dodatkowo 
płatna u pilota) Przejazd do hotelu w okolicach 
Garmisch/Monachium. (Trasa ok. 200 km) 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do Monachium. Wizyta w cen-
trum motoryzacji BMW Welt, gdzie znajdują się 
najnowsze modele tej marki. Spacer po Parku 
Olimpijskim, w  którym znajduje się stadion 
powstały na Igrzyska w 1972 roku. Wjazd na 
Wieżę Olimpijską, gdzie zobaczymy panoramę 
Monachium. Spacer ulicami miasta. Zobaczymy: 
Stary Ratusz, Kościół Mariacki oraz Rezydencję 
Wittelsbachów (królewskiego rodu Bawarii). 
Dzień w Monachium uświetni galeria malarstwa 

- Stara Pinakoteka, z jedną z największych ko-
lekcji dzieł dawnych mistrzów. W trakcie zwie-
dzania dla chętnych obiad w stylu bawarskim 
(dodatkowo płatny u pilota). Przejazd na nocleg 
w okolice Gery/Lipska. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd w kierunku granicy z Polską. Po 
drodze fakultatywna wizyta w Lipsku (dodat-
kowo płatna około 8 EUR, za zgodą wszystkich 
uczestników). Zobaczymy tam Pomnik Bitwy 
Narodów i budynek Opery. Udamy się na spa-
cer po centrum ze Starym Ratuszem, starą gieł-
dą i kościołem św. Tomasza. Powrót do Polski 
w godzinach wieczornych (Torzym, ok. 17:00). 
(Trasa do granic Polski ok. 350 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub gasthofy - 
położone poza centrum miast - (6 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możli-
wość dostawki) z łazienkami i wc. Do dyspozycji 
gości: w hotelach restauracja, bar, często lobby 
z  TV. Wyżywienie: śniadania kontynentalne. 
Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd komfor-
towym autokarem (wc, bar, wideo, klimatyza-
cja), zakwaterowanie w hotelach lub gasthofach 
j.w. (6 rozpoczętych dób hotelowych), 6 śnia-
dań, opiekę pilota, program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: uczestnic-
twa w programie zwiedzania (bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnych 
przewodników, Tour Guide System - system 
bezprzewodowego oprowadzania grup) - ok. 
180 EUR/os. (w tym wjazd na Zugspitze), po-
datków turystycznych (łącznie dodatkowo ok. 
9 EUR/os. - płatne bezpośrednio w hotelach), 
innych wydatków osobistych. Orientacyjny 
koszt zakupu 1  obiadokolacji/lunchu to ok. 
26 EUR/os. (możliwe do zakupienia na miejscu 
u pilota wg informacji w programie), wizyta 
w Lipsku - 8 EUR/os..
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: noclegi tranzytowe • Bayreuth i wielki kompozytor Wagner • Bamberg – mała Wenecja • średniowieczna Norymberga – „miasto 
- feniks” • Ratyzbona – stare miasto • bajkowy Neuschwanstein i inne zamki Ludwika Szalonego • Monachium - królewskie miasto 

• świat BMW • Zugspitze – najwyższy szczyt Niemiec * bawarskie rarytasy

Bawarskie Specjały – Comfort
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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

1549 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1599 2899

Maj od 1670 2770

Czerwiec od 1549 2770

Lipiec od 1649 2849

Sierpień od 1499 2849

Wrzesień od 1599 2849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 

Dopłata za pok. 1 os. od 869 

Kod imprezy: NBC

      –› Tour Guide System 

7
dni
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Europa Francja

 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 
do Paryża i transfer do hotelu. Złożenie bagażu 
w przechowalni. Następnie przejazd środkami 
komunikacji miejskiej do centrum miasta i spa-
cer po Montmartre, dzielnicy artystów i nocnego 
życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny Plac 
Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin Ro-
uge) oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 

liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z  zewnątrz Katedry Notre Dame. Ostatanim 
punktem programu będzie rejs statkiem space-
rowym po Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Gare d’Or-
say - muzeum impresjonistów, zlokalizowane 
w budynku dawnego dworca kolejowego. Na-
stępnie zobaczymy z bliska Wieżę Eiffla - naj-
słynniejszą żelazną budowlę Paryża, która od 
1889 r. jest symbolem miasta. Dla chętnych, za 
dodatkową opłatą ok. 25 EUR/os. wjazd windą 
na szczyt wieży (wysokość prawie 300 m) i moż-
liwość podziwiania niezwykłej panoramy miasta. 
Ponadto spacer po Polach Elizejskich, najsłynniej-
szej alei świata zwieńczonej Łukiem Triumfalnym. 
Zobaczymy także Muzeum Perfum „Fragonard”, 
gdzie poznacie Państwo proces produkcji perfum 
i historię „kwiatowego” przemysłu oraz Muzeum 
Figur Woskowych Grevin. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na spacer 
po najsłynniejszej nekropolii Paryża, cmentarzu 
Père-Lachaise, gdzie spoczywa wielu sławnych 
ludzi takich jak J. Morisson, F. Chopin czy Abe-

lard i Heloiza - legendarna para kochanków. Na-
stępnie odwiedzimy jedną z najbardziej malow-
niczych dzielnic Paryża, Le Marais, zwaną często 
„Starym Paryżem”. Podczas spaceru będziemy 
podziwiać piękne renesansowe kamienice, wą-
skie brukowane uliczki, pałace arystokracji za-
mienione w muzea oraz piękny Plac Wogezów, 
gdzie mieszkał Wiktor Hugo. Część Le Marais 
jest również enklawą żydowską - znajdziemy tu 
wiele koszernych restauracji i barów. Po połu-
dniu czas wolny. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Śniadanie (w przypadku wczesno-
-porannych godzin powrotów do Polski - śnia-
danie w formie suchego prowiantu). Wykwate-
rowanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program realizowany środkami komunikacji 
miejskiej (RER, metro)
Klienci wybierający zakwaterowanie w hotelach 
w centrum Paryża (za dopłatą) zobowiązani 
będą docierać na wskazane przez pilota miejsca 
zbiórek indywidualnie.
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Pary-
ża, w pobliżu stacji metra lub RER. Za dopłatą 
możliwość wyboru hotelu w Centrum: położony 
najczęściej w dzielnicach nr: 9, 10, 18, 19, 20. Po-
koje: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostawki; 
w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj znajduje się restauracja i bar. Wyży-
wienie: śniadania kontynentalne (podawane na 
słodko w restauracji hotelowej; najczęściej jest 
to croissant/rogalik, dżem, kawa lub herbata); 
za dopłatą 3 obiadokolacje. Kategoria lokalna: **. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Paryż - Polska, transfery 

autokarem lotnisko - hotel - lotnisko, zakwa-
terowanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hote-
lowe), 4 śniadania kontynentalne (podawane 
na słodko), program turystyczny j.w., opiekę 
polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
206 EUR/os. dorosła oraz 150 EUR/dziecko do 
12 roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych, a także fakulta-
tywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodat-
kowo płatne ok. 25 EUR/os).

Bonjour Paris!
W programie: Luwr i Mona Lisa • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży • Montmartre i Moulin Rouge • relaksujący rejs po Sekwanie 

• Pola Elizejskie - główna ulica świata • możliwość wyboru hotelu w Centrum

5
dni

Kod imprezy: PLO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1649 3349

Maj od 1649 3349

Czerwiec od 1670 3270

Lipiec od 1649 3399

Sierpień od 1680 3399

Wrzesień od 1649 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 

Dopłata za pok. 1 os. od 619 

Dopłata do obiadokolacji od 200 

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków, Wrocław  

      –› 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

1649 zł

więcej na: R.pl
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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. Przylot 
do Paryża i transfer do hotelu. Złożenie bagażu 
w przechowalni. Następnie przejazd środkami 
komunikacji miejskiej do centrum i spacer po 
Montmartre, dzielnicy artystów i nocnego życia, 
gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny Plac Pigal-
le, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin Rouge) 
oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca XIX 
w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd autokarem 
z Paryża do doliny Loary, gdzie zwiedzimy trzy 
zamki-pałace: renesansowy Chambord, zbu-
dowany na początku XVI w. przez Franciszka 
I (prawdopodobnie według projektu samego 
Leonardo da Vinci), położony nad rzeką Cher - 
Chenonceaux (wspaniałe ogrody, przepiękna ar-

chitektura) oraz utrzymany w stylu Ludwika XIII 
- pałac w Cheverny. Powrót na nocleg do Paryża.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 
liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z zewnątrz Katedry Notre Dame. Następnie zo-
baczymy z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą 
żelazną budowlę Paryża, która od 1889 r. jest 
symbolem miasta. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą ok. 25 EUR/os. wjazd windą na szczyt 

wieży (wysokość prawie 300 m). Ostatnim 
punktem dnia będzie natomiast rejs statkiem 
po Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie miasta za-
czniemy Gare d’Orsay - wspaniałego muzeum 
impresjonistów, które znajduje się w dawnym 
budynku dworca kolejowego. Oprócz ogromnej 
kolekcji obrazów takich artystów jak Monet, 
Renoir, van Gogh czy Cezanne, sam budynek 
prezentuje się imponująco. Następnie spacer 
po Polach Elizejskich - najsłynniejszej prome-
nadzie na świecie, a na koniec wejście na Łuk 
Triumfalny, skąd roztacza się piękny widok na 
aleję. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Śniadanie (w przypadku wczesno-
-porannych godzin powrotów do Polski - śnia-
danie w formie suchego prowiantu). Wykwate-
rowanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
Program realizowany środkami komunikacji 
miejskiej - poza dniem 2 (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 
najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata), za dopłatą 2 obiadokolacje. Kate-
goria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Paryż - Polska, transfery 

autokarem lotnisko - hotel - lotnisko, zakwa-
terowanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hote-
lowe), 4 śniadania kontynentalne (podawane 
na słodko), program turystyczny j.w., opieka 
polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
225 EUR/os. dorosła oraz 150 EUR/dziecko do 
12 roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych, a także fakulta-
tywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodat-
kowo płatne ok. 25 EUR/os).

W programie: zamki - Chambord, Chenonceaux, Cheverny • Luwr i Mona Liza • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży 

• muzem impresjonistów Gare d’Orsay z płótnami takich artystów jak Monet, Renoir, van Gogh, Cezanne • relaksujący rejs po Sekwanie

Paryż i Zamki nad Loarą

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1799 3470

Maj od 1749 3470

Czerwiec od 1749 3399

Lipiec od 1799 3499

Sierpień od 1799 3570

Wrzesień od 1749 3470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata do obiadokolacji od 150 

Kod imprezy: PZO

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków, Wrocław  

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1749 zł

5
dni
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 Dzień 1  PAR. Wyjazd z Polski według roz-
kładu. Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.
PRW. Wyjazd z Polski według rozkładu. Prze-
jazd przez Niemcy. Podczas przejazdu plano-
wane są krótkie postoje. Nocleg tranzytowy 
na terenie Niemiec. (Trasa ok. 600-700 km od 
granic Polski).
 Dzień 2  PAR. Przyjazd do Paryża w godzi-
nach popołudniowych. Proponujemy krótkie 
zwiedzanie miasta, podczas którego udamy się 
na spacer po Polach Elizejskich, najsłynniejszej 
alei świata zwieńczonej Łukiem Triumfalnym. 
Następnie zakwaterowanie w hotelu i czas na od-
poczynek (przejazd do hotelu metrem lub RER).
PRW. Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Przyjazd do 
Paryża w godzinach popołudniowych. Proponu-
jemy krótkie zwiedzanie miasta, podczas które-
go udamy się na spacer po Polach Elizejskich, 
najsłynniejszej alei świata zwieńczonej Łukiem 
Triumfalnym. Następnie przejazd autokarem do 
hotelu, zakwaterowanie i czas na odpoczynek.

 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Następnie zobaczymy 
z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą żelazną bu-
dowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem 
miasta. Dla chętnych, za dodatkową opłatą ok. 
25 EUR/os wjazd windą na szczyt wieży (wy-
sokość prawie 300 m) i możliwość podziwiania 
niezwykłej panoramy miasta. Ostatnim punk-
tem programu będzie przejażdżka statkiem po 
Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu zaczniemy dzień od 
zwiedzania Wersalu (z polskojęzycznym prze-
wodnikiem lokalnym) - słynnego kompleksu 
pałacowego stworzonego przez Ludwika XIV, 
który zachwyca bogactwem i przepychem. Po-
wrót do Paryża. Wizyta na najsłynniejszej ne-
kropolii miasta, cmentarzu Pere Lachaise gdzie 
pochowano wielu sławnych tego świata, m.in. 
Chopina, E. Piaff czy Abelarda i Heloizę. Kolejny 

punkt to zwiedzanie Gare d’Orsay - muzeum 
impresjonistów, które zlokalizowane jest w bu-
dynku dawnego dworca kolejowego. Na koniec 
proponujemy spacer po Montmartre, dzielnicy 
artystów i  nocnego życia, gdzie zobaczymy 
z zewnątrz słynny Plac Pigalle, liczne teatry 
i kabarety (m.in. budynek kabaretu Moulin Ro-
uge) oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd metrem lub 
RER do centrum Paryża. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 
liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z zewnątrz Katedry Notre Dame. Wyjazd do 
Polski około godziny 17:00. Przejazd przez Bel-
gię i Niemcy. Podczas przejazdu planowane są 
krótkie postoje.
 Dzień 6  Przyjazd do Polski w  godzinach 
porannych (Torzym ok. 09.00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
Nasze grupy omijają kolejki w Wersalu dzięki 
wcześniejszej rezerwacji!
W dniu 2  i 5 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro).
W niektórych terminach, w przypadku małej 
ilości zapisów, możliwe jest łączenie grupy 
z wycieczką Rodzinne Parki Atrakcji - oznacza 
to, że Klienci podróżują jednym autokarem oraz 
śpią w jednym hotelu; każda grupa pozostaje 

natomiast pod opieką swojego, indywidualne-
go pilota wycieczki. Informacja o łączeniu grupy 
dostępna będzie w systemie rezerwacyjnym na 
około 5 dni przed wyjazdem.
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Pary-
ża, w pobliżu stacji metra lub RER. Dla imprezy 
PRW 1 nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. 
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostaw-
ki; w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kon-
tynentalne (podawane na słodko w restauracji 
hotelowej; najczęściej jest to croissant/rogalik, 
dżem, kawa lub herbata); za dopłatą 4 obiado-
kolacje. Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (klimatyzacja, video, bar i wc), zakwatero-
wanie w hotelu (3 lub 4* noce), 3 lub 4 * śnia-
dania kontynentalne, program turystyczny j. w., 
opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
* Dla imprezy PRW.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
180 EUR/os. dorosła oraz 100 EUR/dziecko do 
12 roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych, a także fakulta-
tywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodat-
kowo płatne ok. 25 EUR/os.).
Fakultatywnie: Paryż Nocą - krótkie zwiedzania 
miasta, które wieczorem nabiera niepowtarzal-
nego klimatu i zachwyca magiczną atmoferą. 
Impreza odbywa się w miarę możliwości i przy 
zebraniu min. 25 osób. Koszt: ok. 15-20 EUR/os. 
- Kuchnia francuska - degustacja ślimaków lub 
żabich udek. Koszt ok. 15 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

W programie: zwiedzanie zachwycającego pałacu w Wersalu • Luwr i Mona Lisa • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży 

• Montmartre - dzielnica artystów • spacer po Polach Elizejskich - najsłynniejszej promenadzie na świecie • relaksujący rejs po Sekwanie

• nocleg tranzytowy w imprezie PRW

Paryż classique

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 870 1920

Maj od 870 1999

Czerwiec od 849 1999

Lipiec od 899 2099

Sierpień od 899 2099

Wrzesień od 849 1999

Październik od 849 1970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1249 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Dopłata do obiadokolacji od 270 

Kod imprezy: PAR/PRW

      –› 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

849 zł

6
dni

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas prze-
jazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Przyjazd do Paryża w godzinach po-
południowych. Proponujemy krótkie zwiedzanie 
miasta, podczas którego udamy się również na 
spacer od Opery Garnier do Placu Vendome, 
najdroższego placu Europy. Następnie zakwa-
terowanie w hotelu i czas na odpoczynek (prze-
jazd do hotelu metrem i/lub RER).
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do centrum 
Paryża, gdzie zobaczymy z bliska Wieżę Eiffla 
- najsłynniejszą żelazną budowlę Paryża, która 
od 1889 r. jest symbolem miasta. Dla chętnych, 
za dodatkową opłatą ok. 25 EUR/os. wjazd win-
dą na szczyt wieży (wysokość prawie 300 m) 
i możliwość podziwiania niezwykłej panoramy 
miasta. Kolejnym punktem programu będzie 
Cmentarz Pere Lachaise, najsłynniejsza nekro-
polia Paryża, gdzie każda chwila jest podróżą 
w przeszłość znaczoną mogiłami m.in.F.Chopi-
na, E.Piaf czy mauzoleum Abelarda i Heloizy. 
Ostatnim punktem dnia będzie rejs statkiem po 
Sekwanie, by jeszcze raz obejrzeć najciekawsze, 
wspaniałe zabytki. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu zaczniemy dzień od 
zwiedzania Wersalu (z polskojęzycznym prze-
wodnikiem lokalnym) - słynnego kompleksu 
pałacowego zbudowanego przez Króla-Słońce 
- Ludwika XIV. Następnie powrót do Paryża 
i zwiedzanie grobowca Napoleona Bonaparte 
znajdującego się w imponującym kompleksie 
budynków Les Invalides. Później zaprosimy 
Państwa na spacer po Dzielnicy Łacińskiej: mia-
steczko studenckie i słynny paryski uniwersytet 
- Sorbona oraz Panteon (z zewnątrz). Następnie 
odwiedzimy jedną z najbardziej malowniczych 

dzielnic Paryża, Le Marais, zwaną często „Sta-
rym Paryżem”. Podczas spaceru będziemy po-
dziwiać piękne renesansowe kamienice, wąskie 
brukowane uliczki, pałace arystokracji zamie-
nione w  muzea oraz piękny Plac Wogezów, 
gdzie mieszkał Wiktor Hugo. Część Le Marais 
jest również enklawą żydowską - znajdziemy tu 
wiele koszernych restauracji i barów. Na koniec 
proponujemy spacer po Montmartre, dzielnicy 
artystów i nocnego życia, gdzie zobaczymy z ze-
wnątrz słynny Plac Pigalle, liczne teatry i kaba-
rety (m.in. Moulin Rouge) oraz bazylikę Sacre 
Coeur, która od końca XIX w. stała się symbolem 
paryskiej pobożności. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu proponujemy zwiedza-
nie Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: słynną i tajemniczą Monę Lizę, We-
nus z Milo, Nike z Samotraki itp. Kolejnym muze-
alnym punktem programu będzie Gare d’Orsay 
wspaniałe muzeum impresjonistów zlokalizo-
wane w dawnym budynku dworca kolejowego. 
Na koniec proponujemy spacer po przepięknych 
Champs Elysees - Polach Elizejskich, najsłynniej-
szej alei świata. Powrót do hotelu. 
 Dzień 6  Dzień wolny na realizację własnego 
programu środkami komunikacji miejskiej.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu a następnie przejazd metrem lub RER do La 
Defense - supernowoczesnej dzielnicy, przypo-
minającej trochę nowojorski Manhattan. Dziel-
nica ta to ogromne centrum handlowe (ponad 
dwieście sklepów pod jednym dachem). Wyjazd 
do Polski ok. godz. 17.00. Podczas przejazdu pla-
nowane są krótkie postoje.
 Dzień 8  Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 9.00).

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
Nasze grupy omijają kolejki w Wersalu dzięki 
wcześniejszej rezerwacji!
W dniu 2  i 7 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 
najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata); za dopłatą 5 obiadokolacji. Kate-
goria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd auto-
karem (klimatyzacja, video, bar i wc), zakwate-
rowanie w hotelu (5 rozpoczętych dób hotelo-
wych), 5 śniadań kontynentalnych (podawanych 
na słodko), program turystyczny j.w., opiekapol-
skojęzycznego pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
180 EUR/os dorosła oraz 102 EUR/dziecko do 12 
roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz in-
nych wydatków osobistych, a także fakultatyw-
nego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodatkowo 
płatne ok. 25 EUR/os).

Fakultatywnie: Paryż Nocą - krótkie zwiedzania 
miasta, które wieczorem nabiera niepowtarzal-
nego klimatu i zachwyca magiczną atmoferą. 
Impreza odbywa się w miarę możliwości i przy 
zebraniu min. 25 osób. Koszt: ok. 15-20 EUR/os. 
- Kuchnia francuska - degustacja ślimaków lub 
żabich udek. Koszt ok. 15 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: piękny kompleks pałacowy w Wersalu • arcydzieła Luwru - możliwość zobaczenia Mona Lizy na żywo • Dzielnica Łacińska i Sorbona 

• Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży • grobowiec Napoleona • relaksujący rejs po Sekwanie • dzień wolny na własny program

Paryż – Miasto Marzeń

Kod imprezy: PAO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1299 2670

Maj od 1249 2499

Czerwiec od 1199 2549

Lipiec od 1199 2630

Sierpień od 1199 2630

Wrzesień od 1299 2630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata do obiadokolacji od 350 

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1199 zł

8
dni
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Europa Francja,

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas prze-
jazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Przyjazd do Paryża w godzinach po-
południowych. Proponujemy krótkie zwiedzanie 
miasta, podczas którego zobaczą Państwo Mu-
zeum Figur Woskowych Grevin, gdzie znajdują 
się najsławniejsze postacie świata - niemal jak 
żywe! Udamy się również na spacer od Opery 
Garnier do Placu Vendome, najdroższego placu 
Europy. Następnie zakwaterowanie w hotelu 
i czas na odpoczynek (przejazd do hotelu me-
trem lub RER).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd z Paryża do 
doliny Loary, gdzie zwiedzimy trzy zamki-pa-
łace: renesansowy Chambord, zbudowany na 
początku XVI w. przez Franciszka I (prawdopo-
dobnie według projektu samego Leonardo da 
Vinci), położony nad rzeką Cher - Chenonceaux 
(wspaniałe ogrody, przepiękna architektura) 
oraz utrzymany w stylu Ludwika XIII - pałac 
w Cheverny. Powrót na nocleg do Paryża.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 
liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z zewnątrz Katedry Notre Dame. Następnie zo-
baczymy z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą 

żelazną budowlę Paryża, która od 1889 r. jest 
symbolem miasta. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą ok. 25 EUR/os. wjazd windą na szczyt 
wieży (wysokość prawie 300 m) i możliwość 
podziwiania niezwykłej panoramy miasta. 
Ostatnim punktem dnia będzie rejs statkiem po 
Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu zaczniemy dzień od 
zwiedzania Wersalu (z polskojęzycznym prze-
wodnikiem lokalnym) - słynnego kompleksu 
pałacowego stworzonego przez Ludwika XIV, 
który zachwyca swym bogactwem i przepy-
chem. Następnie zaproponujemy Państwu 
spacer po klimatycznym Montmartre, dzielnicy 
artystów i  nocnego życia, gdzie zobaczymy 
z zewnątrz słynny Plac Pigalle, liczne teatry i ka-
barety (m.in. budynek Moulin Rouge), Plac du 
Tertre oraz bazylikę Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności. 
Powrót do hotelu. 
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd metrem lub 
RER do centrum Paryża. Zobaczymy Gare d’Or-
say - wspaniałe muzeum impresjonistów zloka-
lizowane w dawnym budynku dworca kolejowe-
go. Następnie najsłynniejsza aleja świata, czyli 
Pola Elizejskie zwieńczone symbolem chwały 
militarnej Francji - Łukiem Triumfalnym. Czas 
wolny na indywidualne spacery. Wyjazd z Pa-
ryża w godzinach popołudniowych (ok. godz. 
17:00). Przejazd przez Belgię i Niemcy. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 9:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
Nasze grupy omijają kolejki w Wersalu dzięki 

wcześniejszej rezerwacji!
W dniu 2  i 6 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro)
W niektórych terminach, w przypadku małej 
ilości zapisów, możliwe jest łączenie grupy 
z wycieczką PAD - Paryż i Disneyland - ozna-
cza to, że Klienci podróżują jednym autokarem, 
wspólnie zwiedzają Paryż oraz śpią w jednym 
hotelu. Informacja o łączeniu grupy dostępna 
będzie w  systemie rezerwacyjnym na około 
5 dni przed wyjazdem.
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 
najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata); za dopłatą 4 obiadokolacje. Kate-
goria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (klimatyzacja, video, bar, wc), zakwatero-
wanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hotelowe), 
4 śniadania kontynentalne (podawane na słod-
ko), program turystyczny j.w., opieka polsko-
języcznego pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
220 EUR/os. dorosła oraz 135 EUR/dziecko do 

12 roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych, a także fakulta-
tywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodat-
kowo płatne ok. 25 EUR/os).
Fakultatywnie: Paryż Nocą - krótkie zwiedzania 
miasta, które wieczorem nabiera niepowtarzal-
nego klimatu i zachwyca magiczną atmoferą. 
Impreza odbywa się w miarę możliwości i przy 
zebraniu min. 25 osób. Koszt: ok. 15-20 EUR/os. 
- Kuchnia francuska - degustacja ślimaków lub 
żabich udek. Koszt ok. 15 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Paryż i Zamki nad Loarą
W programie: zamki - Chambord, Chenonceaux, Cheverny • kompleks pałacowy w Wersalu • Luwr i Mona Lisa • Wieża Eiffla - dla chętnych 
wjazd na szczyt wieży • relaksujący rejs po Sekwanie

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1049 2270

Maj od 1120 2299

Czerwiec od 1099 2399

Lipiec od 1099 2420

Sierpień od 1099 2420

Wrzesień od 1099 2349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1449 

Dopłata za pok. 1 os. od 571 

Dopłata do obiadokolacji od 270 

Kod imprezy: PAZ

      –› 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

1049 zł

7
dni

więcej na: R.pl
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Europa Francja

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas prze-
jazdu krótkie postoje. (Trasa ok. 1250 km.)
 Dzień 2  W godzinach popołudniowych przy-
jazd do Chartes. Zwiedzanie gotyckiej katedry 
Notre Dame de Chartres, z niesamowitymi wi-
trażami z XIII wieku o łącznej powierzchni 2499 
m² oraz z  tajemniczym labiryntem - jednym 
z dwóch zachowanych do dziś w katedrach go-
tyckich w Europie. Następnie udamy się na spa-
cer po starówce, gdzie zobaczymy m.in. piękne 
zabytkowe domy z okresu średniowiecza, słyn-
ne brukowane schody królowej Berty z XVI w., 
dawny pasaż nosiwodów oraz najpiękniejszy 
dom w  Chartres. Czas wolny na posiłek we 
własnym zakresie. Przejazd na zakwaterowanie 
w okolicach Chartres.
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Orleanu. Zwiedzanie przepięknej 
gotyckiej katedry św. Krzyża, dom oraz słynny 
pomnik Joanny d`Arc na placu Martroi. Następ-
nie przejazd do renesansowego zamku w Cham-
bord zbudowanego na początku XVI w. przez 
Franciszka I (prawdopodobnie według projektu 
samego Leonardo da Vinci). Dalej zwiedzanie 
malowniczo położonego zamku Chaumont, 
a następnie eleganckiego zamku w Blois. Czas 
wolny na posiłek we własnym zakresie. Zakwa-
terowanie i nocleg w okolicach Blois lub Tours. 
(Trasa ok. 200 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie najwytworniejszego zamku doliny Loary - 
Chenonceau - unoszącego się wprost na rzece 
Cher. Następnie przejazd do zamku Villandry, 
gdzie zwiedzimy bajeczne rozległe ogrody, 
które są główną atrakcją zabytku. Ogród ma 
trzy poziomy (staw, ogrody dekoracyjne i wa-
rzywnik), a każda rabatka tworzy inny kolorowy 
wzór geometryczny. Dalej udamy się do poło-
żonego niedaleko Azay-le-Rideau - niedużego, 
harmonijnego i pełnego gracji zamku otoczo-
nego malowniczą fosą. Później przejazd do 
stolicy Turenii i miasta św. Marcina - pierwsze-
go biskupa. Zwiedzanie XII-wiecznej katedry 
St. Gatien oraz zabytkowego centrum miasta. 
Czas wolny na posiłek we własnym zakresie. 
Zakwaterowanie w okolicach Blois lub Tours. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd na zwiedzanie zamku Amboise - 
rezydencji królewskiej oraz miejsca pochów-
ku Leonarda da Vinci. Po zwiedzaniu zamku, 
przejazd do Paryża, a następnie spacer po naj-
sławniejszej alei świata, czyli Polach Elizejskich 
zwieńczonych symbolem chwały militarnej 
Francji - Łukiem Triumfalnym. Kolejnym punk-
tem naszej wycieczki będzie wizyta w gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 

w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 
liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z zewnątrz Katedry Notre Dame. Na zakończe-
nie rejs po Sekwanie. Zakwaterowanie i nocleg 
w okolicy Paryża. (Trasa ok. 300 km.)
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd środkami komunikacji miejskiej do 
Paryża (metro i RER). Proponujemy zwiedzanie 
dawnego zamku królewskiego, a dzisiaj najbar-
dziej znanego muzeum sztuki w Paryżu - Luwru 
(zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Po zwiedzaniu, prze-
jazd metrem do dzielnicy Montmartre na spacer 
po dzielnicy artystów i nocnego życia, gdzie zo-
baczymy z zewnątrz słynny Plac Pigalle, liczne 
teatry i kabarety (m.in. Moulin Rouge), bazylika 
Sacre Coeur, która od końca XIX w. stała się 
symbolem paryskiej pobożności oraz Plac du 
Tertre. Czas wolny za zakup pamiątek i przejazd 
do Pikardii na zwiedzanie największej atrakcji 
turystycznej tego regionu: Zamku Wielkiego 
Kondeusza (bratanka króla Ludwika XIV) Chan-
tilly. Po zwiedzaniu wyjazd do Polski.
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 9:00). (Trasa ok. 1250 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
W dniu 2  i 6 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach - razem 
4 noclegów: w dolinie Loary - 3 i w Paryżu - 1. 
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostaw-
ki; w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kon-
tynentalne (podawane na słodko w restauracji 

hotelowej; najczęściej jest to croissant/rogalik, 
dżem, kawa lub herbata). Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd autoka-
rem (klimatyzacja, video, bar, wc), zakwatero-
wanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hotelowe), 
4 śniadania kontynentalne (podawane na słod-
ko), program turystyczny j.w., opieka polsko-
języcznego pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 
(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
215 EUR/os dorosła oraz 180 EUR/dziecko do 
12 roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz 
innych wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: najpiękniejsze zamki doliny Loary - Chambord, Chenonceaux, Chaumont, Blois, Azay-le-Rideau, Amboise • zwiedzanie Paryża - 
Luwr i Mona Lisa • relaksujący rejs po Sekwanie • piękna gotycka katedra Notre Dame w Chartres • Orlean - miasto Joanny d`Arc

Paryż i Dolina Loary, czyli gdzie bije serce Francji

FRANCJA

Paryż

Orlean

Chartes

Chambord

Chaumont

Chenonceau

Blois

Tours

Amboise

Villandry

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1170 2399

Maj od 1199 2420

Czerwiec od 1149 2470

Lipiec od 1249 2549

Sierpień od 1249 2549

Wrzesień od 1299 2549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Kod imprezy: PZK

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1149 zł

7
dni
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Europa Francja

W programie: Katedra Notre Dame w Rouen • sławny likier Benedictine • klify i plaże Normandii • niedostępne opactwo Mont St. Michel 

• tajemnicze megalityczne głazy w Bretanii • Paryż i Pola Elizejskie • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży

Normandia, Bretania i Paryż  
– czyli magia z historią

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Nocny przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje. (Trasa 
od granic Polski ok. 1150-1200 km).
 Dzień 2  Zwiedzanie rozpoczniemy od stoli-
cy Normandii Rouen. To tutaj w 1431 r. spalono 
na stosie Joannę d’Arc. Będziemy podziwiać 
gotycką katedrę Notre Dame, której to witraże 
uwiecznił w swych obrazach sam Claude Monet. 
Następnym punktem programu będzie wizyta 
w kościele St. Maclou - arcydziele gotyku pło-
mienistego. Przejazd do miasteczka Fecamp, 
słynącego z produkcji doskonałego likieru Be-
nedictine, który po wiekach zapomnienia odkrył 
w 1880 r. Aleksander Le Grand, miejscowy wi-
niarz. Zwiedzimy jego zamek i destylarnie. Tego 
dnia śniadanie i kolacja we własnym zakresie. 
Przejazd na nocleg w  okolicach Fecamp lub 
Havres. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu poznamy symbole 
Normandii; klify nad Atlantykiem w Etretat oraz 
plaże, gdzie odbyło się słynne lądowanie wojsk 
sprzymierzonych w czasie II wojny światowej. 
Zjawiskowe klify ukazują odwieczną walkę wody 
z lądem. Z historią wojny zetkniemy się natomiast 
w  miejscowości Arromanches gdzie lądowali 
alianci. Po południu zaś zobaczymy magiczny 
haft stworzony przez królową Matyldę, żonę Wil-
helma Zdobywcy ukazującą historię podboju An-
glii przez Normanów znaną jako tkaninia z Bay-

eux. Kolacja we własnym zakresie. Przejazd na 
nocleg w okolicy Avranches. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, zwiedzanie zacznie-
my od opactwa Mont St. Michel, które od XIII 
w. opiera się przypływom oceanu, a budynki 
miasteczka i klasztoru nazywa się cudem, ze 
względu na niesamowitą architekturę i średnio-
wieczną atmosferę. Słynne „Pamiętniki zza gro-
bu” Rene De Chateaubrianda opisują dorastanie 
młodego hrabiego w Chateau De Combourg, 
którego komnaty odwiedzimy. Pospacerujemy 
również po St. Malo, dużym porcie nad Atlan-
tykiem, który sławę zawdzięcza urodzonym tu 
podróżnikom, korsarzom oraz doskonałej kuchni 
specjalizującej się w owocach morza. Kolacja we 
własnym zakresie. Przejazd na nocleg w okoli-
cach Vannes. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Śniadanie. To będzie dzień magii. 
Zobaczymy symbole Bretanii - celtyckie men-
hiry i dolmeny, megality z przed 5000 lat p.n.e. 
ułożone w koła i aleje, a następnie udamy się 
na rejs po jednej z najpiękniejszych zatok świa-
ta - Morbihan, gdzie odbyła się historyczna 
bitwa plemienia Wenetów z  flotą Imperium 
Rzymskiego. Na koniec udamy się na spacer 
po malowniczym, portowym Vannes, stolicy 
celtyckich Wenetów. Kolacja we własnym za-
kresie. Przejazd na nocleg w okolicach Vannes. 
(Trasa ok. 200-250 km)
 Dzień 6  Po śniadaniu skierujemy się do 

Dzielnicy Łacińskiej: miasteczka studenckiego 
i słynnego paryskiego uniwersytetu - Sorbona 
oraz Panteon (z zewnątrz) oraz Ogrody Luk-
semburskie, w których skrywa się piękny Pałac 
Luksemburski z  XVII w., który obecnie służy 
jako siedziba Senatu. Odbędziemy również rejs 
po Sekwanie z widokiem na Wieżę Eiffla. Fakul-
tatywnie dla chętnych - Paryż Nocą - krótkie 
zwiedzania miasta, które wieczorem nabiera 
niepowtarzalnego klimatu i zachwyca magiczną 
atmoferą. Impreza odbywa się w miarę możliwo-
ści i przy zebraniu min. 25 osób. Całkowity koszt: 
ok. 15-20 EUR/os. Kolacja we własnym zakresie. 
Nocleg w okolicach Paryża. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd metrem lub 
RER do Paryża. Zwiedzimy zabawną galerię 
figur woskowych Grevin, a potem zobaczymy 
z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą żelazną bu-
dowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem 
miasta. Dla chętnych, za dodatkową opłatą ok. 
25 EUR/os. wjazd windą na szczyt wieży (wy-
sokość prawie 300 m) i możliwość podziwiania 
niezwykłej panoramy miasta. Czas wolny na 
obiad, a na koniec pobytu proponujemy spacer 
po najbardziej znanej w Europie aleji - Polach 
Elizejskich z Łukiem Triumfalnym. W godzinach 
popołudniowych wyjazd do Polski. (Trasa do 
granic Polski ok. 1150 km).
 Dzień 8  Przyjazd do Polski w  godzinach 
porannych (Torzym ok. 09:00).

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
W dniu 7 program realizowany środkami komu-
nikacji miejskiej (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach miast.
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostaw-
ki; w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kon-
tynentalne (podawane na słodko w restauracji 
hotelowej; najczęściej jest to croissant/rogalik, 
dżem, kawa lub herbata). Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd auto-
karem (klimatyzacja, video, bar, WC), zakwa-
terowanie w hotelu (5 rozpoczętych dób hote-
lowych), 5 śniadań kontynentalnych, program 
turystyczny j. w., opiekę polskojęzycznego 
pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską 
(metro i RER), zestawu słuchawkowego Tour 
Guide (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok. 160 EUR/os., płatne pilotowi jako pakiet) 
oraz innych wydatków osobistych, a także fa-
kultatywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla 
(dodatkowo płatne ok. 25 EUR/os.).
Fakultatywnie: Paryż Nocą - krótkie zwiedzania 
miasta, które wieczorem nabiera niepowtarzal-
nego klimatu i zachwyca magiczną atmoferą. 
Impreza odbywa się w miarę możliwości i przy 
zebraniu min. 25 osób. Koszt: ok. 15-20 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

FRANCJA

Paryż

Rouen

Fecamp

Etretat

Bayeux

Mont St. Michel

Chateau de Combourg

St.Malo

Vannes

Morbihan

Belgia

Arromanches

Avranches

Pełna oferta wycieczek do Francji 
dostępna na stronie R.pl

Kod imprezy: NBP

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1599 3299

Maj od 1649 3099

Czerwiec od 1949 3220

Lipiec od 1599 3270

Sierpień od 1620 3270

Wrzesień od 1670 3270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 

Dopłata za pok. 1 os. od 931 

      –› 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

1599 zł

8
dni

więcej na: R.pl
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Europa Francja, Włochy

W programie: Mont Blanc - dach Europy • Annecy i Chamonix - urok Alp • Avignon i Marsylia - droga wzdłuż Rodanu 

• Nicea i Cannes - luksus i plaże • Monako i Monte Carlo - kasyna i milionerzy • Wenecja - przedsmak Włoch

Francja i Włochy – Alpy i Lazurowe Wybrzeże

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez Czechy, Niemcy oraz Szwajcarię. 
Podczas przejazdu organizowane są krótkie 
postoje. (Trasa ok. 1400 km od granic Polski).
 Dzień 2  Przejazd przez Szwajcarię. Przed 
południem dotrzemy do Genewy, gdzie udamy 
się na spacer po najpiękniejszej części miasta. 
Zobaczymy jezioro Lemańskie, urokliwą sta-
rówkę oraz gmach europejskiej siedziby ONZ (z 
zewnątrz). Następnie przejazd do Francji. Czas 
wolny na odpoczynek. Nocleg w hotelu (okolice 
Chambery lub Annecy). 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Chamonix 
- najbardziej znanego miasta Alp Francuskich. 
Wjazd najdłuższą na świecie kolejką linową na 
Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) u podnóża 
Mont Blanc i  spacer po mieście. Przejazd do 
Annecy - przepięknego, położonego u ujścia 
rzeki Thiou miasteczka nazywanego alpejską 
Wenecją. Spacer po uroczej starówce i rejs stat-
kiem po jeziorze D’Annecy. Powrót na nocleg do 
hotelu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Arles, miasteczka będącego duszą Prowansji, 
a  które upodobał sobie Vincent van Gogh. 
Odwiedzimy między innymi rzymski amfiteatr 
oraz piękny kościół St. Trophime. W dalszej ko-
lejności przejazd do Avignon, gdzie znajduje się 
Pałac Papieski i słynny most St. Benezet (Pont 

d’Avignon). Przejazd w okolice Arles lub Marsylii 
na nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Marsylii 
- największego portu Francji i  jednego z naj-
starszych miast Francji. Zwiedzanie bazyliki 
Notre Dame, spacer po słynnej ulicy Canabiere, 
a następnie przejazd do St.Tropez - jednego 
z najbardziej znanych i eleganckich kąpielisk, 
odwiedzanego przez gwiazdy filmowe, model-
ki i artystów. Spacer po miasteczku. Następnie 
udamy się do Cannes, miasta słynnego z festi-
wali, Alei Gwiazd i wspaniałych hoteli przy bul-
warze la Croisette. Przejazd na nocleg do hotelu 
w okolicach Antibes. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Księstwa 
Monaco. Zwiedzanie miasta: Pałac Książęcy 
z katedrą, w której pochowana jest księżna Gra-
ce Kelly, Ogrody Egzotyczne oraz Muzeum Oce-
anografii. Następnie zwiedzimy Monte Carlo, 
znane ze wspaniałych kasyn, gdzie każdy może 
zostać milionerem. Dalej udamy się do St.Paul 
de Vence - malowniczego, średniowiecznego 
miasteczka, położonego na szczycie wzgórza. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu czas wolny na plażo-
wanie lub samodzielne zwiedzanie. Dla chętnych 
proponujemy fakultatywną wycieczkę do Kanio-
nu Verdon połączoną z wizytą w prowansalskim 
miasteczku Moustiers Sainte Marie. Niezwykla 

malowniczy kanion o długości ok. 21 km może 
się poszczycić unikatową fauną i florą. W pro-
gramie krótszy i  mniej wymagający odcinek 
kaniony, który pokonamy rowerami wodnymi 
(ok. 2  godzin). Będzie to świetna okazja do 
podziwiania turkusu wody i wapiennych skal, 
w których woda wyżłobiła sobie drogę miliony 
lat temu. Uwaga! Przeprawa rowerami wodnymi 
należy do bardzo relaksacyjnych i nie wymaga 
od uczestników wyjątkowej kondycji. Zaleca się 
zabranie plastikowych butów lub klapek. Na-
stępnie przejedziemy autokarem do niezwykle 
urokliwej i przepięknie położonej miejscowości 
Moustiers Sainte Marie, gdzie udamy się na krótki 
spacer. Czas na zakupy pamiątkowe i posiłek we 
własnym zakresie. Powrót do hotelu we wcze-
snych godzinach wieczornych. Koszt wycieczki to 
ok. 40 EUR/os. (wycieczka odbywa się w miarę 
możliwości i przy zebraniu min. 20 osób).
 Dzień 8  Po śniadaniu udamy się do Antibes, 
miasta targów prowansalskich. Zwiedzanie sta-
rówki z wąskimi, krętymi uliczkami i Zamkiem 
Grimaldich. Dalej przejazd do Nicei - niekoro-
nowanej stolicy Lazurowego Wybrzeża, miasta 
artystów, miliarderów i arystokracji. Zwiedzanie 
miasta: przejazd wzdłuż Promenade des Angla-
is ze słynnymi hotelami - pałacami: Negresco 
i Meridien, wejście na wzgórze zamkowe, z któ-
rego roztacza się wspaniała panorama na port 

i Zatokę Aniołów. Następnie spacer po starówce 
oraz czas wolny na zakupy i obiad (we własnym 
zakresie). Przejazd na nocleg w okolicach Wero-
ny. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Wenecji. Rejs na wyspę Burrano (gdzie zoba-
czymy słynne weneckie koronki). Następnie rejs 
do centrum i spacer po mieście: Plac i Bazylika 
św. Marka, pałac Dożów, Most i dzielnica Rialto, 
Canale Grande. Wieczorem wyjazd do Polski. 
Przejazd przez Austrię i Czechy. Podczas prze-
jazdu organizowane są krótkie postoje. (Trasa 
ok. 1100 km - do granic Polski).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych (Woszczyce-Orzesze ok. 
10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele**/*** - zlokalizowane poza centrami miast 
(7 rozpoczętych dób hotelowych: w okolicach 
Annecy/Bonne/Chambery- 2, w okolicach Mar-
sylii/Arles - 1, w okolicach Cannes/Nicei - 3 roz-
poczęte doby, w okolicach Werony - 1 rozpoczęta 
doba). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość max. 
1 dostawki; w większości hoteli dostawka w for-
mie łóżka piętrowego), wszystkie z łazienkami 
i wc oraz telefonem i TV-sat. Do dyspozycji gości: 
w hotelu z reguły bar. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd auto-
karem (klimatyzacja, video, minibar i wc), za-
kwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), 7 śniadań serwowanych w restau-
racjach hotelowych, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż), program tury-
styczny j. w. i opiekę polskojęzycznego pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników 
lokalnych, rejsu w Wenecji, taksy klimatycznej, 
zestawu słuchawkowego Tour Guide (łączny 
koszt uczestnictwa w  programie to ok. 205 
EUR/os dorosła oraz 175 EUR/dziecko do 12 roku 
życja, płatne pilotowi jako pakiet) oraz innych 
wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

FRANCJA
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M
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Wenecja
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Kod imprezy: ALA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2120 4020

Maj od 2120 4020

Czerwiec od 2199 4199

Lipiec od 2199 4299

Sierpień od 2199 4299

Wrzesień od 2199 4299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2520 

Dopłata za pok. 1 os. od 1179 

      –› Tour Guide System 

CENA OD

2120 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

10
dni
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Europa Francja, Beneluks

W programie: Berlin - wschód i zachód znów razem • Amsterdam - kanały, rowery i nieznośna lekkość bytu • Paryż - szyk i elegancja

• Bruksela - czekolada i piwo w koronkach • Luksemburg - zielono mi, czyli „zielone serce Europy” • nocleg tranzytowy w cenie

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd do hotelu w okolicach Berlina, nocleg. 
(Trasa ok. 100 km od granic Polski).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na zwiedzanie Berlina - miasta 
historycznych tragedii i  współczesnej trans-
formacji. Objazdowa wycieczka po mieście 
z przewodnikiem lokalnym. Zobaczymy m.in. 
Mur Berliński, Alexanderplatz, Rotes Rathaus, 
Wieża Telewizyjna, Uniwersytet Humboldta 
wychowankami którego byli bracia Grimm oraz 
Albert Einstein. Przejazd autokarem główną 
aleją Berlina - Unter den Linden. Reichstag - 
siedziba parlamentu, Brama Brandenburska 
- symboliczne wrota miasta. Plac Poczdamski 
- ultranowoczesny kompleks architektoniczny. 
Ok. południa wyjazd do Holandii. Nocleg w oko-
licach Amsterdamu. (Trasa ok. 650 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wizyta na farmie serowarskiej (możliwość 
zakupu serów i chodaków holenderskich). Prze-
jazd do Amsterdamu - jednego z najpiękniej-
szych miast świata - miasta swobód i niezwy-
kłej tolerancji, zwanego też słusznie Wenecją 
Północy. Zwiedzanie: Rijksmuseum - muzeum 
narodowe (kolekcja dzieł mistrzów holender-
skich, zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym 
galerii malarstwa holenderskiego XVII wieku), 
szlifiernia diamentów, rejs statkiem po kanałach 

Amsterdamu - historycznie największego por-
tu na Ziemi (w XVII w.). Wizyta na Placu Dam 
z Kościołem Nowym, Pałacem Królewskim oraz 
Pomnikiem Narodowym. Czas na spacer po 
najstarszej części miasta z tętniącymi życiem 
barwnymi ulicami i atmosferą czasów „dzieci 
kwiatów”: m.in. Dzielnica Czerwonych Latarni, 
Nowy Rynek. (ze względu na zakaz oprowadza-
nia grup tylko możliwość spaceru indywidual-
nego) Dla chętnych obiadokolacja (dodatkowo 
płatna u pilota). Przejazd do Belgii. Późnym 
wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w okolicach Brukseli. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Brukseli - stolicy Europy, wie-
lojęzycznej kosmopolitycznej metropolii - miasta 
o światowym znaczeniu, kojarzonego również 
ze smakiem najlepszej na świecie czekolady 
i wyśmienitego piwa. Objazdowa wycieczka po 
mieście podczas, której zobaczymy m.in. Ato-
mium zwane brukselską wieżą Eiffla (konstruk-
cja o wys. 102 m przedstawiająca pierwiastek 
żelaza powiększony 185 miliardów razy). Park 
50-lecia z Łukiem Triumfalnym, Dzielnicę Euro-
pejską, Dzielnicę Królewską. Wizyta w Katedrze 
św. Michała - patrona Brukseli. Zwiedzanie stare-
go miasta: m.in. Królewska Galeria św. Huberta, 
najpiękniejszy rynek Europy - Grand Place z Ra-
tuszem i Domem Królewskim. Spotkanie z Man-

neken Pis - siusiającym chłopcem - figurką-fon-
tanną przedstawiającą najmniejszego obywatela 
Brukseli będącego zarazem symbolem miasta. 
Dla chętnych obiad (dodatkowo płatny u pilota). 
Przejazd do Francji. Nocleg w hotelu na obrze-
żach Paryża. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta w Paryżu - mie-
ście romansu i szyku oraz cudownej architektu-
ry. Objazd miasta autokarem podczas którego 
zobaczymy: paryskie bulwary, Operę Charlesa 
Garniera, Place Vendome ze słynnym hotelem 
Ritz oraz ekskluzywnymi sklepami, Place de la 
Concorde, Pola Elizejskie, Plac Gwiazdy, Most 
Aleksandra III. Następnie podjedziemy pod wie-
żę Eiffla (dla chętnych za dodatkową opłatą in-
dywidualnie w kasie możliwość wjazdu na wie-
żę, ze względu na bardzo duże zainteresowanie 
atrakcją nie zawsze możliwy jest wjazd na sam 
szczyt wieży, w zależności od czasu oczekiwania 
możliwe częściowe wejście po schodach, cena 
ok. 25 euro). Zwiedzanie wyspy Cite z katedrą 
Notre Dame i Pałacem Sprawiedliwości. Następ-
nie spacer po wzgórzu Montmartre - kolebce 
artystycznej cyganerii XIX-wiecznego Paryża: 
Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Place 
Pigalle, kabaret Moulin Rouge. W trakcie zwie-
dzania dla chętnych obiad (dodatkowo płatny 
u pilota). Następnie rejs statkiem po Sekwanie. 
Powrót do hotelu na obrzeżach Paryża na noc-
leg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Przejazd komunikacją miejską do 
centrum Paryża. Spacer z przewodnikiem po 
cmentarzu Pere Lacheise, najsłynniejszej ne-
kropolii świata, miejscu spoczynku Fryderyka 
Chopina, Edith Piath, Jima Morrisona i wielu 
innych sław. Opcjonalnie (dla chętnych) czas 
na indywidualne zwiedzanie Muzeum Luwru 
- kolekcji dzieł sztuki największego muzeum 
świata (dojazd i zwiedzanie indywidualne). Ok. 
13.00 wyjazd do Luksemburga - finansowego 
centrum Europy, pełnego majestatycznych kra-

jobrazów. Spacer po mieście: Plac Konstytucji, 
katedra Notre Dame, Pałac Wielkiego Księcia, 
Izba Deputowanych, mury obronne cytadeli luk-
semburskiej zwanej niegdyś Gibraltarem Półno-
cy. Wieczorem czas wolny na placu Armii wśród 
licznych restauracji i kawiarni. Wyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych (ok.21.00). (Trasa ok. 
1250 km do granic Polski).
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w godzinach po-
rannych (Torzym ok. 09:00).
Uwagi! Kolejność zwiedzana może ulec zmianie.  
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
W 2019 roku weszły w życie przepisy, zakazują-
ce wjazdu do centrum Amsterdamu autokarom 
turystycznym. W  związku z  tym zwiedzanie 
miasta będzie odbywało się pieszo lub komu-
nikacją miejską, a  autokar pozostanie poza 
centrum miasta.
HOTELE
Hotele **/*** - położone poza zwiedzanymi 
miastami (20 - 40 km) - (5 rozpoczętych dób 
hotelowych: okolice Berlina - 1, okolice Amster-
damu - 1, okolice Brukseli - 1, okolice Paryża - 2). 
Pokoje: wygodne, z łazienkami i wc oraz TV. Do 
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restaura-
cja, bar oraz recepcja. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, video, bar 
i wc), zakwaterowanie w hotelu (5 rozpoczętych 
dób hotelowych), 5 śniadań, program turystycz-
ny j. w., opieka pilota, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, rejsów statkiem, 
zestawu słuchawkowego Tour Guide, usług 
przewodników lokalnych, biletów komunikacji 
miejskiej, posiłków w restauracjach, innych wy-
datków osobistych. Orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie: 150 EUR/os. (płatne u pi-
lota), taksa turystyczna ok. 9 EUR/os. (płatna 
w hotelach na miejscu), koszt 1 obiadokolacji ok. 
18 EUR/os. (możliwe do zakupienia na miejscu, 
wg informacji w programie), wjzad na wieżę 
Eiffla ok. 25 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Europejskie Stolice

FRANCJA

NIEMCY

Berlin

LUXEMBURG

BELGIA

HOLANDIA

Amsterdam

Bruksela

Paryż

Luxemburg

Polska

Czechy

Austria

Kod imprezy: EST

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1430 2499

Maj od 1430 2570

Czerwiec od 1399 2549

Lipiec od 1399 2599

Sierpień od 1430 2670

Wrzesień od 1430 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 619 

      –› 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

1399 zł

7
dni

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przy-
jazd do Berlina w godzinach popołudniowych. 
Zwiedzanie miasta historycznych tragedii 
i współczesnej transformacji. Objazdowa wy-
cieczka z lokalnym przewodnikiem. Zobaczy-
my m.in. Mur Berliński, Bramę Brandenburską 
- symboliczne wrota miasta, Reichstag czyli 
siedzibę parlamentu, Alexanderplatz z wieżą 
telewizyjną. Przejazd na nocleg w okolice Mag-
deburga (Trasa ok. 200 km od granic Polski).
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu i wykwate-
rowaniu, przejazd do Luksemburga - finansowe-
go centrum Europy (przyjazd ok.17.00), spacer 
po starym mieście (m.in. Plac d´Armes, Pałac 
Książęcy) oraz wędrówka po murach obron-
nych cytadeli luksemburskiej i  podziwianie 
majestatycznych krajobrazów. Czas wolny przy 
głównym placu miasta z kawiarniami i restaura-
cjami. Przyjazd do hotelu w okolicach Brukseli 
ok. 22:00. (Trasa ok.900 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Brugii, 
czyli niezwykła podróż w średniowieczną prze-
szłość. Spacer po urokliwej, pięknie zachowa-
nej starówce (rynek Grote Markt, kościół Notre 
Dame, bazylika św. Krwi, okazałe domy kupiec-
kie). Następnie przejazd do Brukseli - kosmo-
politycznej metropolii o światowym znaczeniu. 
Zwiedzanie miasta autokarem: zobaczymy Ato-
mium (konstrukcję przedstawiającą pierwiastek 
żelaza powiększony 185 miliardów razy), Pałac 

Królewski, dzielnicę Unii Europejskiej i Pałac 
Sprawiedliwości. Wizyta w katedrze św. Michała 
- patrona Brukseli. Następnie spacer po starów-
ce brukselskiej - szczególnej uwadze polecamy 
Grand Place z pięknym Hotel de Ville (ratuszem 
miejskim) oraz symbol miasta - fontannę Ma-
neken Pis, czyli siusiający chłopiec. Wieczorem 
dla chętnych kolacja na starym mieście (dodat-
kowo płatna u pilota). Powrót na nocleg w oko-
licach Brukseli. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Rano wykwaterowanie z  hotelu. 
Przejazd do skansenu wiatraków Kinderdijk, 
który jest wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Popłyniemy w półgodzinny 
rejs wzdłuż linii wiatraków i zwiedzimy wnętrze 
jednego z nich. W terminach od połowy marca 
do 10 -go maja zamiast skansenu wiatraków 
Kinderdijk fakultatywna wizyta w  ogrodach 
kwiatowych Keukenhof - (wycieczka dodatko-
wo płatna - ok. 25 EUR/os.). Dalej udamy się do 
Rotterdamu - gdzie znajduje się największy na 
świecie port przeładunkowy. Jest to najnowo-
cześniejsze holenderskie miasto, które podzi-
wiać będziemy z Euromasztu, wieży obserwa-
cyjnej skąd roztacza się przepiękna panorama 
(winda obrotowa dociera na wysokość 185 m). 
Po drodze do Hagi fakultatywnie krótka wizyta 
w Delft (dodatkowo płatna 10 EUR/os. - za zgo-
dą wszystkich uczestników) - rodzinnym mieście 
Vermeera z pięknym XVII - wiecznym rynkiem 

i  licznymi sklepami ze słynną biało-niebieską 
porcelaną. Kolejnym punktem programu będzie 
wizyta w politycznej stolicy Holandii - Hadze. 
Podczas krótkiego spaceru zobaczymy Stary 
Ratusz, kościół Grote Kerk i reprezentacyjną sie-
dzibę Parlamentu holenderskiego. Zwiedzimy 
również Madurodam, czyli Holandię w miniatu-
rze, gdzie można oglądać holenderskie zabytki 
i wspaniałe konstrukcje wodne w skali 1:25. Dla 
chętnych wspólna kolacja w restauracji (dodat-
kowo płatna u pilota). Przejazd w okolice Hagi 
- Amsterdamu na nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Rano, po wykwaterowaniu wizyta 
na farmie serowarskiej (możliwość zakupu 
serów i  chodaków holenderskich). Przejazd 
do centrum Amsterdamu - znanego jako naj-
bardziej liberalne miasto na świecie. Następ-
nie spacer lub przejazd komunikacją miejską 
do dzielnicy muzealnej i zwiedzanie szlifierni 
diamentów (możliwość zakupu!) oraz czas na 
zwiedzanie muzeów - Van Gogha (największa 
na świecie kolekcja dzieł artysty, zwiedzanie 
indywidualne) i  Rijksmuseum (Muzeum Na-
rodowe ze wspaniałą kolekcją dzieł mistrzów 
niderlandzkich m.in. Rembrandta, Vermeera, 
Halsa - zwiedzamy z przewodnikiem lokalnym 
galerię obrazów z  XVII wieku). Po południu 
proponujemy romantyczny rejs po kanałach 
amsterdamskich, podczas którego możemy 
podziwiać wspaniałą XVII-wieczną architektu-
rę domów kupieckich. Dla chętnych wspólna 
kolacja (dodatkowo płatna u pilota). Wizyta 
na Placu Dam z Kościołem Nowym, Pałacem 
Królewskim oraz Pomnikiem Narodowym. Czas 
na wieczorny spacer po dzielnicy Czerwonych 
Świateł - centrum nocnych uciech (ze względu 
na zakaz oprowadzania grup możliwość tylko 
spaceru indywidualnego). Wyjazd do Polski 
w późnych godzinach wieczornych (około go-
dziny 22:30). (Trasa ok.750 km do granic Polski). 
 Dzień 6  Przyjazd do Polski w  godzinach 
porannych (Torzym ok. 09.00).
Uwagi! Program może ulec zmianie. Pilot nie 

oprowadza po obiektach muzealnych. 
W terminach od połowy marca do 10 -go maja 
zamiast skansenu wiatraków Kinderdijk fakul-
tatywna wizyta w ogrodach kwiatowych Ke-
ukenhof - (wycieczka dodatkowo płatna - ok. 
25 EUR/os.). 
W 2019 roku weszły w życie przepisy, zakazują-
ce wjazdu do centrum Amsterdamu autokarom 
turystycznym. W  związku z  tym zwiedzanie 
miasta będzie odbywało się pieszo lub komu-
nikacją miejską, a  autokar pozostanie poza 
centrum miasta.
HOTELE
Hotele **/*** - położone poza zwiedzanymi 
miastami ok. 20-40 km (4 rozpoczęte doby 
hotelowe w okolicach miast: Magdeburg - 1, 
Bruksela - 2, Amsterdam - 1). Pokoje: wygodne, 
z łazienkami i wc oraz TV. Do dyspozycji gości: 
w hotelu zazwyczaj restauracja, bar oraz re-
cepcja. Wyżywienie: śniadania kontynentalne, 
Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach j.w. (4 roz-
poczęte doby hotelowe), śniadania kontynen-
talne, program turystyczny jw., ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż) 
oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu 
statkiem, przejazdów komunikacją miejską, 
posiłków w restauracjach, usług przewodników 
lokalnych, zestawu słuchawkowego Tour Guide 
oraz innych wydatków osobistych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie ok. 170 EUR/os. 
(płatne u pilota), taksy turystycznej ok. 9 EUR/
os. (płatna w hotelach na miejscu), koszt 1 obia-
dokolacji ok. 18 EUR/os. (możliwe do zakupienia 
na miejscu, wg informacji w programie), fakul-
tatywna wycieczka do Delft - 10 EUR/os., wizyta 
w ogrodach Keukenhof (od połowy marca do 
10-go maja) - ok. 25 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Beneluks – Małe potęgi Europy
W programie: Luksemburg - pałac książęcy, średniowieczne mury miejskie • Bruksela - stolica Europy • Amsterdam - Wenecja Północy 

• Brugia - uroki średniowiecza • Rotterdam i Euromast • Haga - Holandia w miniaturze • Berlin – miasto współczesnej transformacji 

• nocleg tranzytowy w cenie

NIEMCY

Luxemburg
LUXEMBURG

BELGIA

Bruksela

Berlin

Brugia

HOLANDIA

Rotterdam
Haga

Amsterdam

Francja Czechy

Polska

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1280 2349

Maj od 1180 2170

Czerwiec od 1180 2099

Lipiec od 1199 2099

Sierpień od 1199 2170

Wrzesień od 1249 2170

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Kod imprezy: AMX

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1180 zł

6
dni
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przy-
jazd w okolice Osnabruck - Hengelo w godzi-
nach wieczornych. Zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa od granicy ok. 600 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie, 
przejazd do centrum Amsterdamu - znanego 
jako najbardziej liberalne miasto na świecie. Na-
stępnie zwiedzanie szlifierni diamentów (moż-
liwość zakupu!) oraz spacer romantycznymi 
uliczkami przy kanałach do dzielnicy muzealnej 
i zwiedzanie Rijksmuseum - Muzeum Narodowe 
ze wspaniałą kolekcją dzieł mistrzów niderlandz-
kich m.in. Rembrandta, Vermeera, Halsa (zwie-
dzanie z przewodnikiem lokalnym). Po południu 
proponujemy romantyczny rejs po kanałach 
amsterdamskich, podczas którego możemy 
podziwiać wspaniałą XVII-wieczną architekturę 
domów kupieckich. Dla chętnych wspólna kola-
cja (dodatkowo płatna u pilota). Wizyta na Placu 
Dam z Kościołem Nowym, Pałacem Królewskim 
oraz Pomnikiem Narodowym. Czas na wieczorny 
spacer po dzielnicy Czerwonych Świateł - cen-
trum nocnych uciech (ze względu na zakaz 
oprowadzania grup możliwość tylko spaceru in-

dywidualnego) Przejazd do hotelu w okolicach 
Hagi - Rotterdamu na nocleg. (Trasa ok.300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Krótka wizyta w Delft, rodzinnym mieście 
malarza Vermeera, spacer na Główny Rynek, 
wizyta w jednym ze sklepów ze wspaniałą kró-
lewską porcelaną. Dalej udamy się do Rotterda-
mu - gdzie znajduje się największy na świecie 
port przeładunkowy. Jest to najnowocześniejsze 
holenderskie miasto, które podziwiać będziemy 
z Euromastu, wieży obserwacyjnej skąd rozta-
cza się przepiękna panorama (winda obrotowa 
dociera na wysokość 185 m). Kolejnym punktem 
programu będzie wizyta w politycznej stolicy 
Holandii - Hadze. Podczas krótkiego spaceru 
zobaczymy Stary Ratusz, kościół Grote Kerk i re-
prezentacyjną siedzibę Parlamentu holender-
skiego. Zwiedzimy również Madurodam, czyli 
Holandię w miniaturze, gdzie można podziwiać 
holenderskie zabytki i wspaniałe konstrukcje 
wodne w skali 1:25. Dla chętnych wspólna kola-
cja w restauracji (dodatkowo płatna u pilota).). 
Powrót do hotelu w okolicach Hagi - Rotterda-
mu na nocleg (Trasa ok. 150 km). 

Uwaga! W terminach od połowy marca do 10-
tego maja zamiast wizyty w Delft - odwiedzimy 
słynne ogrody kwiatowe Keukenhof (wycieczka 
fakultatywna, dodatkowo płatna - ok. 25 EUR/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do skansenu wiatraków Kinderdijk, 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Popłyniemy w półgodzinny rejs wzdłuż linii 
wiatraków i zwiedzimy wnętrze jednego z nich. 
Po drodze krótka wizyta w Antwerpii (przy zgo-
dzie wszystkich uczestników, dodatkowo płatna 
- 10 EUR/os.). Spacer po starym mieście ze wspa-
niałymi domami cechowymi i najwyższą gotycką 
katedrą w Belgii. Przejazd do Brugii, czyli niezwy-
kła podróż w średniowieczną przeszłość. Spacer 
po urokliwej, pięknie zachowanej starówce (rynek 
Grote Markt, kościół Notre Dame, bazylika Świę-
tej Krwi, okazałe domy kupieckie). Wieczorem 
przejazd do Brukseli - kosmopolitycznej metro-
polii o światowym znaczeniu. Spacer po starów-
ce brukselskiej - szczególnej uwadze polecamy 
Grand Place z pięknym Hotel de Ville (ratuszem 
miejskim) oraz symbol miasta - fontannę Manek-
en Pis. Dla chętnych kolacja na starym mieście 
(płatna dodatkowo u pilota). Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Brukseli. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie. Zwie-
dzanie Brukseli autokarem: zobaczymy Atomium 
(konstrukcję przedstawiającą pierwiastek żelaza 
powiększony 185 miliardów razy), Pałac Królewski, 
dzielnicę Unii Europejskiej i Pałac Sprawiedliwości, 
katedrę św. Michała - patrona Brukseli. Przejazd 
do Luksemburga - finansowego centrum Europy. 
Spacer po starym mieście (m.in. Plac d´Armes, 
Pałac Książęcy) oraz wędrówka po murach 
obronnych cytadeli luksemburskiej i podziwianie 
majestatycznych krajobrazów. Czas wolny przy 
głównym placu miasta z kawiarniami i restaura-
cjami. Przejazd do hotelu w okolicach Dortmundu, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu, wykwate-
rowanie i przejazd do Polski. (Torzym ok. 17.00). 
(Trasa ok. 700 km).

Uwagi! Program może ulec zmianie. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
W 2019 roku weszły w życie przepisy, zakazują-
ce wjazdu do centrum Amsterdamu autokarom 
turystycznym. W  związku z  tym zwiedzanie 
miasta będzie odbywało się pieszo lub komu-
nikacją miejską, a  autokar pozostanie poza 
centrum miasta.
HOTELE
Hotele **/*** - położone poza zwiedzanymi 
miastami (20 - 40 km), (5 rozpoczętych dób 
hotelowych: w Holandii - 3, Belgii - 1, w Niem-
czech - 1). Pokoje: wygodne z łazienkami i wc 
oraz TV. Do dyspozycji gości: bar oraz recepcja. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Katego-
ria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (wc, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach j.w. (5 roz-
poczętych dób hotelowych), śniadania konty-
nentalne, program turystyczny jw., ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż) 
oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu 
statkiem, przejazdów komunikacją miejską, 
posiłków w  restauracjach, usług przewodni-
ków lokalnych, zestawu słuchawkowego Tour 
Guide, taksy turystycznej ok. 12 EUR/os. (płatna 
w hotelach na miejscu) oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie ok. 170 EUR/os. (płatne na 
miejscu); koszt 1 obiadokolacji ok. 18 EUR/os. 
(możliwe do zakupienia na miejscu u pilota); 
fakultatywna wycieczka do Antwerpii - 10 EUR/
os/, w terminach od połowy marca do 10 - tego 
maja wycieczka do Keukenhof - ok. 25 EUR/os. 
oraz innych wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: bez nocnych przejazdów (2 noclegi tranzytowe) • Amsterdam - „swobodne” miasto • Rotterdam - największy port na świecie 

• Delft i królewska porcelana • Haga i Holandia w miniaturze • Brugia - uroki średniowiecza • Bruksela - „czekoladowa” stolica Europy 

• Luksemburg i finansowe elity

Beneluks – Małe potęgi Europy – Comfort

NIEMCY

Luxemburg
LUXEMBURG

BELGIA
Bruksela

Antwerpia

Kolonia

Brugia

HOLANDIA

Rotterdam Kinderdijk

Haga
Delft

Amsterdam

Aalsmeer

Francja

Pełna oferta wycieczek po krajach 
Beneluksu dostępna na stronie R.pl

Kod imprezy: AMC

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1670 2970

Maj od 1470 2649

Czerwiec od 1399 2499

Lipiec od 1399 2499

Sierpień od 1499 2799

Wrzesień od 1499 2799

Dopłata za pok. 1 os. od 569 

      –› 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

1399 zł

6
dni

więcej na: R.pl



76

Europa Szwajcaria

W programie: wodospady Renu i Stein Am Rhein • kosmopolityczna Genewa • jeden z najsłynniejszych kurortów alpejskich Zermatt • fabryka 
czekolady i degustacja • rejs i spacer nad Jeziorem Maggiore • Opactwo St. Gallen • Ogród Lodowcowy w Lucernie • miasto graniczne Bazylea 

• regionalna potrawa fondue • Zurych - miasto bankierów • pociągiem po trasie Glacier Express • kolejka Gornegrat z niezapomnianymi 
widokami • zamkowa Bellinzona • Montreaux na riwierze nad Jeziorem Genewskim • Muzeum Sztuki • górskie przełęcze • taras widokowy 
Sasso Madonna

Szwajcarski horyzont

 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 Bazylei. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie R.pl/rozklady. Po przylo-
cie prosimy o kierowanie się na stronę francuską, 
gdzie znajduje się parking dla autokarów. Naszą 
wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania Bazylei, 
która aspiruje do miana kulturalnej stolicy Szwaj-
carii. To miasto na pograniczu trzech państw, 
gdzie nowoczesność przeplata się z  tradycją. 
Podczas spaceru po mieście zobaczymy m.in: 
bramę miejską „Spalentor” usytuowaną na ele-
ganckiej starówce, a należącą niegdyś do murów 
obronnych, ratusz (późnogotycka budowla z XVI 
w.), oryginalną w swej architekturze rzeźbę au-
torstwa Jeana Tinguely’ego oraz szachulcowe 
kamieniczki. Odwiedzimy romańsko-gotycką 
katedrę z różowego piaskowca, w której odbyła 
się msza żałobna po śmierci Władysława Jagiełły. 
Następnie zwiedzimy Muzeum Sztuki, w którym 
zobaczymy kolekcję zawierającą dzieła od XV 

wieku do współczesności: obrazy, rzeźby, insta-
lacje, sztukę wideo i fotografię, a także rysunki 
i grafikę. Kolekcja zawiera największy na świecie 
zbiór dzieł Holbeinów, dzieła impresjonistów 
(m.in. Van Gogh, Degas, Monet), a także prace 
takich mistrzów jak Konrad Witz, Martin Schon-
gauer, Lucas Cranach Starszy czy Mathias Grüne-
wald i Pablo Picasso. Na koniec możliwość zakupu 
pamiątek. Transfer do hotelu w okolicach Bazylei/
Miluzy. (Trasa ok. 110 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Dzień rozpoczniemy od spaceru po historycz-
nym centrum Lucerny z malowniczym Mostem 
Kaplicznym z XIV w. Odwiedzimy także Ogród 
Lodowcowy oraz pomnik Umierającego Lwa 
poświęcony Gwardii Szwajcarskiej. Następnie 
przejazd do Zurichu - miasta bankierów. Zwie-
dzanie starego miasta leżącego nad brzegiem 
rzeki Limmat: piękne mieszczańskie kamieniczki, 
pasaże handlowe, kręte uliczki, liczne fontanny, 
których jest podobno ponad 1100, elegancka Ba-
hnhofstrasse, urocze Jezioro Zurychskie, kościół 
Fraumunster z przepięknymi witrażami Marca 

Chagalla oraz katedra Großmünster (zwiedzanie 
z zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu w okoli-
cach Zurichu. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Neuhausen, gdzie znajduje się jeden 
z największych cudów natury na świecie - Wodo-
spady Renu, które podziwiać będziemy z platfor-
my widokowej. Potem odwiedzimy miasteczko 
Stein am Rhein słynące z niezwykłych malowideł 
na fasadach budynków. Następnie zatrzymamy 
się w miejscowości St. Gallen położonej w okolicy 
malowniczego Jeziora Bodeńskiego. Odwiedzi-
my barokowe Opactwo Benedyktyńskie, wpisane 
w 1983 r. na Listę UNESCO. Na terenie rozległego 
zespołu klasztornego znajduje się jedna z najbo-
gatszych i najstarszych na świecie bibliotek, bę-
dąca najpiękniejszym przykładem architektury 
baroku w Szwajcarii. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Bellinzony (możliwy nocleg po stro-
nie włoskiej). (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do miejscowo-
ści Bellinzona, pełnej zaułków i uliczek, dworów, 
neoklasycznych budynków, teatrów i odrestauro-

wanych kamienic. Symbolem miasta są potężne 
budowle obronne składające się z trzech bardzo 
dobrze zachowanych, średniowiecznych zam-
ków, które zostały wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Następnie odwiedzimy 
Locarno, najniżej położone miasto szwajcarskie, 
gdzie w 1925 r. zawarto układ gwarantujący nie-
naruszalność zachodniej granicy Niemiec. Jest 
to znany kurort alpejski i dobra baza wypadowa 
w góry. Na taras widokowy wjedziemy kolejką 
szynową. Tego dnia dla chętnych także rejs po 
jeziorze Maggiore (za dodatkową opłatą ok. 25 
CHF/os.). Po południu przejazd do Ascony i krót-
ki odpoczynek nad jeziorem. Powrót na nocleg 
w okolice Bellinzony. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd malowniczą drogą przez jedną 
z alpejskich przełęczy (Simplon, Nufenen lub 
Furka) do miejscowości Visp, gdzie wsiądziemy 
do pociągu i przejedziemy trasą słynnego Glacier 
Express. Podczas podróży podziwiać będziemy 
zapierające dech w  piersiach krajobrazy gór-
skie. Przyjazd do jednego z najpopularniejszych 

SZWAJCARIA

Genewa

Montreux

Lucerna

Zurich

Neuhausen

Berno

Bellinzona
Locarno

Ascona 

Bazylea

Francja

Niemcy

Austria

Włochy

Stein am Rhein

St. Gallen

Visp

ZermattMartigny

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

8
dni
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ośrodków sportów narciarskich i wspinaczkowych 
Szwajcarii, Zermatt (1610 m n.p.m.). Podziwiać 
tu będziemy najsłynniejszy szczyt świata Mat-
terhorn (4478 m n.p.m.), górujący nad doliną. 
Podczas pobytu w Zermatt (dla chętnych, za do-
datkową opłatą ok. 95 CHF/os) wjazd kolejką na 
szczyt Gornegrat. Najwyżej w Europie poprowa-
dzona na wolnym powietrzu kolejka zębata w cią-
gu 24 minut przemierza trasę o długości 9339 m, 
mijając imponująco poprowadzone mosty, tunele 
i galerie, pośrodku idyllicznych lasów i alpejskich 
łąk, w pobliżu głębokich wąwozów i górskich 
jezior. Przejazd do hotelu w okolicy Martigny. 
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do pełnego uroku miasta Mon-
treux. Po drodze zwiedzimy średniowieczny, 
malowniczo położony zamek obronny Chillon, 
który stał się kanwą poematu romantycznego 
lorda Byrona „Więzień Chillonu”. Zobaczymy 
wieże obronne, drewniany most oraz podzie-
mia. Spacer nabrzeżną promenadą nad Jeziorem 
Genewskim. Następnie pełen wrażeń przejazd 
Riwierą Montreaux w kierunku Vevey, gdzie od-
wiedzimy naturalnych rozmiarów pomnik Char-
liego Chaplina, z którym można będzie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Przejazd do Genewy. Zwie-
dzanie rozpoczniemy od spaceru po mieście, 
podczas którego zobaczymy: Ogród Angielski 
z zegarem kwiatowym, plac de Bourg de Four, 
promenadę des Bastions z pomnikiem reforma-
cji oraz symbol miasta - największą na świecie 
fontannę Jet d’Eau (słup wody wznoszący się na 
wysokość 140 m). Wejdziemy także do katedry 
św. Piotra, w której kazania wygłaszał najwięk-
szy reformator Jan Kalwin. Odwiedzimy również 

dzielnicę Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Pałac Narodów - główną siedzibę ONZ oraz bu-
dynki innych wyspecjalizowanych instytucji m.in. 
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Światowej 
Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Zdrowia 
(obiekty oglądane z zewnątrz). Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Genewy (możliwy nocleg 
po stronie francuskiej). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Dzień zaczniemy od wizyty w fabryce czekolady 
Cailler, gdzie poznamy tajniki produkcji słody-
czy i skosztujemy szwajcarskich smakołyków. 
Odwiedzimy także malowniczo usytuowane 
na wzgórzu miasteczko Gruyeres, słynące z se-
rowarni, którą zwiedzimy. Dla chętnych lunch 
z tradycyjną potrawą szwajcarską- serowe fon-
due oraz lampką wina (dodatkowo płatne na 
miejscu ok. 27 CHF/os.). Następnie przejazd do 
Berna - stolicy Szwajcarii. Przejdziemy malowni-
czymi uliczkami zabudowanymi mieszczańskimi 
kamienicami z licznymi podcieniami. Zobaczy-
my także dom słynnego naukowca Alberta 
Einsteina, wieżę zegarową z jedynym w swoim 
rodzaju zegarem słonecznym oraz imponujące 
budynki parlamentu z tarasem widokowym nad 
rzeką Aare. Symbolem miasta jest katedra z naj-
wyższą w Alpach wieżą. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicy Berna/ Bazylei (możliwy nocleg 
po stronie francuskiej). (Trasa ok. 220/300 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
W przypadku późniejszego wylotu do Polski 
fakultatywna wycieczka do malowniczej miej-
scowości Colmar zwanej francuską Wenecją 
(dodatkowo płatna ok. 13 CHF/os). Transfer na 
lotnisko. Wylot do Warszawy. (Trasa ok. 60 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 

może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Taksy turystyczne w hotelach płatne na miejscu. 
W  przypadku złych warunków pogodowych 
przejazd przez przełęcze może zostać niezre-
alizowany. 
Po przylocie do Bazylei i odbiorze bagażu na-
leży wyjść na stronę francuską, gdzie na grupę 
będzie oczekiwał pilot. 
Ze względu na możliwość noclegów także po 
stronie francuskiej lub włoskiej sugerujemy 
zabranie drobnej kwoty na wydatki własne 
w walucie EUR (kawa, napoje itp.).
HOTELE
Hotele **/*** i gasthofy (typowe dla regionu 
pensjonaty utrzymane w rustykalnym stylu) - 
położone poza centrum miast lub w miastach 
satelickich, na trasach pomiędzy zwiedzanymi 
miejscowościami - (7 rozpoczętych dób ho-
telowych w okolicy miast: Bazylea/Miluza - 1, 
Zurych - 1, Bellinzona - 2, Martigny - 1, Genewa 
- 1, Berno/ Bazylea - 1). Do dyspozycji gości: w 
hotelach restauracja, bar, często lobby z TV. Po-
koje: 2 - os (możliwość dostawki) z łazienkami 
i wc. Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Ist-
nieje możliwość dopłaty do 7 obiadkolacji - cena 
podana w systemie rezerwacyjnym.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem Warszawa - Bazylea - Warszawa, na 
miejscu przejazd komfortowym autokarem 
(WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie 
w hotelach lub gasthofach (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), 7 śniadań, program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, zestawu słuchawkowego Tour 
Guide System - orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie (płatny na miejscu): ok. 195 CHF/
os.; taksy turystycznej ok. 15 CHF/os. (płatna 
w hotelach na miejscu) oraz dodatkowych po-
siłków i innych wydatków osobistych. Imprezy 
fakultatywne: wjazd na szczyt Gornegrat ok. 95 
CHF/os, fondue ok. 27 CHF/os., rejs po jeziorze 
Maggiore (ok. 25 CHF/os.). 
 Istnieje możliwość dopłaty do 7 obiadokolacji - 
cena podana w systemie rezerwacyjnym.

Soczyście zielone łąki u podnóży Alp, 
krystaliczne, turkusowe jeziora
i tętniące życiem miasta z historycz-
nym zacięciem - to zaledwie
namiastka naszej wyprawy! Zapra-
szam na odkrywanie szwajcarskich
horyzontów gdzie oprócz smaków 
sera i czekolady, zanurzymy się 
w historii i tradycji, która nakręca ten 
wyjątkowy, wielokulturowy
tygiel zwany Helwecją.

Małgorzata Grzelka
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: SUW

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2999 5299

Czerwiec od 3199 5230

Lipiec od 3199 5299

Sierpień od 2999 5199

Wrzesień od 2999 5230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 

Dopłata za pok. 1 os. od 900 

Dopłata za obiadokolacje od 950 

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

więcej na: R.pl
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Europa Szwajcaria

W programie: wodospady Renu i Stein Am Rhein • Zurich - miasto bankierów • Genewa - siedziba ONZ i miasto pokoju • fabryka serów w Gruyeres

• Berno - świat niedźwiedzi • Lucerna nad Jeziorem Czterech Kantonów • przełęcz Jungfrau z lodowcem Aletsch • kurort Chamonix - Mont Blanc - 
dach Europy • Annecy – Wenecja alpejska • Liechtenstein - maleńkie państwo Europy • 2 noclegi tranzytowe – bez nocnych przejazdów!

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Podczas przejazdu planowane są krótkie po-
stoje. Nocleg tranzytowy na terenie Czech lub 
Austrii. (Trasa od granic Polski ok. 1000 km). 
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd na zwiedzanie. Zobaczymy 
Wodospady Renu z największym wodospadem 
w Europie i odwiedzimy miasteczko Stein am 
Rhein ze średniowieczną starówką. Następnie 
przejazd do Zurichu. Zwiedzanie starego mia-
sta leżącego nad brzegiem rzeki Limmat: piękne 
mieszczańskie kamieniczki, pasaże handlowe, 
kręte uliczki, liczne fontanny, których jest po-
dobno ponad 1100, elegancka Bahnhofstrasse, 
urocze Jezioro Zurychskie, kościół Fraumün-
ster z witrażami Marca Chagalla oraz katedra 
Großmünster (zwiedzanie z zewnątrz). Nocleg 
w okolicach Zurichu. (Trasa ok. 300 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Całodzienna wycieczka w Alpy Ber-
neńskie: przejazd do podnóża Jungfrau (4158 
m n.p.m.). Wjazd kolejką szynową na przełęcz 
Jungfraujoch (3454 m n.p.m.) - trasa o długo-
ści ok. 10 km wykuta jest w litej skale, a podróż 
dostarcza pasażerom niecodziennych wrażeń. 
Na górze zwiedzić można Pałac Lodowy, czyli 
labirynt z  różnorodnymi rzeźbami wykutymi 
w lodzie. Zjazd również kolejką szynową do jed-
nej z dwóch miejscowości: Grindelwald Grund 
lub Lauterbrunnen. Następnie dla chętnych 

(dodatkowo płatne ok. 20 CHF/os) możliwość 
podziwiania „Dudniących Wodospadów” Trüm-
melbach, które ukryte są w skale, a nazywane 
dudniącymi, ze względu na dźwięk roznoszą-
cy się dookoła. Zwiedzanie rozpoczynamy od 
poziomu numer 5, na który wjedziemy windą. 
Następnie spacer schodami do poziomu 10. Na 
końcu powrócimy do poziomu 5 i przejdziemy 
wśród 4 dolnych wodospadów. Uwaga! Należy 
zabrać cieplejszą odzież: kurtkę przeciwdesz-
czową i buty (zimowe) z antypoślizgową po-
deszwą. Nocleg w hotelu w okolicach Annecy, 
Annemasse lub Genewy. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Chamonix. 
Wjazd najdłuższą na świecie kolejką linową na 
Aquille di Midi (3842 m n.p.m.) - szczyt poło-
żony u podnóża Mont Blanc. Znajduje się tutaj 
kilka tarasów widokowych, skąd roztaczają się 
malownicze widoki na pobliskie szczyty i pasma 
górskie (ten punkt programu jest realizowany 
przy sprzyjających warunkach pogodowych). 
Następnie przejazd w kierunku Annecy. Po dro-
dze możliwość wejścia do „Gardzieli rzeki Fier” 
(dodatkowo płatne ok. 10 EUR/os) - przejdzie-
my wśród skał pomostem przytwierdzonym do 
skalnej ściany wąwozu, 30 m nad poziomem rze-
ki Fier. W trakcie spaceru zaobserwujemy wodę 
drążącą skały, która w punkcie kulminacyjnym 
przebija się przez wąską gardziel rzeki. Przyjazd 
do Annecy, zwanego alpejską Wenecją, w którym 

zobaczymy mennicę Palais de Isle i przepiękną 
starówkę. Dla chętnych (za opłatą ok. 16 EUR/os.) 
godzinny rejs po jeziorze Annecy, malowniczo 
ulokowanym wśród górskich masywów i licznych 
małych miasteczek. W trakcie rejsu zobaczymy 
m.in. zamek baronów Menthon oraz opactwo 
Duingt. Statek posiada dwa pokłady - zamknięty 
i odkryty. Rejs odbywa się niezależnie od pogody. 
Powrót na nocleg do hotelu w okolicach Annecy, 
Annemesse lub Genewy. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  wyjazd do Genewy - europejskiej siedziby 
ONZ. Zobaczymy m.in: stare miasto z placem 
de Bourg de Four, katedrę św. Piotra, w której 
wygłaszał kazania Kalwin, promenadę des 
Bastions z pomnikiem reformacji, słynny zegar 
kwiatowy, jezioro Genewskie i największą na 
świecie fontannę Jet d’Eau (słup wody wzno-
szący się na wysokość 140 m). Przejazd do 
średniowiecznego zamku Chillon, opisanego 
w dziełach lorda Byrona, a następnie przejazd 
i  spacer po promenadzie Montreaux, stolicy 
Riwiery Szwajcarskiej. Po południu wyjedzie-
my w stronę Berna, po drodze wstępując do 
malowniczej miejscowości Gruyeres, gdzie od-
wiedzimy fabrykę słynnego sera szwajcarskie-
go. Dla chętnych obiadokolacja z fondue oraz 
lampką wina (dodatkowo płatne na miejscu ok. 
27 CHF/os.). Nocleg w hotelu w okolicach Berna, 
Fribourga lub Lozanny. (Trasa ok. 200-250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Przejazd do Berna, stolicy Szwajcarii, 
w programie między innymi starówka zabudo-
wana mieszczańskimi kamieniczkami z liczny-
mi podcieniami, dom Alberta Einsteina, wieża 
zegarowa, katedra z najwyższą w Alpach wieżą 
i  budynki parlamentu. Przejazd do Lucerny 
i zwiedzanie miasta: spacer nad Jeziorem Czte-
rech Kantonów, stare miasto - Altstadt i słynny 
ponad 660-letni drewniany most Kapellbrucke. 
Przejazd do Liechtensteinu - miniaturowego 
państwa z bogatą tradycją monarchiczną. Od-
wiedzimy stolicę Vaduz gdzie przespacerujemy 

się główną ulicą miasta. Wieczorem przejazd na 
nocleg w okolice Innsbrucka. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
do Polski. Przejazd przez terytorium Niemiec, 
Austrii i Czech Podczas przejazdu planowane są 
krótkie postoje. Przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. (Woszczyce ok. 19:00). (Trasa 
do granic Polski ok. 1000 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele ** lub Gasthofy- wygodne hotele, naj-
częściej sieci Ibis, Etap lub Balladins, położone 
poza centrami miast (6 rozpoczętych dób hote-
lowych: Austria - 2, Zurich - 1, Annecy, Annemas-
se lub Genewa - 2, Berno, Fribourg lub Lozanna 
- 1). Do dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj 
restauracja, bar oraz recepcja. Pokoje: wygod-
ne, 1 lub 2-osobowe z łazienkami i wc oraz TV. 
Uwaga!W hotelach typu Etap - wszystkie pokoje 
są wyposażone w łóżko małżeńskie i łóżko pię-
trowe pełniące funkcję dostawki. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne. Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (klimatyzacja, bar, WC 
i video), zakwaterowanie w hotelach: 6 rozpo-
czętych dób hotelowych, 6 śniadań kontynen-
talnych, program turystyczny j.w, opiekę pilota 
oraz ubezpieczenie TU Europa SA (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, zestawu słuchawkowego Tour 
Guide System, taksy turystycznej, dodatkowych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
Szwajcaria - ok. 198 CHF/os. .oraz Francja - ok. 
80 EUR/os. (płatne na miejscu), taksy turystycz-
nej ok. 8 CHF/os. i 8 EUR/os. (płatna w hotelach 
na miejscu). Imprezy fakultatywne: Szwajcaria 
- ok. 20 CHF/os, Francja - ok. 26 EUR/os. Koszt 
kolacji regionalnej fondue ok. 27 CHF/os.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Szwajcaria, Sabaudia, Liechtenstein  
– Zamożna Helwecja – Comfort

SZWAJCARIA

FRANCJA

LICHTENSTEIN

Stein am Rhein

Innsbruck

Zurich

Interlaken

Chamonix
Annecy

Genewa
Chillon

Montreux

Gruyeres

Berno
Lucerna

Vaduz

Niemcy

Austria

Włochy

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2099 3399

Maj od 1780 3270

Czerwiec od 1849 3349

Lipiec od 1899 3430

Sierpień od 1849 3430

Wrzesień od 1870 3299

Dopłata za pok. 1 os. od 940 

Kod imprezy: SUC

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1780 zł

7
dni
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Europa Niemcy, Szwajcaria

 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 Bazylei. Aktualne rozkłady pro-
simy sprawdzać na stronie R.pl/rozklady. Po 
przylocie (prosimy o kierowanie się na stronę 
francuską, gdzie znajduje się parking dla auto-
karów) transfer do hotelu w okolicach Miluzy, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 2  Śniadanie, następnie zwiedzanie 
Lucerny, które rozpoczniemy od spaceru po 
historycznym centrum z malowniczym Mostem 
Kaplicznym i pomnikiem Umierającego Lwa. 
Następnie rejs po Jeziorze Czterech Kantonów. 
Wjazd na szczyt góry Pilatus kolejką zębatą. 
Nocleg w okolicach Lucerny. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Liechtensteinu - miniaturowego 
państwa z bogatą tradycją monarchiczną. Od-
wiedzimy stolicę Vaduz, gdzie przespaceruje-
my się główną ulicą miasta. Następnie udamy 
się w dalszą podróż przez Austrię do granicy 
z Niemcami. Przejazd na południe Bawarii i wi-
zyta w jedynym wykończonym zamku Ludwika 
II - Linderhof. Następnie przejazd do Garmish 
Partenkirchen oraz wizyta przy słynnej skoczni 

narciarskiej (w miarę możliwości wejście na te-
ren ośrodka) Zakwaterowanie i nocleg w okoli-
cach Garmish Partenkirchen. (Trasa ok. 350 km)
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd i zwiedzanie zamku Neuschwanste-
in, zbudowanego na rozkaz „szalonego” króla 
Bawarii - Ludwika II Wittelsbacha, wykorzysta-
nego później przez Disneya jako pierwowzór 
zamku Śpiącej Królewny. Spacer po Marien-
brucke, a następnie przejazd do Monachium, 
które słynie z pięknej architektury, znakomitej 
kultury, historii i  corocznego festiwalu piwa 
Oktoberfest. Spacer ulicami miasta z lokalnym 
przewodnikiem. Zobaczymy: Stary Ratusz, Ko-
ściół Mariacki oraz Rezydencję Wittelsbachów. 
Wieczorem dla chętnych kolacja w stylu bawar-
skim (dodatkowo płatna u pilota ok. 35 EUR/
os.). Zakwaterowanie i  nocleg w  okolicach 
Monachium. w tym dniu nie ma fakultatywnej 
obiadokolacji w  hotelu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
dalsze zwiedzanie Monachium. Spacer po Parku 
Olimpijskim, w którym znajduje się stadion po-
wstały na Igrzyska w 1972 roku. Wjazd na Wieżę 
Olimpijską, gdzie zobaczymy panoramę Mona-
chium. Następnie przejazd do Augsburga miasta 
Mozarta. Spacer po Starym Mieście wzdłuż Ma-

ximilianstrasse (Fugger Palais, Rathaus, Katedra) 
do Fuggerei. Zakwaterowanie w hotelu w okoli-
cach Augsburga/Memmingen. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd 
w kierunku Jeziora Bodeńskiego do uroczego, ba-
warskiego miasta Lindau. Najbardziej znaną czę-
ścią Lindau jest historyczne stare miasto położone 
na niewielkiej wyspie, która dziś połączona jest 
z lądem dwoma mostami. Krótki spacer po cen-
trum ze średniowieczną i barokową zabudową. 
Przejazd do Meersburga i rejs na wyspę Mainau. 
Przejazd w kierunku granicy ze Szwajcarią, gdzie 
zobaczymy Wodospady Renu z największym wo-
dospadem w Europie. Zakwaterowanie i nocleg 
w okolicach Zurychu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd do Zurichu. Zwiedzanie starego miasta 
leżącego nad brzegiem rzeki Limmat, m.in. 
elegancka Bahnhofstrasse, urocze Jezioro Zu-
rychskie, kościół Fraumünster z witrażami Marca 
Chagalla oraz katedra Großmünster (zwiedzanie 
z zewnątrz). Przejazd w kierunku Bazylei. Pod-
czas spaceru po mieście zobaczymy m.in: bramę 
miejską i szachulcowe kamieniczki. Odwiedzimy 
romańsko-gotycką katedrę z różowego piaskow-
ca, w której odbyła się msza żałobna po śmierci 
Władysława Jagiełły. Następnie zwiedzimy Mu-
zeum Sztuki. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
W przypadku późniejszego wylotu do Polski 
fakultatywna wycieczka do malowniczej miej-
scowości Colmar (dodatkowo płatna ok. 10 EUR/
os.). Transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie R.pl/rozklady (Trasa ok. 60 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
W  przypadku ekstremalnie złych warunków 
pogodowych wjazd na Pilatus może zostać 

niezrealizowany. 
Po przylocie do Bazylei i odbiorze bagażu na-
leży wyjść na stronę francuską, gdzie na grupę 
będzie oczekiwał pilot. 
HOTELE
Hotele**/*** i gasthofy (typowe dla regionu 
pensjonaty utrzymane w rustykalnym stylu) - 
położone poza centrum miast lub w miastach 
satelickich, na trasach pomiędzy zwiedzanymi 
miejscowościami - (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych w okolicy miast: Lucerna/Miluza - 2, Gar-
mish Partenkirchen 1 – Monachium 1- Augsburg/ 
Memmingen 1 - Zurych - 1, Bazylea/ Miluza - 1). 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne. Pokoje: 
2 - os (możliwość dostawki) z łazienkami i wc. 
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja, bar, 
często lobby z TV. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem Warszawa - Bazylea - Warszawa, na 
miejscu przejazd komfortowym autokarem 
(WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie 
w hotelach lub gasthofach (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), 7 śniadań, program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, zestawu słuchawkowego Tour 
Guide System - orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie (płatny na miejscu): ok. 115 CHF/os. 
i ok. 125 EUR/os.; taksy turystycznej ok. 10 CHF/
os i 10 EUR/os. (płatna w hotelach na miejscu) 
oraz dodatkowych posiłków i innych wydatków 
osobistych. Imprezy fakultatywne: wycieczka 
do Colmar ok. 10 EUR/os. Możliwa dopłata do 
obiadkolacji (6) w systemie rezerwacyjnym R.pl.

W programie: Lucerna – rejs po jeziorze Czterech Kantonów • kolejka zębata – po stromych ścianach na Pilatus • górskie przełęcze • Liechtenstein 
- miniaturowe państwo • zamek Ludwika II – Linderhof • skocznia narciarska w Garmish Partenkirchen • zamek Neuschwanstein - jak z bajki 
Disneya • Monachium – stolica Bawarii • Stare Miasto w Augsburgu • Wodospady Renu • Zurych - miasto bankierów • regionalna potrawa 
fondue • Muzeum Sztuki w Bazylei - mieście granicznym 

Niemcy i Szwajcaria – Baśniowe zamki Alp 8
dni

SZWAJCARIA

Francja

LICHTENSTEIN

 Linderhof
Neuschwanstein

Monachium

Augsburg

Garmish
PartenkirchenZurich

Bazylea

Lucerna

Lindau

Meersburg

Mainau

NIEMCY

Austria

Włochy

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 3099 5520

Czerwiec od 3049 5430

Lipiec od 3080 5470

Sierpień od 3099 5520

Wrzesień od 3049 5470

Dopłata za pok. 1 os. od 971 

Dopłata za obiadokolacje od 770 

Kod imprezy: SUB

      –› Wyloty z: Warszaw  

      –› 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

Pełna oferta wycieczek do Niemiec 
i Szwajcarii dostępna na stronie R.pl

CENA OD

3049 zł

więcej na: R.pl
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Europa Włochy, Austria, Szwajcaria, Niemcy

W programie: Graz – miasto z historią imperium rzymskiego • Jezioro Worthersee – najpiękniejsze jezioro w Karyntii • Werona i jezioro Garda 

• Brescia i Jezioro lseo • Mediolan • Vall d’Aosta – Forte di Bard • Mont Blanc i Przełęcz św. Bernarda – panoramiczny przejazd z fantastycznymi 
widokami Alp • Szwajcaria – Montreux i Jezioro Genewskie • Berno i Lucerna – • Monachium – stolica Bawarii

Austria, Włochy, Szwajcaria i Niemcy – Alpejska podróż!

NIEMCY

Francja

Słowenia

Chorwacja

Bośnia
i Hercegowina

Węgry

Słowacja

AUSTRIA
Graz

Treviso

Werona
Brescia

Mediolan

Vall d’Aosta
Aosta

Courmayeur

Montreux

Fryburg Berno

Lucerna

Lindau
Monachium

Iseo
Jezioro
Garda

Keutschach
am WortherseeSZWAJCARIA

WŁOCHY

      –› Tour Guide System 

10
dni
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Europa Włochy, Austria, Szwajcaria, Niemcy

 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 
wieczorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. 
Grazu. Po drodze planowane są krótkie postoje. 
(Trasa ok. 700 km). Uwaga! W tym dniu nie ma 
obiadokolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Grazu, 
którego historia sięga czasów rzymskich. Mia-
sto wpisane na listę UNESCO. Wjazd windą na 
Wzgórze Zamkowe, gdzie będziemy podziwiać 
panoramę miasta i okolic. Spacer po starówce, 
gdzie znajduje się katedra z mauzoleum cesarza 
Ferdynanda II. Następnie przejazd nad jezioro 
Worthersee, gdzie udamy się do miejscowości 
Keutschach am Worthersee. Wejdziemy na 
Pyramidenkogel - 851 m n.p.m., skąd rozpo-
ściera się niesamowity widok na Alpy i jezioro 
Worthersee. Dla chętnych przejazd zjeżdżalną 
z wieży widokowej (zjeżdżalnia o dł. 120m, prze-
jazd do 30m/h, płatne dodatkowo). Przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg w ok. Treviso. 
(Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Brescii - 
zwiedzanie centrum historycznego miasta: Pia-
zza del Foro z wejściem na Zamek oraz Piazza 
Paolo VI, gdzie znajdują się katedra miasta. Po 
południu przejazd do miejscowości Iseo, poło-
żonej nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie. 
Spacer po urokliwym miasteczku. W dalszej czę-
ści programu rejs na wyspę Monteisola. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Bre-
scii. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Wero-
ny, miasta słynnych kochanków Romea i Julii. 
Odwiedzimy dziedziniec domu Julii, aby zoba-
czyć najsłynniejszy balkon świata, Palazzo del 
Capitano i Palazzo degli Scaligieri. Zwiedzanie 

zakończymy wizytą w słynnym amfiteatrze - 
Arenie, który jest symbolem miasta. Następnie 
przejazd nad największe włoskie jezioro - Garda. 
W programie spacer po urokliwym miasteczku 
Sirmione, położonym nad Gardą, a następnie 
degustacja produktów regionalnych w winnicy 
z tradycjami. Przejazd do hotelu na nocleg w ok. 
Medilonu. W  tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do stolicy 
Lombardii - Mediolanu. Wizytę w mieście roz-
poczniemy na Placu Katedralnym, gdzie znaj-
duje się wspaniała gotycka katedra zwana „po-
ematem w marmurze”. Następnie przejdziemy 
Galerią Vittorio Emanuele II - eleganckim wie-
lopiętrowym pasażem, który poprowadzi nas do 
najsłynniejszej opery świata - La Scali (zwiedza-
nie również wewnątrz). Zobaczymy (z zewnątrz) 
słynny Castello Sforzesco - imponujący zamek 
władcy Mediolanu, Ludovica Sforzy. Następnie 
przejedziemy do dzielnicy nowoczesnej, gdzie 
będziemy mogli podziwiać wyjątkową architek-
turę miasta. Wieczorem powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do doliny 
Vall d’Aosta, która jest położona w samy sercu 
Alp. Zwiedzanie rozpoczniemy od Forte di Bard, 
w którym odwiedzimy muzeum tradycji alpej-
skich i  regionu, a  także będziemy podziwiać 
wyjątkową panoramę Alp. Po południu odwie-
dzimy piękną stolicę regionu Aostę, w której 
króluje 7 wież oraz zabytki z czasów imperium 
rzymskiego. Zwiedzanie centrum historyczne-
go miasta. Czas wolny. Następnie przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Aosty. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Courmay-

eur, położonego u stóp Mont Blanc. Udamy się 
do La Palud, gdzie znajduje się dolna stacja ko-
lejki linowej, nazwanej ósmym cudem świata. 
W przeszklonych wagonikach wjedziemy na 
Punta Helbronner (3452 m n.p.m.) z zachwy-
cającą panoramą Alp. Czas wolny. W kolejnej 
części programu przejazd panoramiczny przez 
Przełęcz św. Bernarda do Szwajcarii. Po po-
łudniu udamy się do Montreux nad Jeziorem 
Genewskim, gdzie przespacerujemy się słynną 
promenadą z pomnikiem Freddie’go Mercure-
go. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg 
w ok. Fryburga. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Berna, 
stolicy Szwajcarii. Zwiedzanie centrum histo-
rycznego miasta: Ratusz, Wieża Zegarowa, 
a  także słynna kamienica, gdzie mieszkał 
genialny fizyk Albert Einstein. Po południu 
przejazd do Lucerny nad Jeziorem Czterech 
Kantonów - zwiedzanie miasta. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Lu-
cerny. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd nad Jezioro 
Bodeńskie do miejscowości Lindau, gdzie bę-
dziemy mogli podziwiać zlokalizowane na małej 
wysepce stare miasto. Następnie przejazd do 
Monachium, jednego z najstarszych i najpięk-
niejszych miast w Niemczech. Zwiedzanie mia-
sta rozpoczniemy od Starówki. Zobaczymy m.in. 
Stary i Nowy Ratusz, kościół Asamów oraz ka-
tedrę. W rezydencji książąt i królów bawarskich 
zwiedzimy pełen przepychu teatr. Dla chętnych 
obiadokolacja regionalna (dodatkowo płatna, ok. 
50 EUR/os.), podczas której spróbujemy lokalnej 
kuchni oraz miejscowego piwa. Późnym wieczo-
rem wyjazd w stronę Polski. (Trasa ok. 1200 km).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiekty „vil-
laggio turistico” o charakterze wioski wakacyj-
nej, położone w miastach satelickich (30-65 km 
do centrum), na trasach pomiędzy zwiedzanymi 
miastami. 8 rozpoczętych dób hotelowych: Graz 
(1), Treviso (1), okolice jeziora Garda (1), Medio-
lan (2), Dolina Aosty (1), Fryburg (1), Lucerna 
(1). Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja 
lub bar. Pokoje: skromnie urządzone pokoje 
2 i 3-osobowe z łazienkami. Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne (pieczywo, masło, dżem, 

kawa, mleko) oraz za dopłatą obiadokolacje 
(możliwe w pobliskiej restauracji), napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd komfor-
towym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
zakwaterowanie w hotelach (8 rozpoczętych dób 
hotelowych), 8 śniadań kontynentalnych, za do-
płatą 6 obiadokolacji, program turystyczny jw., 
opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie TU Euro-
pa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, biletów na rejsy 
(statkiem po jeziorach:), wjazdu na kolejkę Mont 
Blanc od strony włoskiej, lokalnych przewodni-
ków, kosztów rezerwacji biletów do zwiedza-
nych obiektów, obsługi grupy w systemie TGS, 
podatków turystycznych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 300 EUR/os. płat-
ne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje podatków 
turystycznych - łącznie dodatkowo ok. 20 EUR/
os. (płatne bezpośrednio w hotelach), dodat-
kowych posiłków i napojów, innych wydatków 
osobistych oraz wycieczek lokalnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Kod imprezy: WTA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 2120 3799

Kwiecień od 2149 3799

Maj od 2049 3699

Czerwiec od 2149 3849

Lipiec od 2249 3970

Sierpień od 2249 3970

Wrzesień od 2080 3720

Październik od 1980 3549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2230 

Dopłata za pok. 1 os. od 699 

Dopłata za obiadokolacje od 585 

CENA OD

1980 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
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Europa Włochy, Szwajcaria, Austria

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu 
jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 
wieczorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. 
Salzburga. Po drodze planowane są krótkie po-
stoje. (Trasa ok. 800 km). Uwaga! W tym dniu 
nie ma obiadokolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Innsbrucka 
i spacer po starówce: zamek Hofburg, katedra 
św. Jakuba, symbol miasta - Złoty Dach, repre-
zentacyjna ul. Marii Teresy. Następnie przejazd 
na wzgórze ze skocznią narciarską - Bergisel 
i niezapomnianą panoramą miasta. Dalej prze-
jazd do włoskiego Bolzano z Placem Walthera 
i gotycką katedrą z XV w. Przejazd do hotelu na 
nocleg w ok. Bolzano. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Tryden-
tu: romańska katedra, monumentalny Palazzo 
Pretorio oraz główny plac miasta z fontanną 
Neptuna. Następnie degustacja produktów 
regionalnych w  winnicy w  ok. jeziora Garda 
i rejs statkiem po jeziorze. Przejazd do hotelu 
na nocleg w ok. Cremony. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Cremony, 
miasta kompozytora Claudio Monteverdiego 
i  lutnika Stradivariusa, z katedrą i dzwonnicą 
Torazzo - jedną z najwyższych średniowiecznych 
włoskich wież. Popołudniu przejazd do opactwa 
Certosa di Pavia - perełki renesansowej Lombar-

dii i siedziby rodu Viscontich. Przejazd na nocleg 
do hotelu w ok. Turynu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Cour-
mayeur, położonego u stóp Mont Blanc. Udamy 
się do La Palud, gdzie znajduje się dolna stacja 
kolejki linowej, nazwanej ósmym cudem świa-
ta. W przeszklonych wagonikach wjedziemy na 
Punta Helbronner (3452 m n.p.m.) z cudowną 
panoramą Alp. Po południu możliwość realiza-
cji wycieczki fakultatywnej do stolicy regionu 
Aosty (płatne dodatkowo). Powrót do hotelu 
na nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do stolicy Pie-
montu - Turynu. Spacer po historycznym cen-
trum, m.in.: Piazza Castello, Palazzo Madama, 
Pałac Królewski, Piazza Carlo Alberto i dzielnica 
Quadrilatero Romano ze starożytnymi rzymski-
mi zabytkami. Odwiedzimy też katedrę z Cału-
nem Turyńskim (niedostępny dla zwiedzających) 
i Bazylikę Superga z grobowcami królewskimi 
(bez zwiedzania apartamentów). Wieczorem 
powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd nad jezioro 
Maggiore i rejs na Wyspy Borromee, które swo-
ją nazwę wzięły od rodu Boromeuszów. W pro-
gramie zwiedzanie wysp: Isola Bella, gdzie od-
wiedzimy Pałac Boromeuszy wraz z ogrodami 
i  oraz wyspy Pescatori. Na zakończenie rejs 

panoramiczny wokół wysp. Przejazd do hotelu 
na nocleg w ok. Saronno. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Como: 
spacer po starówce, Piazza Cavour, katedra 
z XV w. Następnie przejazd do Canebbia, gdzie 
promem przeprawimy się do Bellagio: spacer 
urokliwymi zaułkami i czas wolny. Powrót do 
Canebbia i przejazd w ok. Chiavenny na nocleg. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do szwaj-
carskiego St. Moritz, skąd udamy się w dwugo-
dzinną podróż pociągiem (trasą wpisaną na listę 
UNESCO) do miasta Chur. W Chur przesiądziemy 
się do autokaru i podążymy w kierunku księstwa 
Lichtenstein, a dalej do Austrii. W godzinach po-
południowych wyjazd do Polski. Po drodze pla-
nowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1050 km). 
Uwaga! W tym dniu nie ma obiadokolacji. W dro-
dze powrotnej możliwość realizacji wycieczki fa-
kultatywnej do Salzburga (płatne dodatkowo).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.

HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej, położone 
w miastach satelickich (30-65 km do centrum) 
lub obiekty „villaggio turistico” o charakterze 
wioski wakacyjnej, na trasach pomiędzy zwie-
dzanymi miastami. 8 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Salzburg/Insbruck (1), Bolzano/Trydent 
(1), Cremona (1), Turyn (3), Saronno/Mediolan 
(1), Chiavenna (1). Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja lub bar. Pokoje: skromnie urządzone 
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami. Wyżywie-
nie: śniadania kontynentalne (pieczywo, masło, 
dżem, kawa, mleko) oraz za dopłatą obiadoko-
lacje (możliwe w pobliskiej włoskiej restauracji), 
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Ka-
tegoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach (8 rozpo-
czętych dób hotelowych), 8  śniadań konty-
nentalnych, za dopłatą 6 obiadokolacji, pro-
gram turystyczny jw., opiekę polskiego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, biletów na rejsy 
(statkiem po jeziorach:), wjazdu na kolejkę Mont 
Blanc od strony włoskiej, lokalnych przewodni-
ków, kosztów rezerwacji biletów do zwiedza-
nych obiektów, obsługi grupy w systemie TGS, 
podatków turystycznych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 300 EUR/os. płat-
ne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje podatków 
turystycznych - łącznie dodatkowo ok. 10 EUR/
os. (płatne bezpośrednio w hotelach), dodat-
kowych posiłków i napojów, innych wydatków 
osobistych oraz wycieczek lokalnych: „Aosta” 
ok. 30 EUR/os., „Salzburg” ok. 35 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Mont Blanc – Monte Bianco najwyższy szczyt Europy • Jezioro Maggiore i Wyspy Boromeuszy • Jezioro Como i Bellagio • Turyn 
– królewska stolica Piemontu • Cremona – miasto miłośników muzyki • Pavia – potęga rodziny Sforzów • Szwajcaria - przejazd pociągiem 
na trasie UNESCO • Trydent – miasto z historią Soboru w tle

Wokół Alp – Europejskie cuda natury - Dla wygodnych

Salzburg

Bolzano

Trydent

jezioro Garda

Cremona

Turyn

Courmayeur

Punta Helbronner

Certosa
di Pavia

Saronno
Como

Canebbia
Bellagio

St. Moritz

ChurChiavenna

Jezioro M
aggiore

Innsbruck
AUSTRIA

Słowenia

Niemcy

Francja

Chorwacja

Węgry

WŁOCHY

SZWAJCARIA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1499 3349

Kwiecień od 1880 3349

Maj od 1849 3199

Czerwiec od 1849 3199

Lipiec od 1899 3299

Sierpień od 1920 3349

Wrzesień od 1849 3199

Październik od 1499 3049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 

Dopłata za pok. 1 os. od 399 

Dopłata za obiadokolacje od 350 

Kod imprezy: WTB

      –› 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

więcej na: R.pl

CENA OD

1499 zł

10
dni
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Europa Malta

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku w Warszawie lub poszczegól-
nych lotniskach na 2 godziny przed wylotem sa-
molotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Przylot na Maltę, spotkanie 
z pilotem. Transfer do hotelu w pn.-wsch. części 
wyspy. (Trasa ok. 25 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wycieczka na połu-
dniową część wyspy do najstarszej maltańskiej 
wioski rybackiej Marsaxlokk na coniedzielne 
targowisko z lokalnymi specjałami (m.in. sery, 
słodycze, chleb), gdzie można zobaczyć ryba-
ków i  ich charakterystyczne kolorowe łodzie 
luzzu. Następnie przejazd na wybrzeże, gdzie 
znajduje się - kompleks jaskiń naturalnie wy-
rzeźbionych przez morskie fale z niezwykłymi 
lazurowymi refleksami wody morskiej - jedna 
z  największych turystycznych atrakcji Malty. 
Ponadto, za dodatkową opłatą (ok.10 EUR/os.), 
rejs po jaskiniach (wyłącznie przy sprzyjających 
warunkach pogodowych i stanie morza). Powrót 
do hotelu wczesnym popołudniem, czas wolny 
na wypoczynek, plażowanie i zakupy, nocleg. 
(Trasa ok. 55 km).
 Dzień 3  Śniadanie i wizyta w stolicy Malty. 
Zwiedzanie wpisanej na listę UNESCO La Valetty 

- miasta budowanego w czasach, kiedy wyspa 
należała do Zakonu Kawalerów Maltańskich. 
W programie spacer po mieście, podczas które-
go zobaczymy m.in. z zewnątrz Pałac Wielkiego 
Mistrza oraz ogrody Barrakka z tarasami z prze-
pięknym widokiem na port. Następnie zwiedza-
nie pełnej barokowych dekoracji konkatedry Św. 
Jana, we wnętrzu której znajduje się obraz Cara-
vaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Powrót do 
hotelu popołudniu, czas wolny na wypoczynek, 
plażowanie i zakupy, nocleg. (Trasa ok. 35 km).
 Dzień 4  Śniadanie i wycieczka na urokli-
wą wyspę Gozo, która zachwyca bajecznymi 
krajobrazami. Zwiedzanie wpisanego na listę 
UNESCO stanowiska archeologicznego Ggantija 
- z częściowo zachowanymi murami obronnymi 
i megalitycznymi świątyniami (jednymi z naj-
starszych kamiennych budowli na świecie). 
Następnie stolica wyspy Ir-Rabat z dominują-
cą zabudową Cytadeli, z której rozpościera się 
malownicza panorama na miasteczko i wyspę. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 35 km).
 Dzień 5  Śniadanie i przejazd na południowe 
wybrzeże Malty, aby podziwiać wysokie klify 
Dingli. W tym dniu zwiedzanie Mdiny - dawnej 
stolicy wyspy, cichego miasteczka pełnego wą-

skich, krętych ulic, których labirynt prowadzi na 
obronne mury skąd rozpościera się panorama 
na całą wyspę. Tuż za murami Mdiny mieści 
się miasto Rabat, w którym zwiedzimy Grotę 
św. Pawła, gdzie apostoł schronił się po tym 
jak jego statek rozbił się na morzu. Powrót do 
hotelu wczesnym popołudniem, czas wolny 
na wypoczynek, plażowanie i zakupy, nocleg. 
(Trasa ok. 35 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu (możliwe w formie 
pakietów) wykwaterowanie z hotelu, transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi do prgramu
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach. 
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej, położone 
w pn.-wsch. części Malty - 5 rozpoczętych dób 
hotelowych. Do dyspozycji gości: restaura-
cja, czasem bar. Pokoje: skromnie urządzone 
2- i 3-osobowe z łazienkami. Zazwyczaj brak 
lodówek. Klimatyzacja w pokojach. Wyżywie-
nie: śniadania serwowane do stołu lub w for-
mie bufetu (chleb, masło, dżem i/lub miód, ser, 
wędlina, sok owocowy, herbata, kawa, mleko, 
woda) oraz za dopłatą obiadokolacje, napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (5 rozpoczętych dób hotelowych), 
przejazdy klimatyzowanym autokarem, 5 śnia-
dań kontynentalnych, za dopłatą obiadokolacje 
(4), program turystyczny j.w., opiekę polskiego 

pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, podatków turystycz-
nych. Orientacyjny koszt uczestnictwa w pro-
gramie ok. 190 EUR/os. płatne pilotowi jako 
pakiet. Nie obejmuje podatków turystycznych 
- łącznie dodatkowo ok. 10 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelach), dodatkowych posił-
ków i napoi, innych wydatków osobistych oraz 
wycieczek lokalnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

W programie: Marsaxlokk i lokalne specjały • Błękitna Grota • La Valetta i Katedra św. Jana Chrzciciela 

• Gozo – bajeczne krajobrazy i starożytne zabytki • klify Dingli i grota św. Pawła

Malta – Wyspiarskie państwo-miasto 6
dni

Luqa

La Valetta

Marsaxlokk
Błękitna Grota

 Dingli
Mdina

Rabat

Bugibba

Gozo
 Ggantija

Ir-Rabat

GOZO

MALTA

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: MLO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2220 3699

Maj od 2199 4020

Czerwiec od 2220 4020

Lipiec od 2449 4349

Sierpień od 2449 4399

Wrzesień od 2320 4470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Dopłata za obiadokolacje od 230 

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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W programie: Taormina i groźna Etna • Syrakuzy i cytrynowa riwiera • Malta - malownicze zatoczki i wspaniałe zabytki • Agrigento - Dolina 
Świątyń • Palermo stolica Sycylii
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Sycylii

Sycylia i Malta

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Katanii, spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu 
w pn.-wsch. części wyspy (ok. Giardini Naxos, Ta-
orminy, Fondachello, Katanii). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd na Etnę - naj-
większy i najwyższy czynny wulkan w Europie. 
Wjazd na wysokość ok. 2000 m n.p.m., spacer po 
jednym z wygasłych kraterów oraz opcjonalnie 
możliwość wjazdu specjalnym busem tereno-
wym na wysokość ok. 3000 m n.p.m., w pobliże 
głównego krateru (płatne dodatkowo). Przejazd 
do zawieszonej na skałach Taorminy - najsłyn-
niejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascy-
nującym starym mieście, wizyta w Teatrze An-
tycznym - najpiękniejszym starożytnym, greckim 

teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspaniała 
panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Syrakuz - jednego z najpotężniej-
szych miast greckich w czasach starożytnych. 
Zwiedzanie Parku Archeologicznego z najwięk-
szym na Sycylii teatrem, w którym do dziś wy-
stawia się dramaty klasyków greckich, zwiedza-
nie kamieniołomów wraz ze słynną grotą „Ucho 
Dionizjusza”. Przejazd na starówkę położoną na 
wysepce Ortigia, gdzie znajduje się barokowa 
katedra zbudowana w dawnych murach świą-
tyni greckiej. Przejazd do Noto - stolicy baroku 
sycylijskiego. Spacer po niezwykłym miasteczku 
uznanym przez UNESCO za zabytek klasy świa-
towej. Nocleg w ok. Syrakuz/Pozzallo/Ragusa. 
(Trasa ok. 300 km).

Katania

Syrakuzy

Palermo

Agrigento

Wyspy Eolskie
(Liparyjskie)

SYCYLIA

Mazara
del Vallo Etna

Alcantara

Noto

Villa
del Casale

Valle
dei Templi

Erice

Marsala
Monreale

Pozallo

La ValettaMdina

MALTA

W
ło

ch
y

Taormina

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

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 4  Całodzienna wycieczka na Maltę. 
Wcześnie rano (śniadanie w  formie pakietu) 
przejazd do portu w Pozzallo i przeprawa ka-
tamaranem na Maltę. Na tej słonecznej wyspie 
zwiedzimy najważniejsze zabytki jej stolicy - La 
Valetty: słynny port, Katedrę św. Jana z bogatym 
barokowym wnętrzem, odkryjemy urokliwe za-
kątki starówki. Następnie udamy się do malowni-
czo położonej Mdiny - Miasta Ciszy - dawnej sto-
licy Malty, otoczonej murami obronnymi z IX w., 
słynącej z katedry św. Pawła. Powrót na Sycylię 
w późnych godzinach wieczornych, nocleg. Oso-
by dokupujące pakiet 6 obiadokolacji otrzymają 
w tym dniu kolację na zimno. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd w kierunku zachodniego wybrzeża. 
Po drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi 
rzymskiej nieopodal Piazza Armerina) - jed-
nego z  najbardziej niezwykłych zabytków, 
przyozdobionego przepięknymi mozaikami 
posadzkowymi. Przejazd do Agrigento i zwie-
dzanie Doliny Świątyń - wspaniale zachowane-
go zespołu świątyń greckich. Przejazd do hotelu 
w ok. Mazara del Vallo/Castelvetrano/Selinunte, 
nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wycieczka do najcie-
kawszych miejsc zachodniej Sycylii. W progra-
mie: Erice - średniowieczne, kamienne miastecz-
ko położone na szczycie góry z piękną panoramą 
na Wyspy Egadzkie. Przejazd trasą nadmorską 
wzdłuż bardzo ciekawego odcinka wybrze-
ża - płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, 
zabytkowe wiatraki, które służą do wypompo-
wywania wody morskiej i pozyskiwania soli. Na-
stępnie Marsala - dawne fenickie miasto, które 
sławę zawdzięcza produkowanym tu mocnym, 
deserowym winom o tej samej nazwie. Wizyta 

w winiarni, możliwość degustacji wina Marsala. 
W tym dniu nie ma obiadokolacji. Proponujemy 
wieczór sycylijski (dodatkowo płatny). Powrót 
do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
przejazd do Palermo i zwiedzanie zaskakującej, 
pełnej kontrastów stolicy wyspy z katedrą budo-
waną przez kilka stuleci. Przejazd do pobliskie-
go Monreale, zwiedzanie majestatycznej kate-
dry z czasów normańskich, którą zdobi w środku 
ponad 6000 m2 przepięknych, złotych mozaik. 
Przejazd do hotelu w ok. Giardini Naxos, Taor-
miny, Fondachello, Katanii. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery: 
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Sycylii (w niektórych terminach transfer może 
odbywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 
8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe 
rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i  innych obiektach turystycz-
nych. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. Niedziela jest 
dniem transferowym - w tym dniu 
nie uwzględnia się suplemen-
tu najlepszych miejsc w au-
tokarze. 
HOTELE
Hotele **/*** klasy tury-
stycznej, położone w oko-
licach miast, na trasach 
pomiędzy zwiedzanymi 
miastami. 7 rozpoczętych dób 
hotelowych: pn.-wsch. Sycylia, 
okolice: Giardini Naxos/ Taormina/ Fon-
dachello/Katania/Nicolosi (3), Mazara del Vallo/
Castelvetrano/Zafferana (2), Syrakuzy/Pozallo 
(2). Do dyspozycji gości: restauracja, czasem 
bar. Pokoje: 2 i 3-osobowe skromnie urządzone 
wyposażone w: łazienki z ręcznikami i suszarką, 
TV, klimatyzację. Wyżywienie: śniadania serwo-
wane do stołu lub w formie bufetu (chleb, ma-
sło, dżem i/lub miód, ser, wędlina, sok owocowy, 
herbata, kawa, mleko, woda) oraz za dopłatą 
obiadokolacje (możliwe w pobliskiej włoskiej 
restauracji), napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Sycylii w wybranym przez Państwa hotelu. 

Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Wię-
cej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym 
autokarem, 7 śniadań kontynentalnych, za do-
płatą obiadokolacje (6, w tym jedna na zimno), 

program turystyczny j.w., opiekę pol-
skiego pilota i rezydenta podczas 

pobytu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa (NNW, KL, Assistance 

i bagaż).
Cena podstawowa nie 
obejmuje: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, 

lokalnych przewodników, 
kosztów rezerwacji biletów 

do zwiedzanych obiektów, 
obsługi grupy w  systemie TGS, 

podatków turystycznych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie w tym całod-
niowa wycieczka na Maltę ok. 220 EUR/os. płat-
ne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje podatków 
turystycznych - łącznie dodatkowo ok. 20 EUR/
os. (płatne bezpośrednio w hotelach), dodatko-
wych posiłków i napoi, innych wydatków osobi-
stych oraz wycieczek lokalnych.

Wycieczki lokalne: wjazd na Etnę na wysokość 
ok. 3000 m n.p.m. ok. 70 EUR/os., wieczór sy-
cylijski ok. 50 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

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

Capo Skino Park Hotel  
***

od 999 zł

Capo Calava   
*** od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Pełna oferta wycieczek do Włoch 
z przedłużeniem pobytu na Sycylii 
dostępna na stronie R.pl

Kod imprezy: STM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3249 5270

Maj od 2920 5099

Czerwiec od 2880 5270

Lipiec od 2799 5399

Sierpień od 2880 5399

Wrzesień od 2849 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 

Dopłata za pok. 1 os. od 330 

Dopłata za obiadokolacje od 230 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Taormina i groźna Etna • Syrakuzy i cytrynowa riwiera • Wulkaniczne wyspy Liparyjskie • Agrigento - Dolina Świątyń 

• Palermo - niesamowita stolica Sycylii
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Sycylii

Sycylia – Wyspa niezwykła

Katania

Syrakuzy

Palermo

Agrigento

Wyspy Eolskie (Liparyjskie)

SYCYLIA
TaorminaEtna

Alcantara

Noto

Villa del Casale

Valle dei Templi

Erice

Marsala Monreale

Włochy

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

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Katanii, spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu 
w pn.-wsch. części wyspy (ok. Giardini Naxos, Ta-
orminy, Fondachello, Katanii). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd na Etnę - naj-
większy i najwyższy czynny wulkan w Europie. 
Wjazd na wysokość ok. 2000 m n.p.m., spacer po 
jednym z wygasłych kraterów oraz opcjonalnie 
możliwość wjazdu specjalnym busem tereno-
wym na wysokość ok. 3000 m n.p.m., w pobliże 
głównego krateru (płatne dodatkowo). Przejazd 
do zawieszonej na skałach Taorminy - najsłyn-
niejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascy-
nującym starym mieście, wizyta w Teatrze An-
tycznym - najpiękniejszym starożytnym, greckim 
teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspaniała 
panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu rejs na Wyspy Lipa-
ryjskie (Vulcano, Lipari) malownicze wysepki 
pochodzenia wulkanicznego. Możliwość kąpieli 
w błotach siarkowych, plażowania lub wspi-
naczki na krater. Powrót do hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Syrakuz 
- jednego z najpotężniejszych miast greckich 
w  czasach starożytnych. Zwiedzanie Parku 
Archeologicznego z największym na Sycylii te-
atrem, w którym do dziś wystawiane są dramaty 
klasyków greckich, zwiedzanie kamieniołomów 
wraz ze słynną grotą „Ucho Dionizjusza”. Prze-
jazd na starówkę położoną na wysepce Ortigia, 
gdzie znajduje się barokowa katedra zbudowa-
na w dawnych murach świątyni greckiej. Prze-
jazd do Noto - stolicy baroku sycylijskiego. Spa-

cer po niezwykłym miasteczku uznanym przez 
UNESCO za zabytek klasy światowej. Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd przez centrum wyspy w  kierunku 
zachodniego wybrzeża. Po drodze zwiedzanie 
Villa del Casale (willi rzymskiej nieopodal Piazza 
Armerina) - jednego z najbardziej niezwykłych 
zabytków, przyozdobionego przepięknymi mo-
zaikami posadzkowymi. Przejazd do Agrigento 
i zwiedzanie Doliny Świątyń - wspaniale zacho-
wanego zespołu świątyń greckich. Przejazd do 
hotelu w ok. Mazara del Vallo/ Castelve-
trano, nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wy-
cieczka po zachodniej Sy-
cylii. W programie: Erice - 
średniowieczne, kamienne 
miasteczko położone na 
szczycie góry z piękną pa-
noramą na Wyspy Egadz-
kie. Następnie przejazd tra-
są nadmorską wzdłuż bardzo 
ciekawego odcinka wybrzeża - 
płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, 
zabytkowe wiatraki, które służą do wypompo-
wywania wody morskiej i pozyskiwania soli. Na-
stępnie Marsala - dawne fenickie miasto, które 
sławę zawdzięcza produkowanym tu mocnym, 
deserowym winom o tej samej nazwie. Wizyta 
w winiarni, możliwość degustacji wina Marsala. 
Powrót do hotelu na nocleg. W tym dniu nie ma 
obiadokolacji i proponujemy wieczór sycylijski 
(dodatkowo płatny). (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
przejazd do Palermo i zwiedzanie zaskakują-
cej, pełnej kontrastów stolicy wyspy z katedrą 
budowaną przez kilka stuleci. Przejazd do po-

bliskiego Monreale, zwiedzanie majestatycznej 
katedry z czasów normandzkich, którą zdobi 
w środku ponad 6000 m2 przepięknych, złotych 
mozaik. Przejazd do hotelu w pn.-wsch. części 
wyspy, nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Sycylii (w niektórych terminach transfer może 
odbywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 
8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe 

rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą 
o 10:00. 

• dla Klientów powracających 
do Polski transfer na lotnisko 

i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji 
punktów programu może 
ulec zmianie lub odwró-

ceniu. Pilot nie oprowadza 
po obiektach muzealnych, 

centrach historycznych i  in-
nych obiektach turystycznych. 

Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. Niedziela jest dniem 
transferowym - w tym dniu nie uwzględnia się 
suplementu najlepszych miejsc w autokarze. 
HOTELE
Hotele **/ *** klasy turystycznej, położone 
w okolicach miast, na trasach pomiędzy zwie-
dzanymi miastami. 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych: pn.-wsch. Sycylia, okolice: Giardini Na-
xos/ Taormina/ Fondachello/ Katania/ Nicolosi 
(5), Mazara del Vallo/ Castelvetrano / Zafferana 
(2). Do dyspozycji gości: bar, restauracja, recep-
cja 24h, Wi-fi. Pokoje: 2 i 3-osobowe wyposażo-
ne w: łazienki z ręcznikami i suszarką, TV, klima-
tyzację. Wyżywienie: śniadania serwowane do 
stołu lub w formie bufetu (chleb, masło, dżem 
i/lub miód, ser, wędlina, sok owocowy, herbata, 
kawa, mleko, woda) oraz za dopłatą obiadoko-
lacje (możliwe w pobliskiej włoskiej restauracji), 
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Ka-
tegoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Sycylii w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Wię-
cej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym 
autokarem, 7 śniadań kontynentalnych, za do-
płatą obiadokolacje (6), program turystyczny 

j.w., opiekę polskiego pilota i rezydenta podczas 
pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, obsługi grupy w systemie 
TGS, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w programie ok. 225 EUR/os. płat-
ne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje podatków 
turystycznych - łącznie dodatkowo ok. 7 EUR/os. 
(płatne bezpośrednio w hotelach), dodatkowych 
posiłków i napoi, innych wydatków osobistych 
oraz wycieczek lokalnych.
Wycieczki lokalne: wjazd na Etnę na wysokość 
ok. 3000 m n.p.m. ok. 70 EUR/os., wieczór sy-
cylijski ok. 50 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Zniżki obowiązują dla osób poniżej 25 roku życia 
(za okazaniem dokumentu tożsamości).

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

Capo Skino Park Hotel
***

od 1030 zł

Capo Calava
***

od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Bakłażan, pistacje, migdały, 
miecznik to tylko niektóre sycy-
lijskie specjały. Zabiorę Państwa 
w fascynującą podróż szlakiem 
nie tylko smaków, ale i bogatej 
historii oraz mitów. W tym tyglu 
kultur i religii wspólnie odnajdziemy 
wpływy normańskie, muzułmańskie 
i bizantyjskie.

Wojciech Wyszogrodzki
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: STO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2649 4599

Maj od 2199 4349

Czerwiec od 2620 4199

Lipiec od 2330 4349

Sierpień od 2270 4349

Wrzesień od 2570 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 

Dopłata za pok. 1 os. od 320 

Dopłata za obiadokolacje od 215 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Włochy Sycylia Hotele na Sycylii do imprez STM, STO

Położenie
Hotel położony w północnej części wyspy, na wzgórzu, skąd roz-
tacza się przepiękny widok na lazur Morza Tyrreńskiego z wul-
kanicznymi Wyspami Liparyjskimi w tle. Ok. 1,5 km do centrum 
miasteczka Gioiosa Marea (ok. 15 minut pieszo), gdzie znajdują 
się bary, restauracje oraz sklepy. Do lotniska w Katanii ok. 180 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny, bezpośrednio w hotelu ok. 7 EUR/os./tydzień.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 150 m od prywatnej piaszczysto – żwiro-
wej plaży. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, 2 windy, restauracja główna 
i bar. Basen ze słodką wodą z bezpłatnymi leżakami i parasolami 
(obowiązkowe czepki). Ponadto: parking i sala konferencyjna.

Pokoje
Obiekt dysponuje 87 pokojami standardowymi 2-osobowymi 
(z możliwością max. 2 dostawek) usytuowanymi na czterech pię-
trach głównego budynku hotelowego. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny 
sejf oraz minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą). Za dodat-
kową opłatą pokoje z widokiem na morze. Pokoje z widokiem 
na morze posiadają balkony. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za 
dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane do stolika 
(do wyboru z 2-3 pozycji menu). Za dopłatą lunche serwowane 
do stolika (do wyboru z 2-3 pozycji menu). Woda i wino do obia-
dokolacji i lunchy bezpłatnie. Ponadto za dopłatą opcja All Inc-
lusive light – napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe 
(piwo, wino) dostępne w godzinach otwarcia baru. Hotel oferuje 
specjały lokalnej kuchni śródziemnomorskiej i międzynarodowej. 
Ponadto na zamówienie dania bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft dla dorosłych 
– od czasu do czasu wieczorne animacje i przedstawienia. W po-
bliskim Gioiosa Marea znajdują się liczne sklepy, bary i restauracje.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.hotelcaposkino.it

Położenie
Hotel położony jest w zadbanym, śródziemnomorskim ogrodzie, 
w otoczeniu zielonych wzgórz tyrreńskiego wybrzeża Sycylii, 
z przepięknym widokiem na Wyspy Eolskie. Ok. 5 km do tury-
stycznej miejscowości Gioiosa Marea z szerokim wyborem barów, 
restauracji oraz sklepów. Do lotniska w Katanii ok. 180 km. Hotel 
pobiera podatek turystyczny ok. 1,5 EUR/os./dzień płatny obo-
wiązkowo bezpośrednio w hotelu.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej, 

prywatnej plaży z bezpłatnym serwisem plażowym (od 3 rzędu 
i w miarę dostępności; ręczniki kąpielowe płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, kantor, lobby, restauracja, 2 bary (bar przy plaży 
tylko w sezonie). Ponadto: basen z bezpłatnymi leżakami i para-
solami (ręczniki kąpielowe płatne dodatkowo), dyskoteka, sala 
telewizyjna, amfiteatr, sala konferencyjna, parking. Za dodatko-
wą opłatą: sklepy, kiosk, pralnia, fotograf, lekarz, wypożyczalnia 
samochodów (za pośrednictwem hotelu) oraz specjalne usługi 
dedykowane rodzinom z dziećmi: dostępna kuchnia z podgrze-

waczami butelek, wypożyczalnia wózków oraz wanienek, usługi 
opiekunki dla dzieci.
Pokoje
W hotelu znajduje się 316 pokoi standardowych (o pow. ok. 16 m2) 
mogących zakwaterować maksymalnie 4 osoby (możliwa do-
stawka w formie rozkładanej sofy lub łóżka piętrowego). Pokoje 
standardowe wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf, mini lodówkę oraz 
balkon. Na zapytanie i potwierdzenie łóżeczko dla dziecka (płatne 
ok. 18 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive Light: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bo-
gatego bufetu. Do lunchy i obiadokolacji woda i domowe wino 
w cenie. Ponadto: napoje bezalkoholowe (typu cola, woda, soki, 
herbata) w barach w godzinach ich otwarcia. Napoje alkoholowe 
za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, organizuje również 
wieczorne show. Dla dzieci: baby klub (2-5 lat), mini klub (6-13 
lat) oraz young klub (14-18 lat) z wydzielonym miejscem do gier 
w ogrodzie, na basenie oraz w restauracji. Ponadto: centrum SPA 
(płatne dodatkowo), zabawy i gry zespołowe, lekcje tańca, aero-
bik, siatkówka, tenis, łucznictwo, boccia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji hotelu.
www.th-resort.com/capo.calava

Capo Skino Park Hotel – Gioiosa Marea 
Hotel położony na wysokim wybrzeżu z pięknymi widokami na zatokę Morza Tyrreńskiego. Lokalizacja w pobliżu Gioiosa Marea to dobra 
propozycja nie tylko na rodzinne wakacje, ale również dla Gości chcących samodzielnie odkrywać urokliwe zakątki wyspy. Hotel lubiany 
wśród naszych Gości za swobodną, wakacyjną atmosferę i ciekawe animacje!

Capo Calava – Gioiosa Marea 
Dobrej klasy hotel, który wyróżnia się nie tylko piękną lokalizacją, ale również szeroką ofertą animacji dla Gości w każdym wieku. Polecamy 
szczególnie rodzinom z dziećmi oraz osobom preferującym aktywne formy wypoczynku.

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ***
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Włochy Sycylia Hotele na Sycylii do imprez STM, STO

Położenie
Hotel położony w południowo-wschodniej części wyspy w zatoce 
Maganuco, na rozległym terenie. Resort składa się z 3 trzypiętro-
wych budynków otoczonych bujnym śródziemnomorskim ogro-
dem, który oddziela także hotel od plaży. Ok. 2 km do centrum 
miasteczka Pozzallo, gdzie znajdują się nieliczne bary, restauracje, 
sklepy. Do lotniska w Katanii ok. 120 km. Obowiązkowy podatek 
turystyczny ok. 2 EUR/os./dzień dla osób w wieku 18-71 lat (w przy-
padku wypoczynku 2-tyg. opłata pobierana jest tylko za pierwszy 
tydzień pobytu). Konieczność okazania umowy podczas check-in.

Plaża
Kompleks położony bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej, piasz-
czystej plaży w pięknej zatoce Maganuco, gdzie krystalicznie czy-
sta woda zalewa brzegi cieśniny sycylijskiej. Bezpłatny serwis pla-
żowy (2 leżaki i parasol na pokój) dostępny od maja do września.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, bezpłatny sejf, lobby, winda, restauracja główna 
z tarasem z panoramicznym widokiem, 2 bary: w lobby i przy 
basenie (płatność wyłącznie kartą kredytową). Basen z bezpłat-
nymi leżakami i parasolami otwarty od maja do września, ręczniki 

kąpielowe dostępne (za opłatą ok. 3 EUR; ok. 2 EUR wymiana; 
po uiszczeniu depozytu (ok. 10 EUR). Ponadto: sala telewizyjna, 
butik, taras słoneczny, sala konferencyjna, parking.
Pokoje
Hotel oferuje 190 przytulnych pokoi (z max. 2 dostawkami), zlo-
kalizowanych w kilkupiętrowych budynkach otoczonych ogrodem 
i wyposażonych w: łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką do 
włosów, centralnie sterowaną klimatyzację (z indywidualnie ste-
rowaną temperaturą), TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (na 
potwierdzenie, konsumpcja dodatkowo płatna). Pokoje standardo-
we (bez balkonów, 2-os.; pow. ok 12 m2) posiadają widok na oto-
czenie hotelu. Pokoje superior (2-os. o pow. ok. 16 m2, 3-os. o pow. 
ok. 16 m2, 4-os. o pow. ok. 27 m2) od strony morza oraz z balkonem 
lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie i za do-
płatą ok. 8 EUR/dzień (wyłącznie w pokojach superior).
Wyżywienie
Śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego bufetu 
serwowane w restauracji głównej. Do lunch i obiadokolacji woda 
i wino w cenie. Pozostałe napoje za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje od połowy maja do 
połowy września dla dzieci oraz dorosłych. W cenie: siatkówka 
plażowa, 4 korty (oświetlenie dodatkowo płatne), tenis stołowy, 
mini golf, strzelanie z łuku, bule. Dla najmłodszych figloklub: 6 
x w tygodniu zajęcia dla dzieci z polskim animatorem. Na plaży 
dostępne centrum sportów wodnych za dodatkową opłatą. 
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, płatny Internet Wi-Fi w poko-
jach (ok. 10 EUR/dzień).
www.hotelcabrera.it

Położenie
Hotel położony na skarpie, w spokojnej części Cefalu (ok. 1,5 
km od historycznego centrum miasteczka), do którego można 
dotrzeć plażą lub promenadą w ok. 20 min. pieszo lub dojechać 
komunikacją miejską (przystanek przed hotelem, ok. 1,5 EUR/1 
strona). W zabytkowym Cefalu znajduje się mnóstwo sklepików, 
restauracji, kafejek i niezwykle malowniczych zakątków. W pobliżu 
hotelu przebiega trasa kolejowa, która nie jest uciążliwa. Do stacji 
kolejowej ok. 1 km, skąd można dojechać do Palermo (ok. 65 km, 
koszt ok. 5 EUR/1 strona). Do lotniska w Katanii ok. 180 km. Hotel 

pobiera podatek turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji ho-
telu w dniu przyjazdu – w wysokości ok. 2 EUR/os./dzień. Podatek 
turystyczny obowiązuje wyłącznie gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
(zejście schodami, łagodne wejście do morza, zalecane obuwie 
ochronne). Bezpłatne leżaki i parasole na plaży od połowy czerw-
ca do połowy września. Poza sezonem brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 4 windy, restauracja główna ze stolikami dostępny-

mi także na tarasie (wysokie krzesełka dla dzieci na zapytanie), 
3 bary: bar przy basenie (09:00-13:00 i 16:00-19:00), bar hote-
lowy (06:00-24:00). Basen ze słodką wodą z wydzielonym bro-
dzikiem dla dzieci, taras słoneczny, brak ręczników kąpielowych. 
Bezpłatne leżaki i parasole przy basenie.
Pokoje
256 standardowych pokoi 2-os. (pow. ok. 26 m², max. 2 dostawki 
dla dzieci) zlokalizowanych w 2 budynkach. Wyposażone są w: 
łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), indywidu-
alnie sterowaną klimatyzację (bezpłatna w sezonie od połowy 
czerwca do połowy września, poza sezonem płatna ok. 8-10 EUR/
dzień/pokój), TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, okno 
lub balkon. Ponadto pokoje z widokiem na morze i z balkonem. 
Pokoje 3-os. i 4-os. na potwierdzenie. Bezpłatne łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat dostępne na zapytanie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. W cenie: 1/2 l wody 
i 1/4 l wina do obiadokolacji na osobę. Raz w tygodniu uroczysta 
kolacja w formie bufetu oraz bufet sycylijski.
Program sportowy i animacyjny
Tenis stołowy, animacje w ciągu dnia przy basenie i wieczorem 
przy barze od połowy czerwca do połowy września w języku an-
gielskim, francuskim i włoskim, tańce grupowe, aqua aerobik, 
dyskoteka, wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo. Ok. 7 km 
od hotelu znajduje się aqua park (dorośli ok. 14 EUR, dzieci ok. 7 
EUR). Możliwość wypożyczenia samochodów lub skuterów przez 
hotel (za dodatkową opłatą).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.lesabbiedoro.it

Club Conte di Cabrera – Pozzallo 
Dobrej klasy hotel, którego zdecydowaną zaletą jest położenie przy pięknej, piaszczystej i szerokiej plaży, a dzięki bogatym animacjom 
i komfortowym pokojom stanowi idealne miejsce na rodzinne wakacje i aktywny wypoczynek. Hotel znajduje się w naszej ofercie od kilku 
sezonów i zdobył serca Gości dobrym serwisem oraz doskonałą kuchnią!

Santa Lucia e le Sabbie d’Oro – Cefalu 
Dobra lokalizacja w pobliżu centrum tętniącego życiem, urokliwego miasteczka Cefalu, pełnego atrakcji i zabytków. Hotel polecany 
i lubiany przez naszych Gości. Doskonały jako baza wypadowa do zwiedzania północno-wschodniej części wyspy. Dużym atutem hotelu 
jest smaczna kuchnia oraz bardzo sympatyczna obsługa hotelowa.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Europa Włochy

W programie: La Maddalena i Costa Smeralda - świat luksusu • Barbagia - dzika kraina • Alghero - korale i Jaskinia Neptuna • Bonifacio 

• Cagliari - stolica wyspy • Nurag Santu Antine - cywilizacja Nuragów • Castelsardo - malownicza twierdza
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Sardynii

Sardynia i Korsyka – Szmaragdowe Perły 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na poszczególnych lotniskach, na 
2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać naR.pl/rozklady. 
Przylot do Alghero, spotkanie z pilotem. Trans-
fer do hotelu w ok. Tempio Pausania, nocleg. 
(Trasa ok. 55 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Santa 
Teresa di Gallura i przeprawa promowa na Kor-
sykę. Zwiedzanie Bonifacio, miasta cudownie 
usytuowanego na wysokich wapiennych klifach. 
W programie spacer krętymi, wąskimi uliczkami 
oraz czas wolny, w trakcie którego polecamy 
skorzystanie z  rejsu wokół zatoki Bonifacio 
(płatny dodatkowo). Przeprawa promowa na 
Sardynię, powrót na nocleg do hotelu. (Trasa 
ok. 130 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 

i przejazd do Castelsardo, zwiedzanie miasta 
urokliwie usytuowanego na skalistym wzgórzu 
nad piękną zatoką. Zobaczymy pozostałości 
zamku Doria, pospacerujemy wąskimi 
uliczkami średniowiecznego mia-
steczka. W pobliżu miasta zo-
baczymy także jeden z sym-
boli Castelsardo - Roccia 
del Elefante, skałę która 
przypomina wyglądem 
słonia. Następnie udamy 
się do Alghero - miasta 
zwanego małą Barceloną, 
słynącego z wyrobów z korala, 
pysznej langusty po katalońsku 
oraz zachwycających widoków. W pro-
gramie zwiedzanie historycznego centrum 
miasta, które może się poszczycić przepięk-

nymi przykładami gotyku katalońskiego oraz 
bogatą historią. Czas wolny na starym mieście 
w okolicach malowniczego portu. Następnie 

przepłyniemy łodzią do Groty Neptuna, 
uznawanej za jedną z najpiękniej-

szych grot w  basenie Morza 
Śródziemnego. Przejazd na 

nocleg do hotelu w  ok. 
Sassari. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu 
udamy się do kościoła 

Santa Trinita di Saccargia, 
czyli Matki Boskiej od Łacia-

tej Krowy - jest to wspaniały 
przykład architektury romańsko-

-pizańskiej, gdzie zobaczymy dwuna-
stowieczne freski. Następnie przejazd do Bosy, 
jedynego miasta na wyspie położonego nad 

sławną rzeką Temo. Zwiedzanie dzielnicy Sa Pia-
na z wysokimi, kolorowymi domami i wąskimi 
uliczkami, które oplatają podnóże wzgórza, na 
szczycie którego znajduje się Castello Malaspi-
na. Zobaczymy również dawne Wolne Miasto Sa 
Piatta z eleganckimi domami stojącymi na brze-
gu. Po południu przejazd na jedną z pobliskich 
z plaż. Czas wolny na plażowanie. Dla chętnych, 
za dodatkową opłatą, możliwość zwiedzenia 
Tharros, ruin miasteczka założonego niegdyś 
przez Kartagińczyków, gdzie można zobaczyć 
najlepiej zachowane na Sardynii fragmenty mu-
rów rzymskich. Wieczorem przejazd na nocleg 
do hotelu w ok. Oristano. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Cagliari, tęt-
niącej życiem stolicy Sardynii. W programie spa-
cer po dzielnicy Castello, gdzie zobaczymy m.in. 
mury obronne z Wieżą Słonia i katedrę w stylu 

SARDYNIA

KORSYKA

Porto
Cervo

Alghero

Santa Teresa di Gallura

Bonifacio Palau
(La Maddalena)

Bosa

Cagliari

Barumini

Oristano

Castelsardo

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub
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toskańskim. Zapoznamy się także z przebogatą 
historią miasta, mającą swoje odzwierciedlenie 
w architekturze. Czas wolny w jednej z dzielnic 
Cagliari. Przejazd do Barumini, jednego z najle-
piej zachowanych kompleksów z epoki cywiliza-
cji Nuraga Santu Antine - Su Nuraxi, wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO. Powrót na nocleg do 
hotelu w ok. Oristano. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do górskie-
go, tajemniczego i dzikiego regionu Barbagia, 
znajdującego się w sercu Sardynii. Po drodze 
zwiedzimy Studnię Świętej Krystyny, usytuowa-
ną w dawnej osadzie nuragijskiej i zapoznamy 
się z dawnym kultem wody. Następnie przejazd 
do Orgosolo, pięknie położonego miasta w gó-
rach Gennargentu, określanego niegdyś jako 
„stolica bandytów”, a dzisiaj chętnie odwiedza-
nego przez turystów. Miasto słynie z murali, któ-
re pojawiły się na ścianach tamtejszych domów 
w latach 70-tych XX w. Po południu zapraszamy 
na typowy obiad u pasterzy, który odbędzie 
się w plenerze. Będzie to doskonała okazja do 
skosztowania specjałów kuchni sardyńskiej. Póź-
nym popołudniem przejazd na nocleg do hotelu 
w ok. Tempio Pausania. (Trasa ok. 375 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do portu 
w Palau, przeprawa promowa na wyspę Mad-
dalena, która należy do archipelagu wysp o tej 
samej nazwie. Następnie udamy się na wyspę 
Caprera, gdzie zwiedzimy dom-muzeum bo-
hatera narodowego Włoch - Giuseppe Gari-
baldiego. Przejazd trasą panoramiczną wzdłuż 
wybrzeża. Czas wolny w centrum historycznym 
miasta Maddalena. Powrót do Palau. Popołu-
dnie spędzimy na słynnym Szmaragdowym 
Wybrzeżu. Przejazd pociągiem do Porto Cervo, 

stolicy Consorzio Costa Smeralda, założonego 
w  latach sześćdziesiątych XX w. przez Aga 
Khana, które stało się miejscem wypoczynku 
księcia i jego bogatych przyjaciół. Zobaczymy 
tam wspaniałe wille, imponujące jachty przy-
cumowane w porcie, ekskluzywne butiki oraz 
miejsce spotkań śmietanki towarzyskiej - słynną 
Piazzetta. Wieczorem powrót na nocleg do ho-
telu. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku w  regionie Alghero - przejazd 
do wybranego hotelu (w niektórych termi-
nach transfer możliwy przez lotnisko), pobyt 
w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby 
hotelowe rozpoczynają się o godz. 14:00, a koń-
czą o 10:00.
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Realizacja 
programu jest zależna od warunków pogodo-
wych (dotyczy promu na Korsykę). Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/ *** klasy turystycznej, położone 
w okolicach miast. 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Tempio Pausania (4), Sassari (1), Oristano 
(2). Nie wszystkie hotele są klimatyzowane. Do 
dyspozycji gości: restauracja, czasami bar. Po-
koje: skromnie urządzone 2 i 3-osobowe z ła-
zienkami. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(pieczywo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za 

dopłatą obiadokolacje (możliwe w pobliskiej 
włoskiej restauracji), napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Sardynii (na północy wyspy w okolicy Olbii) 
w  wybranym przez Państwa hotelu. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej pro-
pozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym 
autokarem, przeprawy promowe Sardynia - Kor-
syka - Sardynia, 7 śniadań kontynentalnych, za 

dopłatą obiadokolacje (7), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota i rezydenta podczas 
pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, rejsów statkiem, obsługi 
grupy w systemie TGS, podatków turystycznych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
ok. 220 EUR/os. płatne obowiązkowo pilotowi 
jako pakiet. Nie obejmuje podatków turystycz-
nych - łącznie dodatkowo ok. 3 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelach), dodatkowych posił-
ków i napoi, innych wydatków osobistych oraz 
wycieczek lokalnych.
Wycieczki lokalne: rejs w Bonifacio ok. 30 EUR/
os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Zniżki obowiązują dla:
- uczniów - bilety ulgowe za okazaniem legity-
macji uczniowskiej.

CENA OD

2630 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

La Plage Noire 
****

od 1830 zł

Hotel Posada 
****

od 2170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Sardynia - wyspa wyjątkowa, 
przepełniona zielenią i śródziem-
nomorską makią, turkusowymi 
i łososiowymi klifami, pachnąca 
kawą, lawendą, tymiankiem, rozma-
rynem, koperkiem i kminkiem, nie 
bez przyczyny nazywana jest wyspą 
zapachów, rajem na ziemi, morze 
jest tu turkusowe i można w nim 
dostrzec własne odbicie. Polecam.

Monika Giordano
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: SDK

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 3820 5049

Czerwiec od 2699 5199

Lipiec od 2630 5199

Sierpień od 2670 5299

Wrzesień od 3030 5299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3230 

Dopłata za pok. 1 os. od 660 

Dopłata za obiadokolacje od 250 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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Położenie
Hotel utrzymany w stylu wioski wakacyjnej, położony na północ-
no-zachodnim wybrzeżu Sardynii, w zatoce Asinara z pięknym 
widokiem na wyspę Asinara. Do Porto Torres z licznymi barami, 
restauracjami i sklepami oraz portem ok. 20 km. Do lotniska 
w Alghero ok. 50 km. Hotel nie pobiera lokalnego podatku tu-
rystycznego.
Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej plaży z ciemnym piaskiem. Goście 
hotelu mogą korzystać z bezpłatnych leżaków i parasoli. Ręcz-

niki plażowe dostępne za kaucją ok. 10 EUR/szt. (każdorazowa 
wymiana ok. 3 EUR).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz mniejszych budynków 
(bungalowów) położonych w zadbanym ogrodzie. Recepcja 24 h, 
restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej i międzyna-
rodowej ze stolikami na tarasie przy basenie, 2 bary, w tym przy 
basenie. Ponadto: 2 duże baseny o nieregularnym kształcie (wy-
magane czepki) i brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
dostępne bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją ok. 

10 EUR/szt. (każdorazowa wymiana ok. 3 EUR). Za dodatkową 
opłatą: market, sklepy z lokalnymi produktami.
Pokoje
Hotel posiada 300 pokoi o różnym standardzie umiejscowionych 
w bungalowach. Skromne pokoje standardowe o podstawowym 
wyposażeniu, o pow. ok. 15-22 m2 (wraz z balkonem lub tarasem), 
dla max. 3 os. dorosłych lub 2 os. dorosłych i 2 dzieci (możliwe 
dostawki w formie normalnego lub piętrowego łóżka, bądź roz-
kładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., tele-
fon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras. Dostępne również 
pokoje w budynku głównym (bliżej plaży). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat płatne dodatkowo ok. 10 EUR/dzień.
Wyżywienie
Śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Do 
lunchu i obiadokolacji w cenie pakiet napoi: woda, piwo, domo-
we wino oraz napoje bezalkoholowe. W godzinach 10:00-23:00 
napoje: woda, soki, lokalna cola dostępne w barze.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne w wersji soft (m.in. gry i zabawy 
przy basenie i na plaży, aerobik, aqua aerobik, stretching) oraz 
wieczorne show i kabarety. Ponadto: boisko do tenisa oraz piłki 
nożnej, siatkówka plażowa, siłownia. Dla dzieci: hotelowy mini 
klub oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od 
połowy czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.fvhotels.it/strutture/la-plage-hotel-resort

Położenie
Hotel utrzymany w stylu wioski wakacyjnej, położony w północ-
nej części Sardynii, w pobliżu ujścia malowniczej rzeki Coghinas. 
Do miejscowości Badesi z licznymi barami, restauracjami i skle-
pami ok. 7 km. Do lotniska w Alghero ok. 85 km. Hotel pobiera 
podatek turystyczny w kwocie ok. 2,5 EUR/os./dzień (płatny 
w recepcji).
Plaża
Publiczna piaszczysta plaża znajduje się ok. 250 m. od hotelu. 
Dla Gości hotelowych dostępne leżaki oraz parasole (od 3 rzędu 

bezpłatnie, 1 parasol i 2 leżaki/pokój). Ręczniki plażowe płatne 
dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda w budynku głównym, lobby, restauracja ze 
stolikami na tarasie, skąd rozpościera się przepiękny widok na 
okolicę i morze, serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodo-
wej, bar. Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny zewnętrzne: 
jeden wymiarów olimpijskich i drugi o nieregularnym kształcie, 
taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie dostępne bez-
płatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją ok. 10 EUR/szt. 

(każdorazowa wymiana ok. 3 EUR). Za dodatkową opłatą: pralnia, 
wypożyczalnia rowerów.
Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi, obiekt składa się z budynku głównego 
oraz kilkunastu budynków jednopiętrowych. Pokoje standardowe, 
utrzymane w tradycyjnym sardyńskim stylu, dla 2 os. dorosłych 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dzieci). Wyposa-
żone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja za 
dodatkową opłatą), sejf, pokoje na parterze posiadają bezpośred-
nie wyjście na ogród, pokoje na piętrze mają balkon.
Wyżywienie
Soft All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bo-
gatego bufetu w restauracji głównej hotelu. Do lunchu i obiado-
kolacji dostępne napoje: woda, wino (0,25 l na osobę). Pozostałe 
napoje do lunchu oraz obiadokolacji za dodatkową opłatą. Nie-
limitowana woda oraz napoje bezalkoholowe dostępne w barze 
w godzinach od 10:00 do 23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci oraz dorosłych (muzyka przy 
basenie, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wieczorne show). 
Dodatkowo dostępny Mini Klub dla najmłodszych (4-12 lat). Za 
dodatkową opłatą: sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu.
www.baiadellemimose.net

La Plage Noire Resort – Eden Beach 
Jeden z największych hoteli o typowo wakacyjnym charakterze, oferuje swoim Gościom zakwaterowanie w wygodnych bungalowach, 
otoczonych ogrodem. Hotel lubiany jest wśród Gości za swobodną atmosferę, bogactwo animacji oraz dużą strefę basenową. Ze względu 
na rozległy ogród, liczne animacje oraz położenie tuż przy plaży polecamy na wakacje w gronie rodziny!

Baia delle Mimose – Badesi 
Komfortowy hotel urządzony w śródziemnomorskim stylu, położony w pobliżu ujścia malowniczej rzeki Coghinas. Hotel lubiany jest wśród 
Gości za pyszną włoską kuchnię, piękną piaszczystą plażę, a ze względu na liczne animacje dla dzieci i dorosłych polecamy hotel na wakacje 
w gronie rodziny!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Komfortowy oraz nowoczesny hotel położony w północno-za-
chodniej części wyspy, w jednym z ładniejszych zakątków Sar-
dynii. Ok. 1,5 km od centrum miejscowości Badesi z niewielkim 
wyborem sklepów. Ok. 50 km od centrum miejscowości Santa 
Teresa di Gallura Do lotniska w Alghero ok. 80 km. Obowiąz-
kowy podatek turystyczny płatny bezpośrednio w hotelu ok. 
2,5 EUR/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany jest w spacerowej odległości (ok. 300 m, 

przejście przez las piniowy) od prywatnej piaszczystej plaży 
(gdzieniegdzie ze skałkami) z bezpłatnym serwisem plażowym 
(leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna, restauracja 
z widokiem na morze, bar hotelowy, rozległy basen o nieregu-
larnym kształcie z bezpłatnymi leżakami oraz parasolami, basen 
dla dorosłych oraz basen z brodzikiem i zjeżdżalniami dla dzieci. 
Ponadto za dodatkową opłatą: centrum SPA, masaże, butiki oraz 
pomoc medyczna.

Pokoje
Hotel zbudowany w nowoczesnym stylu, składający się z jedno-
piętrowych budynków. Hotel oferuje 358 pokoi o różnym standar-
dzie dla max. 3 osób dorosłych (dostawka w formie normalnego 
lub składanego łóżka). Wszystkie pokoje wyposażone są w: ła-
zienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf dostępny w recepcji 
hotelowej, mini bar (konsumpcja za dodatkową opłatą). Część 
pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
Śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Za dodat-
kową opłatą dostępna formuła full board – dodatkowo lunche 
serwowane w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. 
Podczas kolacji i lunchu dostępne wino i woda (z dystrybuto-
rów), pozostałe napoje płatne. Za dopłatą All Inclusive Soft, 
oferujące dodatkowo wybrane napoje (w godz. 10:00-13:00 oraz 
15:00-18:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz doro-
słych: m.in. gry i zabawy przy basenie, muzyka oraz wieczorne 
show. Dodatkowo dla najmłodszych mini klub oraz plac zabaw. 
Za dodatkową opłatą dostępne: boisko do gry w piłkę nożną, trzy 
korty tenisowe oraz sporty wodne.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelowym.

Położenie
Kameralny hotel położony w północnej części wyspy, w jednym 
z ładniejszych zakątków Sardynii. Z hotelowych budynków roz-
pościera się przepiękny, panoramiczny widok na archipelag La 
Maddalena. Zaledwie ok. 500 m od centrum miejscowości Palau, 
gdzie znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy rozmieszczone 
pośród urokliwych, wąskich uliczek oraz port. Do lotniska w Al-
gher ok. 140 km. Obowiązkowy podatek turystyczny płatny bez-
pośrednio w hotelu ok. 2,50 EUR/os./dzień.

Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 200 m od prywatnej piaszczystej 
plaży (gdzieniegdzie ze skałkami) z bezpłatnym serwisem pla-
żowym (2 leżaki i 1 parasol/pokój, w miarę dostępności).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 3 klimatyzowane restauracje, bar, 2 baseny 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Ponadto: wypożyczalnia 
samochodów, parking, wypożyczalnia skuterów w odległości ok. 
500 m od hotelu w centrum Palau.

Pokoje
Hotel zbudowany w tradycyjnym sardyńskim stylu, składa się 
z ciągu kilkupiętrowych budynków. Hotel oferuje 171 standardo-
wych pokoi o pow. ok. 20 m2, dla max. 3 osób dorosłych (do-
stawka w formie normalnego lub składanego łóżka) lub 2 osób 
dorosłych i  2 dzieci (dostawka w  formie łóżka piętrowego). 
Wszystkie pokoje umeblowane są w tradycyjnym sardyńskim 
stylu i wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, su-
szarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę. Część pokoi posiada balkon. 
Za dodatkową opłatą pokoje z widokiem na morze. Na zapytanie 
możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Do 
lunchu i obiadokolacji nielimitowane napoje: woda, wino i piwo. 
Pozostałe napoje do lunchu oraz obiadokolacji za dodatkową 
opłatą. Hotel udostępnia miejsce do przygotowywania posiłków 
dla małych dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci, m.in.: lekcje 
tańca, tenisa, pływania oraz dla dorosłych, m.in.: aerobik, stret-
ching, wieczorne show. W cenie: wielofunkcyjne boisko m.in. do 
tenisa, piłki nożnej. Dla dzieci: hotelowy mini klub dla dzieci od 
3 do 12 roku życia oraz junior klub dla młodzieży od 13 do 18 roku 
życia oraz figloklub: 6 x w tygodniu animacje z polskim animato-
rem (od połowy czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.clubesse.it

Bluserena Villaggio Badesi – Santa Teresa di Gallura 
Nowo wybudowany i stylowo urządzony czterogwiazdkowy hotel o wyjątkowym położeniu, tuż przy piaszczystej plaży nad lazurowymi wodami 
Morza Śródziemnego. Obiekt oferuje swoim Gościom zakwaterowanie w wygodnych jednopiętrowych budynkach otoczonych pięknym 
ogrodem. Bardzo dobry serwis, doskonała lokalizacja oraz beztroski klimat luksusowego hotelu to idealne miejsce na wymarzone wakacje.

Posada – Palau 
Znakomite miejsce na piękne sardyńskie wakacje, polecamy wszystkim, którzy pragną poznać najpiękniejsze plaże Sardynii. Hotel w bliskiej 
odległości spaceru do centrum Palau. Polecamy mniej wymagającym Klientom, którzy cenią sobie doskonałą lokalizację hotelu. Lubiany 
przez naszych Gości za wyśmienitą kuchnię, a także bogaty program animacyjny!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: Wybrzeże Amalfitańskie - najpiękniejszy zakątek Kampanii • Neapol - nieoficjalna stolica południa i pizza • trulle w Alberobello 

• Bari - miasto królowej Bony • Matera - miasto niezwykłe • Caserta - Wersal Południa • Pompeje - zaginione starożytne miasto 

• Wezuwiusz - uśpiony wulkan • luksusowa Capri i Anacapri
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Kalabrii

Włochy – O sole mio!

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 go-
dziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na www.R.pl/rozklady. 
Przylot do Lamezia di Terme, spotkanie z pilo-
tem. Transfer do hotelu w ok. Cosenza, nocleg. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wjazd na wysokość 
ok. 1000 m n.p.m. na Wezuwiusza - „uśpiony” 
wulkan górujący nad Zatoką Neapolitańską. Moż-
liwość dojścia pieszo do wygasłego krateru, skąd 
rozciąga się widok na piękną panoramę okolicy. 
Przejazd do Pompejów - miasta, które wciąż żyje 
w cieniu złowrogiego wulkanu. Zwiedzanie ruin 
starożytnego miasta. Przejazd na nocleg do ho-
telu w ok. Neapolu. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Salerno. 
Całodniowo wycieczka wzdłuż najpiękniejszego 

zakątka Kampanii - Wybrzeża Amalfi (ze wzglę-
du na warunki pogodowe, program będzie reali-
zowany statkiem lub autobusem). W programie 
wizyta w Amalfi, gdzie będziemy podziwiać naj-
słynniejszą katedrę na wybrzeżu. Następnie kon-
tynuujemy rejs do Positano - „pocztówkowego” 
miasteczka zawieszonego na skale. Wybrzeże 
Amalfitańskie zostało wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Po 
południu powrót do hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Neapolu. 
Zwiedzanie Neapolu, nieoficjalnej stolicy całego 
włoskiego południa. Zwiedzanie Galerii Umber-
ta I, Piazza del Plebiscito z Pałacem Królewskim, 
Teatro San Carlo oraz niepowtarzalnej starówki. 
Następnie przejazd autokarem, w trakcie któ-
rego będziemy podziwiać wspaniałą panoramę 
miasta i Zatoki Neapolitańskiej. W trakcie lun-
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chu proponujemy degustację tradycyjnej pizzy 
neapolitańskiej (degustacja płatna dodatkowo). 
Po południu przejazd do Caserty, zwiedzanie 
Palazzo Reale - Pałacu Królewskiego, który 
swoją wielkością i urodą dorównuje Wersalowi, 
spacer po ogrodach królewskich. Po południu 
powrót do hotelu. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przeprawa promowa 
na Capri. Wyspa zdobyła rozgłos już w  sta-
rożytności dzięki cesarzowi Tyberiuszowi, 
a w czasach późniejszych dzięki poetom, pisa-
rzom i malarzom. Rejs wzdłuż najpiękniejszego 
fragmentu wybrzeża wyspy. Po rejsie spacer 
po stolicy wyspy Capri, gdzie odwiedzimy 
słynne ogrody Augusta. A następnie przejazd 
busami do Anacapri, gdzie zaprosimy Państwa 
na niepowtarzalny spacer, który zakończymy 
w najpiękniejszej willi na wyspie - Axel Munthe. 

Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie 
Matery, zobaczymy unikatowe domostwa wy-
drążone w skale przypominające Kapadocję. 
Matera została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Dla chęt-
nych obiad regionalny (płatny dodatkowo). 
Następnie przejazd do Bari, gdzie spoczywa 
królowa Bona. Spacer po starówce: romańska 
katedra San Sabino, bazylika San Nicola z gro-
bowcem Bony Sforzy i średniowieczny normań-
ski zamek. Przejazd na nocleg do hotelu w ok. 
Alberobello (w tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, przejazd do bajkowe-
go Alberobello. Następnie spacer po tym nie-
zwykle urokliwym mieście, w trakcie którego 

zobaczymy „trulle” - cylindryczne, kamienne 
domy przypominające ule, zbudowane bez 
żadnej zaprawy. Następnie przejazd na nocleg 
do hotelu w ok. Amantea. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Kalabrii (w niektórych terminach transfer może 
odbywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 
8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby hotelo-
we rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą 
o 10:00.
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.  
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiekty 
„villaggio turistico” o charakterze wioski waka-
cyjnej, położone w miastach satelickich (30-65 
km do centrum), na trasach pomiędzy zwiedza-
nymi miastami. 7 rozpoczętych dób hotelowych: 
Lamezia di Terme/Cosenza/Amantea (2), Ne-
apol/Castellammare di Stabia (4), Alberobello 
(1). Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja 
lub bar. Pokoje: skromnie urządzone 2 i 3-oso-
bowe z  łazienkami. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne (pieczywo, masło, dżem, kawa, 
mleko) oraz za dopłatą obiadokolacje (możli-
we w pobliskiej włoskiej restauracji), napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Kalabrii w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób 
hotelowych), przejazdy klimatyzowanym auto-
karem, 7 śniadań kontynentalnych, za dopłatą 
obiadokolacje (6), program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota i  rezydenta podczas 
pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów 
komunikacją miejską (rejs na Capri i wzdłuż wy-
brzeża Amalfi), lokalnych przewodników, kosz-
tów rezerwacji biletów do zwiedzanych obiek-

tów, obsługi grupy w systemie TGS, podatków 
turystycznych. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie ok. 275 EUR/os. płatne pilotowi 
jako pakiet. Nie obejmuje podatków turystycz-
nych - łącznie dodatkowo ok. 9 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelach), dodatkowych posił-
ków i napoi, innych wydatków osobistych oraz 
wycieczek lokalnych: obiad regionalny w Mate-
rze ok. 40 EUR/os., degustacja pizzy neapolitań-
skiej ok. 30 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Zniżki obowiązują dla: 
- uczniów, studentów - bilety ulgowe za oka-
zaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej.
- niepełnosprawnych - bilety ulgowe/ bez-
płatne za okazaniem legitymacji ze stopniem 
inwalidztwa.

Pełna oferta wycieczek do Włoch 
z przedłużeniem pobytu w Kalabrii 
dostępna na stronie R.pl

CENA OD

2030 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

Poggio di Tropea 
***

od 1370 zł

Falkensteiner Club  
Funimation Calabria ****

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: WTO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2720 4049

Czerwiec od 2270 4130

Lipiec od 2249 4220

Sierpień od 2180 4220

Wrzesień od 2370 4220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2630 

Dopłata za pok. 1 os. od 319 

Dopłata za obiadokolacje od 195 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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W programie: Rzym i Watykan • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Florencja - malownicza stolica Toskanii • toskańskie perełki - Siena, 
San Gimigniano • antyczne Pompeje • Monte Cassino
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Kalabrii

Włochy – Rzym i Toskania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Lamezia di Terme, spotkanie z  pilotem. 
Transfer do hotelu w ok. Cosenza/ Lamezia Ter-
me, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Pompe-
jów - miasta, które do tej pory żyje w cieniu zło-
wrogiego Wezuwiusza. Wulkan z jednej strony 
przyczynił się do jego zniszczenia w 79 r. n.e., 
z drugiej jednak strony popiół wulkaniczny, któ-
ry zasypał Pompeje doskonale zakonserwował 
budowle i przedmioty, co sprawia, że rzymski 
układ miasta przetrwał do dzisiejszych czasów. 
Będzie także okazja do podziwiania panoramy 

Wezuwiusza. Możliwość realizacji wycieczki 
lokalnej do Neapolu (płatna dodatkowo). Prze-
jazd do hotelu na nocleg i obiadokolację w ok. 
Rzymu. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Watyka-
nu - najmniejszego pod względem powierzchni 
państwa świata. Zwiedzanie wyjątkowych 
Ogrodów Watykańskich jak również Muzeów 
Watykańskich, które są jednym z największych 
zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od an-
tyku po wiek dwudziesty. Ponadto w programie 
m.in. Kaplica Sykstyńska ze słynnymi freskami 
Michała Anioła oraz zwiedzanie Bazyliki św. 
Piotra, gdzie znajduje się grób św. Jana Pawła 
II. Powrót na nocleg i obiadokolację do hotelu. 
(Trasa ok. 150 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Rzymu. 
W  programie zwiedzania najbardziej znane 
zabytki miasta z czasów baroku: Plac i Schody 
Hiszpańskie, Plac Navona oraz słynna Fontanna 
di Trevi. Kolejnym etapem zwiedzania będą za-
bytki antyczne, przejdziemy śladami starożyt-
nych przez Panteon, Kapitol, Forum Romanum 
(centrum polityczne i towarzyskie starożytnego 
Rzymu), Koloseum (podziwiane z zewnątrz), 
kończąc spacer przy Łuku Konstantyna. Wcze-
snym popołudniem przejazd na nocleg do ho-
telu w ok. Chianciano Terme. (Trasa ok. 250 km). 
W tym dniu nie ma obiadokolacji; dla chętnych 
proponujmy przejazd na degustację regional-
nych serów toskańskich (dodatkowo płatne).
 Dzień 5  Śniadanie, przejazd i zwiedzanie 

stolicy Toskanii - Florencji. W programie: Kościół 
św. Krzyża ze wspaniale zachowanymi freska-
mi z XIV w. oraz grobowcami najsłynniejszych 
obywateli miasta (m.in. Michała Anioła), katedra 
z ogromną, ośmiokątną kopułą zaprojektowaną 
przez Brunelleschiego, plac miejski La Signoria 
oraz najsłynniejszy most miasta Ponte Vecchio. 
W programie również zwiedzanie słynnych Ka-
plic Medycejskich, gdzie będziemy mogli podzi-
wiać rzeźby Michała Anioła. Następnie powrót 
do hotelu w Chianciano Terme na obiadokolacje 
i nocleg. (Trasa ok. 165 km).
 Dzień 6  Śniadanie i przejazd do San Gimigna-
no - niezmienionego od średniowiecza miasta 
prywatnych wież, zwanego „Średniowiecznym 
Manhattanem”. Wieże pełniły funkcję obronną, 
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ale były również symbolem zamożności i zna-
czenia właściciela. Produkuje się tutaj doskonałe 
białe wino Vernaccia o orzechowym posmaku. 
Następnie zwiedzanie Sieny, średniowiecznego 
miasta znanego ze słynnego na całym świecie 
wyścigu konnego palio. Zwiedzanie głównego 
placu il Campo, który do dziś zachował swój 
charakterystyczny kształt muszli oraz gotyckiej 
katedry, która miała być największą katedrą 
Włoch. Powrót na nocleg do hotelu w ok. Chian-
ciano Terme (w tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu; dla chętnych proponujemy wieczór 
toskański z menu toskańskim oraz muzyką wło-
ską z dodatkową opłatą ok. 45 EUR/os.). (Trasa 
ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na południe. Po drodze wizyta 
w opactwie Benedyktynów, odwiedzimy rów-
nież cmentarz żołnierzy polskich, którzy polegli 
w słynnej bitwie pod Monte Cassino. Następnie 
przejazd malowniczymi regionami Włoch na 
obiadokolację i nocleg w ok. Cosenza/ Lamezia 
di Terme. (Trasa ok. 800 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Kalabrii (w niektórych terminach transfer może 
odbywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 
8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe 
rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00.
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-

nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. 
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiekty 
„villaggio turistico” o charakterze wioski wa-
kacyjnej, położone w miastach satelickich (ok. 
30-65 km do centrum), na trasach pomiędzy 
zwiedzanymi miastami. 7  rozpoczętych dób 
hotelowych: Lamezia di Terme/Cosenza (2), 
Rzym/Fiuggi (2), Chianciano Terme (3). Do 
dyspozycji Gości: recepcja, restauracja lub bar. 
Pokoje skromnie urządzone 2 i 3-osobowe z ła-
zienkami. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(pieczywo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za 
dopłatą obiadokolacje (możliwe w pobliskiej 
włoskiej restauracji), napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Do dyspozycji gości: recep-
cja, restauracja lub bar. Pokoje: skromnie urzą-
dzone 2 i 3-osobowe z łazienkami. Kategoria 
lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Kalabrii w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób 
hotelowych), przejazdy klimatyzowanym auto-
karem, 7 śniadań kontynentalnych, za dopłatą 
obiadokolacje (5; w dniach 1, 2, 3, 5, 7 imprezy), 
opiekę polskiego pilota i rezydenta podczas po-
bytu, program turystyczny j.w., ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-

pu do zwiedzanych obiektów, przejazdów ko-
munikacją miejską (metro w Rzymie), lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, obsługi grupy w syste-
mie TGS, podatków turystycznych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie ok. 235 EUR/
os. płatne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje 
podatków turystycznych - łącznie dodatkowo 
ok. 8 EUR/os. (płatne bezpośrednio w hotelach), 
dodatkowych posiłków i napoi, innych wydat-
ków osobistych oraz wycieczek lokalnych.
Wycieczki lokalne: degustacja toskańskich pro-
duktów regionalnych ok. 35 EUR/os., Neapol ok. 
15 EUR/os. (wycieczka odbywa się przy znacznej 
liczbie chętnych).
Zniżki obowiązują dla:
- uczniów, studentów - bilety ulgowe za oka-
zaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej.
- niepełnosprawnych - bilety ulgowe/ bez-

płatne za okazaniem legitymacji ze stopniem 
inwalidztwa.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

CENA OD

1920 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

Poggio di Tropea 
***

od 1370 zł

Falkensteiner Club  
Funimation Calabria ****

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: WTT

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2080 4099

Czerwiec od 1920 4199

Lipiec od 2020 4270

Sierpień od 1949 4270

Wrzesień od 2049 4049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 

Dopłata za pok. 1 os. od 299 

Dopłata za obiadokolacje od 180 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Włochy Kalabria Hotele w Kalabrii do imprez WTO, WTT

Położenie
Hotel położony w miejscowości Parghelia (ok. 1,5 km do centrum) 
na klifowym wybrzeżu La Pizzuta skąd rozciąga się imponujący 
widok na centrum Tropei (ok. 5 km, bus hotelowy: ok. 5 EUR/
os./2 strony), gdzie znajduje się mnóstwo urokliwych uliczek oraz 
sklepy, kafejki i restauracje serwujące doskonałe owoce morza. Do 
lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. Konieczność uiszczenia 
obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio w ho-
telu ok. 1,5 EUR/os./dzień (nie dotyczy dzieci do 16 lat).

Plaża
Ok. 1,5 km od piaszczysto-żwirowej plaży (bezpłatny bus ho-
telowy kilka razy dziennie). Bezpłatny serwis plażowy: 2 leżaki 
i parasol/pokój. Przy hotelu znajduje się dzika plaża.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar przy basenie (w godzinach 09:00-
19:00 i 20:00-24:00), basen z wydzielonym brodzikiem obo-
wiązkowe czepki kąpielowe (możliwość zakupu w barze przy 
basenie, cena ok. 3 EUR/czepek), ręczniki (pierwszy i każdo-
razowa wymiana ok. 3 EUR, kaucja zwrotna ok. 10 EUR), leżaki 

i parasole bezpłatnie (w miarę dostępności), taras słoneczny 
przy basenie.
Pokoje
116 apartamentów położonych w  3-piętrowych budynkach 
z bocznym widokiem na ogród lub na morze. Każdy apartament 
(dla max. 3 osób dorosłych i 1 dziecka na dostawce) wyposażony 
jest w: sypialnię, pokój dzienny z kanapą, łazienkę z prysznicem, 
suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf (kaucja zwrotna ok. 10 EUR/klucz 
do sejfu), lodówkę, balkon lub taras. Możliwość skorzystania 
z aneksu kuchennego (kuchenka i lodówka, ok. 70 EUR/tydz.). 
Na zapytanie i potwierdzenie łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 
5 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu (przy niewielkiej 
ilości gości posiłki są serwowane do stolika). Napoje do lunchu 
i obiadokolacji: 0,25 l wina oraz 0,5 l wody na osobę w cenie. 
Zimne napoje bezalkoholowe dostępne w barze przy basenie 
(kawa i herbata dodatkowo płatne) w godz. 10:00-22:00. Na-
poje alkoholowe oraz napoje butelkowane dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych: aqua aerobik, mini 
klub, zumba, tańce towarzyskie w sezonie: lipiec-sierpień. Ponad-
to: wielofunkcyjne mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, plac 
zabaw i mini klub dla dzieci w wieku 4-11 lat od połowy czerwca 
do połowy września (w języku włoskim).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji.
www.poggioditropea.it

Położenie
Hotel usytuowany w spokojnej miejscowości Santa Domenica 
di Ricadi na wzgórzu, zaledwie ok. 1 km od słynnej Tropei. Do 
historycznego centrum urokliwej Tropei, gdzie znajdują się liczne 
atrakcje, sklepy, kafejki, restauracje co godzinę dowozi bezpłatny 
bus hotelowy (płatny po godz. 19:00 ok. 1 EUR/os., po północy 
– ok. 3 EUR/os.). Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. Ko-
nieczność uiszczenia opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio 
w hotelu ok. 1,5 EUR/os./dzień powyżej 12 roku życia.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 1,5 km od piaszczysto-żwirowej plaży 
w centrum Tropei. Dojazd do plaży bezpłatnym busem hotelo-
wym w godz. 09:00-19:00. Bezpłatnie 1 parasol i 2 leżaki na pokój 
(od 4 rzędy, w miarę dostępności), ręczniki plażowe płatne (ok. 
5 EUR/dzień, 10 EUR /tydz.).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, winda, restauracja, 2 bary: przy basenie 
i w hotelu, taras na dachu z widokiem na panoramę okolicy, basen 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, ręczniki kąpielowe płatne 

(ok. 5 EUR/dzień, 10 EUR/tydz). Ponadto: sala telewizyjna, a za 
dodatkową opłatą: wynajem samochodów, rowerów, motocykli, 
łodzi.
Pokoje
Hotel oferuje 56 funkcjonalnie urządzonych pokoi, mieszczących 
się w 2 budynkach. Pokoje typu economy 2-os. (możliwość wsta-
wienia 1 dostawki), z widokiem na morze, położonych w budynku 
głównym i budynku bocznym. Pokoje wyposażone w: łazienkę 
z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon, 
sejf (płatny: ok. 2 EUR/dzień/pokój; depozyt ok. 5 EUR), mini lo-
dówkę, niewielki balkon ze stolikiem i krzesłami (nie w każdym 
pokoju). Na potwierdzenie i za dopłatą: łóżeczko dla dziecka do 
2 lat (ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne i obiadokolacje w formie bufetu (przy 
małej ilości gości obiadokolacje mogą być serwowane do stoli-
ka). W terminach do 01/06/2019 do obiadokolacji nielimitowana 
woda a w okresie 02/06 – 28/09/2019 do obiadokolacji nieli-
mitowana woda i soki. Za dopłatą (opcja full board plus) lunche 
również w formie bufetu, woda i soki w cenie, pozostałe napoje 
płatne dodatkowo. Raz w tygodniu hotel organizuje wieczór ka-
labryjski z degustacją typowych, regionalnych potraw.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Do dyspozycji gości: kort tenisowy 
(za dodatkową opłatą ok. 10 EUR/godz., konieczna rezerwacja), 
fitness, jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, piłkarzyki. 
Okazjonalnie wieczory z muzyką na żywo.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.orizzonteblu.it

Poggio di Tropea – Parghelia-Tropea 
Hotel położony na rozległym obszarze z przepięknym widokiem na miasto i morze. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu 
na przestronne i komfortowo wyposażone pokoje. Hotel w spokojnej okolicy, dla osób poszukujących bazy wypadowej do samodzielnego 
zwiedzania Kalabrii.

Kameralny hotel, którego głównymi atutami są dobra kuchnia oraz przyjemna, swobodna atmosfera, a także który może poszczycić się 
wspaniałymi widokami roztaczającymi się z tarasu przy basenie na panoramę Tropei, Capo Vaticano i Morze Tyrreńskie. Dodatkowy plus 
za bliskość Tropei – najpiękniejszego miasteczka w Kalabrii! Polecamy osobom szukającym wypoczynku w zacisznym miejscu.

Orizzonte Blu – Santa Domenica di Ricadi 

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ***
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Włochy Hotele w Kalabrii do imprez WTO, WTTKalabria

Położenie
Luksusowy hotel położony na wysokim brzegu w śródziem-
nomorskim ogrodzie, składający się z budynku głównego oraz 
z budynków bocznych o niskiej zabudowie. Ok. 1 km do histo-
rycznego centrum Tropei, gdzie znajduje się wiele restauracji, 
sklepów i pub’ów. Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. 
Obowiązkowy podatek turystyczny płatny bezpośrednio w hotelu 
ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od piaszczystej plaży (zjazd 2 win-

dami lub zejście schodami). Bezpłatny serwis plażowy 2 leżaki 
i 1 parasol/pokój. Bezpłatne ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna z tarasem, restauracja Le Ter-
razze, restauracja na plaży i 2 pizzerie (przy plaży i przy hotelu), 
2 bary, basen, brodzik dla dzieci. Bezpłatne leżaki i parasole przy 
basenie. Brak ręczników kąpielowych.
Pokoje
264 gustownie urządzone standardowe pokoje 2-os. (max. 1 do-
stawka). Większość pokoi w budynku głównym z widokiem na 

okolicę hotelu (pow. ok. 20 m2) lub na ogród (pow. ok. 23 m2). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, su-
szarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, czajnik, minibar (1 butelka wody/os./
dzień codziennie uzupełniana), większość z balkonem lub tara-
sem. Pokoje superior znajdują się w budynkach bocznych (pow. 
ok. 26 m2) z widokiem na ogród lub morze. Na potwierdzenie 
pokoje: rodzinne (pow. ok. 40 m2) w budynkach bocznych, dla 
2 osób dorosłych i max. 3 dzieci z dodatkową sypialnią i łazienką; 
pokoje deluxe (o pow. ok. 23 m2) posiadają dodatkowo prywatny 
taras z jacuzzi; pokoje 1-osobowe (pow. ok. 10 m2) bez balkonów. 
Płatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bufetu. 
Ponadto: pizzeria Bella, pizzeria i bar na plaży, bar główny i snack 
bar. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole (w wybranych ba-
rach w godz. 10:00-24:00), lody dla dzieci z mini klubu.
Program sportowy i animacyjny
Kort tenisowy, tenis stołowy, siatkówka plażowa, fitness, aero-
bik, aqua aerobik, dyskoteka (23:00-02:00), mini klub (dla dzieci 
w wieku 4-12 lat). Za dopłatą centrum SPA: sauna, łaźnia parowa, 
mała siłownia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.roccanettuno.com

Położenie
Kompleks usytuowany w spokojnej i urokliwej okolicy wśród 
bujnej roślinności śródziemnomorskiej. Ok. 15 km do Pizzo, gdzie 
znajdują się sklepy, restauracje, pizzerie (hotelowy bus 2 x na 
dzień, oprócz niedziel, ok. 5 EUR/os. w obie strony). Ok. 20 km 
do Lamezia di Terme. Obowiązkowy podatek turystyczny - płatny 
na miejscu - ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Hotel zlokalizowany przy piaszczysto-żwirowej plaży (z łagod-
nym zejściem do morza, przejście przez las piniowy) oddalonej 

od 300 do 500 m od hotelu w zależności od położenia pokoju. 
Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna i na plaży, 3 bary: bar główny, przy 
plaży i przy basenie. 2 baseny ze słodką wodą (dla aktywnych 
i relaksacyjny), brodzik dla dzieci (słodka woda), bezpłatne leżaki 
i parasole przy basenie. Ręczniki kąpielowe płatne ok. 16 EUR/
tydzień (z codzienną wymianą dodatkowo ok. 3 EUR/dzień). Po-
nadto za dodatkową opłatą: sklep, pomoc lekarska, wypożyczal-
nia samochodów, parking (bezpłatny, ilość miejsc ograniczona).

Pokoje
Obiekt dysponuje 580 pokojami standardowymi zlokalizowanymi 
w kilku budynkach na dwóch piętrach, rozmieszczonych w zie-
lonym ogrodzie (pokoje 2-os. o pow. ok. 18 m2, 3-os. o pow. ok. 
20 m2, 4-os. o pow. ok. 24 m2). W pokojach 4-os. dodatkowe 
łóżka to łóżko piętrowe lub dwie dostawki. Wszystkie pokoje tak 
samo wyposażone: łazienka (prysznic, WC, suszarka do włosów), 
centralnie sterowana klimatyzacja, TV Sat, telefon, sejf (ok. 2 EUR/
dzień), minibar (w części pokoi, konsumpcja dodatkowo płatna), 
balkon lub taras. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 
5 EUR/dzień) - wymagana wcześniejsza rezerwacja.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego 
bufetu. Ponadto: napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w ba-
rach w godzinach ich otwarcia. Za dodatkową opłatą – otwarte 
sezonowo: winobar Enoteca Calabrese pn.-pt., restauracja La 
Dolce Vita, bar Don’t tell Mamma.
Program sportowy i animacyjny
Hotel słynie z bardzo atrakcyjnych programów animacyjnych i bo-
gatego zaplecza sportowego: korty tenisowe (bezpłatne w ciągu 
dnia, dodatkowo płatne wieczorem i w nocy), tenis stołowy, bo-
iska sportowe bezpłatne w ramach zajęć animacyjnych, strzela-
nie z łuku, boccia, gimnastyka, aerobik, stretching, dyskoteka na 
plaży, siatkówka plażowa. Dodatkowo płatne: siłownia i centrum 
wellness. Dla dzieci: plac zabaw, mini disco, mini klub hotelowy 
oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem. Ponadto 
dodatkowo płatne: wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji oraz lobby hotelu.
www.gardencalabria.it

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea – Tropea 
Nowoczesny kompleks dla ceniących wypoczynek w luksusowym otoczeniu – to jeden z najlepszych hoteli w całej Kalabrii, wysoko oceniany 
na portalach społecznościowych. Największą zaletą hotelu są eleganckie pokoje, a także wysoki standard świadczonych usług i wyśmienita 
kuchnia. Doskonała oferta dla osób aktywnych, lubiących sport oraz dla rodzin z dziećmi. Do centrum Tropei zaledwie 15 minut pieszo.

Falkensteiner Club Funimation Calabria (ex. Garden Resort Calabria) – Pizzo 

Rozległy ośrodek w spokojnej okolicy - największy i jeden z niewielu o tak dobrym standardzie w całej Kalabrii. Doskonała oferta 
na wypoczynek dla osób aktywnych, lubiących sport oraz dla rodzin z dziećmi. Hotel w ofercie od wielu sezonów, cieszący się dobrymi 
opiniami naszych Gości. Polecamy dla osób, które oczekują od hotelu zapewnienia wszelkich atrakcji na jego terenie.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****



100

Europa Włochy

W programie: Wenecja - perła Adriatyku • Florencja - stolica Toskanii i renesansu • Rzym - historia Imperium • Watykan i wizyta przy grobie 
św. Jana Pawła II • Neapol - stolica południa • Pompeje - zaginione miasto • Capri • Asyż - miasto św. Franciszka
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Kampanii

Top Italia – Od Neapolu po Wenecję

Florencja

Asyż

Wenecja

Neapol
Pompeje

Capri

WŁOCHY

Rzym Watykan

Słowenia

C
h
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Austria

Korsyka

Sardynia

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Europa Włochy

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na www.R.pl/rozklady. 
Przylot do Neapolu, spotkanie z pilotem. Trans-
fer do hotelu w ok. Fiuggi. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Rzymu. 
Zwiedzanie wiecznego miasta rozpoczniemy 
od Watykanu: Bazylika św. Piotra, gdzie szcze-
gólnej uwadze polecamy Pietę Michała Anioła 
- wspaniały baldachim wykonany przez Berni-
niego oraz posąg św. Piotra. W programie także 
wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. Następnie 
zwiedzanie Rzymu barokowego, w programie 
m.in.: Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek, 
Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpań-
skimi oraz wizyta przy najsłynniejszej fontannie 
rzymskiej - di Trevi. W dalszej części programu 
zwiedzanie starożytnego Rzymu: Forum Roma-
num i Koloseum (podziwiane z zewnątrz). Czas 
wolny, a następnie przejazd na nocleg do hotelu 
ok. Chianciano Terme. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 3  Śniadanie, przejazd i zwiedzanie 
stolicy Toskanii - Florencji. W programie: Kościół 
św. Krzyża z wspaniale zachowanymi freskami 
z XIV w. oraz grobowcami najsłynniejszych oby-
wateli miasta (m.in. Michała Anioła), katedra 
z ogromną, ośmiokątną kopułą zaprojektowaną 
przez Brunelleschiego, plac miejski La Signoria 
oraz najsłynniejszy most miasta Ponte Vecchio. 
Następnie przejazd na nocleg do hotelu w ok. 
Padwy. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przyjazd do Wenecji 
na parking Tronchetto. Następnie rejs barką tu-
rystyczną na Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy 
San Marco, która skupia najważniejsze zabytki 
miasta: Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wie-
żę Dzwonniczą - najwyższą budowlę w mieście. 

Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście 
Rialto. Następnie czas wolny. Po południu rejs 
gondolami po kanałach weneckich. Wieczorem 
przejazd na nocleg do hotelu w ok. Ceseny. (Tra-
sa ok. 280 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Asyżu - miasta św. Francisz-
ka. Zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka: dolnej 
z grobowcem świętego oraz górnej z pięknymi 
freskami Giotta. Spacer po średniowiecznych, 
pełnych uroku uliczkach miasta. Następnie 
przejazd na nocleg do hotelu w ok. 
Neapolu. (Trasa ok. 560 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu 
przejazd i  zwiedzanie Ne-
apolu, stolicy południa 
Włoch. W programie spa-
cer po mieście, w trakcie 
którego zobaczymy Plac 
Municipio z Palazzo Reale 
i  Castel Nuovo. Kolejnym 
punktem programu będą Pom-
peje - antyczne miasto zasypane 
przez popiół podczas ogromnej erupcji Wezu-
wiusza w 79 r. Wieczorem powrót na nocleg do 
hotelu. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do portu 
i  przeprawa promem na malowniczą wyspę 
Capri. W programie na Capri: rejs wzdłuż wy-
brzeża wyspy, wjazd kolejką szynową na ok. 
400 m n.p.m. do centrum, a także spacer do 
kwiecistych ogrodów Augusta, skąd podziwiać 
będziemy piękną panoramę, słynne Faragliony 
(trzy wyłaniające się z morza skały) oraz Łuk 
Miłości - Arco del Amore. Wieczorem powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery:

• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu 
w Kampanii (w niektórych terminach trans-
fer może odbywać się przez lotnisko), pobyt 
w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby 
hotelowe rozpoczynają się o godz. 14:00, a koń-
czą o 10:00.
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów pro-
gramu może ulec zmianie lub odwróceniu. 

Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych, centrach histo-

rycznych i  innych obiektach 
turystycznych. Z uwagi na 
przepisy dotyczące ruchu 
turystycznego w  Rzymie 
przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środ-

ków komunikacji miejskiej. 
Taksy klimatyczne płatne na 

miejscu, bezpośrednio w hote-
lach. Podczas pobytu na Capri możli-

wość skorzystania z kąpieli morskich.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej, położone 
w miastach satelickich (30-65 km do centrum) 
lub obiekty „villaggio turistico” o  charakte-
rze wioski wakacyjnej, na trasach pomiędzy 
zwiedzanymi miastami. 7  rozpoczętych dób 
hotelowych: Neapol/Castellamare di Stabbia 
(3), Wenecja/ Padwa (1), Florencja/ Chianciano 
Terme (1), Fiuggi (1), ok. Ceseny (1). Do dyspo-
zycji gości: recepcja, restauracja lub bar. Pokoje: 
skromnie urządzone pokoje 2 i 3-osobowe z ła-
zienkami. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(pieczywo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za 
dopłatą obiadokolacje (możliwe w pobliskiej 
włoskiej restauracji), napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Kampanii w wybranym przez Państwa hote-
lu. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Wię-
cej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym 
autokarem, 7 śniadań kontynentalnych, za do-
płatą obiadokolacje (7), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota i rezydenta podczas 
pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejaz-

dów komunikacją miejską (w tym rejsu barką 
turystyczną i  gondolami w  Wenecji, metra 
w Rzymie, promu i rejsu na Capri), lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, obsługi grupy w syste-
mie TGS, podatków turystycznych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie ok. 245 EUR/
os. płatne obowiązkowo pilotowi jako pakiet. 
Nie obejmuje podatków turystycznych - łącznie 
dodatkowo ok. 7 EUR/os. (płatne bezpośrednio 
w hotelach), dodatkowych posiłków i napoi, 
innych wydatków osobistych oraz wycieczek 
lokalnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Zniżki obowiązują dla:
- uczniów, studentów - bilety ulgowe za oka-
zaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej.
- niepełnosprawnych - bilety ulgowe/ bez-
płatne za okazaniem legitymacji ze stopniem 
inwalidztwa.

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

Sabbiadoro 
****

od 1530 zł

Villaggio Selene Mare 
***+

od 1599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: RLT

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2570 3849

Czerwiec od 2020 4099

Lipiec od 1970 4130

Sierpień od 1999 4130

Wrzesień od 2120 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 

Dopłata za pok. 1 os. od 329 

Dopłata za obiadokolacje od 225 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Saluti Roma – Rzym i Watykan 
W programie: Watykan - Kaplica Sykstyńska i Ogrody Watykańskie• Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Fontanna di Trevi - barokowy skarb 
Rzymu • Schody Hiszpańskie i fontanna Barcaccia • antyczne Koloseum i Forum Romanum - architektoniczne cuda starożytności • Anioł Pański 
- spotkanie z Papieżem • Kwirynał - słynne rzymskie wzgórze • San Clemente - niepowtarzalna lekcja historii Rzymu

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Rzymu, transfer do hotelu, czas wol-
ny. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie miasta, 
które rozpoczniemy od jego części starożytnej. 
Odwiedzimy Kościół San Clemente i zejdziemy do 
poziomu z IV w., a potem jeszcze niżej do domu 
konsula Flawiusza Klemensa z I w.n.e. Następnym 
punktem programu będzie wizyta w Koloseum 
(zwiedzanie także wewnątrz) i na Forum Roma-
num. Udamy się również na wzgórze Kapitol, 
a zwiedzanie zakończymy w Panteonie, który 
jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z cza-
sów starożytnego Rzymu. Czas wolny, w trakcie 
którego dla chętnych wieczór włoski w stylowej 
rzymskiej restauracji z fragmentem przedstawie-
nia operetkowego (płatny dodatkowo). Późnym 
wieczorem powrót do hotelu na nocleg (prze-
jazdy komunikacją miejską, w tym dniu nie ma 
obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 12 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Watyka-
nu. W programie: Ogrody Watykańskie, które 

są najbardziej urokliwym i niepowtarzalnym 
miejscem w samym sercu Watykanu, Muzea 
Watykańskie ze słynną Kaplicą Sykstyńską, 
Bazylika św. Piotra, a także wizyta przy grobie 
św. Jana Pawła II. Czas wolny, a dla chętnych 
lunch (płatny dodatkowo). Następnie wieczor-
ny spacer po dzielnicy Transtevere (Zatybrze). 
Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg 
(przejazdy komunikacją miejską, w tym dniu nie 
ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Watyka-
nu, gdzie będziemy uczestniczyć w niedzielnym 
nabożeństwie Anioł Pański (podczas pobytu Pa-
pieża w Rzymie). Następnie zwiedzanie Rzymu 
barokowego: Plac Navona, Plac Hiszpański, Fon-
tanna di Trevi, Kwirynał, zwiedzanie zakończymy 
na Placu Barberini ze słynną Fontanną Trytona. 
Czas wolny i powrót do hotelu na nocleg (prze-
jazdy komunikacją miejską). (Trasa ok. 15 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. (Trasa ok. 60 km). 
Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 

historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-
nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. 
Uwaga! W okresie Wielkanocy Ogrody Waty-
kańskie są zamknięte dla zwiedzających. 
Uwaga! 29.06.2021 r. i 15.08.2021 r. Muzea Wa-
tykańskie wraz z Ogrodami Watykańskimi są 
zamknięte dla zwiedzających. W zamian zwie-
dzanie Zamku Anioła. 
HOTELE
Hotel **/*** klasy turystycznej, położony w po-
bliżu stacji metra lub lokalnej komunikacji 
miejskiej z dogodnym dojazdem do centrum 
i  głównych atrakcji turystycznych Rzymu (4 
rozpoczęte doby hotelowe). Do dyspozycji go-
ści: recepcja, restauracja lub bar. Pokoje: dwu-
osobowe (możliwość dostawki) z łazienkami. 
Ponadto telefon, TV Sat., minibar (konsumpcja 
płatna dodatkowo) i sejf. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne (pieczywo, masło, dżem, kawa, 
mleko) oraz za dopłatą obiadokolacje (możli-
we w pobliskiej włoskiej restauracji), napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: bezpośredni 
przelot samolotem do/z Rzymu, opłaty lot-
niskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w hotelu **/*** (4 rozpoczęte 
doby hotelowe), 4 śniadania kontynentalne, za 
dopłatą obiadokolacje (2), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów 

komunikacją miejską, lokalnych przewodników, 
kosztów rezerwacji biletów do zwiedzanych 
obiektów, obsługi grupy w systemie TGS, podat-
ków turystycznych. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie ok. 215 EUR/os. płatne pilotowi 
jako pakiet. Nie obejmuje podatków turystycz-
nych - łącznie dodatkowo ok. 40 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelu), dodatkowych posiłków 
i napoi, innych wydatków osobistych oraz wy-
cieczek lokalnych: wieczór włoski z fragmentem 
operetki w Rzymie ok. 40 EUR/os., lunch ok. 
40 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

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

Kod imprezy: RLO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2130 3349

Maj od 2149 3349

Czerwiec od 2130 3349

Lipiec od 1970 3130

Sierpień od 1970 3130

Wrzesień od 2149 3430

Październik od 2099 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Dopłata za pok. 1 os. od 570 

Dopłata za kolacje od 135 

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System 

5
dni
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Roma & Vaticano – Doppio Italiano

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Rzymu, transfer do hotelu, czas wol-
ny. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Watykanu. 
W programie: Ogrody Watykańskie, które są naj-
bardziej urokliwym i niepowtarzalnym miejscem 
w samym sercu Watykanu, Muzea Watykańskie 
ze słynną Kaplicą Sykstyńską, Bazylika św. Pio-
tra, a także wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. 
Czas wolny, a dla chętnych kolacja (menu rzym-
skie, płatna dodatkowo). Wieczorem powrót na 
nocleg do hotelu. (Trasa ok. 8 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do centrum 
Rzymu. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 
Panteonu - symbolu starożytności. Następnym 
punktem spaceru będzie wzgórze Kapitol, gdzie 
odwiedzimy najstarsze muzeum miasta - Muzea 
Kapitolińskie. Będziemy mogli przenieść się we 
wspaniały świat rzeźb antycznych, zobaczymy 
m.in. słynną wilczycę Rzymu. Kolejno: Forum 
Romanum, Palatyn i Koloseum (zwiedzanie tak-
że wewnątrz). Zwiedzanie zakończymy w Ba-
zylice św. Klemensa z XII w. Zejdziemy tam do 
poziomu z IV w., a potem jeszcze niżej do domu 
konsula Flawiusza Klemensa z I w. po Chrystu-
sie. Czas wolny, w trakcie którego dla chętnych 
wieczór włoski w stylowej rzymskiej restauracji 
z fragmentem przedstawienia operetkowego 
(płatny dodatkowo). Późnym wieczorem po-
wrót na nocleg do hotelu. (Trasa ok. 12 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Watykanu, 
gdzie będziemy uczestniczyć w audiencji gene-
ralnej lub nabożeństwie Anioł Pański. Następnie 
przejazd metrem do Schodów Hiszpańskich, 
gdzie rozpoczniemy wspaniały spacer po Rzy-

mie barokowym. W programie: Piazza Barberini 
ze wspaniałą Fontaną Trytona, Wzgórze Kwirynał 
ze swoją bogatą historią - znajdują się tutaj m.in. 
słynne Kościoły: św. Karola Boromeusza i św. An-
drzeja (grób św. Stanisława Kostki), a także Pałac 
Prezydenta Republiki Włoskiej (niegdyś rezy-
dencja królewska, a jeszcze wcześniej papieska). 
W dalszej części programu słynne fontanny: di 
Trevi i Czterech Rzek na Placu Navona. 
Wreszcie Campo dei Fiori, z któ-
rego przejdziemy starożytnym 
mostem Ponte Sisto do nie-
zwykle urokliwej dzielnicy 
Rzymu - Trastevere (Za-
tybrze). Powrót do hotelu 
i nocleg. (Trasa ok. 12 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu 
przejazd do centrum miasta. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od 
Wzgórza Eskwilin, gdzie znajduje się 
Bazylika Patriarchalna Matki Bożej Większej. 
Następnie przejdziemy na Lateran, gdzie zwie-
dzimy Katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana i św. 
Schody. W dalszej części programu Katakum-
by św. Kaliksta, gdzie znajduje się nekropolia 
pierwszych chrześcijan. Po południu przejazd na 
Piazza Republika, gdzie znajduje się Kościół św. 
Marii od Aniołów, który został przebudowany 
przez Michała Anioła z ruin Term Dioklecjana. 
Na zakończenie dnia wizyta w Kościele Santa 
Maria Della Vittoria, gdzie będziemy podziwiać 
wspaniałą rzeźbę Berniniego „Ekstazę św. Tere-
sy”. Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Bazyliki 
św. Pawła za Murami. Następnie Awentyn - wej-
dziemy do Bazyliki św. Sabiny z V w. (kaplica 
poświęcona św. Jackowi Odrowążowi) oraz na 
Plac Kawalerów Maltańskich - tam zaskoczy 

nas niezwykły widok przez dziurkę od klucza 
w  bramie ich siedziby - zobaczymy kopułę 
Bazyliki Św. Piotra! W dalszej części programu 
słynne Usta Prawdy, znane z filmu „Rzymskie 
Wakacje”, a  więc chwila prawdy. Następnie 
przejdziemy do dzielnicy żydowskiej - Getto, 
powstałej w XVI w., odwiedzimy słynną Wyspę 
na Tybrze, a spacer zakończymy na Largo di 

Torre Argentina, gdzie znajdują się 
pozostałości świątyń z  okresu 

Republiki Rzymskiej, (dzisiaj 
także dom dla miejsco-
wych kotów). Czas wolny. 
Wieczór włoski z muzyką 
(menu rzymskie, płatne 
dodatkowo). Późnym wie-

czorem powrót na nocleg 
do hotelu. (Trasa ok. 15 km).

 Dzień 7  Po śniadaniu, wy-
kwaterowanie z hotelu i transfer na 

lotnisko. (Trasa ok. 60 km). Przylot do War-
szawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-
nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. Obiadokolacje płatne 
dodatkowo na miejscu. 
Uwaga! W okresie Wielkanocy Ogrody są za-
mknięte dla zwiedzających. 
Uwaga! W dniach 29.06 2021 r. i 15.08.2021 r. 
Muzea Watykańskie wraz z Ogrodami są za-
mknięte dla zwiedzających. W zamian realizo-
wane będzie zwiedzanie Zamku Anioła.

HOTELE
Hotel **/ *** klasy turystycznej, położony 
w pobliżu stacji metra lub lokalnej komunikacji 
miejskiej z dogodnym dojazdem do centrum 
i głównych atrakcji turystycznych Rzymu. Do 
dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar. 
Hotel akceptuje karty kredytowe. Pokoje: dwu-
osobowe (możliwość dostawki) z łazienkami. 
Ponadto telefon, TV Sat., minibar (konsumpcja 
płatna dodatkowo) i sejf. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne (pieczywo, masło, dżem, kawa, 
mleko) oraz za dopłatą obiadokolacje (możli-
we w pobliskiej włoskiej restauracji), napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/ ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: bezpośredni prze-
lot samolotem do/z Rzymu, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowa-
nie w hotelu **/*** (6 rozpoczętych dób hote-
lowych), 6 śniadań kontynentalnych, za dopłatą 
obiadokolacje (3) w dniach 1, 4 i 5, program tu-
rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów 
komunikacją miejską, lokalnych przewodników, 
kosztów rezerwacji biletów do zwiedzanych 
obiektów, obsługi grupy w systemie TGS, podat-
ków turystycznych. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie ok. 255 EUR/os. płatne pilotowi 
jako pakiet. Nie obejmuje podatków turystycz-
nych - łącznie dodatkowo ok. 50 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelu), dodatkowych posiłków 
i napoi, innych wydatków osobistych oraz wycie-
czek lokalnych: wieczór z fragmentem operetki 
w Rzymie ok. 45 EUR/os., kolacja w dniu 3 ok. 40 
EUR/os., wieczór włoski ok. 45 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

W programie: Watykan - Bazylika św. Piotra, Muzea i Ogrody Watykańskie • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Fontanna di Trevi - barokowy 
skarb Rzymu • Schody Hiszpańskie i Fontanna Barcaccia • Koloseum, Palatyn i Forum Romanum - architektoniczne cuda starożytności • Muzea 
Kapitolińskie - Marek Aureliusz i Wilczyca • Kwirynał i Awentyn - słynne rzymskie wzgórza • San Clemente - niepowtarzalna lekcja historii Rzymu 

• Katakumby św. Kalista - starożytna nekropolia • Rzymskie Bazyliki • Usta prawdy - chwila prawdy • Trastevere - wyjątkowa rzymska dzielnica

7
dni

CENA OD

2180 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: RLV

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2399 3899

Maj od 2380 3930

Czerwiec od 2380 3930

Lipiec od 2180 3599

Sierpień od 2249 3599

Wrzesień od 2420 3970

Październik od 2380 3930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2330 

Dopłata za pok. 1 os. od 940 

Dopłata do obiadokolacji od 195 

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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Europa Włochy

W programie: VRX: nocleg tranzytowy na terenie Włoch - zwiedzanie po nocnym wypoczynku • Wenecja - rejs gondolami po Canale Grande 

• Florencja - stolica Toskanii i Renesansu • Most Złotników • Rzym - potęga Imperium • Watykan • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich 

• Asyż - miasto św. Franciszka

Włoski niezbędnik

Florencja

WŁOCHY Wenecja

Rzym

Asyż

Korsyka

Sardynia

Chorwacja

Słowenia

Szwajcaria Austria

      –› Tour Guide System 

7
dni



105

Europa Włochy

 Dzień 1  VRO. Wyjazd z Polski według roz-
kładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Po 
drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 
950 km).
VRX. Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym wie-
czorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udi-
ne (w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). 
Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa 
ok. 950 km).
 Dzień 2  VRO. W godzinach porannych przy-
jazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni lub 
Tronchetto. Następnie rejs barką turystyczną na 
Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy San Marco, 
która skupia najważniejsze zabytki miasta: Ba-
zylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonni-
czą - najwyższą budowlę w mieście. Zwiedzanie 
zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Na-
stępnie czas wolny. Po południu rejs gondolami 
po kanałach weneckich. Wieczorem przejazd do 
hotelu w ok. Wenecji. (Trasa ok. 100 km).
VRX. Śniadanie, w godzinach porannych przy-
jazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni lub 
Tronchetto. Następnie rejs barką turystyczną na 
Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy San Marco, 
która skupia najważniejsze zabytki miasta: Ba-
zylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonni-
czą - najwyższą budowlę w mieście. Zwiedzanie 
zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Na-
stępnie czas wolny. Po południu rejs gondolami 
po kanałach weneckich. Wieczorem przejazd do 
hotelu w ok. Wenecji. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, przejazd do Florencji, gdzie zobaczymy 
Kościół św. Krzyża z nagrobkami sławnych Flo-
rentyńczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy Most 
Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore przy-
krytą wspaniałą kopułą zaprojektowaną przez 
Brunelleschiego oraz najstarszy budynek miasta, 

czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne 
Rajskie Wrota. Czas wolny, podczas którego bę-
dzie możliwość realizacji wycieczki lokalnej do 
Padwy (płatna dodatkowo). Przejazd do hotelu 
w ok. Chianciano Terme. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Watykanu. 
Zwiedzanie Muzeów Watykańskich, gdzie znaj-
dują się jedne z największych zbiorów sztuki 
na świecie z eksponatami od antyku po wiek 
dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słyn-
nymi freskami Michała Anioła. Następnie wizyta 
w Bazylice św. Piotra, gdzie szczególnej uwadze 
polecamy Pietę Michała Anioła - wspaniały bal-
dachim wykonany przez Berniniego, posąg św. 
Piotra, jak również wizytę przy grobie św. Jana 
Pawła II. Na zakończenie dnia proponujemy 
wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny 
dodatkowo). Późnym wieczorem przejazd do 
hotelu w ok. Rzymu (w tym dniu nie ma obia-
dokolacji w hotelu). (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Śniadanie, przejazd do Rzymu. 
Zapraszamy na wyjątkowy spacer po centrum 
historycznym miasta. Zwiedzanie rozpocznie-
my od barokowej części miasta: Plac Navona, 
Plac Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie 
łodzi, Schody Hiszpańskie z kaskadą balustrad 
i balkonów oraz słynną Fontanną di Trevi. Ko-
lejno zobaczymy zabytki antyczne, przejdziemy 
śladami starożytnych Rzymian przez Panteon, 
Kapitol, Forum Romanum, Koloseum (podzi-
wiane z  zewnątrz) i  Łuk Konstantyna. Wie-
czorem powrót do hotelu w ok. Rzymu. (Trasa 
ok. 150 km). W tym dniu możliwość realizacji 
fakultetu na Monte Cassino (dodatkowo płatne).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do Asyżu - miasta 
św. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki św. 
Franciszka: kościół dolny z grobowcem świętego 
oraz górny z pięknymi freskami Giotta. Krótki 
spacer po średniowiecznych, pełnych uroku 
uliczkach miasta. Następnie wyjazd do Polski. 
Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa 
ok. 1350 km).
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w  godzinach 
przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-
nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiek-
ty „villaggio turistico” o  charakterze wioski 
wakacyjnej, położone w miastach satelickich 

(30-65 km do centrum), na trasach pomiędzy 
zwiedzanymi miastami. 4* rozpoczęte doby ho-
telowe: Wenecja/Lido di Jesolo/Padwa (1), Flo-
rencja/Chianciano Terme (1), Rzym/
Fiuggi (2). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja lub bar. 
Pokoje: Skromnie urządzo-
ne pokoje 2  i  3-osobowe 
z łazienkami. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne 
(pieczywo, masło, dżem, 
kawa, mleko) oraz za do-
płatą obiadokolacje (możliwe 
w pobliskiej włoskiej restaura-
cji), napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
*Dla imprezy VRX dodatkowy nocleg tranzyto-
wy na terenie Włoch/Udine (1).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach (4 rozpo-
częte doby hotelowe lub 5 dla VRX), 4 śniadania 
kontynentalne (5 dla VRX), za dopłatą kolacje 
(3), program turystyczny jw., opiekę polskiego 
pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejaz-
dów komunikacją miejską (w tym rejsu barką 
turystyczną i gondolami w Wenecji oraz metra 
w Rzymie), lokalnych przewodników, kosztów 
rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów, 
obsługi grupy w systemie TGS, podatków tu-

rystycznych. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w  programie ok. 175 EUR/os. płatne obo-
wiązkowo pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje 

podatków turystycznych - łącznie 
dodatkowo ok. 8 EUR/os. (płat-

ne bezpośrednio w hotelach), 
dodatkowych posiłków 

i napoi, innych wydatków 
osobistych oraz wycieczek 
lokalnych.
Wycieczki lokalne: wie-

czór włoski w  Rzymie 
ok. 40  EUR/os., Padwa ok. 

20 EUR/os., Monte Cassino ok. 
30 EUR/os. (wycieczki odbywają się 

przy znacznej liczbie chętnych). 
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Uwaga! 29.06. i  15.08. Muzea Watykańskie 
wraz z Ogrodami zamknięte dla zwiedzających. 
W zamian realizacja Zamku Anioła lub innego 
obiektu muzealnego/sakralnego.
Zniżki obowiązują dla:
- uczniów, studentów - bilety ulgowe za oka-
zaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej.
- niepełnosprawnych - za okazaniem legityma-
cji ze stopniem niepełnosprawności. 
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

CENA OD

1149 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: VRX

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1299 2199

Kwiecień od 1249 2199

Maj od 1270 2099

Czerwiec od 1249 2230

Lipiec od 1299 2299

Sierpień od 1299 2270

Wrzesień od 1230 2170

Październik od 1149 2070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1349 

Dopłata za pok. 1 os. od 240 

Dopłata za obiadokolacje od 100 

więcej na: R.plwięcej na: R.pl

CENA OD

799 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: VRO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1149 2049

Kwiecień od 1120 2070

Maj od 1170 1999

Czerwiec od 1149 2049

Lipiec od 1199 2099

Sierpień od 1199 2099

Wrzesień od 1249 2099

Październik od 799 1899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 999 

Dopłata za pok. 1 os. od 150 

Dopłata za obiadokolacje od 100 
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Europa Włochy

W programie: WKY: nocleg tranzytowy na terenie Włoch - zwiedzanie po nocnym wypoczynku • Wenecja - perła Adriatyku • Piza - Krzywa Wieża 

• Florencja - stolica Toskanii i renesansu • Rzym - historia Imperium • Watykan i wizyta przy grobie św. Jana Pawła II • Rezerwacja do Muzeów 
Watykańskich • Neapol - stolica południa • Pompeje - zaginione miasto • Capri • Asyż - miasto św. Franciszka

Włochy klasyczne

 Dzień 1  WKO. Wyjazd z Polski według roz-
kładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Po 
drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km).
WKY. Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym wie-
czorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udi-
ne (w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). 
Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa 
ok. 950 km).
 Dzień 2  WKO. W  godzinach porannych 
przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbio-
ni lub Tronchetto, a następnie rejs barką tury-
styczną na Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy 
San Marco, która skupia najważniejsze zabytki 
miasta: Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wie-
żę Dzwonniczą - najwyższą budowlę w mieście. 
Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście 
Rialto. Następnie czas wolny. Po południu rejs 
gondolami po kanałach weneckich. Wieczo-

rem przejazd do hotelu w ok. Wenecji. (Trasa 
ok. 100 km).
WKY. Śniadanie, w godzinach porannych przy-
jazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni lub 
Tronchetto, a następnie rejs barką turystyczną na 
Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy San Marco, 
która skupia najważniejsze zabytki miasta: Ba-
zylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonni-
czą - najwyższą budowlę w mieście. Zwiedzanie 
zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Na-
stępnie czas wolny. Po południu rejs gondolami 
po kanałach weneckich. Wieczorem przejazd do 
hotelu w ok. Wenecji. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Pizy, uro-
kliwego miasta przeżywającego swój rozkwit 
w  średniowieczu. W  programie zwiedzanie 
Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z kate-
drą o przepięknej wielopoziomowej fasadzie, 
koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża, 
czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana 
prawie przez 200 lat (cmentarz i Krzywa Wieża 
podziwiane z zewnątrz). Możliwość realizacji 
wycieczki lokalnej do Lukki lub Padwy (płatne 
dodatkowo). Przejazd na nocleg do hotelu w ok. 
Montecatini Terme. (Trasa ok. 350 km). 
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, przejazd do Florencji, gdzie zobaczymy 
Kościół św. Krzyża z  nagrobkami sławnych 
Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy 
Most Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore 
przykrytą wspaniałą kopułą zaprojektowaną 
przez Brunelleschiego oraz najstarszy budynek 
miasta czyli Baptysterium, do którego prowadzą 
słynne Rajskie Wrota. Następnie czas wolny. Po 
południu przejazd na nocleg w ok. Rzymu. (Tra-
sa ok. 400 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Watyka-
nu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich (jedne-

go z największych zbiorów sztuki na świecie 
z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty) 
oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami 
Michała Anioła. Następnie wizyta w Bazylice 
św. Piotra, gdzie szczególnej uwadze poleca-
my Pietę Michała Anioła, wspaniały baldachim 
wykonany przez Berniniego, posąg św. Piotra 
jak również wizytę przy grobie św. Jana Pawła 
II. Na zakończenie dnia proponujemy wieczór 
włoski w stylowej restauracji (płatny dodat-
kowo). Późnym wieczorem przejazd do hotelu 
w ok. Rzymu (w tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Rzymu. 
W tym dniu zapraszamy na wyjątkowy spacer 
po Rzymie. Odwiedzimy część barokową: Plac 
Navona, Plac Hiszpański z fontanną Barcaccia 
w kształcie łodzi, Schody Hiszpańskie z kaskadą 
balustrad i balkonów oraz słynną Fontanną di 

Trevi. W dalszej części dnia zobaczymy zabytki 
antyczne - przejdziemy śladami starożytnych 
Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum Roma-
num, Koloseum (podziwiane z zewnątrz), koń-
cząc spacer przy Łuku Konstantyna. Wieczorem 
powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Neapolu. W Neapolu, stolicy 
południa Włoch, odbędziemy spacer po mieście, 
w trakcie którego zobaczymy Plac Municipio 
z Palazzo Reale i Castel Nuovo. Kolejnym punk-
tem programu będą Pompeje - antyczne miasto 
zasypane przez popiół podczas ogromnej erupcji 
Wezuwiusza w 79 r. Wieczorem zakwaterowanie 
w hotelu w ok. Neapolu. (Trasa ok. 225 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przeprawa promem na malowniczą wyspę 
Capri. W programie rejs wzdłuż wybrzeża wy-
spy, wjazd kolejką szynową na ok. 400 m n.p.m. 
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do centrum, a  także spacer po kwiecistych 
ogrodach Augusta, skąd podziwiać będziemy 
piękną panoramę - widok na słynne Faraglioni 
(wyłaniające się z morza skały) oraz Łuk Mi-
łości - Arco dell’ amore. Po południu przejazd 
w ok. Rzymu, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
(Trasa ok. 200 km). Na powrocie proponujemy 
wycieczkę fakultatywną na Monte Cassino (do-
datkowo płatna).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do Asyżu - miasta 
św. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki św. 
Franciszka: kościół dolny z grobowcem święte-
go oraz górny z pięknymi freskami Giotta. Krót-
ki spacer po średniowiecznych, pełnych uroku 
uliczkach miasta. Następnie przejazd do Polski. 
Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa 
ok. 1350 km).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 

przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-
nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach. Podczas pobytu na 
Capri możliwość skorzystania z kąpieli morskich.
HOTELE
Hotele **/ *** klasy turystycznej lub obiekty 
„villaggio turistico” o charakterze wioski waka-
cyjnej, położone w miastach satelickich (30-65 
km do centrum), na trasach pomiędzy zwiedza-
nymi miastami. 7 lub 8* rozpoczętych dób ho-
telowych: Wenecja/ Lido di Jesolo/ Padwa (1), 
Florencja/ Montecatini Terme (1), Neapol/ Ca-

stellammare di Stabia/ Sorento (1), Rzym/ Fiug-
gi (4). Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja 
lub bar. Pokoje: skromnie urządzone po-
koje 2 i 3-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: śniadania konty-
nentalne (pieczywo, masło, 
dżem, kawa, mleko) oraz 
za dopłatą obiadokolacje 
(możliwe w  pobliskiej 
włoskiej restauracji), na-
poje do obiadokolacji płat-
ne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: **/ ***. 
* Dla imprezy WKY nocleg tran-
zytowy na terenie Włoch/ Udine/Por-
denone (1)
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w  hotelach (7 roz-
poczętych dób hotelowych lub 8 dla imprezy 
WKY), 7 śniadań kontynentalnych (8 dla im-
prezy WKY), za dopłatą kolacje (6), program 
turystyczny j.w., opiekę polskiego pilota, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejaz-
dów komunikacją miejską (w tym rejsu barką 
turystyczną i  gondolami w  Wenecji, metra 
w Rzymie), lokalnych przewodników, kosztów 
rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów, 
obsługi grupy w systemie TGS, podatków tu-

rystycznych. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie ok. 275 EUR/os. płatne obowiąz-

kowo pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje 
podatków turystycznych - łącz-

nie dodatkowo ok. 12 EUR/
os. (płatne bezpośrednio 

w hotelach), dodatkowych 
posiłków i  napoi, innych 
wydatków osobistych oraz 
wycieczek lokalnych.

Wycieczki lokalne: wieczór 
włoski w Rzymie ok. 40 EUR/

os. oraz wycieczki odbywające 
się przy znacznej liczbie chętnych: 

Padwa ok. 20 EUR/os., Lukka ok. 30 EUR/
os. Monte Cassino ok. 30 EUR/os.
Uwaga! 29.06. i  15.08. Muzea Watykańskie 
wraz z Ogrodami zamknięte dla zwiedzających. 
W zamian realizacja Zamku Anioła lub innego 
obiektu muzealnego/sakralnego.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Zniżki obowiązują dla: 
- uczniów, studentów - bilety ulgowe za oka-
zaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej.
- niepełnosprawnych - bilety ulgowe/ bezpłatne 
za okazaniem legitymacji/orzeczenia ze stop-
niem niepełnosprawności.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

CENA OD

1480 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: WKY

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1570 2899

Kwiecień od 1599 2899

Maj od 1549 2699

Czerwiec od 1580 2849

Lipiec od 1649 2970

Sierpień od 1649 2970

Wrzesień od 1580 2849

Październik od 1480 2699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1730 

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

Dopłata za obiadokolacje od 200 

więcej na: R.plwięcej na: R.pl

CENA OD

1420 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: WKO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1520 2699

Kwiecień od 1499 2699

Maj od 1480 2630

Czerwiec od 1499 2730

Lipiec od 1580 2799

Sierpień od 1549 2799

Wrzesień od 1520 2630

Październik od 1420 2570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 

Dopłata za pok. 1 os. od 299 

Dopłata za obiadokolacje od 180 
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W programie: Wenecja - królowa Laguny • Mediolan - stolica mody • Piza - Krzywa Wieża • Florencja - stolica renesansu • Watykan - państwo 
papieskie • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Rzym - serce Imperium • Caserta - Wersal Południa • Neapol - stolica Kampanii 

• Pompeje • Sycylia - Taormina i Etna • Alberobello - bajkowe miasto • San Giovanni Rotondo - wspomnienie o Ojcu Pio 

• San Marino - najstarsza republika świata

Włochy i Sycylia – Szlakiem pomarańczy - Dla wygodnych

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym wie-
czorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udine 
(w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). Po 
drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km).
 Dzień 2  Śniadanie, w godzinach porannych 
przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni 
lub Tronchetto, następnie rejs barką turystycz-
ną na Plac św. Marka. Spacer po dzielnicy San 
Marco, która skupia najważniejsze zabytki mia-
sta: Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę 
Dzwonniczą - najwyższą budowlę w mieście. 
Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście 
Rialto. Następnie czas wolny. Po południu rejs 
gondolami po kanałach weneckich i  Canale 
Grande. Wieczorem przejazd do hotelu w ok. 
Wenecji. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Mediola-
nu, stolicy Lombardii. Dzień rozpoczniemy wi-
zytą na Placu Katedralnym, gdzie znajduje się 
wspaniała gotycka katedra zwana „poematem 
w marmurze”. Następnie przejdziemy Galerią 
Vittorio Emanuele II - eleganckim wielopiętro-
wym pasażem, który poprowadzi nas do naj-
słynniejszej opery świata - La Scali. Zwiedzanie 
miasta zakończymy przy Castello Sforzesco 
- imponującym zamku władcy Mediolanu Lu-
dovicu Sforzy. Czas wolny. Przejazd na nocleg 
do hotelu w ok. Acqui Terme. (Trasa ok. 425 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Pizy, urokliwego miasta potężnej 
Republiki Morskiej. W programie zwiedzanie 
Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów), gdzie 
znajduje się katedra o  przepięknej wielopo-

ziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz 
słynna Krzywa Wieża, czyli dawna katedralna 
dzwonnica, budowana przez blisko 200 lat 
(cmentarz i  Krzywa Wieża podziwiane z  ze-
wnątrz). Następnie będziemy mieć okazję do 
skosztowania typowego, aromatycznego, wło-
skiego espresso, w jednej z pizańskich kafejek. 
Po południu udamy się na degustację typowych 
toskańskich produktów. Możliwość realizacji 
wycieczki lokalnej do Lucca (płatna dodatkowo). 
W godzinach wieczornych przyjazd na nocleg do 
hotelu w ok. Montecatini Terme (w tym dniu nie 
ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 275 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Florencji, 
gdzie zobaczymy Kościół św. Krzyża z nagrobka-
mi sławnych Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, 
malowniczy Most Złotników, Katedrę Santa Ma-

ria del Fiore przykrytą wspaniałą kopułą zapro-
jektowaną przez Brunelleschiego oraz najstarszy 
budynek miasta, czyli Baptysterium, do którego 
prowadzą słynne Rajskie Wrota. Następnie czas 
wolny. Po południu przejazd na nocleg do hotelu 
w ok. Rzymu. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Rzymu 
i Watykanu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich 
(jednego z najczęściej odwiedzanych muzeów 
na świecie, ze zbiorami od antyku po wiek 
dwudziesty) oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słyn-
nymi freskami Michała Anioła. Następnie wizyta 
w Bazylice św. Piotra gdzie podziwiać będziemy 
m.in.: Pietę Michała Anioła - wspaniały balda-
chim wykonany przez Berniniego oraz posąg św. 
Piotra. W programie także wizyta przy grobie 
św. Jana Pawła II. Na zakończenie dnia propo-
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nujemy wieczór włoski w stylowej restauracji 
(płatny dodatkowo). Późnym wieczorem prze-
jazd do hotelu w ok. Rzymu (w tym dniu nie 
ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Rzymu. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od „Rzymu antyczne-
go”: Koloseum (podziwiane z zewnątrz), Forum 
Romanum, Panteon oraz Kapitol. Kolejnym eta-
pem zwiedzania będą zabytki „Rzymu baroko-
wego”: Plac Wenecki obok Fontanny di Trevi, do 
której zgodnie z tradycją trzeba wrzucić monetę, 
aby powrócić do „wiecznego miasta”, Plac Hisz-
pański z fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, 
u stóp słynnych Schodów Hiszpańskich z kaska-
dą balustrad i balkonów. Czas wolny, a następnie 
powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Caserty, 
gdzie będziemy zwiedzać Palazzo Reale - Pała-
cu Królewskiego, który swoją wielkością i urodą 
dorównuje Wersalowi. Po południu przejazd do 
Neapolu, nieoficjalnej stolicy włoskiego połu-
dnia. W trakcie spaceru po mieście zobaczymy: 
Galerię Umberta I, Piazza del Plebiscito z pała-
cem królewskim, Teatro San Carlo oraz wspania-
ły zamek Castel Nuovo. Następnie przejazd na 
nocleg do hotelu w ok. Neapolu (Trasa ok. 225 
km). W tym dniu proponujemy wycieczkę fakul-
tatywną na Monte Cassino (dodatkowo płatne).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Pompejów - antycznego 
miasta przykrytego ogromnymi ilościami po-
piołu podczas erupcji Wezuwiusza w 79 r., co 
utrwaliło budowle, przedmioty, a nawet ciała 
mieszkańców i pozwoliło zachować miastu swo-
ją pierwotną strukturę w niezmienionym kształ-
cie do dzisiejszych czasów! Możliwość realizacji 
wycieczki lokalnej na Wezuwiusz - „uśpiony” 
wulkan (płatna dodatkowo). Przejazd na noc-

leg do hotelu na terenie Kalabrii w ok. Reggio 
di Calabria. (Trasa ok. 475 km).
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do portu i przeprawa promowa na Sycylię, do 
najsłynniejszego kurortu na wyspie - zawieszo-
nej na skałach Taorminy. Spacer po fascynują-
cym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycz-
nym - najpiękniejszym starożytnym, greckim 
teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspa-
niała panorama na Etnę i wybrzeże Morza Joń-
skiego. Następnie przejazd na Etnę - największy 
czynny wulkan w Europie, wjazd autokarem na 
wysokość ok. 2000 m n.p.m. i spacer po jednym 
z wygasłych kraterów. Jednak aby w pełni po-
czuć siłę i wielkość Etny, proponujemy przejazd 
kolejką linową, a następnie jeepem do kraterów 
głównych na wysokość 3000 m n.p.m. (płatne 
dodatkowo, wjazd jedynie przy znacznej liczbie 
chętnych). Następnie przeprawa promowa na 
Kalabrię i powrót do hotelu w późnych godzi-
nach wieczornych. (Trasa ok. 325 km).
 Dzień 11  Śniadanie i przejazd do Alberobello. 
Spacer po urokliwym mieście, w którym zoba-
czymy „trulli” - cylindryczne, kamienne domy 
przypominające ule, zbudowane bez żadnej za-
prawy. Przejazd na nocleg w ok. San Giovanni 
Rotondo. (Trasa ok. 425 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie San Gio-
vanni Rotondo z klasztorem kapucynów Santa 
Maria delle Grazie, w którym żył Ojciec Pio z Pie-
trelciny (1887-1968). Następnie przejazd na noc-
leg do hotelu w ok. Rimini. (Trasa ok. 425 km).
 Dzień 13  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Tego dnia udamy się do San Marino - naj-
starszej republiki świata, gdzie będziemy mieć 
możliwość degustacji regionalnych likierów. 
Następnie czas wolny z możliwością realizacji 
wycieczki lokalnej do Padwy (płatna dodatko-

wo). W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski. Po drodze planowane są krótkie postoje. 
(Trasa ok. 1300 km).
 Dzień 14  Przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycz-
nego w  Rzymie przy zwiedzaniu konieczne 
będzie korzystanie ze środków komunikacji 
miejskiej. Taksy klimatyczne płatne na miejscu, 
bezpośrednio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej, położone 
w miastach satelickich (30-65 km do centrum) 
lub obiekty „villaggio turistico” o charakterze 
wioski wakacyjnej, na trasach pomiędzy zwie-
dzanymi miastami. 12 rozpoczętych dób hote-
lowych: nocleg tranzytowy na terenie Włoch/
Udine (1), Wenecja/Padwa/Lido di Jesolo (1), 
Genua/Acqui Terme (1), Piza/Montecatini Terme 
(1), Rzym/Fiuggi (3), Neapol/Castellammare di 
Stabbia (1), Reggio di Calabria (2), San Giovanni 
Rotondo (1), San Marino/Cesena (1). Do dyspo-
zycji gości: recepcja, restauracja lub bar. Pokoje: 
skromnie urządzone pokoje 2 i 3-osobowe z ła-
zienkami. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(pieczywo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za 
dopłatą obiadokolacje (możliwe w pobliskiej 
włoskiej restauracji), napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach (12 rozpo-
czętych dób hotelowych), 12 śniadań konty-

nentalnych, za dopłatą obiadokolacje (9), pro-
gram turystyczny j.w., opiekę polskiego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przejazdów ko-
munikacją miejską (w tym rejsu barką turystycz-
ną i gondolami w Wenecji, metra w Rzymie, 
przepraw promowych Kalabria-Sycylia-Kala-
bria), lokalnych przewodników, kosztów rezer-
wacji biletów do zwiedzanych obiektów, obsługi 
grupy w systemie TGS, podatków turystycznych 
oraz degustacji produktów toskańskich. Orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w  programie ok. 
325 EUR/os. płatne obowiązkowo pilotowi jako 
pakiet. Nie obejmuje podatków turystycznych 
- łącznie dodatkowo ok. 20 EUR/os. (płatne 
bezpośrednio w hotelach), dodatkowych posił-
ków i napoi, innych wydatków osobistych oraz 
wycieczek lokalnych.
Wycieczki lokalne: wieczór włoski w Rzymie ok. 
40 EUR/os. oraz wycieczki odbywające się przy 
znacznej liczbie chętnych: Padwa ok. 20 EUR/
os., Lukka ok. 30 EUR/os., Etna ok. 70 EUR/os. 
(wjazd na wysokość ok. 3000 m n.p.m.), Wezu-
wiusz ok. 60 EUR/os. Monte Cassino ok. 30 EUR.
Uwaga! Wycieczki fakultatywne są realizowane 
przy min. 38 uczestnikach wycieczki.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

2349 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: WIP

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 2449 4349

Kwiecień od 2480 4349

Maj od 2399 4199

Czerwiec od 2549 4399

Lipiec od 2580 4520

Sierpień od 2549 4520

Wrzesień od 2380 4220

Październik od 2349 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 569 

Dopłata za obiadokolacje od 320 

więcej na: R.pl
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Toskania My Love – Dla wygodnych 
W programie: Pienza, Moltalcino i Moltepulciano - niepowtarzalny krajobraz Val d’Orcia • Florencja - historia sztuki renesansu • Piza - Plac Cudów 
i morska przeszłość • Siena - św. Katarzyna i Palio - • Wyspa Elba - wspomnienie Napoleona Bonaparte • Arezzo - fantastyczny Piero della Francesca 

• San Gimigniano - średniowieczny Manhattan • Sovana • Pitigliano • Sorano - etruska przeszłość

WŁOCHY
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym wie-
czorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udine 
(w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). Po 
drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd w ok. Flo-
rencji do miejscowości Lucca, miasta znanego 
z  wyjątkowego amfiteatru rzymskiego oraz 
słynnego kompozytora Pucciniego. Zwiedze-
nie historycznego centrum miasta. Następnie 
przejazd do hotelu w ok. Montecatini Terme na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do miejscowości Piombino, 
gdzie przeprawimy się na wyspę Elba, określaną 
mianem perły Morza Tyrreńskiego. Przejazd do 
największej miejscowości na wyspie Portofer-
raio, gdzie odwiedzimy Villa dei Mulini, która 
była rezydencją Napoleona Bonaparte podczas 
wygnania. Następnie czas wolny. Przeprawa 
promowa do Piombino Powrót na nocleg do 
hotelu w ok. Montecatini Terme na obiadoko-
lację i nocleg. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 4  Śniadanie, przejazd do Pizy. W pro-
gramie zwiedzanie placu katedralnego Campo 
dei Miracoli - czyli Pola Cudów, z katedrą o prze-
pięknej wielopoziomowej fasadzie, kolistego 
Baptysterium, wyjątkowego cmentarza Campo 
Santo oraz słynnej Krzywej Wieży - dawnej kate-
dralnej dzwonnicy, budowanej przez prawie 200 
lat (cmentarz i Krzywa Wieża podziwiane z ze-
wnątrz). Po południu przejazd do Pistoi, zwiedza-
nie centrum historycznego miasta, gdzie odwie-
dzimy katedrę św. Zenona na Piazza del Duomo 
oraz Palazzo del Podesta. Następnie przejazd na 
degustację produktów regionalnych. W tym dniu 
nie ma obiadokolacji. (Trasa ok. 150 km).

 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu i przejazd do Florencji - miasta Medyceuszy. 
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Palazzo 
Pitti, wspaniałej galerii malarstwa, gdzie bę-
dziemy mogli podziwiać obrazy m.in. Rafaela. 
Następnie przejdziemy przez słynny most Ponte 
Vecchio, do ratusza miejskiego Palazzo Vecchio, 
gdzie będzie okazja do zrobienia zdjęć słynnym 
rzeźbom na placu i w Loggi dei Lanzi. Kontynu-
ujemy spacer do kościoła dominikanów Santa 
Maria Novella, gdzie zobaczymy wspaniałe fre-
ski Domenica Ghirlandaia, nauczyciela Michała 
Anioła. Czas wolny. Przejazd do hotelu w Chian-
ciano Terme. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie i przejazd do San Gimi-
gnano zwanego „średniowiecznym Manhatta-
nem” ze względu na wieże, które pełniły funkcję 
obronną, ale były również symbolem zamożno-
ści i znaczenia właściciela. San Giminano słynie 
również z produkcji doskonałego białego wina 
o orzechowym posmaku - Vernaccia. Po połu-
dniu przejazd do Sieny, średniowiecznego mia-
sta słynącego m.in. z wyścigu konnego Palio. 
Zwiedzanie głównego Placu Il Campo, który 
do dziś zachował charakterystyczny kształt 
muszli oraz gotyckiej katedry z przepięknymi 
marmurowymi posadzkami. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg ok. Chianciano Terme. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Śniadanie i  przejazd do regionu 
Maremmy, gdzie odwiedzimy trzy słynne mia-
sta zbudowane z tufu wulkanicznego: Sovana, 
Sorano i  Pitigliano. Przepiękne i  wyjątkowo 
położone miasta, założone przez Etrusków, 
emanujące czarem i niepowtarzalną historią. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
(Trasa ok. 220 km). W tym dniu proponujemy 

wieczór toskański (dodatkowo płatne), w tym 
dniu nie ma obiadokolacji.
 Dzień 8  Śniadanie i przejazd do Montalci-
no, miasta Etrusków i słynnego wina Brunello. 
W programie zwiedzanie historycznego cen-
trum wraz z Palazzo dei Priori, ratuszem i słynną 
twierdzą La Rocca z IV w. Następnie przejazd do 
Montepulciano, miasta słynącego z czerwone-
go wina Nobile. Spacer po głównej ulicy miasta, 
tzw. Corso, z pięknymi pałacami, Piazza Grande 
z ratuszem oraz katedrą. Następnie przejazd do 
Pienzy, miasta papieża Pio II oraz słynącego 
z owczych serów toskańskich. Spacer po Cor-
so do Piazza Pio II z XV-wieczną katedrą oraz 
czas wolny. Następnie przejazd na degustację 
produktów lokalnych, w tym serów. Wieczorem 
powrót do hotelu na nocleg. W tym dniu nie ma 
obiadokolacji. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie i przejazd do Cortony, 
uroczo położonej na pagórku Val di Chiana. 
Spacer po średniowiecznych uliczkach miasta 
uwiecznionego w filmie „Pod słońcem Toskanii”. 
Następnie przejazd do Arezzo, jednego z waż-
niejszych miast etruskich. Zwiedzanie historycz-
nego centrum, wizyta w Bazylice św. Francisz-
ka, gdzie będziemy podziwiać wspaniałe freski 
Piero Della Francesca. Po południu wyjazd do 
Polski. Po drodze planowane są krótkie postoje. 
(Trasa ok. 1400 km).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
porannych (Woszczyce ok. 10:00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiek-
ty „villaggio turistico” o  charakterze wioski 
wakacyjnej, położone w miastach satelickich 
(30-65 km do centrum), na trasach pomiędzy 
zwiedzanymi miastami. 8  rozpoczętych dób 
hotelowych: nocleg tranzytowy na terenie 
Włoch/Udine (1), Florencja/Montecatini Terme 
(4), Chianciano Terme (3). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja lub bar. Pokoje: skromnie 
urządzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne (pieczy-
wo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za dopłatą 
obiadokolacje (możliwe w pobliskiej włoskiej 
restauracji), napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 

video), zakwaterowanie w hotelach (8 rozpo-
czętych dób hotelowych), 8 śniadań kontynen-
talnych, za dopłatą obiadokolacje (4), program 
turystyczny j.w., opiekę polskiego pilota, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, kosztów rezerwacji biletów do zwie-
dzanych obiektów, obsługi grupy w systemie 
TGS, podatków turystycznych oraz degustacji. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie 
ok. 270 EUR/os. płatne pilotowi jako pakiet. 
Nie obejmuje podatków turystycznych - łącznie 
dodatkowo ok. 6 EUR/os. (płatne bezpośrednio 
w hotelach), dodatkowych posiłków i napojów, 
innych wydatków osobistych oraz wycieczek lo-
kalnych. Dodatkowo płatne: Wieczór toskański 
ok. 45 EUR/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1349 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

Pełna oferta wycieczek do Włoch 
dostępna na stronie R.pl

Kod imprezy: WTM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1349 2899

Kwiecień od 1349 2899

Maj od 1549 2730

Czerwiec od 1599 2849

Lipiec od 1649 2970

Sierpień od 1649 2970

Wrzesień od 1549 2849

Październik od 1349 2670

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 

Dopłata za pok. 1 os. od 320 

Dopłata do obiadokolacji od 160 

więcej na: R.pl
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W programie: Bolonia - stolica regionu Emilia-Romania • Florencja - siedziba Medyceuszy • Piza - Plac Cudów i morska przeszłość 

• Lukka - miasto Pucciniego • San Gimigniano - średniowieczny Manhattan • Chianti - królestwo winnic • Siena - św. Katarzyna i Palio 

• Orvieto - podziemnie miasto • Wodospad Marmurowy - największy i najstarszy wodospad we Włoszech • Perugia - stolica Umbrii i czekolady 

• Asyż - św. Franciszek i św. Klara

Włoskie siostry – Toskania i Umbria - Dla wygodnych

 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu jaz-
dy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym wie-
czorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udine 
(w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). Po 
drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Bolonii, 
stolicy regionu Emilia-Romania, miasta arkad 
i krużganków. Zwiedzanie historycznego cen-
trum miasta: Piazza Maggiore, Piazza del Net-
tuno, bazyliki San Petronio, katedry San Pietro 
oraz Piazza di Ravegnata ze słynnymi wieżami. 
Możliwość realizacji wycieczki lokalnej do Fer-
rary (płatna dodatkowo). Następnie przejazd 
na nocleg do hotelu w ok. Montecatini Terme. 
(Trasa ok. 390 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Pizy, urokli-
wego miasta przeżywającego swój rozkwit w śre-
dniowieczu. W programie zwiedzanie Campo dei 

Miracoli, czyli Pola Cudów, z katedrą o przepięk-
nej wielopoziomowej fasadzie, kolistym Bapty-
sterium oraz słynną Krzywą Wieżą, czyli dawną 
katedralną dzwonnicą, budowaną przez blisko 
200 lat (cmentarz i Krzywa Wieża podziwiane 
z zewnątrz). Po południu przejazd do Lukki, mia-
sta Pucciniego, gdzie w historycznym centrum 
miasta odwiedzimy m.in. rynek wybudowany na 
ruinach dawnego amfiteatru rzymskiego. Powrót 
do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Florencji. 
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Kościoła 
św. Krzyża z nagrobkami sławnych Florentyń-
czyków, następnie spacer po mieście, w trakcie 
którego zobaczymy Plac Ratuszowy, malowni-
czy Most Złotników oraz Katedrę Santa Maria del 
Fiore, przykrytą wspaniałą kopułą zaprojekto-
waną przez Brunelleschiego i najstarszy budy-

nek miasta, czyli Baptysterium, do którego pro-
wadzą słynne Rajskie Wrota. Następnie wizyta 
w Kościele św. Wawrzyńca, gdzie znajdują się 
grobowce rodziny Medyceuszy wykonane przez 
Michała Anioła. Czas wolny. Powrót do hotelu na 
nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Volterry, 
miasta założonego przez Etrusków. Zwiedzanie 
muzeum związanego z życiem i historią tego 
tajemniczego ludu zamieszkującego Toskanię 
i  Umbrię. Następnie zwiedzimy historyczne 
centrum z katedrą i baptysterium, a także słyn-
nym Piazza dei Priori z ratuszem miejskim. Po 
południu przejazd do San Gimignano zwanego 
„średniowiecznym Manhattanem” ze względu 
na wieże, które pełniły funkcję obronną, ale 
były również symbolem zamożności i znacze-
nia właściciela. San Gimignano słynie również 

z produkcji doskonałego białego wina o orze-
chowym posmaku - Vernaccia. Następnie po-
wrót do hotelu na nocleg (Trasa ok. 190 km). 
W tym dniu nie ma obiadokolacji. Proponujemy 
wieczór toskański (dodatkowo płatne). 
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do słynnego 
regionu winnic Chianti z malowniczymi pejzaża-
mi i miasteczkami: Radda in Chianti i Castellina 
in Chianti, skąd pochodzi najsłynniejsze włoskie 
wino Chianti Classico. Po południu przejazd do 
Sieny, średniowiecznego miasta słynącego m.in. 
z wyścigu konnego Palio. Zwiedzanie głównego 
Placu Il Campo, który do dziś zachował charak-
terystyczny kształt muszli oraz gotyckiej kate-
dry z przepięknymi marmurowymi posadzkami. 
Następnie zaprosimy Państwa na degustację 
produktów toskańskich, m.in. lokalnych serów. 
Przejazd na nocleg do hotelu (w tym dniu nie 
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Najpiękniejsze galerie sztuki, wyjąt-
kowe pałace i place, na których wzo-
rują się do dziś wielcy twórcy. Odkryj 
ich piękno! A do tego wszystkiego 
toskańskie potrawy, wino i desery, 
które są słynne na całym świecie. Te 
smaki zapadną w pamięć na długo!

Łukasz Przewłocki
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 

10
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ma obiadokolacji) w ok. Chianciano Terme. (Tra-
sa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Orvieto, 
kolejnego fascynującego miasta Etrusków. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wspaniałej kate-
dry z zachwycającymi freskami Luca Signore-
lli i Beato Angelico. Następnie niezapomniana 
wizyta w podziemnym mieście - Orvieto Un-
derground. Po południu przejazd do Spoleto, 
miasta słynącego z mostu wybudowanego na 
akwedukcie Ponte delle Torri oraz ze średnio-
wiecznej zabudowy. Następnie przejazd na noc-
leg do hotelu w ok. Asyżu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Asyżu, 
miasta św. Franciszka i św. Klary. Zwiedzanie 
Bazyliki św. Franciszka: kościół dolny z gro-
bowcem świętego oraz górny z  pięknymi 
freskami Giotta. Spacer po średniowiecznych, 

pełnych uroku uliczkach naznaczonych przez 
życie św. Franciszka. Następnie degustacja lo-
kalnych produktów umbryjskich. Po południu 
zwiedzanie centrum historycznego stolicy 
Umbrii - Perugii. Następnie powrót do hotelu 
na nocleg. W tym dniu nie ma obiadokolacji. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do najwyż-
szego i najstarszego wodospadu we Włoszech 
- Wodospadu Marmurowego, gdzie będziemy 
mieć czas na spacer oraz zdjęcia. Możliwość 
realizacji wycieczki lokalnej do Padwy (płatna 
dodatkowo). Po południu wyjazd do Polski. Po 
drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 1400 km).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 

oprowadza po obiektach muzealnych, centrach 
historycznych i innych obiektach turystycznych. 
Taksy klimatyczne płatne na miejscu, bezpo-
średnio w hotelach.
HOTELE
Hotele **/*** klasy turystycznej lub obiekty „vil-
laggio turistico” o charakterze wioski wakacyj-
nej, położone w miastach satelickich (30-65 km 
do centrum), na trasach pomiędzy zwiedzany-
mi miastami. 8 rozpoczętych dób hotelowych: 
nocleg tranzytowy na terenie Włoch/Udine (1), 
Florencja/Montecatini Terme (4), Chianciano 
Terme (1), Asyż (2). Do dyspozycji gości: re-
cepcja, restauracja lub bar. Pokoje: skromnie 
urządzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne (pieczy-
wo, masło, dżem, kawa, mleko) oraz za dopłatą 
obiadokolacje (możliwe w pobliskiej włoskiej 

restauracji), napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd komfor-
towym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
zakwaterowanie w hotelach (8 rozpoczętych dób 
hotelowych), 8 śniadań kontynentalnych, za do-
płatą obiadokolacje (5), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewod-
ników, kosztów rezerwacji biletów do zwiedza-
nych obiektów, obsługi grupy w systemie TGS, 
podatków turystycznych oraz degustacji. Orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w programie ok. 225 
EUR/os. płatne pilotowi jako pakiet. Nie obejmuje 
podatków turystycznych - łącznie dodatkowo ok. 
15 EUR/os. (płatne bezpośrednio w hotelach), do-
datkowych posiłków i napojów, innych wydatków 
osobistych oraz wycieczek lokalnych.
Wycieczki lokalne: obiad w restauracji toskań-
skiej ok. 45 EUR/os., Padwa ok. 20 EUR/os., 
Ferrara ok. 25 EUR/os. (wycieczki odbywają się 
przy znacznej liczbie chętnych).
Uwaga! Wycieczki fakultatywne są realizowane 
przy min. 38 uczestnikach wycieczki.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1449 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: WUT

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1549 2849

Kwiecień od 1580 2849

Maj od 1549 2730

Czerwiec od 1549 2849

Lipiec od 1599 2899

Sierpień od 1599 2899

Wrzesień od 1549 2770

Październik od 1449 2670

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

Dopłata za obiadokolacje od 185 

więcej na: R.pl
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W programie: bogata historia Lizbony • klasztor UNESCO w Tomar • chwila zadumy w Fatimie • Sintra i Pałac Narodowy 

• poszarpane wybrzeże Cabo da Roca • średniowieczne miasteczko Obidos
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa da Caparica lub na Wybrzeżu Lizbońskim

Portugalskie wariacje

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot do Lizbony. 
Transfer do hotelu na Costa da Caparica. Kolacja 
i nocleg. W przypadku późno wieczornych go-
dziny przelotów w tym dniu nie będzie kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu spotkanie organizacyj-
ne z pilotem. Popołudnie do dyspozycji uczest-
ników wycieczki.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie stolicy Portugalii - Lizbony. W programie: 
dzielnice Baixa i Alfama, misterna konstrukcja 
windy św. Justyny, słynny deptak Rua Augusta, 
katedra. Następnie zapraszamy do zamku św. 
Jerzego, gdzie znajduje się jeden z  najpięk-
niejszych punktów widokowych Lizbony, a po 
obejrzeniu panoramy miasta czas wolny - okazja 
do spróbowania portugalskich przysmaków, np. 
słynnego bacalhau (dorsza). Kolejnym punktem 
programu będzie dzielnica Belem: kościół Hiero-
nimitów (UNESCO), wieża Belem, róża wiatrów 

oraz pomnik odkryć geograficznych upamiętnia-
jących sławnych portugalskich zdobywców: Hen-
ryka Żeglarza, Vasco da Gama oraz Ferdynanda 
Magellana. Ostatnim punktem programu będą 
tereny wystawowe Expo’98, szczególnie poleca-
my wspaniałe oceanarium Pavilhao dos Oceanos, 
kompleks 5 ogromnych akwariów mieszczących 
faunę i florę morską: od ławic sardynek po re-
kiny, pingwiny i koralowce. Wieczorem powrót 
do hotelu, kolacja i nocleg. Dla chętnych i za 
dodatkową opłatą wieczór fado (ok. 40 EUR/os). 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Sintry. 
To jedno z  najpiękniejszych miast tej części 
Portugalii, wpisane na listę UNESCO. Otoczone 
górami zachwyca krętymi uliczkami i zabytkami.
Zwiedzanie symbolu Sintry - Pałacu Narodowe-
go z charakterystycznymi kominami. Następnie 
przejazd na Cabo da Roca, który stanowi najda-
lej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej 
Europy. Poszarpane skały wysokiego na 140 
metrów klifu i wbijające się w niego fale Oce-
anu Atlantyckiego tworzą wartą zapamiętania 
scenerię. W drodze powrotnej przejazd przez 
kurorty Wybrzeża Lizbońskiego - Cascais i Es-
toril. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta w Tomar, mie-
ście w  którym znajduje się wpisany na listę 
UNESCO kompleks klasztorny Zakonu Chry-
stusa. Zwiedzanie klasztoru i spacer uliczkami 
miasta. Przejazd do Fatimy i wizyta w sanktu-
arium Matki Boskiej Różańcowej, w której ołtarz 
przedstawia scenę objawienia trójce dzieci: Łu-
cji, Franciszkowi i Hiacyncie. Uwaga! Do bazyliki 
nie wolno wchodzić w kapeluszach, szortach itp. 
- konieczne są skromne stroje. Kolejnym punk-
tem programu będzie średniowieczne miastecz-
ko Obidos. Jedno z najbardziej malowniczych 
i dobrze zachowanych w Portugalii. W obrębie 
murów znajdziemy dobrze zachownay zamek, 
labirynt wąskich uliczek i białych domów które 

oczarowują spacerujących. Proponujemy za-
trzymać się na chwilę w  jednej z  restauracji 
i odpocząć przy kieliszku słynnego likieru wi-
śniowego. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6-7  Wypoczynek na Costa da Caparica.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie.
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Lizbonie. 
• Klienci pozostający na pobycie na Wybrzeżu 
Lizbońskim - wykwaterowanie. Transfer do wy-
branego hotelu (możliwy transfer via lotnisko 
w Lizbonie).
• Klienci pozostający na pobycie w hotelu Tryp 
Lisboa Caparica Mar - czas wolny.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Zwiedzanie odbywa się w  środę, czwartek 
i piątek.
W hotelach w Lizbonie przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 1 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia).
HOTELE
Część objazdowa. 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych w hotelu Tryp Lizboa Caparica Mar.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa da Caparica lub na Wybrzeżu Lizbońskim. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, przejazdy klimaty-
zowanym autokarem podczas objazdu, 7 roz-
poczętych dób hotelowych, wyżywienie wg 
program/opisu hotelu, program turystyczny 
j. w., opiekę polskiego pilota podczas objazdu 
oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 110 EUR /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu, podatku turystycz-
nego w hotelach (ok 2 EUR/os/dzień), dodat-
kowych posiłków i  napojów do kolacji oraz 
wydatków osobistych.

PORTUGALIA

Lizbona
Sintra

Cascais

Cabo
da Roca

Tomar

Fatima

Tryp
Caparica

Obidos

CENA OD

2780 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

Tryp Lisboa 
Caparica Mar ****

od 1370 zł

Estoril Eden 
****

od 1949 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: PWC

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2780 4720

Czerwiec od 2849 4930

Lipiec od 3499 6430

Sierpień od 3070 5599

Wrzesień od 2980 5570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2849 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1770 

Dopłata za pok. 1 os. od 569 

więcej na: R.pl

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Costa CapariciaPortugalia Hotele na Wybrzeżu Lizbońskim i Costa da Caparica do imprez PWC

Położenie
Hotel znajduje się w kurorcie Costa da Caparica, przy promena-
dzie z restauracjami, barami, sklepami. Przystanek autobusowy 
ok. 100 m od hotelu, połączenia z portem (lipiec-sierpień) skąd 
kilka razy dziennie odpływają łodzie do lizbońskiej dzielnicy Be-
lem. Do lotniska w Lizbonie ok. 22 km.
Plaża
Hotel położony ok. 50 m od piaszczystej, szerokiej i długiej na 
blisko 12 km Praia da Caparica (łagodne wejście do oceanu, przej-

ście przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo (ok. 
15 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 1 budynek, 8 pięter, windy, restauracje (dania 
w formie bufetu), bary, basen z wydzieloną częścią dla dzieci 
(słodka woda), leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw, pokój 
gier i zabaw dla dzieci, opiekunka do dziecka (dodatkowo płatna), 
sale konferencyjne, pralnia, wypożyczalnia samochodów. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie, depozyt ok. 10 EUR).

Pokoje
W hotelu znajdują się 354 pokoje rozlokowane w 8 piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), telefonem, sejfem (bezpłatnie), minibarem (dodatkowo 
płatny), z balkonem lub tarasem. Łóżeczko dla dzieci do lat dwóch 
bezpłatnie (infant wlicza się do maksymalnego obłożenia pokoi).
Pokoje standardowe (pow. ok. 20m2) – dla max 4 osób (w ukła-
dzie 2+2), jako dostawki możliwe łóżko piętrowe, istnieje możli-
wość dopłaty do pokoi z widokiem na morze, jednak nie są one 
dostępne przy zakwaterowaniu 2+2.

Wyżywienie
HB Plus: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadoko-
lacji karafka wina oraz butelka wody na stolik, lokalne piwo, napój 
bezalkoholowy w cenie. W godzinach 17:00 - 19:00 i 21:30 – 23:00 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barach wyznaczo-
nych przez hotel (wino, piwo, napoje orzeźwiające). Posiłki mogą 
być serwowane w restauracji na 8 piętrze.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo w czasie wyso-
kiego sezonu (lipiec - sierpień). Szeroka oferta sportów wodnych 
na plaży (płatne): narty wodne, kitesurfing, windsurfing, surfing.
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.tryplisboacaparica.com

Położenie
Hotel położony jest pomiędzy dwoma kurortami Estoril i Cascais, ok. 
100 m od przystanku autobusowego i ok. 150 m od stacji kolejowej 
(dojazd do Lizbony ok. 25 minut). Do centrum Cascais ok. 800 m 
(z licznymi restauracje i bary). Do lotniska w Lizbonie ok. 30 km.
Plaża
Niewielka, piaszczysta plaża Praia das Moitas ok. 200 m od hote-
lu. Do większych plaż Tamariz (w Estoril) i Duquesa (Cascais) ok. 
1,6 km. Leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo (ok. 15 EUR/
komplet).

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracje (bufetowa i a’la carte), bary, 
taras słoneczny z leżakami i parasolami, 2 baseny (na tarasie 
słonecznym i kryty, w basenach słodka woda), pralnia (płatna), 
parking (płatny).
Pokoje
Hotel posiada 162 pokoje. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), aneksem kuchennym (czajnik, kuchenka 
mikrofalowa, płyta grzewcza, toster, naczynia), TVsat LCD, te-
lefonem, minibarem (płatny), sejfem (ok. 2EUR/dzień, depozyt 

za klucz ok. 10 EUR), balkonem (meble balkonowe). Hotel po-
siada pokoje dla niepełnosprawnych. Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 26 m2) – dla maksymalnie 3 osób, 
przy czym w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeń-
skie. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji. Możliwa dieta bezglutenowa (konieczne wcześniejsze 
zgłoszenie).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia. Dodatkowo płatne: sauna (ok. 10EUR), 
masaże.
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.estoriledenhotel.com

Tryp Lisboa Caparica Mar – Costa da Caparica 
Bliskość Lizbony i fantastyczna plaża oferująca wiele możliwości aktywnego wypoczynku powodują, że jest to miejsce w sam raz na 
wakacyjny relaks połączony ze zwiedzaniem stolicy Portugalii. Polecamy!

Estoril Eden – Estoril 
Dobrej klasy hotel chwalony za serwis oraz zadbane, przestronne i funkcjonalne pokoje. Jego dużym atutem jest też doskonała lokalizacja, 
pozwalająca korzystać z uroków pobliskiej plaży i oceanu. Dobre połączenia autobusowe i kolejowe pozwalają na sprawne (ok. 30 minut 
przejazdu) dostanie się do Lizbony i indywidualne zwiedzanie tego niezwykłego miasta.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: Lizbona - miasto markiza Pombala • klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Tomar • średniowieczne Guimaraes i Obidos 

• piękne plaże Cascais • Aveiro - portugalska Wenecja • fatimskie sanktuarium • winne Porto • królewska Sintra
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Algarve lub na Costa de la Luz

Portugalia od deski do deski

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
Po przylocie transfer do hotelu w regionie Al-
garve. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przy-
latujący do Faro późnym wieczorem nie mają 
w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Przejazd do Sintry - miasta zwanego 
portugalską Arkadią, gdzie królowie Portugalii 
wypoczywali w swoich imponujących pałacach. 
Zobaczymy Palacio Nacional - położony w sa-
mym sercu Sintry Pałac Narodowy jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Por-
tugalii. Jego charakterystyczne kominy widnieją 
na większości pocztówek z Sintry, a sam pałac 
kryje we wnętrzach wiele pięknych i cennych 
przedmiotów oraz dekoracji. W przeszłości był 
on najczęściej wybieraną siedzibą królewską 

w Portugalii i pozostawał w nieustannym uży-
ciu od XV wieku do upadku monarchii w 1910 
roku. W czasie wolnym będzie okazja pospa-
cerować po urokliwych uliczkach miasta oraz 
spróbować miejscowych specjałów 
np. ciastek serowych queijadas. 
Przejazd na Cabo da Roca 
- przylądek skały - najbar-
dziej na zachód wysunięty 
punkt kontynentalnej 
Europy, a następnie pano-
ramiczny przejazd wzdłuż 
wybrzeża do Cascais, jed-
nego z kurortów lizbońskich. 
Czas na chwilę relaksu na miej-
skiej plaży lub spacer po wąskich 
uliczkach miasta. Zachęcamy do spróbowania 
słynnych sardinhas grelhadas - grillowanych 
sardynek, z których słynie Cascais. Przejazd na 

kolację i nocleg do hotelu w okolicach Lizbony. 
(Trasa ok.360 km). 
Wieczorem dla chętnych i płatny dodatkowo 
wieczór fado (ok. 40-45 EUR/os).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd 
w kierunku Lizbony i zwiedzanie 

stolicy Portugalii Zobaczymy 
dzielnicę Baixa i misterną 
konstrukcję windy św. 
Justyny, słynny deptak 
Rua Augusta, katedrę 
oraz zamek św. Jerzego. 

W programie także dzielni-
ca Alfama z jednym z najpięk-

niejszych punktów widokowych 
Lizbony. W czasie wolnym - okazja 

do spróbowania portugalskich przysmaków, 
np. słynnego bacalhau (dorsza). Kolejnym 
punktem programu będzie dzielnica Belem: 

klasztor Hieronimitów (UNESCO), wieża Belem, 
róża wiatrów oraz pomnik odkryć geograficz-
nych upamiętniających sławnych portugalskich 
zdobywców: Henryka Żeglarza, Vasco da Gama 
oraz Ferdynanda Magellana. Ostatnim punktem 
programu będą tereny wystawowe Expo’98, 
szczególnie polecamy wspaniałe oceanarium 
Pavilhao dos Oceanos, kompleks 5 ogromnych 
akwariów eksponujących faunę i florę morską: 
od ławic sardynek po rekiny, pingwiny i kora-
lowce. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Lizbony. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu pojedziemy do Obidos 
- „miasta królowych” z imponującym zamkiem 
zaliczanym do siedmiu cudów Portugalii. Jest 
to otoczone średniowiecznymi murami obron-
nymi urokliwe miasteczko, z krętymi uliczkami 
i bielonymi kamienicami, sklepami z ceramiką 
oraz pamiątkami, niewielkimi restauracjami 

Lizbona

Sintra

PORTUGALIA

Faro

Alcobaca

Obidos
Fatima

Coimbra

Cabo
de Roca

Porto
Viana

do Castelo

Braga

Guimaraes

Hiszpania

Aveiro

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  
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serwującymi lokalny likier wiśniowy - ginja. 
Obecnie w zamku znajduje się hotel historyczny 
Pousada Castelo Óbidos, z pokojami nazwanymi 
imionami królów i królowych, którzy tu niegdyś 
mieszkali. Następnie przyjedziemy do Alcobaca, 
gdzie znajduje się opactwo Cystersów, przykład 
doskonałej w formie, gotyckiej architektury cy-
sterskiej. Warte zobaczenia są grobowce króla 
Piotra I i jego tragicznie zmarłej kochanki Ines 
de Castro, Sala Królów, kuchnie czy krużganki. 
Kolejnym punktem będzie Coimbra i zwiedza-
nie tego słynnego ośrodka akademickiego po-
łożonego nad rzeką Mondego: wieża zegarowa 
Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, ar-
kadowe budynki Sala Grande dos Actos, Largo 
da Portagem (głównego placu dzielnicy Baixa). 
Następnie przejazd do hotelu na kolację i nocleg 
- okolice Porto/Bragi. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Viana 
do Castelo - miasta, którego kręte uliczki oraz 
zaciszne place przenoszą w czasy średniowie-
cza: Praca da Republica - główny plac miasta 
z XVI-wieczną fontanną, dom słynnego żegla-
rza Joao Velho, renesansową kamienicę - Mi-
sericordia oraz inne średniowieczne budowle 
miejskie. Panorama miasta i ujścia rzeki Limy 
do Oceanu Atlantyckiego ze wzgórza św. Łucji. 
Następnie udamy się do Bom Jesus do Monte - 
sanktuarium słynącego z pięknych barokowych 
schodów poświęconych Pięciu Zmysłom i Trzem 
Cnotom Głównym. Przejazd do Bragi nazywanej 
portugalskim Rzymem. Spacer po mieście: naj-
starsza katedra w Portugalii, ogród św. Barbary 
przy Pałacu Biskupim oraz główny plac miasta 
Praca da Republica, gdzie liczne restauracyjki 
zachęcają do spróbowania specjałów północnej 
Portugalii. Ostatnim punktem programu będzie 
Guimaraes - miasto uważane za kolebkę Portu-

galii. Historyczna starówka Guimaraes została 
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO: średniowieczne kamienice, masywne mury 
Castelo de Guimaraes, pałac hrabiów Braganca 
(ostatniej dynastii panującej w Portugalii) oraz 
główny plac miasta - Largo da Oliveira. Powrót 
do hotelu w okolicach Porto/Bragi na kolację 
i nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu spacer po Porto, 
podczas którego zobaczymy: Torre Dos Cleri-
gos - najwyższa wieża w mieście, Avenida Dos 
Aliados z ratuszem i pomnikiem króla Piotra IV, 
stacja Sao Bento zdobiona obrazami wykona-
nymi z azulejos. Spacer zakończymy w Cais da 
Ribeira - w najbardziej gwarnym miejscu Porto 
wpisanym na Listę UNESCO. Kolejnym punktem 
będzie wizyta w bodedze podczas której pozna-
my proces produkcji wina porto, czas na degu-
stację. Następnie rejs po rzece Douro, podczas 
którego będziemy podziwiać konstrukcję sześciu 
mostów łączących brzegi Porto i Vila Nova de 
Gaia oraz wspaniałą panoramę miasta. Po połu-
dniu udamy się do Aveiro - miasta nazywanego 
często „portugalską Wenecją” ze względu na la-
gunę oraz kanały, które nadają Aveiro szczególny 
charakter. Rejs kanałami Aveiro na kolorowych 
łodziach moliceiros oraz czas wolny w starej 
dzielnicy Beira Mar. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Fatimy. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu czas wolny w Fatimie 
na wizytę w  sanktuarium Matki Boskiej Ró-
żańcowej, w której ołtarz przedstawia scenę 
objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie. Uwaga! Do bazyliki nie wolno wcho-
dzić w kapeluszach, szortach itp. - konieczne 
są skromne stroje. Dla chętnych wycieczka do 
miasteczka Tomar znanego przede wszystkim 
z wspaniale zachowanego zespołu klasztorne-

go Convento de Cristo, portugalskiej siedziby 
Templariuszy i Zakonu Chrystusowego (UNE-
SCO), (ok. 15 EUR/os i ewentualnie bilet wstępu 
ok. 6 EUR). Po południu powrót na południe 
Portugalii. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu 
w regionie Algarve. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie.
• Klienci powracający do Polski - wykwaterowa-
nie, transfer na lotnisko w Faro. W przypadku 
porannego wylotu do Polski nie ma śniadania.
• Klienci pozostający na pobycie na wybrzeżu 
Algarve lub na hiszpańskim Costa de la Luz - po 
śniadaniu wykwaterowanie, transfer do wybra-
nego hotelu (możliwy transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
W hotelach w Lizbonie przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 2 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia). 
W  hotelach w  Porto, przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 2 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia).
W hotelach w rejonie Algarve, przy zakwatero-
waniu, pobierany jest podatek turystyczny - ok. 
1,5 EUR od osoby za dzień (opłata dla osób po-
wyżej 13 roku życia).
W hotelach w Bradze, przy zakwaterowaniu, po-
bierany jest podatek turystyczny - ok. 1,5 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia).
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i serwowane obiadokolacje. 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 

przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu po-
bytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propo-
zycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, śniadania i obiadokolacje, program tu-
rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 155 EUR /os. - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie, dodatkowych posiłków i napojów 
do kolacji, wydatków osobistych oraz podat-
ku turystycznego w hotelach w Lizbonie (ok 
2 EUR/os/dzień), Porto (ok 2 EUR/os/dzień) 
oraz w Bradze (ok. 1,5 EUR/os/dzień) i rejonie 
Algarve (ok 1,5 EUR/os/dzień).

CENA OD

2599 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

Playacanela 
****+

od 399 zł

Playacartaya Spa Hotel 
****+

od 399 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Zobacz najbardziej urokliwe zakątki 
gdzie można zrozumieć portugal-
ską „saudade” (nostalgię) i poczuć 
klimat kraju wielkich żeglarzy.

Anita Ziegler
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: PDD

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2649 5099

Maj od 2649 5299

Czerwiec od 2599 5520

Lipiec od 2999 5520

Sierpień od 2680 5430

Wrzesień od 2980 5349

Październik od 2849 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 

Dopłata za pok. 1 os. od 621 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



118

Europa Hiszpania i Portugalia

W programie: Galicja - najbardziej zielona część Hiszpanii • majestatyczna Lizbona • sanktuarium fatimskie • Batalha • Coimbra i najstarszy 
uniwersytet portugalski • Porto - miasto wina • stolica Rias Baixas - Pontevedra • Combarro - najsłynniejsza wioska rybacka Galicji 

• Santiago de Compostela - miasto św. Jakuba • historyczny port w La Coruna • piękne plaże Nazare • Obidos - miasto królowych
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Algarve lub na Costa de la Luz

Portugalia i Galicja  
– Tam gdzie kiedyś kończył się świat

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
Po przylocie transfer do hotelu w regionie Al-
garve i czas wolny. Wieczorem kolacja i nocleg. 
Klienci przylatujący do Faro/Sewilli późnym 
wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Lizbony 
i zwiedzanie stolicy Portugalii, w programie: 
dzielnice Baixa i Alfama, misterna konstrukcja 
windy św. Justyny, słynny deptak Rua Augusta, 
katedra. Następnie będziemy się wspinać do 
zamku św. Jerzego, gdzie znajduje się jeden 
z  najpiękniejszych punktów widokowych Li-
zbony, a po obejrzeniu panoramy miasta czas 
wolny - okazja do spróbowania portugalskich 

przysmaków, np. słynnego bacalhau (dorsza). 
Kolejnym punktem programu będzie dzielnica 
Belem: klasztor Hieronimitów (UNESCO), wieża 
Belem, róża wiatrów oraz pomnik odkryć geo-
graficznych upamiętniających sławnych portu-
galskich zdobywców: Henryka Żeglarza, Vasco 
da Gama oraz Ferdynanda Magellana. Przejazd 
na kolację i nocleg do hotelu w okolicach Lizbo-
ny. Dla chętnych i za dodatkową opłatą wieczór 
fado (ok. 40 EUR/os). (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Obidos - 
„miasta królowych”, którego zamek zaliczono 
do siedmiu cudów Portugalii. Jest to otoczone 
średniowiecznymi murami obronnymi urokliwe 
miasteczko, z  krętymi uliczkami i  bielonymi 
kamienicami, sklepami z  ceramiką oraz pa-
miątkami, niewielkimi restauracjami serwują-

cymi lokalny likier wiśniowy - ginja. Następnie 
przejazd do Nazare - jednej z najsłynniejszych 
portugalskich wiosek rybackich, gdzie w restau-
racjach serwuje się pyszne ryby i owoce morza. 
Zobaczymy też wspaniałą panoramę wybrzeża 
z punktu widokowego Sitio związanego z pa-
tronką miejscowości Nossa Senhora da Nazare 
i lokalną legendą. Ostatnim punktem tego dnia 
będzie Coimbra. Zwiedzimy ten słynny ośrodek 
akademicki położony nad rzeką Mondego: wie-
ża zegarowa Torre, Stary Uniwersytet, Bibliote-
ca Joanina, arkadowe budynki Sala Grande dos 
Actos, Largo da Portagem (głównego placu 
dzielnicy Baixa). Kolacja i  nocleg w  hotelu 
w okolicach Porto/Bragi. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Pon-
tevedry. Zapraszamy do spaceru urokliwymi 

uliczkami miasta będącego stolicą regionu 
Rias Baixas. Zobaczymy: Ponte do Burgo, bul-
war Alameda, ruiny gotyckiego kościoła Santo 
Domingo, bazylika Santa María la Mayor. Na-
stępnie przejazd do najbardziej malowniczej 
miejscowości rybackiej okolic - Combarro. 
Podczas spaceru zobaczymy typową galicyj-
ską architekturę kompleksu historycznych za-
budowań Combarro oraz tradycyjne galicyjskie 
spichlerze - horreos. Następnie rejs statkiem 
po galicyjskim riasie - są to malownicze ujścia 
rzek przypominające fiordy. Przejazd na kolację 
i nocleg w okolicach Santiago de Compostela. 
(Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do La Coruna 
- historycznego portu i największego ośrodka 
regionu Rias Altas. Podczas wizyty panora-

Porto

Coimbra

Lizbona

Santiago
de Compostela

La Coruna

Obidos

HISZPANIA

PORTUGALIA

Fatima
Nazare

Algarve

Faro

Pontevedra
Combarro

Batalha

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Tour Guide System  
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micznej zobaczymy Wieżę Herkulesa - latarnię 
morską pochodzącą z czasów rzymskich, Paseo 
Maritimo. Następnie spacer po starówce La 
Coruna: Praza Maria Pita z Ratuszem Miejskim, 
XII-wieczna Kolegiata Santa Maria. Kolejnym 
punktem programu będzie Santiago de Com-
postela - miasto będące celem pielgrzymów 
przybywających od wczesnego średniowiecza 
do grobu św. Jakuba. Podczas spaceru ulicami 
Santiago zobaczymy Plaza de Obradoiro, Plaza 
de Prateria, Quintana de Vivos i Quintana de 
Mortos, tradycyjną zabudowę starówki oraz 
wspaniałą katedrę św. Jakuba, gdzie znajdują 
się relikwie świętego. Kolacja i nocleg w okoli-
cach Santiago. (Trasa 160 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do Porto - 
stolicy północnej Portugalii. Zobaczymy: Torre 
Dos Clerigos - najwyższą wieżę w mieście, Ave-
nida Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem króla 
Piotra IV, stację Sao Bento zdobioną obrazami 
wykonanymi z  azulejos, katedrę. Czas wolny 
w najbardziej gwarnym miejscu Porto - Cais da 
Ribeira, wpisanym na listę UNESCO. Kolejnym 
punktem będzie wizyta w bodedze, podczas 
której poznamy proces produkcji wina porto, czas 
na degustację. Następnie rejs po rzece Douro, 
podczas którego będziemy podziwiać konstruk-
cję sześciu mostów łączących brzegi Porto i Vila 
Nova de Gaia oraz wspaniałą panoramę miasta. 
Przejazd na kolację i nocleg w okolicach Fatimy. 
(Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu czas wolny w Fatimie 
na wizytę w sanktuarium Matki Boskiej Różańco-
wej, w której ołtarz przedstawia scenę objawie-
nia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. 
Uwaga! Do bazyliki nie wolno wchodzić w ka-

peluszach, szortach itp. - konieczne są skromne 
stroje. Dla chętnych wycieczka do miasteczka Ba-
talha, gdzie znajduje się klasztor Matki Boskiej od 
Zwycięstwa związany z Bitwą pod Aljubarrotą, 
która zapoczątkowała panowanie dynastii Avis 
w Portugalii w XIV w. (ok. 15 EUR/os i ewentual-
nie bilet wstępu ok. 6 EUR). Transfer do Algarve, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie.
• Klienci powracający do Polski - wykwatero-
wanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Faro.
• Klienci pozostający na pobycie na wybrzeżu 
Algarve lub na hiszpańskim Costa de la Luz - po 
śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, po po-
łudniu transfer do wybranego hotelu (możliwy 
transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
W hotelach w Lizbonie przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 2 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia). 
W  hotelach w  Porto, przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 2 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia).
W hotelach w rejonie Algarve, przy zakwatero-
waniu, pobierany jest podatek turystyczny - ok. 
1,5 EUR od osoby za dzień (opłata dla osób po-
wyżej 13 roku życia).
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i serwowane obiadokolacje 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu po-
bytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propo-
zycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, śniadania i obiadokolacje, program tury-
styczny j. w., opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 150 EUR /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie, dodatkowych posiłków i napojów 
do kolacji, wydatków osobistych oraz podatku 

turystycznego w hotelach w Lizbonie (ok 2 EUR/
os/dzień), Porto (ok 2 EUR/os/dzień) i rejonie 
Algarve (ok 1,5 EUR/os/dzień).

CENA OD

2680 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

Playamarina 
****

od 399 zł

Iberostar Isla Canela 
****+

od 520 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Pełna oferta wycieczek do Portugalii 
i Hiszpanii z przedłużeniem pobytu 
w Algarve lub na Costa de la Luz 
dostępna na stronie R.pl

Kod imprezy: PIG

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2930 5349

Maj od 2770 5230

Czerwiec od 2949 5630

Lipiec od 2720 5630

Sierpień od 2680 5599

Wrzesień od 2899 5549

Październik od 2899 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3170 

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Lizbona - miasto markiza Pombala • klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Tomar • Fatima • akademicka Coimbra 

• kaplica czaszek w Evorze • Kordoba - średniowieczna stolica Kalifatu • Sewilla - stolica Andaluzji ze wspaniałą gotycką katedrą 

• Punta Europa na Gibraltarze
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Algarve lub na Costa de la Luz

Portugalia i Hiszpania – Pół na pół 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
Po przylocie transfer do hotelu w regionie Al-
garve. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przy-
latujący do Faro późnym wieczorem nie mają 
w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie Sewilli - zaczniemy od panoramicznej wi-
zyty autokarem po portowej dzielnicy El Arenal 
słynnej z Plaza de Toros de la Maestranza (czyli 
najwspanialszej w Hiszpanii areny do walki z by-
kami), promenady Krzysztofa Kolumba, posągu 
Carmen, Torre del Oro (12-bocznej arabskiej wie-

ży). Zobaczymy również tereny Parku Marii Luizy 
z przepięknym Plaza de Espana - wizytówką mia-
sta. Następnie spacer najstarszą dzielnicą Santa 
Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretańska 
dzwonnica La Giralda. Dla chętnych rejs statkiem 
po Guadalikwirze (ok. 16 EUR/os). Kolacja i noc-
leg w okolicach Sewilli. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na Gibraltar 
- półwysep o długości zaledwie 6 km, który jest 
malutką enklawą brytyjską na Płw. Iberyjskim. 
W programie przejazd minibusami na Punta 
Europa ze wspaniałym widokiem na Afrykę, 
a następnie wjazd na Skałę Gibraltarską, jedy-
ne miejsce w Europie, gdzie na wolności żyją 
małpy, wejście do jaskini św. Michała i następnie 

zjazd do miasta. Jeśli wystarczy czasu proponu-
jemy zakupy na Main Street (Gibraltar to strefa 
handlu wolnocłowego).
Uwaga! Po Gibraltarze podróżuje się minibusa-
mi lub taksówkami z anglojęzycznymi kierow-
cami-przewodnikami. Cała grupa spotyka się 
przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas 
jej zwiedzania opiekę przejmuje polskojęzyczny 
pilot wycieczki. Następnie przejazd do Kadyksu, 
największego niegdyś portu Hiszpanii. Zobaczy-
my stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie 
aleje nadmorskie (alamedas) oraz wąskie uliczki 
starego miasta z nową katedrą. Powrót do ho-
telu w okolicy Sewilli. Kolacja, nocleg. (Trasa 
ok. 500 km). Chętnym proponujemy wieczorny 
pokaz flamenco w Sewilli (cena ok. 40 EUR/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Kordoby. 
Spacerując po starówce odnosi się wrażenie 
jakby czas stanął w  miejscu: wąskie wy-
brukowane uliczki wśród których 
polecamy uwadze słynną Ulicz-
kę Kwiatową, zaułki i  kute 
bramy z żelaza, to wszystko 
przenosi nas w czasy śre-
dniowiecza. Najciekawsze 
zabytki to Mezquita (czyli 
Wielki Meczet, budowany 
od VIII w) i Puente Romano, 
rzymski most na Gwadalkiwi-
rze. Kolacja i nocleg w okolicach 
Evory (Portugalia). (Trasa ok. 500 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Evory, 
miasta wpisanego na listę UNESCO: rzymska 
świątynia Diany, kościół Sao Francisco z Ka-

plicą Czaszek, akademia jezuicka z pięknymi 
krużgankami, miejskie kamienice z  kutymi 
narożnymi balkonami oraz wysokimi oknami. 
Następnym punktem programu będzie Coim-
bra - ośrodek akademicki położony nad rzeką 
Mondego: zobaczymy starówkę, wieżę zegaro-
wą Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina 
(olśniewająca budowla barokowa), arkadowe 
budynki Sala Grande dos Actos, w których od-
bywają się uroczystości akademickie. Kolacja 
i nocleg w okolicach Fatimy. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Fatimy 
- wizyta w sanktuarium Matki Boskiej Różańco-
wej, w której ołtarz przedstawia scenę objawie-
nia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. 
Uwaga! Do bazyliki nie wolno wchodzić w ka-
peluszach, szortach itp. - konieczne są skrom-
ne stroje. Dla chętnych wizyta w miasteczku 

Tomar, dawnej siedziby templariuszy (cena 
ok. 15 Euro/os plus ewentualnie bilet 

wstępu ok. 6 euro). Przejazd do 
Alcobaca. W Alcobaca znaj-

duje się opactwo Cystersów, 
przykład doskonałej w for-
mie, gotyckiej architektury 
cysterskiej, z największym 
kościołem w  Portugalii. 

Warte zobaczenia są gro-
bowce króla Piotra I  i  jego 

tragicznie zmarłej kochanki Ines 
de Castro, Sala Królów, kuchnie, czy 

krużganki. Kolacja i nocleg w okolicy Lizbony. 
(Trasa ok. 250 km).  Dla chętnych i za dodatko-
wą opłatą wieczór fado (cena ok.40 EUR/os.).

Lizbona

HISZPANIA

PORTUGALIA

Faro

Tomar
Fatima

Evora

Kordoba

Gibraltar

Kadyks

Sewilla

Maroko

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
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lub
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Europa Hiszpania i Portugalia

 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie stoli-
cy Portugalii. W programie dzielnica Belem, 
a  tam: wieża Belem, klasztor Hieronimitów 
(UNESCO) - zbudowany dla uczczenia podróż-
nika Vasco da Gamy i jego wyprawy do Indii, 
Pomnik Odkrywców symbolizujący dawna 
potęgę kolonialnej Portugalii. Następnie prze-
jazd do centrum i spacer uliczkami najbardziej 
znanych dzielnic Lizbony Baixy i Alfamy: Praca 
Rossio, Rua Augusta, katedra Se. Będzie można 
podziwiać misterną konstrukcję windy św. Ju-
styny i lizbońskie kamienice z fasadami krytymi 
azulejos - słynnymi portugalskimi płytkami 
ceramicznymi. Kolejnym punktem programu 
będą tereny wystawowe Expo’98, szczególnie 
polecamy wspaniałe oceanarium Pavilhao dos 
Oceanos, kompleks 5  ogromnych akwariów 
mieszczących faunę i florę morską: od ławic sar-
dynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Przejazd 
na wybrzeże Algarve. Kolacja i nocleg. Przejazd 
do nocleg na wybrzeżu Algarve. Kolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 280 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie.
• Klienci powracający do Polski - transfer na lot-
nisko w Faro. W przypadku porannego wylotu 
do Polski nie ma śniadania.
• Klienci pozostający na pobycie na wybrzeżu 
Algarve lub na hiszpańskim Costa de la Luz - po 
śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, po po-
łudniu transfer do wybranego hotelu (możliwy 
transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
W hotelach w Lizbonie przy zakwaterowaniu, 
pobierany jest podatek turystyczny - ok. 2 EUR 
od osoby za dzień (opłata dla osób powyżej 
13 roku życia). 
W hotelach w rejonie Algarve, przy zakwatero-
waniu, pobierany jest podatek turystyczny - ok. 
1,5 EUR od osoby za dzień (opłata dla osób po-
wyżej 13 roku życia).
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i serwowane obiadokolacje. 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu po-
bytu na Costa de la Luz lub w Algarve. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propo-
zycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, śniadania i obiadokolacje, program tu-
rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 175 EUR /os. - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie, dodatkowych posiłków i napojów 
do kolacji, wydatków osobistych oraz podat-
ku turystycznego w hotelach w Lizbonie (ok. 
2 EUR/os./dzień), Porto (ok 2 EUR/os./dzień) 
oraz w Bradze (ok. 1,5 EUR/os./dzień) i rejonie 
Algarve (ok 1,5 EUR/os/dzień).

CENA OD

2580 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

Jupiter Algarve Hotel 
****+

od 399 zł

Adriana Beach Club 
****+

od 730 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: PHI

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2799 5220

Maj od 2670 5130

Czerwiec od 2649 5599

Lipiec od 2749 5599

Sierpień od 2580 5520

Wrzesień od 2899 5549

Październik od 2799 5270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3070 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Costa de la LuzHiszpania Hotele na Costa de la Luz do imprez PDD, PIG, PHI

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest w Isla Canela - w niewielkim kurorcie przy 
granicy z Portugalią. Ok. 300 m do centrum Punta del Moral, które 
stanowi przystań (promy do Isla Cristina), port jachtowy z restau-
racjami oraz barami. Do lotniska w Faro (Portugalia) ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej i piaszczystej, 7-kilometrowej plaży 
(do przejścia wydmy). Parasole i leżaki - płatne (ok. 10 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i bocznego połączonego 

z budynkiem głównym. Recepcja, lobby, bar, windy, restauracja, 
snack bar przy basenie (tylko w lipcu i sierpniu), taras słoneczny 
w otoczeniu palm z leżakami i parasolami, duży basen ze zjeż-
dżalnią i brodzikiem, jacuzzi, mini klub, plac zabaw dla dzieci, 
pralnia i prasowalnia (płatne), room service (płatny), sklep z upo-
minkami, wypożyczalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok 10 EUR/os., wymiana płatna ok. 1 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 306 pokoi różnego typu. Wszystkie pokoje kli-
matyzowane i wygodnie urządzone, z  łazienką (suszarka do 

włosów), telefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny 
ok. 26 EUR/tydzień), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona). 
Hotel akceptuje zwierzęta (do 15 kg, dopłata ok. 25 EUR/dzień).
Pokoje standardowe(pow. ok. 20 m2) - urządzone w andalu-
zyjskim, tradycyjnym stylu, dla max 3 osób, przy czym należy 
pamiętać, iż w pokoju będą znajdować się 2 łóżka (1,05 m x 2 m) 
i rozkładana sofa (90 cm).
Pokoje Komfort (pow. ok. 26 m2) - zazwyczaj z bocznym wi-
dokiem na morze, dla maksymalnie 4 osób w układzie 2+2 lub 
3+1 przy czym należy pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą 
2 łóżka typu queen size (1,35 m x 2 m) i nie będzie możliwości 
wstawienia dostawek.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje 
płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive: 
śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 23:30, przekąski 
pomiędzy posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: ping pong, petanka, szachy ogrodowe, gry planszo-
we, mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, wypo-
życzalnia rowerów. Hotel prowadzi bogaty program animacyjny 
dla dzieci (gry, konkursy, zabawy).
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Kategoria lokalna: ****
Bardzo dobrej klasy hotel dla Małych i Dużych z bogatą infrastrukturą oraz fantastyczną lokalizacją (za nią „+”) oraz bardzo smacznym 
wyżywieniem. Dodatkowego charakteru temu miejscu dodają arabskie dekoracje. Playacanela jest to jeden z najbardziej popularnych hoteli 
w naszej ofercie. Zapraszamy serdecznie!

Playacanela – Isla Canela +

Położenie
Hotel położony jest w nadmorskiej dzielnicy miasteczka El Portil, 
na terenie parku przyrody Rio Piedras, pośród lasów sosnowych, 
ok. 1 km od miejscowości El Portil (kawiarnie, puby, restauracje). 
Do lotniska w Faro ok. 110 km.
Plaża
Hotel położony 150m od długiej, piaszczystej plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bary, ogród, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden ze zjeżdżalnią i jeden 

z wydzieloną częścią jacuzzi), brodzik dla dzieci (w basenach 
słodka woda), park wodny, kluby dla dzieci i młodzieży w różnym 
wieku, sala konferencyjna. Dodatkowo płatne: pralnia, opiekunka 
do dzieci (płatna), wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia samo-
chodów, parking.Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, 
wymiana 1 EUR, konieczny depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 290 pokoi rozlokowanych w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (platny ok. 

26 EUR/tydzień), minibarem (płatny dodatkowo) oraz z balko-
nem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na 
zapytanie). Pokoje dla niepełnosprawnych na zapytanie.
Pokoje standardowe (pow. ok 32 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju znajdują się dwa łóżka 1,35 x 2m i nie ma możliwości 
wstawienia dostawek. Istnieje możliwość dopłaty do pokoi od 
strony oceanu.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
kolacji płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopłaty do All inc-
lusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:30, przekąski 
pomiędzy posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych: Mini Klub (dla dzieci 3-7 lat), Junior Klub (7-11 lat), Teen 
Klub (11-15 lat), Maxi Klub (15-17 lat). Codziennie różne rodzaje 
zajęć: sportowe, nauka gotowania, eko warsztaty. Bezpłatnie: 
joga, zumba, aerobik, aqua-aerobik, ping pong, petanka, sza-
chy ogrodowe, gry planszowe, mini golf (konieczny depozyt 
za sprzęt), wieczory tematyczne. Płatne: bilard, wypożyczalnia 
rowerów, SPA (zabiegi na twarz i ciało).
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Pięknie położony hotel u ujścia rzeki do oceanu. Bardzo bogata strefa basenowa, różnorodne animacje, świetne wyżywienie i wygodne 
pokoje (za to wszystko „+”). Do tego dopiero co wybudowany park wodny. Naprawdę polecamy!

Playacartaya Spa Hotel – Huelva +
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Costa de la LuzHiszpania

Położenie
Hotel położony jest w jednym z piękniejszych rejonów Andaluzji, 
niewielkim kurorcie niedaleko granicy z Portugalią. Do centrum 
Punta del Moral, gdzie znajduje się przystań (można przepłynąć 
promem do Isla Cristina), port jachtowy, lokalne restauracje i bary 
- ok. 300 m. Do lotniska w Faro ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony jest przy piaszczystej, szerokiej plaży (do plaży 
przez wydmy prowadzi kładka). Serwis plażowy - płatny (ok. 
12 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol). Na plaży dostępne 

również łóżka balijskie: 25 EUR/ dzień lub 40 EUR/dzień (w cenie 
butelka wina musującego Cava).
Do dyspozycji gości
Hotel został wyremontowany w 2013 r. Przestronna recepcja, 
windy, restauracja główna (dostępne foteliki dla dzieci), lob-
by bar, ogród z tarasami słonecznymi, leżakami i parasolami, 
basen i brodzik (w basenach słodka woda), bezpłatny basen 
kryty i siłownia, plac zabaw, mini klub, sala gier, opiekunka dla 
dzieci (dodatkowo płatna), sala konferencyjna, sklep z pamiąt-
kami. wypożyczalnia rowerów i samochodów. Hotel zapewnia 

ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR za ręcznik, wymiana 
bezpłatna).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 300 pokojach różnego typu. 
Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, sejfem (ok. 17 EUR/tydzień + depozyt ok. 
5EUR), mini barem (dodatkowo płatny), balkonem lub tarasem. 
Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych - na potwierdzenie. 
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Pokoje standardowe(pow. ok. 24 m2) - dla max. 3 osób. Za do-
płatą dostępne pokoje z bocznym lub frontalnym widokiem na 
morze.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość do-
płaty do all inclusive za dopłatą: śniadania (7:30-10:30), śniadania 
kontynentalne (10:30-12:00), obiady (13:30-15:30), obiadokolacje 
(18:30-21:30), przekąski (16:00-18:00), lody, lokalne i markowe 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-24:00). Mozliwe są 
specjalne diety - konieczne zgłoszenie przy rezerwacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, mini 
disco, wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo, bezpłatnie: 
siłownia, aerobik, siatkówka, boccia, rzutki, aerobik w wodzie, 
ping pong, water polo, nordic walking, dodatkowo płatne: bilard, 
golf, jazda konna, tenis ziemny.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

Doskonałej klasy hotel, z świetny serwis, smaczne wyżywienie, dużo atrakcji dla Gości - polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi!

IBEROSTAR Isla Canela – Isla Canela +

Playamarina – Isla Canela 

Położenie
Wybudowany w 2008 roku hotel położony jest w Isla Canela - 
w niewielkim kurorcie przy granicy z Portugalią. Ok. 300 m do 
centrum Punta del Moral, które stanowi przystań (promy do Isla 
Cristina), port jachtowy z restauracjami oraz barami. Do lotniska 
w Faro (Portugalia) ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej i piaszczystej, 7-kilometrowej pla-
ży (do przejścia wydmy). Leżaki na plaży dostępne tylko w lipcu 
i sierpniu (płatne dodatkowo ok. 16 EUR/komplet).

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, restauracja a’la 
carte (otwarta tylko w lipcu i sierpniu), bary, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami, 2 baseny (jeden ze zjeżdżalniami), jacuzzi, 
plac zabaw, mini klub, klub dla młodzieży, opiekunka do dzieci 
(płatna), sklep z pamiątkami, pralnia (płatna), wypożyczalnia 
samochodów, garaż (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/os., wymiana ręcznika 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 142 pokoje różnego typu. Wszystkie kli-

matyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), sejfem (płatny 
ok. 26 EUR/tydzień), minibarem (płatny), telefonem, TV-sat oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziec-
ka do 2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona).
Pokoje standardowe (pow. ok. 42 m2) – dla max 4 osób (2+2), 
przy czym należy pamiętać, iż w pokoju będą znajdować się 
tylko 2 łóżka (1,35 m x 2 m) i nie będzie możliwości wstawienia 
dostawek.
Pokoje standardowe z widokiem na ocean (pow. ok. 42 m2) – dla 
max 4 osób (2+2), przy czym należy pamiętać, iż w pokoju będą 
znajdować się tylko 2 łóżka (1,35 m x 2 m) i nie będzie możliwości 
wstawienia dostawek.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje dodatkowo 
płatne). Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive: śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 23:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i do-
rosłych. Bezpłatnie: siłownia, bule, szachy ogrodowe, mini golf 
(depozyt), tenis stołowy (depozyt). Dodatkowo płatne: strefa 
wellness (sauna, łaźnia turecka, masaże) oraz zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym spa, wypożyczalnia rowerów.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Długa i szeroka plaża, wygodne pokoje, bardzo smaczne wyżywienie, przyjemny taras słoneczny w ogrodzie palmowym, basen ze 
zjeżdżalniami, profesjonalne animacje, hotelowe spa – Playamarina to fantastyczne miejsce na wakacyjny wypoczynek.

Hotele na Costa de la Luz do imprez PDD, PIG, PHI

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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AlgarvePortugalia Hotele w Algarve do imprez PDD, PIG, PHI

Położenie
Hotel położony na obrzeżach Carvoeiro, około 1,5 km od nad-
morskiego centrum z barami, restauracjami i sklepami. Do lot-
niska w Faro ok. 65 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok.1,5 EUR/os./dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony ok. 1,2 km od piaszczysto – żwirowej plaży. Brak 
serwisu plażowego.

Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar, taras słoneczny z  leżakami, basen 
i brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), miniklub, plac 
zabaw, wypożyczalnia samochodów oraz rowerów (płatna). Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel posiada 68 klimatyzowanych pokoi rozlokowanych w 3 pię-
trowym budynku. Pokoje odnowione, wszystkie z łazienką (su-
szarka do włosów), telefonem, LCD TV, sejfem (ok. 2,5 EUR/dzień, 
ok. 14 EUR/tydzień), niewielkim aneksem kuchennym (czajnik, 

kuchenka mikrofalowa, lodówka, naczynia, toster) z balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie. 
Pokoje dla niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Studio (pow. ok. 40 m2) - dla max 2 osób, jedno pomieszczenie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.W cenie wliczony na-
pój do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Okazjonalnie muzyka na żywo oraz animacje dla dzieci i doro-
słych. Kort tenisowy oraz boisko do petanki (bezpłatnie).
Internet
WiFi bezpłatnie w całym hotelu.
www.solferiashotel.com

Położenie
Hotel położony jest na niewielkim klifie w największej miejscowo-
ści turystycznej regionu - Albufeira, tętniącej życiem, z licznymi 
barami, restauracjami i miejscami rozrywki oraz zabytkową sta-
rówką. Do centrum Albufeiry kilkanaście minut spacerem lub 3 razy 
dziennie bezpłatnym hotelowym busem. Do lotniska w Faro ok. 40 
km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości ok.1,5 EUR/os./dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Przy hotelu, piaszczysta, oznaczona Błękitną Flagą. Na plaży 
leżaki i parasole płatne (ok.20 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja z widokiem na ocean, bar przy base-
nie, sala TV, ogród z dużym basenem i brodzikiem dla dzieci (w 
basenach słodka woda), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
basen kryty, plac zabaw, mini klub, mini market, wypożyczalnia 
samochodów, skuterów oraz rowerów.

Pokoje
Hotel posiada 287 pokoi rozlokowanych w czterech budynkach. 
Wszystkie pokoje funkcjonalnie urządzone, z klimatyzacją, ła-
zienką (suszarka do włosów dostępna w recepcji - depozyt ok. 
20 EUR, ilość limitowana), TV-sat, lodówką, telefonem, sejfem 
(płatny ok.15 EUR/tydzień), balkonem. Większość pokoi posiada 
boczny widok na morze. Istnieje możliwość wypożyczenia czaj-
nika i żelazka (depozyt 20 EUR, ilość limitowana). Łóżeczko dla 
dziecka do lat 2 bezpłatnie. Podczas kwaterowania konieczne 
zostawienie depozytu za klucz do pokoju (ok.10 EUR).
Pokoje standardowe(pow. ok. 16m2) - dla maksymalnie 3 osób, 
tylko w układzie 2+1.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 - 10:00), obiady (12:30 - 14:30) 
i obiadokolacje (18:00 - 21:30) w formie urozmaiconego bufetu. 
Między posiłkami przekąski i napoje w wyznaczonych barach. 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11.00 
- 23.00. Lobby bar nie jest wliczony w all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: si-
łownia, jacuzzi, rzutki, mini golf, siatkówka, piłka nożna, kort te-
nisowy (depozyt za sprzęt ok. 20 EUR). Płatne: bilard (ok.1 EUR/
gra), masaże, sauna. W pobliżu hotelu (ok. 200 m) najsłynniejsza 
dyskoteka w Albufeirze - KISS (wstęp ok. 20 EUR).
Internet
Stanowiska komuterowe płatne (ok. 3 EUR/30 min), WiFi przy 
recepcji bezpłatne.
www.grupofbarata.com/auramar

Wygodny i zarazem kameralny hotel dla osób szukających spokojnego wypoczynku. Odnowione pokoje, restauracja oraz bar, przyjemna 
strefa basenowa a także smaczne wyżywienie to atuty hotelu. Doskonała propozycja dla osób ceniących klimatyczne, niewielkie kurorty, gdzie 
w lokalnych restauracjach można smakować typowych portugalskich potraw, podziwiając niesamowity widok na malownicze plaże i ocean. 

Hotel położony jest na dużym terenie, a pobliska Albufeira oferuje wiele rozrywek. Hotel chwalony za infrastrukturę basenową oraz 
urozmaiconą kuchnię (za to „+”). Polecamy ten hotel osobom, którym nie zależy na wysokim standardzie zakwaterowania, ale w zamian 
oczekują dobrej lokalizacji oraz pięknej piaszczystej plaży.

Auramar Beach Resort – Albufeira +

Carvoeiro Hotel – Carvoeiro 
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Hotele w Algarve do imprez PDD, PIG, PHIAlgarvePortugalia

Położenie
Hotel położony na terenie ok. 17 ha, pośród zieleni, na obrze-
żach miejscowości Olhos de Agua, pomiędzy dwoma kurortami 
(Vilamoura ok. 4 km i Albufeirą ok. 10 km - hotel zapewnia dar-
mowy transfer do obu kurortów kilka razy dziennie – konieczna 
rezerwacja). Około 1 km od hotelu supermarket, kilka restauracji 
i sklepów z pamiątkami około 2,5-3 km od hotelu. Przystanek 
komunikacji miejskiej przy hotelu. Do lotniska w Faro ok. 30 km. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 1,5 EUR/os./dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Praia de Falesia - długa, piaszczysta, około 300 metrów od hotelu 
(zejście na plażę po schodach). Na plaży leżaki i parasole płatne 
(ok. 7-12 EUR/osoba).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, 3 restauracje bufetowe (główna, portugalska, 
grillowa), 2 bary, tarasy słoneczny z leżakami i parasolami, 2 ba-
seny i 2 brodziki, miniklub (4-11 lat), plac zabaw, pralnia (płatna), 
parking. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (gratis, wymiana płatna ok. 1,5 EUR/ręcznik).

Pokoje
W hotelu znajduje się 438 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 1 piętrowych budynkach w 2 częściach hotelowych: rozległej, 
głównej bliżej oceanu oraz niewielkiej (nazywanej annex) od-
dzielonej od głównej części ulicą. Wszystkie klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (płatny ok, 3,5 EUR/dzień)), małą lodówką oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do 2 lat 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje promo (pow. ok. 17 m2) - dla max 3 osób, odświeżone 
w ciągu 2 ostatnich lat, jako dostawka rozkładana sofa, pokoje 
położone w części annex.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) - dla max 3 osób (2+1), 
jako dostawka rozkładana sofa, pokoje położone na obrzeżach 
głównej strefy hotelowej.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu. Przekąski w ciągu 
dnia (10:00-12:00 & 15:00-18:00), lody, lokalne napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe w godzinach 10:30 – 23:00. W ramach 
All Inclusive możliwość skorzystania z restauracji portugalskiej 
i grillowej – konieczna rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. W cenie: siatkówka plażowa, siłownia, basen kryty, jacuzzi, 
sauna. Płatne: kort tenisowy, ping pong, mini-golf, petanka. Za-
biegi na twarz i ciało w hotelowym Spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.ap-hotelsresorts.com

Położenie
Hotel znajduje się w centrum Praia da Rocha – w okolicy, restau-
racje i bary. Do centrum Portimao ok. 2km, do przystanku autobu-
sowego ok. 50m. Do lotniska w Faro ok. 75 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok.1,5 EUR/os./
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony 50 metrów od najsłynniejszej plaży Algarve – 

Praia da Rocha (przejście przez ulicę, zejście na plażę schodami). 
Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 10 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, bar, taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, basen (słodka woda), sale konferencyjne. 
Dodatkowo płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów, parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 20 EUR). Hotel 
nie akceptuje zwierząt.

Pokoje
Hotel posiada 183 wyremontowane i nowocześnie urządzone 
pokoje różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, z  łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 2 EUR 
dziennie/10  EUR tygodniowo + ok.20 EUR depozytu), mini 
barem (dodatkowo płatnym). Pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych - na zapytanie. Dziecko do lat 2 wlicza się 
w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokój standardowy (ok. 19 m2) - dla max 3 osób, z widokiem na 
miasto, balkon francuski.
Pokój superior(ok. 28 m2) - dla max. 3 osób, z bocznym widokiem 
na morze oraz balkonem.
Pokój premium(ok. 28 m2) - dla max. 3 osób, z frontalnym wido-
kiem na morze oraz balkonem.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji 
(HB), HB+ (do kolacji szklanka wody i kieliszek wina lub napój 
bezalkoholowy lub szklanka piwa) i do pełnego wyżywienia (FB) 
- bufet/a’la carte. Dieta bezglutenowa na zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Co wieczór muzyka na żywo. Bezpłatna siłownia. Za dodatkową 
opłatą centrum SPA: sauna, łaźnia turecka, basen wewnętrzy, 
masaże, zabiegi na ciało.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym hotelu.
www.jupiteralgarvehotel.com/

Na pewno wyjątkowy hotel w naszej ofercie w Algarve – typu resortowego, na dużym terenie i przy pięknej plaży (za to „+”). Pokoje różnego 
typu, przyjemna zieleń, niska zabudowa, 3 restauracje bufetowe w ramach All Inclusive, dwie strefy basenowe oraz animacje hotelowe na 
bardzo dobrym poziomie – to dodatkowe walory hotelu warte wspomnienia. Polecamy!

Bardziej dla par i grup znajomych niż dla rodzin z dziećmi (brak odpowiedniej infrastruktury dla dzieci). Niedawno odnowiony z ładnymi 
i nowocześnie urządzonymi pokojami (za nie „+”). Do tego pierwszorzędna lokalizacja. Polecamy!

Adriana Beach Club – Olhos de Agua +

Jupiter Algarve Hotel – Praia da Rocha +
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Europa Hiszpania i Portugalia

Portugalia – Madera – gdzie nogi poniosą 
W programie: Lewada 25 Fontes i las laurowy (UNESCO) • zachwycający wschód – trekking po półwyspie św. Wawrzyńca • Funchal: kolorowe 
drzwi starego miasta i ogród botaniczny • maderska kuchnia i wino • piaszczysta plaża Porto Santo (wycieczka dodatkowo płatna)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Maderze

Rabacal Pico do
Arieiro

Ribeiro
Frio

Santana

MADERA

Funchal

Przylądek
Św. Wawrzyńca

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Europa Hiszpania i Portugalia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
Po przylocie transfer do hotelu. Wieczorem 
kolacja i nocleg. Uwaga! W przypadku nocnych 
godzin przelotu w tym dniu nie będzie kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Funchal - 
stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado dos 
Lavradores - najsłynniejszego targu Madery, 
gdzie można nie tylko zobaczyć co właśnie zło-
wili rybacy, ale i skosztować słynnych krzyżówek 
różnych owoców np. marakui z truskawką, czy 
banana z ananasem. Następnie spacer uliczkami 
starego miasta. Kolejnym punktem programu 
będzie miejski ogród botaniczny, gdzie na 
8300  m2 można zapoznać się z  piękną florą 
Madery i całego świata. Na zakończenie wizyta 
w jednej z winiarni, gdzie będzie można zoba-
czyć jak produkuje się znane wino - maderę, 
w programie przewidziana także degustacja. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu, jeśli pozwolą na to 
warunki pogodowe, pojedziemy na Pico do 
Arieiro (1818 m.n.p.m), z którego roztacza się 
zjawiskowa panorama na najwyższe szczyty 
Madery. Kolejnym punktem programu będzie 
Ribeiro Frio - mała górska miejscowość słynąca 
ze stawów hodowlanych pstrąga tęczowego, 
otoczona lasem wawrzynowym (UNESCO). 
Przejazd do wioski Santana, słynącej z tradycyj-
nych i charakterystycznych budynków i domów 
mieszkalnych w kształcie litery A i tam lunch 
(dodatkowo płatny), a po lunchu zapraszamy 
na „poncha” - to napój robiony z rumu z trzciny 
cukrowej z dodatkiem miodu i soku z limonek. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 
80 km). 

 Dzień 4  Śniadanie. W tym dniu proponu-
jemy trekking lewadą 25 Fontes, która prowa-
dzi przez las wawrzynowy (UNESCO), pośród 
gigantycznych paproci, pięknie pachnących 
wrzośców oraz szumiących w tle wodospadów. 
Pokonanie trasy (w dwie strony około 10 km) 
zajmuje około 4 godzin, trasa należy do średnio 
trudnych (około 400 m przewyższenia), reko-
mendujemy zabranie wody i przekąski, butów 
trekkingowych oraz ciepłej bluzy. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. W tym dniu zapraszamy 
na trekking po półwyspie świętego Wawrzyńca 
(Sao Lorenco), czyli po najbardziej 
na wschód wysuniętej części 
Madery. Szlak uznawany jest 
za najbardziej widowisko-
wy na wyspie - prowadzi 
gdzieniegdzie urwiskami 
skalnymi do punktów 
widokowych na piękne 
formacje skalne zatopione 
w  wodach Atlantyku. Trasa 
należy do średnio trudnych, jej 
przejście zajmuje około 4  godzin 
(ok. 8 km, do Casa do Sardinha i z powro-
tem), rekomendujemy zabranie wody, przekąski, 
butów trekkingowych, ciepłej bluzy oraz kremu 
z filtrem. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 100 EUR/os.) 
wycieczka promem na wyspę Porto Santo 
- położoną nieco ponad 40 km na północny 
wschód od Madery (przeprawa trwa około 2,5 
godziny w jedną stronę). Porto Santo słynnie 
przede wszystkim z 9 kilometrowej, naturalnej 
plaży o złotym piasku i leczniczych właściwo-
ściach. Krótki przejazd do stolicy wyspy - Vila 

Baleira. W Vila Baleira czas wolny na kąpiele 
słoneczne i morskie lub za dodatkową opłatą: 
możliwość wypożyczenia rowerów, jazda kon-
na, szlaki piesze, nurkowanie. Istnieje również 
opcja zakupienia wycieczki na Porto Santo 
w  wersji lotniczej - cena do potwierdzenia 
u rezydenta (przelot trwa ok. 20 minut w jedną 
stronę), wtedy w cenę wycieczki wliczony jest 
dodatkowo przelot w obie strony oraz trans-
fer z  lotniska do stolicy wyspy - Vila Baleira 
i z powrotem. Po południu powrót na Maderę. 
Kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny. Chętnym 

i za dodatkową opłatą (ok. 30 EUR/
os) proponujemy 3-godzinny 

rejs katamaranem wzdłuż 
południowego wybrzeża 

Madery w  poszukiwaniu 
wielorybów i  delfinów. 
Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie 

i wykwaterowanie. Transfer 
na lotnisko w Funchal. Wylot 

do Polski.
• Dla Klientów pozostających na ko-

lejny tydzień wypoczynku: po śniadaniu wy-
kwaterowanie, transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Trekkingi oraz wycieczka katamaranem są za-
leżne od warunków pogodowych.
HOTELE
Hotele *** - położony w Funchal, przykładowy 
hotel to Dorisol Estrelicia (pokoje standardowe).
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 3 - oso-
bowe, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostaw-
ką), wszystkie z łazienkami i wc, często z te-

lefonem i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w wybranym hotelu na Maderze. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7  rozpoczętych dób hotelowych, śniadania 
i  obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota podczas objazdu oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla kierowców, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 75 EUR/os. - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje 
również wycieczek opcjonalnych wymienionych 
w programie imprezy, dodatkowych posiłków 
i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.

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

Dorisol Estrelicia 
***

od 949 zł

Orca Praia  
***

od 1030 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2549 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3330 5749

Maj od 3120 5099

Czerwiec od 3170 5170

Lipiec od 3270 5399

Sierpień od 3020 4670

Wrzesień od 2849 4470

Październik od 2549 4170

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1799 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: MTL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie transfer do hotelu. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Uwaga! W przypadku 
nocnych godzin przelotu w tym dniu nie będzie 
kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Funchal - 
stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado dos 
Lavadores - najsłynniejszego targu Madery, 
gdzie można nie tylko zobaczyć co właśnie zło-
wili rybacy, ale i skosztować słynnych krzyżówek 
różnych owoców np. marakui z truskawką, czy 
banana z ananasem. Następnie spacer uliczkami 
starego miasta. Kolejnym punktem programu 
będzie miejski ogród botaniczny, gdzie na 8300 
m2 można zapoznać się z piękną florą Madery 
i całego świata. Na zakończenie wizyta w jed-

nej z winiarni, gdzie będzie można zobaczyć jak 
produkuje się znane wino - maderę, w progra-
mie przewidziana także degustacja. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu, jeśli pozwolą na to 
warunki pogodowe, pojedziemy na Pico do 
Arieiro (1818 m n.p.m), z którego roztacza się 
zjawiskowa panorama na najwyższe szczyty 
Madery. Kolejnym punktem programu będzie 
Ribeiro Frio - mała górska miejscowość słynąca 
ze stawów hodowlanych pstrąga tęczowego, 
otoczona lasem wawrzynowym (UNESCO). 
Przejazd do wioski Santana, słynącej z trady-
cyjnych, charakterystycznych budynków i do-
mów mieszkalnych w kształcie litery A. Tam 
lunch (dodatkowo płatny), a po lunchu zapra-
szamy na „poncha” - to napój robiony z rumu 
z trzciny cukrowej z dodatkiem miodu i soku 

z limonek. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
(Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 4  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 37 EUR/os) 
proponujemy trekking lewadą 25 Fontes, która 
prowadzi przez las wawrzynowy (UNESCO), 
pośród gigantycznych paproci, pięknie pach-
nących wrzośców oraz szumiących w tle wodo-
spadów. Pokonanie trasy (w dwie strony około 
10 km) zajmuje około 4 godzin, trasa należy do 
średnio trudnych (około 400 m przewyższenia), 
rekomendujemy zabranie wody i przekąski, bu-
tów trekkingowych oraz ciepłej bluzy. Kolacja 
i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd przez prze-
łęcz Encumeada przez przepiękną dolinę do 
wioski Sao Vicente, położonej na północnym 
wybrzeżu wyspy. W Sao Vicente proponujemy 

podziemny spacer w powulkanicznej jaskini. 
Następnie przejazd do Porto Moniz, które słynie 
z naturalnych wulkanicznych basenów skalnych 
- możliwość kąpieli (w zależności od pogody). 
Powrót do hotelu przez płaskowyż Paul da Ser-
ra, zwany „maderską tundrą”. Kolacja, nocleg. 
(Trasa ok. 110 km). 
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 100 EUR/os.) 
wycieczka promem na wyspę Porto Santo - po-
łożoną nieco ponad 40 km na północny wschód 
od Madery (przeprawa trwa około 2,5 godziny 
w  jedną stronę). Porto Santo słynnie przede 
wszystkim z 9 kilometrowej, naturalnej plaży 
o złotym piasku i leczniczych właściwościach. 
Krótki przejazd do stolicy wyspy - Vila Baleira. 
W Vila Baleira czas wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie lub za dodatkową opłatą: możliwość 

W programie: Funchal – tętniąca życiem stolica wyspy • egzotyczna roślinność Madery • spadziste dachy w Santana i Dolina Zakonnic 

• malownicze widoki Encumeada • naturalne baseny w Porto Moniz • Pico do Arieiro 

• dla chętnych (płatne dodatkowo) wizyta Camara de Lobos oraz plażowanie na Porto Santo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Maderze

Portugalia – Madera – festiwal wiecznej wiosny 

Pico do
Arieiro

Ribeiro
Frio

SantanaSao Vicente

Porto Moniz

Encumeada 

Paul da Serra

MADERA

Funchal

      –› Zwiedzanie i wypoczynek   

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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wypożyczenia rowerów, jazda konna, szlaki pie-
sze, nurkowanie. Po południu powrót na Made-
rę. Istnieje opcja zakupienia wycieczki na Porto 
Santo w wersji lotniczej - cena do potwierdzenia 
u rezydenta (przelot trwa ok. 20 minut w jedną 
stronę, wtedy w cenę wycieczki transfer hotel - 
lotnisko w Funchal - hotel, bilet lotniczy na Porto 
Santo i z powrotem, transfer lotnisko - Vila Ba-
leira - lotnisko na Porto Santo. Kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkowa opłatą (ok. 35 EUR/os.) 
półdniowa wycieczka do Camara de Lobos 
i  na Cabo Girao - najwyższy klif w  Europie. 
Spacer po zawieszonej 580 m n.p.m szklanej 
platformie zapewni fantastyczne widoki na 
południową część wyspy. Przejazd do Camara 
de Lobos - najsłynniejszej z wiosek rybackich 
Madery i uwiecznionej przez samego Winstona 
Churchilla. Na zakończenie Monte - urokliwa 
wieś położona powyżej stolicy Funchal, sły-
nąca z pięknego kościoła (gdzie pochowany 
jest ostatni cesarz Austro-Węgier), ogrodów 
publicznych oraz zjazdów na saniach (płatny 
dodatkowo ok. 15 EUR/os). Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fer na lotnisko w Funchal. Wylot do Polski. 
• Dla Klientów pozostających na kolejny tydzień 
wypoczynku: po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
HOTELE
Hotele *** - położony w Funchal, przykładowy 
hotel to Dorisol Estrelicia (pokoje standardowe).
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 3 - oso-
bowe, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostaw-
ką), wszystkie z łazienkami i wc, często z tele-

fonem i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w wybranym hotelu na Maderze. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7  rozpoczętych dób hotelowych, śniadania 
i  obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota podczas objazdu oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla kierowców, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 65 EUR/os. - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje 
również wycieczek opcjonalnych wymienionych 
w programie imprezy, dodatkowych posiłków 
i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.

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

Quinta das Vistas Palace 
Gardens  *****

od 1649 zł

Calheta Beach 
****+

od 2349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2630 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3420 5699

Maj od 3070 4849

Czerwiec od 3049 5270

Lipiec od 3099 5349

Sierpień od 3049 4770

Wrzesień od 2799 4549

Październik od 2630 4270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1899 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: MZW

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Hotel znajduje się spokojnej, części Sao Martinho tuż przy plaży. 
Budynek hotelu jest kaskadowo wkomponowany w skałę (część 
basenowa położona poniżej hotelu, konieczne zejście dość stro-
mą ścieżką). W okolicy hotelu restauracja i bar. Do centrum (bary, 
restauracje, sklepy) ok. 1,5 km. Do centrum Funchal ok. 6 km. Przy 
hotelu przystanek autobusowy. Do najbliższego pola golfowego 
ok. 15 km. Do lotniska ok. 24 km.
Plaża
Piaszczysto-kamienista, wulkaniczna plaża przy hotelu (żeby 

dostać sie do plaży należy zjechać na najniższe piętro hotelu, 
a następnie zejść ścieżką). Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary, basen (do części 
basenowej położonej na poziomie plaży prowadzi ścieżka - brak 
możliwości zjechania windą do poziomy basenu), taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, sklep, opiekunka do dziecka (płatna), 
parking (płatny), wypożyczalnia samochodów. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe gratis (płatny depozyt ok. 10EUR). Hotel nie 
akceptuje zwierząt.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 10-piętrowym budynku w 124 
pokojach różnego typu. Wszystkie wyremontowane w 2019 roku, 
z łazienką (suszarka do włosów, wanna/prysznic), TV Sat, telefo-
nem, minibarem (płatny), czajnikiem, sejfem (płatny ok. 15 EUR/
tydzień). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje economy (pow. ok. 28 m2) – dla max 3 osób, z widokiem 
na morze, pokoje bez balkonu.
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) – dla max 3 osób, z wido-
kiem na morze, pokoje z dużym balkonem.
Suite (pow. ok. 37 m2) – dla max 4 osób, z widokiem na morze, 
z optycznie wydzieloną sypialnią, pokoje z dużym balkonem.
Suite rodzinny (pow. ok. 52 m2) – dla max 5 osób, z widokiem 
na morze, z optycznie wydzieloną sypialnią, pokoje z dużym 
balkonem.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji z przepięk-
nym widokiem na ocean. Istnieje możliwość dopłaty do obiado-
kolacji. Napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia wieczorne animacje dla dorosłych. Za dodatkową 
opłatą: ping pong, bilard, rzutki, pokój gier oraz masaże.
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.orcapraia.com

Położenie
Odświeżony w 2013 roku hotel jest częścią kompleksu Dorisol, 
w  skład którego wchodzą 3 hotele. Kompleks położony jest 
w dzielnicy hotelowej Lido, ok. 2 km od centrum miasta, ok. 100 
– 300 m od hotelu znajdują się: przystanek komunikacji miejskiej, 
supermarket, bary i restauracje. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Lido– ok. 600 m od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje sięLido Bathing Complex(wyróżniony błękitną Flagą, 
wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki 

i parasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, 
brodzik ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp do 
oceanu, przebieralnie, więcej informacji na http://www.visitfun-
chal.pt/en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-se-
aside-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, czytelnia, restauracja, bar, snack bar, 
ogród, tarasy słoneczne z leżakami, 2 baseny i brodzik (w base-
nach słodka woda), parking. Dodatkowo płatne: pralnia i praso-
walnia. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 20 EUR).

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w  148 pokojach różnego typu 
rozlokowanych w 12-piętrowym budynku. Wszystkie z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem oraz z sejfem (płatny ok. 
2 EUR/dzień). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokój standardowy(pow. ok. 20 m2) - dla max 3 osób, pokój bez 
balkonu.
Pokój standardowy z balkonem(pow. ok. 24 m2) - dla max 3 osób.
Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:00) oraz obiadokolacje (19:00-21:00) w for-
mie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty All Inclusive: śniadania 
(bufet), obiady (13:00-14:00 tzw. set menu) i obiadokolacje (bu-
fet), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00). 
Dostępne dania wegetariańskie i bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dorosłych, wieczorami pokazy i/
lub muzyka na żywo. W cenie: basen kryty, tenis stołowy. Płatne 
dodatkowo: kort tenisowy (ok. 5 EUR/godzina), bilard (ok. 5 EUR/
godzina), strefa SPA (sauna, masaże, zabiegi na ciało).
Internet
Wi-Fi gratis w miejscach ogólnodostępnych.
www.dorisol.com

Przepieknie widokowo położony hotel tuż przy plaży, w którym Goście docenią odświeżone w 2019 roku, wygodne pokoje, wszystkie 
położone od strony oceanu, przemiłą obsługę oraz smaczne wyżywienie. Do tego centrum kurortu w odległości przyjemnego spaceru 
w towarzystwie pięknych widoków. Polecamy na spokojne wakacje dla każdego.

Orca Praia – Funchal +

Na terenie kompleksu 2 baseny, kort tenisowy i zadbany ogród. Idealna baza wypadowa dla wszystkich tych, którzy na własną rękę 
chcieliby zwiedzać wyspę. Hotel dla niewymagających Klientów ale za to w bardzo dobrej cenie.

Dorisol Estrelicia – Funchal 
Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Wybudowany w 2002 roku hotel położony jest ok. 2 km od 
centrum miasta, ok. 100 m od hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, do najbliższych: supermarketu, barów 
i restauracji ok. 1 km. Autokar nie ma możliwości podjechania 
pod sam hotel, konieczne przeniesienie bagaży (ok. 100 m). Do 
lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Lido– ok. 2 km od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje się Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, 

wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i pa-
rasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik 
ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, 
przebieralnie, więcej informacji na http://www.visitfunchal.pt/
en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-
-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html). Praia 
Formosa- ok. 2,5 km od hotelu, kamienista, długa.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary, ogród, niewielki 
taras słoneczny z basenem (podgrzewany) oraz leżakami, sale 

konferencyjne, parking. Dodatkowo płatne: opiekunka do dziec-
ka, pomoc medyczna, prasowanie i pralnia, wypożyczalnia samo-
chodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe. Hotel przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 71 pokojach różnego typu, roz-
lokowanych w 3-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimaty-
zowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, 
szlafroki, klapki kąpielowe), TVsat, telefonem, minibarem (płat-
ny), sejfem (bezpłatny) oraz z balkonem. Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis.
Pokój standardowy z widokiem na ogród(pow. ok. 30 m2) - dla 
max 3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
HB Plus: śniadania 7:30-10:00 (bufet), obiadokolacje (a’la carte) 
i do obiadokolacji kieliszek wina, kieliszek wody i kawa/herbata; 
dodatkowo w godzinach Happy Hours 16:00-18:00 1 kieliszek 
wina lub 1 piwo lub 1 koktajl gratis.
Program sportowy i animacyjny
Raz w tygodniu wieczorne show i/lub muzyka na żywo. W cenie: 
basen kryty, siłownia, minigolf. Strefa SPA płatna (sauna, łaźnia 
parowa, hamam, masaże). W cenie 30 minut masażu (tylko 1 x 
na pobyt i tylko dla 1 osoby z pokoju).
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.
www.charminghotelsmadeira.com

Położenie
Odświeżony w 2018 roku hotel znajduję się na południowo-za-
chodnim wybrzeżu Madery, w miejscowości Calheta. Przy hotelu 
kilka restauracji, kafeteria, sklepy z pamiątkami oraz market, a tak-
że postój taksówek i przystanek autobusowy. Do lotniska ok. 55 km.
Plaża
Praia da Calheta – przy hotelu, piaszczysto-żwirkowa. Leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne ok. 3,5 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, dwie restauracje (główna i a’la carte), 

dwa bary, taras słoneczny z basenem i brodzikiem, leżaki i pa-
rasole przy basenie, plac zabaw, sale konferencyjne. Dodatkowo 
płatne: opiekunka do dziecka, pralnia, parking/garaż (ok. 7,5 EUR 
dziennie). Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis. Hotel przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 153 pokojach różnego typu rozlo-
kowanych w 2 budynkach (główny przy plaży oraz tzw. Annex po 
przeciwnej stronie ulicy, budynki połączone ze sobą „mostkiem”). 
Wszystkie klimatyzowane z łazienką (suszarka do włosów), TV 

Sat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem (płatny ok. 15 EUR/
tydzień) oraz balkonem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe(pow. ok. 23 m2) – dla max 2 osób, pokoje od 
strony ulicy, pokoje w budynku głównym.
Pokoje standardowe z widokiem na morze(pow. ok. 23 m2) – dla 
max 2 osób, pokoje w budynku głównym.
Suite(pow. ok. 45 m2) – dla max 4 osób, pokoje od strony uli-
cy, dodatkowo w pokoju zestaw do przygotowania kawy/her-
baty, osobna sypialnia i pokój dzienny, aneks kuchenny (płyta 
grzewcza, kuchenka mikrofalowa, naczynia i sztućce do przygo-
towania i serwowania posiłków), jako dostawki rozkładana sofa 
lub dodatkowe łóżka, pokoje w budynku Annex.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiady (13:00-14:30) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu; lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00), kawa i herbata (10:00-
23:00), przekąski (10:00-13:00) oraz popołudniowe słodkości 
(14:30-18:00) serwowane w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorami mu-
zyka na żywo. W cenie: basen kryty, sauna i hamam. Za dodat-
kową opłatą: masaże. Dla dzieci - pokój zabaw.
Internet
WiFi gratis na terenie całego hotelu.
www.savoysignature.com

Miejsce dla wszystkich tych, którzy poszukują hotelu z duszą: kameralny i bardzo zadbany, otoczony ponad stuletnim ogrodem, urządzony 
w stylu retro, położony na wzgórzu z którego roztacza się malownicza panorama Funchal i wybrzeża. Idealna opcja również dla osób 
szukających spokoju (hotel nie prowadzi animacji).

Quinta das Vistas Palace Gardens – Funchal 

Goście doceniają odświeżone w 2018 roku wnętrza, wygodne pokoje (również z osobną sypialnią), przyjemny taras słoneczny w otoczeniu 
zieleni, smaczne wyżywienie oraz hotelowe animacje (również dla dzieci). Hotel zasługuję na uwagę ze względu na to, że to jeden z niewielu 
hoteli na całej Maderze położony przy piaszczystej plaży (za to „+”).

Calheta Beach – Calheta +

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: średniowieczna Sewilla • Lizbona - stolica Portugalii • Sintra i cudowna Fatima • Madryt i monumentalne Toledo 

• Granada - ostatni bastion Maurów
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa del Sol

Hiszpania i Portugalia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Transfer 
do hotelu w okolicach Malagi. Wieczorem ko-
lacja i nocleg. Klienci przylatujący do Malagi 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Sewilli. 
Zwiedzanie miasta zaczniemy od przejazdu 
promenada Krzysztofa Kolumba wzdłuż rzeki 
Guadalquivir z widokiem na Torre de Oro, Pla-
za de Toros de la Maestranza i dzielnice Triana. 
Zobaczymy również tereny Parku Marii Luizy 
z przepięknym Plaza de España - wizytówką 
miasta. Następnie spacer najstarszą dzielnicą 
Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mau-
retańska dzwonnica La Giralda. Następnie 
przejazd na nocleg w okolicach Lizbony. Późnym 

wieczorem zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na Cabo da 
Roca - najdalej wysunięty na zachód punkt kon-
tynentalnej Europy. Następnie zobaczymy Sin-
trę - miasto położone w Serra de Sintra, niewiel-
kim paśmie górskim na Wybrzeżu Lizbońskim 
otoczone niezwykłą roślinnością, która sprawia, 
że poczujemy bajkowy klimat tego niezwykłego 
miejsca. Zwiedzimy letnią rezydencję władców 
Portugalii - Palacio Nacional. Następnie prze-
jazd do Lizbony, położonej nad Tagiem stolicy 
Portugalii, gdzie zobaczymy: zamek Św. Jerze-
go - dawną królewską siedzibę, z której rozciąga 
się przepiękna panorama miasta; katedrę oraz 
dzielnicę Belem z klasztorem dos Jeronimos (z 
zewnątrz), kościołem Matki Boskiej Betlejem-
skiej, wieżą de Belem, różą wiatrów oraz Pomni-

kiem Odkrywców upamiętniających sławnych 
portugalskich zdobywców: Henryka Żeglarza, 
Vasco da Gamę, Magellana. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Fatimy, gdzie odwiedzimy sanktuarium Matki 
Boskiej Różańcowej, w której ołtarz przedsta-
wia scenę objawienia trójce dzieci: Łucji, Fran-
ciszkowi i Hiacyncie. Uwaga! Do bazyliki nie 
wolno wchodzić w kapeluszach, szortach itp. 
- konieczne są skromne stroje. Dla chętnych i za 
dodatkowa opłatą (ok. 30 EUR/os.) wycieczka 
do Batalha, znanej głównie z klasztoru Santa 
Maria da Vitoria, który powstał dla upamięt-
nienia zwycięstwa króla Jana I nad Hiszpana-
mi pod Aljubarrotą. Klasztor uznawany jest za 
perłę późnego gotyku, w jego skład wchodzą 
m.in. trójnawowa bazylika z transeptem, Ka-

plica Fundatora, gdzie pochowany został król 
Jan I z małżonką Filipą Lancaster, Krużganek 
Królewski z bogato zdobionymi maswerkami 
czy Niedokończone Kaplice. Przejazd na nocleg 
w regionie Extremadura, kolacja. 
 Dzień 5  Rano śniadanie i przejazd do Madry-
tu. Zwiedzanie Madrytu, który od XVI w. pełni 
funkcję stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny 
Palacio Real, czyli rezydencję królewską (gdzie 
szczególnej uwadze polecamy wspaniałą salę 
tronową), Paseo del Prado, czyli zieloną prome-
nadę otoczoną muzeami, galeriami i bogatymi 
rezydencjami, Muzeum Prado (między innymi 
prace Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana), 
Puerta del Sol (centralny plac Madrytu z po-
mnikiem przedstawiającym herb miasta), Plac 
Hiszpański z pomnikiem Cervantesa oraz Don 
Kichota i Sancho Pansy (Plac Hiszpański w re-
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konstrukcji do lutego 2021 r.). Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Madrytu. 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Toledo, duchowej stolicy kraju. 
W programie między innymi katedra ze wspania-
łymi zbiorami sztuki gotyckiej, barokowej i rene-
sansowej, Kościół św. Tomasza ze wspaniałym 
obrazem EL Greco „Pogrzeb Hrabiego z Orgazu 
„, synagoga zbudowana w stylu mauretańskim 
- Santa Maria la Blanca oraz Plaza de Zocodover 
z Alkazarem (z zewnatrz). Po zwiedzaniu Toledo 
przejazd do Granady (400 km), miasta założone-
go przez Maurów w VIII w., którego rozkwit przy-
pada na wiek XV, kiedy było stolicą ostatniego 
muzułmańskiego państwa na terenie Półwyspu 
Iberyjskiego. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Granady. Dla chętnych możliwość uczestniczenia 
w wieczorze flamenco (cena ok. 30 EUR/os.). 

 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Granady. 
Proponujemy spacer po tłocznych uliczkach 
centrum miasta: Alcaiceria (arabski bazar), 
gotycka katedra (z zewnatrz) i  kaplica kró-
lewska. Następnie zobaczycie Państwo piękne 
budowle Maurów: Alhambrę- rezydencję arab-
skich władców Granady, arcydzieło architektu-
ry charakteryzujące się wspaniałą kompozycją 
przestrzeni, wody, światła i dekoracji oraz Ge-
neralife, letnią rezydencję dynastii Nasrydów, 
której arabska nazwa oznacza „ogród podnio-
słego raju” (bardzo prosimy mieć dokument 
tożsamości w bagażu podręcznym). Po połu-
dniu zapraszamy na krótką wizytę w urokliwej 
dzielnicy Albaicin, gdzie znajduje się punkt 
widokowy skąd rozpościera się panorama na 
Alhambrę i Sierra Nevada. Przejazd na nocleg 
w okolicach Malagi.

 Dzień 8  - Klienci powracający do Polski - 
wykwaterowanie, czas wolny, transfer na lotni-
sko w Maladze. W przypadku porannego wylotu 
do Polski nie ma śniadania. Dla chętnych, 
wracających wieczorem do Polski, 
wycieczka na Gibraltar (ok. 60 
EUR/os.).
• Klienci pozostający na 
pobycie na Costa del Sol 
- po śniadaniu wykwate-
rowanie, czas wolny. Po 
południu transfer do wy-
branego hotelu na Costa del 
Sol (w niektórych terminach 
transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów 
programu może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
W hotelach w okolicy Lizbony przy zakwatero-
waniu pobierany jest podatek turystyczny - ok. 
2 EUR od osoby za dzień (opłata dla osób po-
wyżej 13 roku życia).
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i serwowane obiadokolacje. 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa del Sol. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 

klimatyzowanym autokarem podczas 
objazdu, noclegi w hotelach j.w. (7 

rozpoczętych dób hotelowych 
lub za dopłatą 10 lub 11 lub 

14), śniadania i obiadoko-
lacje, program turystycz-
ny j.w., opiekę polskiego 
pilota (podczas pobytu na 

Costa del Sol opieka rezy-
denta) oraz ubezpieczenie 

TU Europa (NNW, KL, Assistan-
ce i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: opła-
ty za pakiet z tytułu realizacji programu zwie-
dzania (m.in. wstępy, system TGS, przewodnik 
lokalny, opłaty rezerwacyjne itp) w kwocie 185 
EUR/os. - pakiet płatny u pilota na miejscu; 
pozostałych posiłków, napojów do obiadoko-
lacji; wycieczek fakultatywnych (ceny podane 
są w programie imprezy), lokalnego podatku 
turystycznego w hotelach w okolicy Lizbony 
(ok. 2 EUR/os./dzień),

CENA OD

2449 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

Palia La Roca 
***

od 630 zł

Palia Las Palomas 
****

od 670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HAP

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2699 5199

Maj od 2649 5299

Czerwiec od 2449 5520

Lipiec od 2449 5599

Sierpień od 2549 5599

Wrzesień od 2749 5520

Październik od 2649 5299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3049 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Granada - ostatni bastion Maurów • Kordoba - średniowieczna stolica Kalifatu • Sewilla - stolica Andaluzji ze wspaniałą gotycką 
katedrą • Kadyks - port założony przez Fenicjan • Punta Europa na Gibraltarze • 2 dni pobytu na Costa del Sol!
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa del Sol

Hiszpania – Od Andalus do Andaluzji 
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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. Transfer 
do hotelu w okolicach Malagi. Wieczorem ko-
lacja i nocleg. Klienci przylatujący do Malagi 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd na Gibraltar 
- (bardzo prosimy mieć dokument tożsamosci 
w bagażu podręcznym!!!) półwysep o długości 
zaledwie 6 km, który jest malutką enklawą bry-
tyjską na Płw. Iberyjskim. W programie przejazd 
minibusami na Punta Europa ze wspaniałym wi-
dokiem na Afrykę, a następnie wjazd na Skałę 
Gibraltarską, jedyne miejsce w Europie gdzie na 
wolności żyją małpy, wejście do Jaskini Świę-
tego Michała i następnie zjazd do miasta. Jeśli 
wystarczy czasu proponujemy zakupy na Main 
Street (Gibraltar to strefa handlu wolnocłowe-
go). Po Gibraltarze podróżuje się minibusami 
lub taksówkami z anglojęzycznymi kierowca-
mi-przewodnikami. Cała grupa spotyka się 
przy danej atrakcji turystycznej, gdzie na czas 
jej zwiedzania opiekę przejmuje polskojęzycz-
ny pilot wycieczki. Kolacja i nocleg w okolicach 
Kadyksu. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Kadyksu, 
największego niegdyś portu Hiszpanii. Zobaczy-
my stary port, fortyfikacje brzegowe i szerokie 
aleje nadmorskie (alamedas) oraz wąskie uliczki 
starego miasta z nową katedrą. Przejazd w kie-
runku Sewilli. Na początek spacer przez dzielnice 
Santa Cruz (dawna dzielnica żydowska) - dotrze-
my do największej w Europie katedry gotyckiej, 
której integralną częścią jest jeden z symboli 
miasta - wieża Giralda, powstała na bazie mau-
retańskiego minaretu. Następnie przejdziemy do 
położonej nad rzeką Gwadalkiwir dzielnicy Are-

nal, gdzie znajduje się najważniejsza w Hiszpanii 
arena corridy - La Maestranza oraz położona przy 
promenadzie Krzysztofa Kolumba Złota Wieża 
(12-boczna wieża z czasów mauretańskich). Ko-
lacja i nocleg w hotelu w okolicach Sewilli. (Trasa 
ok. 160 km). Dla chętnych wycieczka statkiem 
(ok. 17 EUR/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu wizyta na najbardziej 
rozpoznawalnym placu Sewilli - Plaza Espana. 
Następnie przejazd do Kordoby - spacerując 
po starówce odnosi się wrażenie jakby 
czas stanął w  miejscu: wąskie 
brukowane uliczki, zaułki i kute 
bramy z żelaza, to wszystko 
przenosi nas w średniowie-
cze. Najciekawsze zabytki 
to Mezquita (czyli Wielki 
Meczet, którego początki 
budowy sięgają VIII w. i Pu-
ente Romano, rzymski most 
na Gwadalkiwirze. Przejazd na 
kolację i nocleg w okolicach Gra-
nady (Trasa ok. 350 km). 
Dla chętnych możliwość uczestniczenia w wie-
czorze flamenco (ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 5  Po śniadaniu proponujemy spacer po 
tłocznych uliczkach centrum miasta - Alcaiceria 
(arabski bazar) i gotycka katedra (z zewnątrz) 
oraz kaplica królewska. Następnie zobaczycie 
Państwo ostatni bastion Maurów - Alhambrę, 
arcydzieło architektury charakteryzujące się 
wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, świa-
tła i dekoracji (bardzo prosimy mieć dokument 
tożsamości w bagażu podręcznym). Zapraszamy 
również na spacer po urokliwej dzielnicy Albaicin, 
z której zobaczymy piękną panoramę Alhambry 
na tle gór Sierra Nevada. Przejazd na kolację 
i nocleg na Costa del Sol. (Trasa ok. 130 km)

 Dzień 6-7  Po śniadaniu przejazd na Costa de 
Sol. Zakwaterowanie w jednym z hoteli. Czas na 
wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie. Uwa-
ga! W niektórych terminach hotel może być po-
łożony poza nadmorskim kurortem. 
Dla chętnych możliwość skorzystania z wyciecz-
ki do Rondy (ok. 50 EUR/os.) lub wycieczki do 
białych wiosek w górach Sierra Nevada (ok. 
45 EUR/os.). 
 Dzień 8  Klienci powracający do Polski - 

wykwaterowanie, transfer na lotnisko 
w Maladze. W przypadku poran-

nego wylotu do Polski nie ma 
śniadania. 

• Klienci pozostający na 
pobycie na Costa del Sol 
- po śniadaniu wykwate-
rowanie, czas wolny. Po 

południu transfer do wy-
branego hotelu na Costa del 

Sol (w niektórych terminach 
transfer via lotnisko).

Uwagi! Kolejność realizacji punktów 
programu może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i obiadokolacje serwowane. 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa del Sol. Opisy hoteli w dalszej części 

katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
noclegi w hotelach j.w. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych lub za dopłatą 10 lub 11 lub 14), śnia-
dania i obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota (podczas pobytu na Co-
sta del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. 
wstępy, system TGS, przewodnik lokalny, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 155 EUR /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu; pozostałych posiłków, 
napojów do obiadokolacji; wycieczek fakultatyw-
nych (ceny podane są w programie imprezy).

Pełna oferta wycieczek do Hiszpanii 
z przedłużeniem pobytu na Costa del 
Sol dostępna na stronie R.pl

CENA OD

2499 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

Almunecar Playa 
****

od 549 zł

Marbella Playa 
****

od 649 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HAA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2699 5220

Maj od 2520 5130

Czerwiec od 2699 5399

Lipiec od 2949 6430

Sierpień od 2849 5849

Wrzesień od 2749 5570

Październik od 2499 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 

Dopłata za pok. 1 os. od 779 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Europa Hiszpania i Portugalia

W programie: Sewilla i wspaniała katedra • średniowieczna Kordoba • Madryt - stolica Hiszpanii • Barcelona i kataloński modernizm 

• Granada - ostatni bastion Maurów
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa del Sol

Dookoła Hiszpanii 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Transfer do hotelu w okolicach Malagi. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
do Malagi późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Sewilli. 
Zwiedzanie miasta zaczniemy od przejazdu 
promenadą Krzysztofa Kolumba wzdłuż rzeki 
Guadalquivir z widokiem na Torre de Oro, Pla-
za de Toros de la Maestranza i dzielnice Triana. 

Zobaczymy również tereny Parku Marii Luizy 
z przepięknym Plaza de España - wizytówką 
miasta. Następnie spacer najstarszą dzielnicą 
Santa Cruz - ogromna gotycka katedra i mau-
retańska dzwonnica La Giralda. Dla chętnych 
wycieczka statkiem (ok.17 EUR/os.). Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Kordoby. Spacerując po 
starówce odnosi się wrażenie jakby czas stanął 
w miejscu: wąskie wybrukowane uliczki, zauł-
ki i kute bramy z żelaza, to wszystko przenosi 

Malaga Granada

Kordoba

Sewilla

Madryt

Barcelona

Walencja

HISZPANIA

Purullena

Maroko
Algieria

Majorka

Portugalia

      –› Tour Guide System 

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

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Europa Hiszpania i Portugalia

nas w  średniowiecze. Najciekawsze zabytki 
to Mezquita (czyli Wielki Meczet, budowany 
od VIII w.) i Puente Romano, rzymski most na 
Gwadalkiwirze. Następnie przejazd do Madry-
tu i zwiedzanie miasta, które od XVI w. pełni 
funkcję stolicy Hiszpanii. Zobaczymy ogromny 
Palacio Real, czyli rezydencję królewską (gdzie 
szczególnej uwadze polecamy wspaniałą salę 
tronową), Puerta del Sol (centralny plac Ma-
drytu) oraz Plac Hiszpański (do lutego 2021 r. 
w renowacji) z pomnikiem Cervantesa ozdo-
bionym figurami Don Kichota i Sancho Pansy. 
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu ciąg dalszy wizyty 
w Madrycie: zwiedzimy Muzeum Prado, z pra-
cami Velazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana. 
Po wizycie w Prado wyjazd do Barcelony (600 
km). Kolacja i nocleg w hotelu. Dla chętnych 
możliwość zorganizowania wycieczki „Barcelo-
na Nocą.” (ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Barcelony, 
między innymi dzieła słynnego architekta Anto-
nia Gaudiego (Sagrada Familia z zewnątrz i Park 
Guell), dzielnica gotycka wraz z Katedrą, Pałac 
Gubernatora, plac św. Jakuba z siedzibą władz 
miasta i regionu oraz Las Ramblas - najsłynniej-
sza ulica Barcelony. Po zwiedzaniu przejazd do 
Walencji, kolacja i nocleg. (Trasa ok.350 km). 
Dla chętnych wejście na stadion FC Barcelona 
- Camp Nou (cena ok. 35 EUR/os.).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Walencji, w programie panora-
miczna wycieczka po mieście, następnie krótki 
spacer w trakcie którego zobaczymy m.in. Kate-
drę, Bazylikę Matki Boskiej Opuszczonych, Gieł-
dę Jedwabiu, Secesyjny Budynek Hali Targowej. 
Następnie krótka wizyta w Purullena - wiosce 
Troglodytów, słynącej z tego, że prawie połowa 

mieszkańców pueblo mieszka w jaskiniach. Kola-
cja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. (Trasa 
ok. 500km). Dla chętnych możliwość uczestni-
czenia w wieczorze Flamenco (ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Granady. 
Proponujemy spacer po tlocznych uliczkach 
centrum miasta: Alcaiceria (arabski bazar), 
gotycka katedra (z zewnątrz) z  kaplicą kró-
lewską. Następnie zobaczycie Państwo piękne 
budowle Maurów: Alhambrę - re-
zydencję arabskich władców 
Granady, arcydzieło archi-
tektury charakteryzujące 
się wspaniałą kompozycją 
przestrzeni, wody, światła 
i dekoracji oraz Generalife, 
letnią rezydencję dynastii 
Nasrydów (bardzo prosimy 
mieć dokument tożsamości 
w bagażu podręcznym). Po po-
łudniu zapraszamy na krótką wizytę 
w urokliwej dzielnicy Albaicin gdzie znajduje 
się punkt widokowy przy kościele św. Mikołaja 
z piękną panoramą Alhambry na tle gór Sierra 
Nevada. Przejazd na kolacje i nocleg do hotelu 
w okolicach Malagi. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu.Transfery: 
• Klienci powracający do Polski - wykwaterowa-
nie, czas wolny, transfer na lotnisko w Maladze. 
Dla chętnych, wylatujących do Polski wieczo-
rem, wycieczka na Gibraltar (ok. 60 EUR/os.). 
• Klienci pozostający na pobycie na Costa del 
Sol - po śniadaniu wykwaterowanie, czas wol-
ny. Nastepnie transfer do wybranego hotelu na 
Costa del Sol (w niektórych terminach transfer 
via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 

może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
W  hotelach na terenie Katalonii konieczna 
opłata podatku turystycznego (hotele 5*- ok. 
2,50 EUR/os./dzień, hotele 4*- ok 1 EUR/os./
dzień, hotele 3*- ok 0,45 EUR/os./dzień) - do-
tyczy również hoteli pobytowych.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi miasta-

mi. 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 te-
lefonem i klimatyzacją. Do 
dyspozycji gości: na miej-

scu w  hotelu restauracja 
i bar. Wyżywienie: śniadania 

kontynentalne i  serwowane 
obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa del Sol. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
noclegi w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych lub za dopłatą 10 lub 11 lub 14), śnia-
dania i obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota (podczas pobytu na Co-
sta del Sol opieka rezydenta) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. 

wstępy, system TGS, przewodnik lokalny, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 180 EUR /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu; pozostałych posiłków, 
napojów do obiadokolacji; wycieczek fakulta-
tywnych (ceny podane są w programie imprezy), 
lokalnego podatku katalońskiego płatnego przy 
zakwaterowaniu (ok. 1,2 EUR/dziennie/os),

CENA OD

2499 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

Playacalida 
****+

od 449 zł

SMY Costa Del Sol 
****

od 899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HAL

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2699 5299

Maj od 2499 5230

Czerwiec od 2549 5730

Lipiec od 2499 5699

Sierpień od 2599 5430

Wrzesień od 2599 5349

Październik od 2699 5470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Costa del Sol Hotele na Costa del Sol do imprez HAP, HAA, HAL

Położenie
Hotel położony przy kilkukilometrowej promenadzie i ścieżce ro-
werowej, kilka minut spacerem od historycznego centrum Almune-
car. W okolicy puby, restauracje i sklepy. Ok. 2 km. od hotelu znaj-
duje się niewielki park wodny. Do lotniska w Maladze ok. 80 km.
Plaża
Hotel położony przy plaży (mieszanka ciemnego piasku, żwiru 
i kamyków) - do przejścia ulica. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 10 EUR/os). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (wymiana ok. 
1 EUR, depozyt ok. 10 EUR).

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary, snack bar przy basenie 
(od lipca do sierpnia), taras słoneczny z palmami, basen główny 
z jacuzzi, mały basen ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci (w basenach 
słodka woda), plac zabaw, mini klub (od lipca do sierpnia, tylko 
w weekendy), opiekunka (płatna), pralnia i prasowalnia (płatne), 
room service (płatny, dostępny w godz. 11:00-13:00, 19:00-21:00), 
wypożyczalnia samochodów, garaż (płatny), sklep z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu znajduje się 227 przestronnych pokoi 2-osobowych, 

rozlokowanych na 8 piętrach. Wszystkie wygodnie urządzone, 
z klimatyzacją, łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-
-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 22EUR/tydzień, 
depozyt ok. 10 EUR), wiatrakiem przysufitowym, balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe, suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona). Hotel posiada kilka pokoi 
dla osób niepełnosprawnych. Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg.
Pokoje standardowe(pow. ok. 30 m2) - położone na niższych 
kondygnacjach, z widokiem na basen lub sąsiednie budynki. 
W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka typu king size (1,35 m x 
2 m). Możliwe zakwaterowanie 4 osób (w układzie 3+1 lub 2+2), 
przy czym w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopłaty do 
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-15:30) i obia-
dokolacje (19:30 - 22:30) w formie bufetu, lokalne wino, piwo oraz 
woda do posiłków. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
wg. karty All Inclusive w barach (informacja o godz. otwarcia 
poszczególnych barów na miejscu, napoje serwowane do godz. 
24:00), przekąski (11:00-19:00), podwieczorek (ciasto, kawa).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, 
mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: strefa wellness 
(ok. 15 EUR/os.), SPA, bilard, mini kasyno, paddle.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com/hoteles/almunecarplaya

Położenie
Hotel znajduje się w znanym, pełnym życia kurorcie Torremolinos. 
Od przyciągającej wielu turystów nadmorskiej promenady, gdzie 
znaleźć można wiele lokalnych restauracji, barów i kawiarni, dzieli 
go 350 m. W odległości ok. 10 minut spacerem od hotelu znajduje 
się dworzec kolejowy. Do lotniska w Maladze ok. 10 km.
Plaża
Carihuela, najładniejsza w Torremolinos ciągnąca się ok. 4 km 
pasem do urokliwej mariny w Benalmadenie (publiczna, piasz-
czysta,z łagodnym zejściem do wody) znajduje się ok. 200 m od 

hotelu. Parasole i leżaki na plaży dodatkowo płatne ok. 15 EUR/
komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja bufetowa, 
bar, basen, brodzik, jacuzzi, duży, zadbany ogród i taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, plac zabaw, mini klub, sklepik z pamiąt-
kami, parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe płatne 
(ok. 7 EUR/tydz. + ok. 10eur depozytu).
Pokoje
W hotelu znajduje się 309 pokoi różnego typu rozlokowanych 

w 7 piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów), czajnikiem, TV-sat, sejf (płatny ok. 
4 EUR/dzień + depozyt ok. 10 EUR). Większość pokoi posiada 
balkon. W hotelu znajdują się pokoje dla osób niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie).
Pokój standardowy- dla max. 3 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie boga-
tego bufetu, przekąski w ciągu dnia, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe 10:30 - 22:30 (hotel zastrzega sobie możliwość 
zmiany tych godzin). Po godzinie 23:00 aż do wczesnych godzin 
porannych hotel oferuje kącik All inclusive z ciepłymi i zimnymi 
napojami bezalkoholowymi oraz przekąskami.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci. Bezpłatnie: dyskoteka, nie-
wielka siłownia, rzutki. Płatne: kort tenisowy, sauna, masaże.
Internet
Wifi na terenie hotelu dodatkowo płatne.
www.palia.es/palia-hoteles/palia-las-palomas

Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis z pewnością zyskają Państwa aprobatę, a baseny i animacje ucieszą najmłodszych. 
Do tego niewielka lecz urocza miejscowość - na pewno nie dla amatorów dyskotek i urozmaiconego życia nocnego.

Almunecar Playa – Almunecar 

Hotel, należący do hiszpańskiej sieci hotelowej Palia, został odnowiony w 2016 roku. Klienci doceniają zadbane wnętrza i ładny ogród, 
uprzejmą i pomocną obsługę oraz All Inclusive dostępne 24h. Do tego położenie blisko pełnej atrakcji plaży Carihuela, najładniejszej 
w Torremolinos. Polecamy!

Palia Las Palomas – Torremolinos 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Hiszpania Costa del Sol Hotele na Costa del Sol do imprez HAP, HAA, HAL

Położenie
Hotel położony na obrzeżach kurortu Almunecar, ok. 400 m od 
hotelu zaczynają się nadmorska promenada o długości ok. 5 km. 
Niewielki park wodny ok. 2,5 km od hotelu. Do centrum kurortu 
ok. 5 km. Do lotniska w Maladze ok. 90 km.
Plaża
Hotel położony pomiędzy dwiema niewielkimi, zatokowymi pla-
żami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków), do większej 
plaży ok. 400 m - tu znajdują się chiringuitos - typowe bary na 
plaży. Lezaki i parasole płatne ok. 7 EUR/komplet.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bary, windy, 2 restauracje bufetowe (jedna 
otwarta w lipcu i sierpniu), restauracja a’la carte (czynna w lipcu 
i sierpniu, konieczna rezerwacja), basen typu rzeka wijący się 
przez 750 m i łączący 2 baseny (w tym jeden ze swim up barem), 
basen, gdzie odbywają się animacje, basen z 3 zjeżdżalniami oraz 
duży basen typu infinity (pow. ok. 1000 m2), 2 jacuzzi. W base-
nach słodka woda. Do tego 2 duże tarasy słoneczne w ogrodach 
palmowych z leżakami oraz parasolami, mini klub, opiekunka dla 
dzieci (płatna), garaż (płatny ok. 20 EUR/dzień), pralnia oraz 

prasowalnia (płatne), sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samo-
chodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt + wymiana 
ok. 1 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 327 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzo-
wane, wygodnie urządzone, z łazienką (suszarka do włosów), 
telefonem, TV-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 
22 EUR/tydzień, depozyt ok. 10 EUR) oraz balkonem/tarasem 
(meble i suszarka balkonowa). W każdym pokoju najczęściej 
2  óżka typu king size (1,35 m x 2 m). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat (na potwierdzenie). Hotel akceptuje zwierzęta do 15kg.
Pokoje standardowe(pow. ok. 34 m2) - dla maksymalnie 4 osób 
(w układzie 3+1 lub 2+2), przy czym w pokoju znajdować się będą 
tylko 2 łóżka i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne). Istnieje możliwość dopłaty 
do All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:30) 
i obiadokolacje (19:30-22:30). Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach i miejscach wyznaczonych przez hotel 
serwowane do godz. 24:00, przekąski (12:00-15:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci. Bezpłat-
ne: siatkówka wodna, water polo, aerobic, ping pong, petanka, 
boccia, gry planszowe, szachy ogrodowe, mini golf (depozyt za 
sprzęt). Płatne: strefa wellness i Spa (masaże, zabiegi na twarz 
i ciało). W hotelu prowadzony jest Figloklub: 6 x w tygodniu za-
jęcia dla dzieci prowadzone przez polskiego animatora.
Internet
Wifi w częściach ogólnodostępnych gratis
www.playasenator.com/hoteles/playacalida

Wakacyjny raj dla dzieci i dorosłych. Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis - wszystko to składa się na gwarancję udanego 
wypoczynku. Hotel bardzo duży i przestronny, smaczku dodają arabskie detale. „+” za strefę basenowo - rekreacyjną. Gorąco polecamy!

Playacalida – Almunecar +
Kategoria lokalna: ****

Położenie
Wyremontowany w 2019 roku hotel położony w jednym z naj-
większych kurortów turystycznych całego wybrzeża - Torremo-
linos. Do centrum miasta ok. 3 km. W okolicy hotelu znajduje się 
wiele restauracji i barów na plaży (chiringuito). Do stacji kolejki 
łączącej najważniejsze kurorty wybrzeża około 900 m. Niedaleko 
hotelu znajduje się przystanek autobusu. Do lotniska w Maladze 
ok. 6 km.
Plaża
Playa los Alamos – długa, szeroka, piaszczysta (do przejścia 

promenada dopuszczona do ruchu kołowego). Leżaki na plaży 
płatne (ok. 6-7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bary, restauracja główna, restauracja a’la carte, 
tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny, wodny plac 
zabaw z 3 zjeżdżalniami (lipiec-sierpień), miniklub (4-12 lat), 
plac zabaw parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/ręcznik, wymiana ok. 2 EUR/ręcznik). Hotel 
nie akceptuje zwierząt.

Pokoje
W hotelu znajduje się 508 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 3 zonach: budynek główny, strefa Village (w centrum komplek-
su, pokoje na parterze mają otwarty wspólny taras) i strefa Splash 
(tylna część kompleksu). Wszystkie pokoje komfortowo urządzo-
ne, klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka do włosów, ko-
smetyki kąpielowe), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok.2,5 EUR/
dzień), małą lodówką (minibar płatny) oraz z balkonem lub tara-
sem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 na potwier-
dzenie i płatne dodatkowo w recepcji (ok. 5 EUR/dzień).
Pokoje standardowe(pow. ok. 19-22 m2) – dla max 2 osób, poło-
żone w budynku głównym.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00), 
obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, do obiadów i obia-
dokolacji lokalne wino i piwo, woda, soki; lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe (10:00-23:00); przekąski (10:00-13:00, 
15:00-19:30) – np. słodkości, lody, owoce, hamburgery, hot dogi; 
1x na pobyt kolacja w restauracji a’la carte (czynna zazwyczaj 
lipiec-sierpień, napoje dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne animacje dla dzieci i dorosłych, wieczo-
rami pokazy lub muzyka na żywo (w okresie od połowy czerwca 
do połowy września będzie tu działał również Figloklub Rainbow 
– animacje w języku polskim). Bezpłatnie: kort tenisowy, mini 
golf, ping pong. Płatne: masaże.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.smyhotels.com

SMY Costa del Sol – Torremolinos +

Jeden z najlepszych hoteli 4* w Torremolinos – wyremontowany w 2019, z rozległym i bardzo dobrze zagospodarowanym terenem i dużym 
basenem, z nowoczesnymi pokojami (również z oddzielną sypialnią). Idealny na rodzinne wakacje - będzie w nim działał Figloklub Rainbow 
zapewniający animacje dla dzieci i dorosłych. Idealny na wakacje we dwoje i w grupie znajomych.

Kategoria lokalna: ****
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Andaluzja warta zobaczenia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Transfer do hotelu w okolicach Almerii. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
do Almerii późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Malagi - urocze miasto i stolica Costa del Sol. 
Zwiedzanie miasta: Alcazaba - dawna arabska 
twierdza, starówka z przepiękną katedrą (z ze-
wnatrz), oraz muzeum Pablo Picasso. Kolejnym 
punktem programu będzie Ronda- miasto za-
wieszonego na dwóch wzniesieniach przedzie-
lonych imponującą przepaścią - El Tajo. W cza-
sie spaceru zobaczymy Kolegiatę Najświętszej 
Marii Panny, starówkę, dom Juana de Bosco, 
XVIII-wieczny most Puente Nuevo łączący dwie 
części miasta oraz arenę do walki z bykami (z 
zewnatrz). Kolacja i nocleg w okolicach Gibral-
taru. (Trasa ok. 400 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Gibralta-

ru, który jest malutką enklawą brytyjską na Płw. 
Iberyjskim. W programie przejazd minibusami 
na Punta Europa ze wspaniałym widokiem na 
Afrykę, wejście do Jaskini Świętego Michała, 
spotaknie z makakmi, a następnie zjazd do mia-
sta. Jeśli wystarczy czasu proponujemy zakupy 
na Main Street. Po południu przejazd do Jerez 
de la Frontera gdzie odwiedzimy znane na ca-
łym świecie bodegi i zapoznamy się z produkcją 
winnego sherry. Dla wielbicieli hippiki -pokaz 
koni ze słynnej królewskiej akademii jazdy 
konnej. Na koniec krótki spacer por starówce. 
Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Jerez de 
la Frontera. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Kadyksu 
zwanego “małą Hawaną”. Miasto najlepiej po-
dziwiać ze szczytu barokowej wieży Torre Tavira, 
skąd rozpościera się zapierający dech widok na 
port, szerokie aleje nadmorskie, plażę La Caleta, 
wąskie uliczki starówki, XVIII-wieczną katedrę 
oraz liczne kościoły. Po południu przejazd do 
Sewilli - stolicy Andaluzji. Spacer najstarszą 
dzielnicą Santa Cruz oraz zwiedzanie ogromnej 

gotyckiej katedry z mauretańską dzwonnicą La 
Giralda. Następnie panoramiczna wizyta auto-
karem po portowej dzielnicy El Arenal słynnej 
z Plaza de Toros de la Maestranza, promenady 
Cristobal Colon, posągu Carmen i Torre del Oro 
(dwunastobocznej arabskiej wieży). Kolacja 
i nocleg w okolicach Sewilli. (Trasa ok. 160 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedza-
nia Sewilli - tereny Parku Marii Luizy z prze-
piękną wizytówką miasta Plaza de Espana. Dla 
chętnych rejs statkiem po rzece Guadalikiwir 
(18 EUR/os.). Następnie przejazd do Kordoby. 
Spacerując po starówce odnosi się wrażenie 
jakby czas stanął tu w miejscu. Najciekawsze 
zabytki to Mezquita (czyli Wielki Meczet, budo-
wany od VIII w.), synagoga i Puente Romano, 
rzymski most na Gwadalkiwirze. Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Granady. Wieczorem pro-
ponujemy wyjazd na wieczór flamenco - cena 
ok 30 EUR/os. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Granady. 
Zapraszamy do urokliwej dzielnicy Albaicin, 
skąd będziemy podziwiać piękną panoramę 

Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Następnie 
spacer po krętych uliczkach centrum miasta - 
Alcaiceria (arabski bazar) i  gotycka katedra 
z kaplicą królewską. Po południu zobaczycie 
Państwo budowle Maurów będące częścią Al-
hambry - arcydzieło architektury charaktery-
zujące się wspaniałą kompozycją przestrzeni, 
wody i światła (bardzo prosimy mieć dokument 
tożsamości w  bagażu podręcznym). Kolacja 
i nocleg na Costa del Almeri. (Trasa ok. 170 km). 
 Dzień 7  Czas wolny na plażowanie. Chętnym 
proponujemy wycieczkę fakultatywną w rejon 
Alpujarry znany z malowniczych pueblos blan-
cos w programie: Lanjaron (znane z ujęcia wód 
mineralnych), Pampaneira (spacer krętymi 
uliczkami) i najwyżej położone w górach Sierra 
Nevada - Trevelez (miasteczko słynie z suszarni 
szynek, zwiedzanie jednej z suszarni połączo-
ny z degustacją tego andaluzyjskiego specjału 
(cena ok. 45 EUR/os.).
 Dzień 8  Klienci powracający do Polski - wy-
kwaterowanie, czas wolny, transfer na lotnisko 
w Almerii.. W przypadku porannego wylotu do 

HISZPANIA
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Gibraltar

Maroko Algieria
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      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

W programie: Granada - u podnóży Sierra Nevada • Kordoba - średniowieczna stolica Kalifatu • Sewilla - najważniejsze miasto Andaluzji 

• Kadyks - port założony przez Fenicjan • Jerez dela Frontera i sherry • Punta Europa na Gibraltarze • Malaga i andaluzyjskie pueblos blancos
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa del Almeria
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Polski nie ma śniadania.
• Klienci pozostający na pobycie na Costa de 
Almeria - po śniadaniu wykwaterowanie, czas 
wolny. Po południu transfer do wybranego 
hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** - położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 
3 - osobowe to z reguły pokój 2 - osobowy z do-
stawką), wszystkie z łazienkami, często z tele-
fonem i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na 
miejscu w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne i serwowane obiado-
kolacje. Kategoria lokalna: ***.

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa Almeria. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
noclegi w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych lub za dopłatą 14), śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny j. w., opiekę 
polskiego pilota (podczas pobytu na Costa Al-
meria opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, opłat za miejscowych przewodników, 
systemu Tour Guide, napojów do kolacji oraz 
wydatków osobistych. Orientacyjny koszt bi-
letów wstępu, usług przewodników lokalnych, 
systemu Tour Guide - ok. 200 EUR/os. (płatne 
jako pakiet u pilota na miejscu). W tej kwocie 
nie są zawarte wycieczki lokalne (ceny podane 
są w programie imprezy).

CENA OD

2399 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

Playacapricho 
****

od 830 zł

Playalinda 
****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HAX

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2449 4749

Maj od 2399 4770

Czerwiec od 2649 5070

Lipiec od 2799 5549

Sierpień od 2799 5549

Wrzesień od 2799 4849

Październik od 2749 4749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 

Dopłata za pok. 1 os. od 621 

W Andaluzji można znaleźć słońce, 
szerokie plaże i ciepłe morze, perły 
architektury i cuda natury, wielkie 
gwarne miasta, ale i małe białe 
wioski przycupnięte gdzieś na zbo-
czach gór. A jeśli do tego wszyst-
kiego dodamy jeszcze pełne emocji 
flamenco, andaluzyjskie konie nikt 
nie będzie miał wątpliwości, że 
Andaluzja jest warta zobaczenia.

Agnieszka Malinowska
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Costa del Almeria Hotele na Costa del Almeria do imprezy HAX

Położenie
Hotel znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar, do portu 
ok. 4 km. W pobliżu szeroki wybór restauracji, barów oraz skle-
pów. Przy hotelu znajduje się przystanek - połączenia autobu-
sowe z Almerią. Do lotniska w Almerii ok. 35 km., do lotniska 
w Maladze ok. 195 km. 
Uwaga! Osoby wybierające zakwaterowanie w hotelu Playalinda 
na początku czerwca i pod koniec września mogą zostać prze-
kwaterowane do hotelu Playasol.

Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, basen (słodka woda), room service (płatny, 
dostępny w godz. 11:00-13:00 i 19:00-21:00), pralnia i prasowalnia 
(płatne), wypożyczalnia samochodów. Hotel dzieli również strefę 
basenową z hotelem Playasol i tam dostępne: snack bar (lipiec - 
sierpień), ogród, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, duży 

basen (pow. ok. 800 m2) ze zjeżdżalnią i z jacuzzi, strefa wodna 
ze zjeżdżalniami (dla osób o wzroście od 120 cm), mini klub. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR + 1 EUR/
wymiana). Uwaga! Osoby wybierające zakwaterowanie w hotelu 
Playalinda mogą zostać przekwaterowane do hotelu Playasol.
Pokoje
Hotel posiada 130 przestronnych pokoi rozlokowanych na 7 pię-
trach (część pokoi została odświeżona). Wszystkie klimatyzowa-
ne, wygodnie urządzone, z łazienką (suszarka do włosów), tele-
fonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny dodatkowo ok. 
22 EUR/tydzień + depozyt) oraz z balkonem (meble balkonowe, 
suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis (ilość ograni-
czona). Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg (opłata na miejscu).
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
należy pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka 
typu queen size i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel. Dodatkowo 
Klienci z All inclusive mogą korzystać z tej formuły również przy 
basenie hotelu Playasol.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (ko-
nieczny depozyt za sprzęt). Hotel zapewnia bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Położenie
Wybudowany w  2001 roku hotel znajduje się na obrzeżach 
Roquetas. Do centrum miejscowości ok. 500 metrów (restau-
racje, bary oraz sklepy). Do centrum handlowego Gran Plaza ok. 
800 m. Do lotniska w Almerii ok. 40 km, do lotniska w Maladze 
ok. 205 km.
Plaża
Długa, szeroka, żwirowa plaża Romanilla. Leżaki i parasole na 
plaży płatne (ok. 7 EUR/dzień/komplet).

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary (w tym jeden przy 
basenie), taras słoneczny w ogrodzie z leżakami i parasolami, 
basen, ze zjeżdżalniami (dla osób powyżej 120 cm wzrostu), bro-
dzik z wodnym placem zabaw (w basenach słodka woda), plac 
zabaw, pralnia (płatna), przechowalnia bagażu, wypożyczalnia 
samochodów, parking (płatny). Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
W hotelu znajdują się 323 pokoje rozlokowane w 5-piętrowym 

budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), sejfem (płatny ok. 
20 EUR/tydzień + 10 EUR depozyt), minibarem (płatny), telefo-
nem, TV-sat oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Hotel posiada pokoje 
dla osób niepełnosprawnych. Hotel akceptuje zwierzęta domowe 
(do 8 kg, za opłatą ok. 10 EUR/dzień).
- Pokoje standardowe(pow. ok. 35 m2) – dla max 4 osób, pokoje 
z widokiem na ulicę/miasto. Istnieje możliwość dopłaty do pokoi 
od strony basenu i morza.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-15:30) 
i obiadokolacje (20:00-22:30), przekąski pomiędzy posiłkami 
w ciągu dnia oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(11:00-23:00). Za opaskę All Inclusive pobierany jest zwrotny 
depozyt 10 EUR/os.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych.
Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z boiska mul-
tisportowego oraz boiska do siatkówki plażowej - w  miarę 
dostepności na miejscu. Konieczna wcześniejsza rezerwacja 
w recepcji.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu gratis
www.alegria-hotels.com

Idealny hotel nie tylko na rodzinne wakacje. Bardzo dobre wyżywienie, miła obsługa i możliwość korzystania z bogatej infrastruktury 
wodnej (w tym parku wodnego) dwóch hoteli to niewątpliwe atuty hotelu. Do tego piękna, szeroka plaża tuż tuż. Polecamy!

Playalinda – Roquetas de Mar 

Hotel ten jest bardzo dobrze utrzymany i cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród naszych Klientów. Dużo atrakcji dla Najmłodszych – 
plac zabaw, basen, zjeżdżalnie i animacje zapenią udany wypoczynek rodzinom. Dodatkowo szeroka i piaszczysta plaża oraz promenada 
zachęcają do wieczornych spacerów.

ALEGRIA Colonial Mar – Roquetas 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Hiszpania Costa del Almeria Hotele na Costa del Almeria do imprezy HAX

Położenie
Hotel położony w centrum kurortu turystycznego Roquetas de 
Mar. W pobliżu znajduje się wiele lokalnych barów, restauracji oraz 
sklepów. Przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu – połączenia 
z Almerią. Do lotniska w Maladze ok. 195 km, w Almerii ok. 35 km.
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, windy, restauracja główna, bary, ta-

ras słoneczny w palmowym ogrodzie, wydzielony taras słoneczny 
dla naturystów, duży basen ze zjeżdżalniami, jacuzzi, plac zabaw 
mini klub, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, 
parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR, 
wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 323 pokoje różnego typu rozlokowane 
w 7 piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), z telefonem, TVsat, sejfem (ok. 19 EUR/ty-
dzień, depozyt ok. 10 EUR), minibarem (płatny), balkon lub taras 

(meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do lat 2 gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 26 m2) - dla maksymalnie 4 osób, 
przy czym prosimy pamiętać, że w pokoju będą znajdowały się 
tylko 2 łóżka typu queen size (1,35 m x 2 m) i nie będzie możli-
wości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Codziennie bogate animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorne 
show. Bezpłatnie: minigolf, ping pong, strzelanie z łuku, petanka.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Położenie
Hotel znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar. W pobliżu 
szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Przy hotelu znajdu-
je się przystanek - połączenia autobusowe z Almerią. Do lotniska 
w Almerii ok. 35 km (transfer ok. 45 min), w Maladze ok. 195 km
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowo - piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, snack bar przy basenie 

(lipiec - sierpień), ogród z tarasami słonecznymi, leżakami i para-
solami, duży basen (pow. ok. 800 m2) ze zjeżdżalnią, jacuzzi (dla 
dorosłych), brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), wy-
budowana w 2016 roku strefa wodna ze zjeżdżalniami dla dzieci 
i dorosłych (o wzroście minimum 120 cm), plac zabaw, mini klub, 
wypożyczalnia samochodów, parking (płatny ok. 20 EUR/dzień), 
sklep z pamiątkami. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR + ok.1 EUR/wymiana).
Pokoje
Hotel posiada 313 rozlokowanych w  7 piętrowym budynku. 

Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z  łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny 
ok. 22 EUR/tydzień + depozyt), balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka (ok. 1,05 m x 
2 m) i rozkładany fotel (ok. 1,8 m x 0,9 m). Hotel posiada kilka 
pokoi dla osób niepełnosprawnych - dostępność na potwierdze-
nie. Hotel akceptuje zwierzęta do 15kg (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja).
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 3 (tylko w układzie 
2+1 lub 2 + infant).
Uwaga! W pokoju wraz z rodzicami może być zakwaterowane 
dziecko do 2 roku życia, ale nie będzie możliwości wstawienia 
łóżeczka.
Konfiguracja 2 osób dorosłych + 1 dziecko + infant nie jest moż-
liwa!
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, mini 
golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i te-
nis ziemny (korty w okolicy). Hotel zapewnia bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych. W hotelu znajduje się strefa 
wellness i SPA (płatna).
Internet
Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Playacapricho – Roquetas de Mar 
Bardzo dobry hotel znanej sieci Playa, którego mocnymi stronami są duży basen z jacuzzi oraz zjeżdżalniami, świetny serwis i wyżywienie. 
Dodatkowym plusem jest lokalizacja w centrum kurortu, która ułatwia korzystanie z atrakcji wybrzeża. Jeden z najbardziej popularnych 
hoteli na wybrzeżu. Polecamy!

Playasol Spa – Roquetas de Mar 
Hotel znany przede wszystkim z bogatych animacji i bardzo dobrego wyżywienia. Do tego możliwość dopłaty do All Inclusive - dla ceniących 
wygodę tych programów. Polecamy przede wszystkim dla rodzin z dziećmi ze względu na animacje oraz strefę wodną ze zjeżdżalniami!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Europa Hiszpania i Portugalia

W programie: Monako i Lazurowe Wybrzeże • Barcelona i Sagrada Familia • Pireneje i Andora • papieskie Avignon i słynny most Pont du Gard 

• Carcassonne i Lourdes
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa Brava / Costa del Maresme

Hiszpania i Francja – Uroki Morza Śródziemnego

Gerona

Nimes

Avignon

Cannes
Nicea

Monako

Tuluza Arles

Carcassone

Lourdes

Andora
La Seu d'Urgell

Barcelona

HISZPANIA

FRANCJA
Włochy

Sardynia

Korsyka

Korrida w Hiszpanii? 
Nie we ...Francji! Nie smakują Ci  
ślimaki? Na tej wycieczce skosztujesz 
smakołyku zwanego ....fiołkami! 
Wybierz się tu i dowiedz gdzie jest 
europejski Hong-Kong i dlaczego 
Katalończycy tworzą w tańcu  
tajemniczy krąg.

Ryszard Ignacok
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System  

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

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Europa Hiszpania i Portugalia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Transfer do hotelu na Costa Brava/Maresme. 
 Dzień 2  Wcześnie rano śniadanie i wykwate-
rowanie. Przejazd do Nimes i krótkie zwiedzanie; 
w programie między innymi rzymski amfiteatr, 
na którym rozgrywane są corridy oraz świąty-
nia w stylu greckim Maison Carree. Następnie 
udamy się do Avignonu, po drodze zatrzymamy 
się przy majestatycznym akwedukcie - Pont du 
Gard. W Avignonie, który przez pewien czas był 
stolicą papieży, zwiedzimy Pałac Papieski, plac 
d’Horloge z  ratuszem i wieżą zegarową oraz 
słynny most St. Benezet. Nocleg w okolicach 
Avignonu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wykwa-
terowanie, następnie przejedziemy na punkt 
widokowy do urokliwej miejscowości Eze, 
położonej pomiędzy Niceą i  Monako - skąd 
roztacza się piękna panorama Lazurowego Wy-
brzeża. Także w Eze, w perfumerii Fragonard, 
poznamy zapachy lokalnych perfum, z których 
słynie region. Następnie przejazd do Monako 
i Monte Carlo, w programie Ogród Egzotycz-
ny obsadzony tysiącami sukulentów, Muzeum 
Oceanograficzne z bogatymi zbiorami fauny 
i flory akwenów wodnych całego świata, stare 
miasto z Pałacem oraz Le Grand Casino. Nocleg 
na Lazurowym Wybrzeżu. (Trasa ok. 310 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Nicei. 
Spacer wzdłuż Promenady Anglików oraz Co-
urs Salea - poranny targ kwiatowo-warzywny 
i miejsce wieczornych, kawiarnianych spotkań 

mieszkańców i turystów.Następnie przejazd do 
Cannes, spacer po Alei Gwiazd w okolicy Pałacu 
Festiwalowego. Przejazd do Arles, tu zobaczy-
my piękny kościół St. Trophime. Transfer na noc-
leg w okolicach Carcassone. (Trasa ok.450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer do Carcassonne - zwiedzanie jednej 
z najwspanialszych średniowiecznych twierdzy, 
kościół St.Nazire oraz spacer po murach obron-
nych. Kolejnym punktem programu będzie 
Tuluza, gdzie zobaczymy zabytkowe centrum 
oraz bazylikę St.Sernin. Czas wolny w Tuluzie. 
Następnie przejazd do Lourdes i  zwiedzanie 
Sanktuarium Maryjnego: bazylika, podziemny 
kościół Piusa X, Grota Objawień ze źródełkiem 
uzdrawiającej wody. Nocleg w okolicy Lourdes. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd przez Pireneje do Andory- 
miniaturowego państwa położonego w  ma-
lowniczych dolinach Pirenejów. W drodze do 
Andory wjedziemy do La Seu d’Urgell-miasta 
położonego u stóp Pirenejów, w którym zo-
baczymy XII-wieczną katedrę romańską. Po 
przyjeździe do Andory czas na zakupy w strefie 
wolnocłowej. Nocleg w hotelu w okolicach Costa 
Brava/Maresme. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Barcelo-
ny, między innymi dzieła słynnego architekta 
Antonia Gaudiego: kościół Sagrada Familia 
(z  zewnątrz), Park Guell; dzielnica Gotycka 
wraz z katedrą oraz Pałacem Królewskim, plac 
św. Jakuba (patron Katalonii) oraz Las Ramblas 
- najpiękniejsza ulica miasta (czas wolny na Las 
Ramblas). Dla fanów piłki nożnej - zwiedzanie 

stadionu FC Barcelony Camp Nou (dodatkowo 
płatne ok. 29 EUR/os.). Wieczorem powrót na 
nocleg do hotelu. (Trasa ok. 100 km). 
Dla chętnych wyjście na wieczór flamenco (płat-
ne ok 40 EUR/os).
 Dzień 8  Rano śniadanie (w przypadku 
porannego wylotu do Polski brak śniadania) 
i wykwaterowanie. 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko
• Klienci pozostający na pobyt - transfer do wy-
branego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
W  hotelach na terenie Katalonii konieczna 
opłata podatku turystycznego (hotele 5*- ok 
2,50 EUR/os./dzień, hotele 4*- ok 1 EUR/os/
dzień, hotele 3*- ok 0,45 EUR/os./dzień) - do-
tyczy również hoteli pobytowych.
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na terenie 
Hiszpanii w hotelach bar i restauracja, we Francji 
hotele sieci Etap lub innej (nie ma restauracji ani 
baru). Wyżywienie: śniadania kontynentalne. 
Kategoria lokalna: ***.
Uwaga!Ze względu na to, iż w  hotelach we 
Francji nie ma restauracji ani baru, a najbliższe 
mogą znajdować się w znacznej odległości su-
gerujemy, by zjeść ciepły posiłek podczas czasu 

wolnego w odwiedzanych miastach.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa Brava / Costa del Maresme. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7 rozpoczętych dób hotelowych (lub 14 za do-
płatą), śniadania kontynentalne, program tu-
rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu (podczas pobytu na Costa Brava/Costa 
del Maresme opieka rezydenta), ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne, 
system Tour Guide) w  kwocie 167 EUR/os.- 
płatne pilotowi na miejscu. Opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek lokalnych, lokalnego podatku 
katalońskiego (ok. 1,2 EUR/dziennie), pozosta-
łych posiłków i innych wydatków osobistych.
 Dla chętnych możliwość wykupienia pakietu 
kolacji - koszt ok 100 EUR/os. za 6 obiadokolacji.

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

Reymar Playa 
***

od 230 zł

Evenia Olympic Park 
****

od 649 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HFR

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2399 4199

Czerwiec od 2280 4549

Lipiec od 2380 4930

Sierpień od 2670 4970

Wrzesień od 2470 4520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 

Dopłata za pok. 1 os. od 719 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Europa Hiszpania i Portugalia

W programie: Barcelona i kataloński modernizm • malownicza Walencja • Granada - ostatni bastion Maurów • Sewilla i wspaniała katedra 

• średniowieczna Kordoba • Madryt - stolica Hiszpanii
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa Brava / Costa del Maresme

Hiszpańskie El Clasico

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Transfer do hotelu na Costa Brava/Maresme. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
do Girony późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Barcelony, 
między innymi dzieła słynnego architekta An-
tonia Gaudiego (Sagrada Familia - z zewnątrz 
i Park Guell), dzielnica gotycka wraz z katedrą, 

Pałac Gubernatora, plac św. Jakuba z siedzibą 
władz miasta i regionu oraz Las Ramblas - naj-
słynniejsza ulica Barcelony. Dla chętnych wej-
ście na stadion FC Barcelona - Camp Nou (ok. 
28 EUR/os.). Po zwiedzaniu przejazd do hotelu 
w okolicach Walencji, kolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 350 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Walencji, w programie panora-
miczna wycieczka po mieście, następnie krótki 
spacer w trakcie którego zobaczymy m.in. kate-
drę, bazylikę Matki Boskiej Opuszczonych, Gieł-

Granada

Kordoba

Sewilla

Madryt

Barcelona

Walencja

HISZPANIA

Purullena

Maroko
Algieria

Majorka

Portugalia

      –› Tour Guide System  

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

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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dę Jedwabiu, secesyjny budynek Hali Targowej. 
Następnie krótka wizyta w Purullena - wiosce 
Troglodytów, słynącej z tego, że prawie połowa 
mieszkańców pueblo zamieszkuje w jaskiniach. 
Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Granady. 
(Trasa ok. 500 km).
Dla chętnych możliwość uczestniczenia w wie-
czorze flamenco (ok. 30 EUR/os.). 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Granady. 
Proponujemy spacer po krętych uliczkach cen-
trum miasta: Alcaiceria (arabski bazar), gotycka 
katedra z królewska kaplicą. Następnie zobaczy-
cie Państwo piękne budowle Maurów: Alham-
brę - rezydencję arabskich władców Granady, 
arcydzieło architektury charakteryzujące się 
wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, świa-
tła i dekoracji oraz Generalife, letnią rezydencję 
dynastii Nasrydów. Po południu zapraszamy 
na krótką wizytę w urokliwej dzielnicy Albaicin 
gdzie znajduje się punkt widokowy przy kościele 
św. Mikołaja z piękną panoramą Alhambry na 
tle gór Sierra Nevada. Nocleg i kolacja w hotelu 
w okolicach Sewilli. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Sewilli: za-
czniemy od panoramicznej wizyty autokarem 
po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza 
de Toros de la Maestranza (czyli najwspanialszej 
w Hiszpanii areny do walki z bykami), promena-
dy Krzysztofa Kolumba, posągu Carmen, Torre 
del Oro (12 - bocznej arabskiej wieży). Zoba-
czymy również tereny Parku Marii Luizy z prze-
pięknym Plaza de Espana- wizytówką miasta. 
Następnie spacer najstarszą dzielnicą Santa 
Cruz - ogromna gotycka katedra i mauretańska 
dzwonnica La Giralda. Dla chętnych rejs stat-
kiem po rzece Gwadalakiwir (ok. 16 EUR/os.). 
Późnym popołudniem przejazd na kolację i noc-
leg w okolicach Kordoby. (Trasa ok. 150 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Kordoby. Spacerując po 
starówce odnosi się wrażenie jakby czas stanął 
w miejscu: wąskie wybrukowane uliczki, zaułki 
i kute bramy z żelaza, to wszystko przenosi nas 
w czasy średniowiecza. Najciekawsze zabytki to 
Mezquita (czyli Wielki Meczet, budowany od VIII 
w), Alcazar de los Reyes Cristianos (czyli pałac-
-twierdza Alfonsa XI) i Puente Romano, rzymski 
most na Gwadalkiwirze. Następnie przejazd do 
Madrytu i zwiedzanie miasta, które od XVI wie-
ku pełni funkcję stolicy Hiszpanii. Zobaczymy 
ogromny Palacio Real, czyli rezydencję królewską 
(gdzie szczególnej uwadze polecamy wspaniałą 
salę tronową), Puerta del Sol (centralny plac 
Madrytu). Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Madrytu, kolacja. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzania ciąg dal-
szy: zwiedzimy Muzeum Prado (z pracami Ve-
lazqueza, El Greco, Breughla, Tycjana) oraz Plac 
Hiszpański z pomnikiem Cervantesa i figurami 
Don Kichota i Sancho Pansy. Po południu wyjazd 
do Barcelony. Kolacja i nocleg w hotelu w okoli-
cach Barcelony. (Trasa ok. 600 km).
Dla chętnych możliwość zorganizowania wy-
cieczki „Barcelona Nocą” (ok. 25 EUR/os.).
 Dzień 8  Rano śniadanie (w przypadku po-
rannego wylotu do Polski brak śniadania) i wy-
kwaterowanie. 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko
• Klienci pozostający na pobyt - transfer do wy-
branego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po 
zwiedzanych obiektach. 
W  hotelach na terenie Katalonii konieczna 
opłata podatku turystycznego (hotele 5*- ok. 

2,50 EUR/os./dzień, hotele 4*- ok 1 EUR/os./
dzień, hotele 3*- ok 0,45 EUR/os./dzień) - do-
tyczy również hoteli pobytowych.
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i serwowane obiadokolacje.
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa Brava / Costa del Maresme. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
noclegi w hotelach j.w. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych lub za dopłatą 14)., śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny j.w., opiekę pol-
skiego pilota (podczas pobytu na Costa Brava/
Maresme opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne, 
system Tour Guide) w  kwocie 175 EUR/os.- 
płatne pilotowi na miejscu. Opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek lokalnych, lokalnego podatku 
katalońskiego (ok. 1,2 EUR/dziennie), pozosta-
łych posiłków i innych wydatków osobistych.

Pełna oferta wycieczek do Hiszpanii 
z przedłużeniem pobytu na Costa 
Brava / Costa del Maresme dostępna 
na stronie R.pl

CENA OD

2099 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

Caprici Beach  
Hotel & Spa ****

od 299 zł

HTop Calella Palace 
****

od 370 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HLX

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2280 4520

Czerwiec od 2349 4730

Lipiec od 2349 4930

Sierpień od 2099 4849

Wrzesień od 2380 4799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2630 

Dopłata za pok. 1 os. od 619 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



148

Europa Hiszpania i Portugalia

W programie: Królewski Madryt • Bilbao - perła Kraju Basków • Pampeluna i gonitwa byków • Burgos i Saragossa - średniowieczne katedry 
i urokliwe starówki • region winny - Ribera del Duero
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Costa Brava / Costa del Maresme

Hiszpania jak malowana

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Transfer do hotelu na Costa Brava/Maresme. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
do Gerony późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Barcelony, 
między innymi dzieła słynnego architekta An-
tonia Gaudiego: Sagrada Familia (z zewnątrz), 
dzielnica gotycka wraz z katedrą, Pałac Guber-
natora, plac św. Jakuba oraz Las Ramblas - naj-
piękniejsza ulica Barcelony. Następnie przejazd 

do stolicy Aragonii - Saragossy, wizyta w pałacu 
Aljaferia (mauretański pałac z „Księgi tysiąca 
i jednej nocy”) oraz w bazylice Matki Bożej Pilar, 
gdzie znaleźć można freski mistrza malarstwa - 
Francisco Goya, czas wolny w sercu Saragossy. 
Przejazd na kolację i nocleg w okolicach Sarago-
ssy. (Trasa ok. 380 km)
 Dzień 3  Przejazd do jednej z najpiękniej-
szych winnic Hiszpanii - Marques de Riscal, za-
projektowanej przez słynnego Franka Gehrego. 
Miejsce niezwykłe z kilku względów -położone 
w wyjątkowo malowniczej części Rioja Alavesa, 
z jednymi z najstarszych piwnic pełnych rocz-
nikowych butelek - dla chętnych możliwość 

degustacji i dokonania zakupów. Jako bonus 
futurystyczny budynek hotelu i restauracji. Na-
stępnie przejazd do Pampeluny. Spacer trasą 
słynnej gonitwy byków. Czas wolny przy Plaza 
del Castillo, możliwość spróbowania baskijskich 
przekąsek - pinxos. Na zakończenie dnia wizyta 
w Olite gdzie, do momentu włączenia Nawar-
ry do królestwa Kastylii w 1512 r mieścił jeden 
z najwytworniejszych dworów średniowiecz-
nej Europy. Obiekt zwany potocznie Zamkiem 
z Olite w rzeczywistości jest obiektem cywilnym 
o charakterze rezydencjalnym. Budynki miesz-
kalne pałacu wtopione w rozległe ogrody, oka-
lają mury obronne ozdobione licznymi wieżami 
co nadaje całości zespołu prawdziwie bajkowy 
charakter. Kolacja i nocleg w okolicach Logrono/
Miranda del Ebro. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do San Se-
bastian i krótka wizyta w tym najsłynniejszym 
baskijskim kurorcie, słynnego również z  fe-
stiwali filmowych. Następną atrakcją będzie 
zwiedzanie największego miasta kraju Basków 
- Bilbao: Muzeum Guggenheima, Stare Miasto. 
Pojedziemy również do Getxo, w którym znaj-
duje się słynny Puente Colgante - jeden z kilku 
zachowanych do dzisiaj i funkcjonujących mo-
stów suwowych z XIX w. Udamy się również 

na punkt widokowy, z którego mamy piękną 
panoramę na miasto i Zatokę Biskajską. Kolacja 
i nocleg w okolicach Logrono/Miranda del Ebro. 
(Trasa ok. 310 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Burgos, 
miasta słynącego z  gotyckiej katedry Santa 
Maria o ażurkowych wieżach oraz z  legendy 
o  dzielnym rycerzu Cydzie. Zobaczymy też 
kościół Klasztoru Kartuzów, którzy żyją w klau-
zurze, ale wyrabiają pachnące różańce z płat-
ków róż. Kolejne malownicze miasto Kastylii 
i Leonu to Segowia. Starówka postrzegana jest 
przez niektórych jako statek płynący po falach 
łąk i pastwisk Starej Kastylii. W Segowii oprócz 
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rzymskiego akweduktu i starego miasta zoba-
czymy średniowieczny Alcazar - wzniesiony na 
skale zamek obronny stanowiący ówcześnie 
jedną z  rezydencji królów kastylijskich oraz 
Plaza Mayor z późnogotycką katedrą. Przejazd 
na kolację i nocleg w okolicach Segowii. (Trasa 
ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Escorial, 
kompleksu stanowiącego w epoce imperium 
Filipa II stolicę polityczną Hiszpanii. Na uwagę 
zasługują tu panteon królewski, bazylika oraz 
klasztor. Po południu zwiedzanie Madrytu 
Burbonów - Paseo del Prado, wizyta w  Mu-
zeum Prado, gdzie oglądać można malarstwo 
artystów XX w, m.in. wielkie dzieła Picassa. Na-
stępnie przejazd panoramiczny przez Paseo del 
Prado i Gran Via z krótkim postojem przy Placu 
Hiszpańskim. Na koniec dnia spacer po Puerta 
del Sol - głównym placu Madrytu. Kolacja i noc-
leg w okolicach Madrytu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodzienny przejazd 
na wybrzeże Costa Brava/Maresme. Dla chętnych 
za dodatkową opłatą wycieczka Barcelona nocą 
i Fontanny (ok. 25 EUR/os.). (Trasa ok. 700 km).
 Dzień 8  Rano śniadanie (w przypadku 
porannego wylotu do Polski brak śniadania). 
Wykwaterowanie, transfer: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko. 
• Klienci pozostający na pobyt - transfer do wy-
branego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
W  hotelach na terenie Katalonii konieczna 
opłata podatku turystycznego (hotele 5*- ok 
2,50 EUR/os./dzień, hotele 4*- ok 1 EUR/os/
dzień, hotele 3*- ok 0,45 EUR/os/dzień) - do-
tyczy również hoteli pobytowych.
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne i obiadokolacje serwowane. 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Costa Brava / Costa del Maresme. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7  rozpoczętych dób hotelowych j.w., śniada-
nia i obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota podczas objazdu oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne, 
system Tour Guide) w  kwocie 155 EUR/os.- 
płatne pilotowi na miejscu. Opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek lokalnych, lokalnego podatku 
katalońskiego (ok. 1,2 EUR/dziennie), pozosta-
łych posiłków i innych wydatków osobistych.

CENA OD

2249 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

Rosamar & SPA
****+

od 570 zł

Rosamar Garden Resort 
****+

od 599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: HKL

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2249 4230

Czerwiec od 2249 4470

Lipiec od 2430 4849

Sierpień od 2430 4849

Wrzesień od 2349 4430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Costa Brava Hotele na Costa Brava do imprez HFR, HLX, HKL

Położenie
Hotel należący do sieci hotelowej HTop, położony jest w jednym 
z najbardziej znanych kurortów na Costa Maresme - Calella. Do 
centrum miejscowości z restauracjami, barami i sklepikami ok. 
300 m. Do przystanku kolejki łączącej wybrzeże z Barceloną ok. 
900 m, do lotniska w Gironie ok. 40 km, do lotniska w Barcelonie 
ok. 70 km.
Plaża
Do najbliższej, piaszczysto-żwirowej plaży ok. 650 m (dojście 
ulicą). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 5 EUR/os).

Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby z barem, restauracja, snack bar, taras 
słoneczny z basenem i brodzikiem (w basenach słodka woda), 
mały kryty basen z podgrzewaną wodą, taras słoneczny przy ba-
senie oraz na dachu, mini klub, wypożyczalnia rowerów (depozyt 
ok. 50 EUR), sklep z pamiątkami. Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 339 klimatyzowanych, funkcjonalnie urzą-
dzonych pokoi z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefo-

nem, sejfem (dodatkowo płatny ok. 28 EUR/tydzień + depozyt ok 
10 EUR), lodówką (płatna ok.3EUR/dzień.) oraz balkonem (meble 
balkonowe). Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych - 
na potwierdzenie. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 4 osób przy czym 
w pokoju będą znajdowały się tylko 2 łóżka typu queen size. 
Możliwa dopłata do pokoi od strony basenu.
Pokoje standardowe promo- wyposażenie jak w pokoju standar-
dowym, mogą mieć inną lokalizację (np. parter, od strony ulicy).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, za dopłatą All Inclusi-
ve: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-14:30) i obiadokolacje 
(19:00-21:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej; 
przekąski w snack-barze; napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe w wyznaczonych przez hotel barach. Hotel zastrzega 
sobie prawo do zmiany godzin serwowania posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci: zajęcia sportowe, pokazy artystyczne - flamenco, mu-
zyka na żywo, tenis stołowy, bilard (możliwa opłata). Bezpłatna 
strefa wellness: jacuzzi, sauna (konieczna rezerwacja), niewielka 
siłownia, mały basen kryty.
Internet
WiFi w pokojach płatne (ok. 5 EUR/dzień, 20 EUR/ tydzień). Sta-
nowiska internetowe płatne (ok. 4 EUR/godz).
www.htophotels.com

Położenie
Hotel położony ok. 500 m od centrum Malgrat de Mar z licznymi 
barami, restauracjami, kawiarniami oraz sklepami z pamiątkami. 
Nieopodal znajduje się kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Do 
lotniska w Gironie ok 30 km, do lotniska w Barcelonie ok 80 km.
Plaża
Hotel położony ok. 150 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej pla-
ży. Hotel od plaży oddziela promenada (dopuszczona do ruchu 
kołowego) oraz kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Na plaży 
dostępne leżaki i parasole - w cenie ok. 5 EUR/os.

Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, klimatyzowana restauracja, bar, sala telewizyjna, 
basen oraz brodzik dla dzieci (słodka woda), bar przy basenie, 
taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami, niewielki plac zabaw dla 
dzieci, miniklub, sala konferencyjna, bilard, gry video, centrum 
informacji turystycznej, bezpłatny parking. Dodatkowo istnieje 
możliwość wypożyczenia rowerów oraz samochodu. Hotel dys-
ponuje także przechowalnią bagażu oraz prysznicami, z których 
można skorzystać już po wymeldowaniu z pokoju. Hotel nie za-
pewnia ręczników basenowych.

Uwaga! Przed i po sezonie część atrakcji hotelowych może być 
niedostępna lub czynna w ograniczonym czasie lub zakresie.
Pokoje
Hotel posiada 210 funkcjonalnie urządzonych pokoi odnowionych 
w 2018 roku (pomalowane ściany, wymienione podłogi). Wszyst-
kie klimatyzowane, z z łazienkami (brak suszarki do włosów), TV-
-sat (ok. 5 EUR depozyt/pobyt), telefonem, sejfem (płatny ok. 20 
EUR/tydzień + ok. 10 EUR depozyt) oraz z balkonem. Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe(pow. ok. 17 m2) - dla max 4 osób.
Pokoje promo(pow. ok. 14 m2) - dla max 2 osób, możliwe tylko 
1 łóżko małżeńskie.
Wyżywienie
Śniadania (8:00-9:30) i obiadokolacje (13:00-21:00 - w tym prze-
dziale czasowym do restauracji można wejść tylko raz) w formie 
bufetu. Hotel serwuje dania kuchni hiszpańskiej i międzynaro-
dowej.
Program sportowy i animacyjny
Centrum sportowe znajduje się naprzeciw hotelu i jest dodatkowo 
płatne, można (odpłatnie) korzystać z sal fitness, mini-golfa, kor-
tów tenisowych i sal do squasha. W czerwcu, lipcu i sierpniu hotel 
oferuje wieczorne programy animacyjne m.in. flamenco, disco.
Internet
W recepcji WiFi bezpłatne tylko przy zakupie napoju w barze, 
w pokojach i przy basenie płatny ok. 5 EUR/dzień (20 EUR/ty-
dzień). Stanowiska internetowe płatne (ok. 3 EUR/30 min.).
www.hotelreymarplaya.com

HTop Calella Palace – Calella 
Choć hotel nie należy do najnowszych, to rekompensuje to bardzo atrakcyjna cena. Całkiem duże pokoje oraz formuła all inclusive, to 
niewątpliwe atuty tego obiektu. Jako bonus lokalizacja w jednym z bardziej klimatycznych kurortów Costa Maresme - wąskie uliczki, skwery 
i place, dobre restauracje, sklepy oraz bary tworzą miłą kompilację w sam raz na wakacyjny odpoczynek.

Reymar Playa – Malgrat de Mar 
Hotel *** z podstawowym wyposażeniem pokoi i bardzo dobrą lokalizacją niedaleko plaży oraz blisko centrum. Zdecydowany plus za 
wyremontowaną w 2018r. strefę basenową! Polecamy osobom, które za niewygórowaną cenę chcą spędzić urlop na Costa del Maresme.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Hiszpania Costa Brava Hotele na Costa Brava do imprez HFR, HLX, HKL

Położenie
Hotel położony ok. 100 m od nadmorskiej promenady z licznymi 
sklepikami, kafejkami i restauracjami. Do centrum Santa Susanna 
ok. 500 m. Tuż przy hotelu znajduje się przystanek kolejki łączącej 
wybrzeże z Barceloną. Do lotniska w Gironie ok. 35 km, do lotni-
ska w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Obiekt położony przy piaszczysto-żwirowej plaży. Leżaki i para-
sole na plaży płatne (ok. 6 EUR/os).

Do dyspozycji gości
Całkowicie odnowiona w 2019 recepcja, lobby, bar, restauracja, 
windy, strrefa SPA. Dodatkowo do dyspozycji Gości basen i bro-
dzik dla dzieci (słodka woda), ogród palmowy z tarasem sło-
necznym (również odnowionym), leżaki i parasole przy basenie 
(bezpłatne), mini-klub dla dzieci, niewielki plac zabaw, pralnia 
(płatna), przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki base-
nowe (depozyt ok. 20 EUR).
Uwaga! Przed i po sezonie część atrakcji hotelowych może być 
niedostępna lub czynna w ograniczonym czasie/zakresie.

Pokoje
Hotel posiada 238 klimatyzowanych i funkcjonalnie urządzonych 
pokoi. Wszystkie z łazienką (możliwość wypożyczenia suszarki 
do włosów na czas użycia - ilość limitowana), telefonem, TV-sat 
(depozyt ok.10 EUR), mini-sejfem (płatny ok. 20 EUR/tydzień + 
ok. 10 EUR depozyt), mini lodówką oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Możliwośc wypożyczenia żelazka (ok. 10 EUR 
depozyt). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel posiada kilka 
pokoi z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje standardowe(ok. 20 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą tylko 2 łóżka typu queen size.
Pokoje privillage(ok. 20 m2) - odnowione w 2017 roku, pokoje 
z widokiem na morze, dla max 4 osób, przy czym w pokoju będą 
tylko 2 łóżka typu queen size. Dodatkowo w cenie pokoju: Wifi, 
ręczniki basenowe, 1 wejście do strefy SPA.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (dania kuchni hiszpań-
skiej i międzynarodowej). Śniadania (7:30-10:00), obiadokolacje 
(18:30-21:00). Godziny posiłków podane są orientacyjnie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjno-rozrywkowy zarów-
no dla dzieci, jak i dla dorosłych (konkursy, gry i zabawy, wieczor-
ne pokazy flamenco, mini dyskoteka, muzyka na żywo), siłownia 
(gratis), sauna (płatna ok.5 EUR/godz), pokój telewizyjny, bilard, 
salonik gier.
Internet
Bezpłatne WiFi tylko przy recepcji. W pokojach płatne (ok.15 EUR/
tydzień), w pokojach premium Wifi gratis. Stanowiska interneto-
we w lobby bezpłatnie.
www.hotelcaprici.com

Caprici Beach Hotel & SPA – Santa Susanna 
Porządne 4* hotel położone w spokojnym miejscu, a jednocześnie niedaleko centrum miejscowości. Polecamy go szczególnie rodzinom 
z dziećmi, ze względu na położenie przy plaży oraz różnorodne animacje. Jeden z najlepiej sprzedających się hoteli w naszej ofercie od wielu 
lat. Dodatkowy plus za świeżo wyremontowane miejsca ogólnodostępne.

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w jednej z największych miejscowości wybrzeża 
Costa Brava - Lloret de Mar ok 200 od głównej promenady. Przy 
promenadzie oraz w centrum kurortu (kilka minut spacerem) 
restauracje, bary, dyskoteki, kafeterie i sklepy. Autokar nie ma 
możliwości podjechania pod sam hotel, konieczne przeniesienie 
bagaży (ok. 200 m). Do lotniska w Geronie ok. 30 km, do lotniska 
w Barcelonie ok. 95 km.
Plaża
Hotel położony 200 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży 

(zatokowa, główna plaża Lloret). Leżaki i parasole na plaży - płat-
ne (ok. 8 EUR/os./dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, snack bar/kafeteria, 
4 baseny (w tym jeden wewnętrzny, 1 ze zjeżdżalniami oraz duży 
brodzik ze statkiem pirackim), plac zabaw z armatkami wodnymi, 
basen typu „lazy river” dla najmłodszych, plac zabaw, mini klub, 
parking (dodatkowo płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(gratis, depozyt ok. 15 EUR).

Pokoje
W hotelu znajduje się 350 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 2 budynkach. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazien-
ką (suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem (płatny), lo-
dówką oraz balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe(pow. ok. 17 m2) – dla max 4 osób (infant 
wlicza się do max. obłożenia w pokoju), jako dostawki 1 osobowe 
sofy.
Pokoje rodzinne(pow. ok. 25 m2) – dla min.4 i max 5 osób (infant 
wlicza się do max. obłożenia w pokoju), składające się z pokoju 
dziennego z dwoma rozkładanymi kanapami oraz oddzielonej 
drzwiami sypialni z dwoma łóżkami indywidualnymi lub jednym 
małżeńskim.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski (np. 
sałatki, hot dogi, pizza, lody w ciągu dnia).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dzieci. Bezpłatnie: strefa 
wellness (sauna, jacuzzi, siłownia), ping pong, mini golf.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.rosamarhotels.com

Tętniący życiem hotel z fantastyczną strefą rekreacyjną (za nią „+”). Plac zabaw, baseny, statek piracki, zjeżdżalnie i armatki wodne, „leniwa 
rzeka” z pewnością ucieszą Najmłodszych, którymi zajmować się będą również profesjonalni animatorzy. Wygodne pokoje i apartamenty 
oraz różnorodne wyżywienie to dodatkowe atuty. A centrum Lloret dostarczy wielu atrakcji tym, którzy szukają wieczornych rozrywek. 

Rosamar Garden Resort – Lloret de Mar +
Kategoria lokalna: ****
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W programie: z wyspy na wyspę: Teneryfa, Gomera, El Hierro, a dla chętnych La Palma • Dwie stolice Teneryfy - Santa Cruz i La Laguna, majestatyczny 
wulkan Teide • najpiękniejsza wioska - Masca • klify los Gigantes • dzika El Hierro i UNESCO • La Gomera - wyspa czarownic
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Teneryfie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
Transfer do hotelu na Teneryfie. Wieczorem 
kolacja i nocleg. Klienci przylatujący późnym 
wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd na północ Tene-
ryfy, podczas którego poznamy najbardziej uro-
kliwe i tradycyjne miejsca wyspy. Odwiedzimy 
dwie stolice - współczesną, czyli Santa Cruz oraz 
pierwszą, zabytkową - La Lagunę. La Laguna to 
najpiękniejsze miasto Teneryfy z fantastycznie 
zachowaną kolonialną starówką (UNESCO). 
Zajrzymy również do „kanaryjskiej Częstocho-
wy”, czyli Candelarii z Bazyliką Matki Boskiej 
Gromniczej - patronki Teneryfy. Czeka nas także 
przejazd fantastyczną, widokową trasą przez 
najbardziej dziką część wyspy - wiecznie zielone 
góry Anaga. Odwiedzimy tam niezwykłe miej-
sce, malowniczą wioskę Taganana, która do 1968 
roku była niemalże odcięta od świata - można 
było do niej dotrzeć jedynie statkiem lub wę-
drując pieszo stromymi górskimi szlakami. Białe 
domki zawieszone na zielonych zboczach gór, 
mieszkańcy żyjący spokojnie z dala od tłocznych 
kurortów i zapierająca dech w piersiach przyro-
da tworzą iście sielską scenerię. Na zakończenie 
wizyta na najbardziej pocztówkowej plaży wyspy 
- Las Teresitas, usypanej z saharyjskiego piasku. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do malowni-
czego Puerto de Santiago, gdzie zobaczymy 
kanaryjski cud natury - monumentalne klify 
Los Gigantes. Stamtąd przejedziemy do wioski 
piratów, do Masca, nazywanej „kanaryjskim 
Machu Picchu”. Położona nad ogromnym wą-
wozem osada uznawana jest przez National 
Geographic za najpiękniejszą wioskę świata. 
Następnie czeka nas wizyta w Parque Nacional 
El Teide, który jest najczęściej odwiedzanym 
parkiem narodowym w Hiszpanii i najważniej-
szą atrakcją Wysp Kanaryjskich. Przespace-
rujemy się wśród księżycowych krajobrazów 
przy słynnych formacjach skalnych Roques de 
Garcia oraz zobaczymy najwyższy szczyt Hisz-
panii - monumentalny wulkan El Teide (3718 m 
n.p.m.); możliwość wjazdu na 3555 m n.p.m. 
kolejką linową Teleferico del Teide (dodatkowo 
płatne ok. 27 EUR/os.).W drodze powrotnej za-
trzymamy się w kanaryjskim Zakopanem, czyli 
najwyżej położonej miejscowości w Hiszpanii - 
Villaflor, słynącej z lokalnych winnic. Odwiedzi-
my tam tradycyjną kanaryjską winiarnię, gdzie 
skosztujemy typowych wyrobów alkoholowych 
z Teneryfy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu (w formie wczesne-
go śniadania lub pakietu) przeprawa promowa 
(ok. 3 h) na najmniejszą spośród kanaryjskich 
wysp, prawdziwy koniec hiszpańskiego świata. 
Naszym celem będzie dzika El Hierro - najbar-
dziej wysunięta na południe wysepka całego ar-

Teneryfa, La Gomera i El Hierro
– Kraina wiecznej wiosny 

WYSPY
KANARYJSKIE

TENERYFA

GRAN CANARIA

Puerto
de SantiagoP.N. Garajonay

Dolina Valle
Gran Rey San

Sebastian

Masca

Mirador
de la Pena

Dolina El Golfo
Las Puntas

P.N. El Teide 
Villaflor

LA PALMA

EL HIERRO

LA GOMERA

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
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lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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chipelagu, zachwycająca kontrastami pomiędzy 
wulkanicznymi terenami, zielenią gęstych lasów 
i  turkusowymi wodami oceanu. Cała wyspa 
tworzy unikalny ekosystem i jest objęta ochro-
ną UNESCO jako rezerwat biosfery. Na naszej 
trasie po wyspie znajdą się: Mirador de la Peña 
- słynny punkt widokowy zaprojektowany przez 
znanego artystę Cesara Manrique, przejedziemy 
także przez piękną dolinę El Golfo i odwiedzimy 
najmniejszy hotel świata w Las Puntas, gdzie 
zjemy tradycyjne tapas. Poznamy również 
bliżej mieszkańców wyspy, czyli Bimbaczów, 
odwiedzając archeologiczno-etnograficzne 
muzeum na świeżym powietrzu Ecomuseo de 
Guinea, gdzie zrekonstruowano ich tradycyjne 
domostwa. Zajrzymy tam również do wulka-
nicznej jaskini. Następnie zwiedzimy Centrum 
Hodowli Jaszczurki Olbrzymiej, gdzie trwają 
prace nad odtworzeniem tego endemicznego 
dla El Hierro gatunku, który znajduje się na pro-
gu wymarcia. Przeprawa powrotna na Teneryfę, 
kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Dzień wolny na odpoczynek, kąpie-
le morskie i słoneczne. Śniadanie i obiadkolacja 
w hotelu (w cenie, napoje płatne dodatkowo).
Dla chętnych możliwość skorzystania z wycieczki 
fakultatywnej na La Palmę (koszt ok. 160 EUR/
os.). Wtedy po śniadaniu (może być w formie 
wczesnego śniadania lub pakietu) przejazd na 
lotnisko Tenerife Norte w La Lagunie i przelot na 
La Palmę. Wyjazd do Roque de los Muchachos 
(2426 m n. p. m.) - najwyższego punktu na La 
Palmie. Po drodze będziemy podziwiać wido-
ki Parku Narodowego Caldera de Taburiente; 
zatrzymamy się również w okolicach słynnego 
obserwatorium astronomicznego Observatorio 
del Roque de los Muchachos - najważniejszej 
tego rodzaju instytucji w Europie, gdzie mieści 

się jeden z największych teleskopów na świecie. 
Następnie przystanek w najładniejszym kurorcie 
wyspy Puerto de Naos - czas wolny na obiad 
(we własnym zakresie i dodatkowo płatny). Od-
wiedzimy także Fuencaliente, gdzie zobaczymy 
zalane lawą wybrzeże oraz najmłodsze wulkany 
archipelagu: wulkan San Antonio oraz wulkan Te-
neguia, który po raz ostatni wybuchł w 1971 roku. 
Zwiedzimy także urokliwe Santa Cruz de La Pal-
ma - stolicę wyspy i zarazem najpiękniejsze jej 
miasteczko. Przejazd na lotnisko, przelot na Te-
neryfę. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu (może 
być w  formie wczesnego 
śniadania lub pakietu) prze-
prawa promowa na wyspę 
czarownic - La Gomerę. 
W  programie wizyta 
w Parku Narodowym Ga-
rajonay (UNESCO), gdzie 
zobaczymy największy na 
świecie, tajemniczy i spowity 
mgłą las wawrzynowy i poczujemy 
się jak w filmie „Park Jurajski”. Odwie-
dzimy także plantację kanaryjskich bananów, 
z których słynie wyspa i zobaczymy, jak powoli 
płynie życie w gomeryjskich wioskach. Czeka 
nas także postój w zabytkowej stolicy, czyli San 
Sebastian, gdzie znajduje się dom Krzysztofa 
Kolumba. Zobaczymy również symbol La Go-
mery - słynną skałę Roque de Agando. Zwień-
czeniem wycieczki będzie obiad w najbardziej 
niezwykłej restauracji na wyspie w Mirador de 
Abrante - zawieszonej nad przepaścią, z prze-
szkloną podłogą. Podczas obiadu odbędzie się 
pokaz tradycyjnego języka gomeryjskiego. Po 
wycieczce przeprawa promowa na Teneryfę, 
powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

 Dzień 7  Dzień wolny na odpoczynek, kąpie-
le morskie i słoneczne. Śniadanie i obiadkolacja 
w hotelu (w cenie, napoje płatne dodatkowo).
Dla chętnych możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych - proponujemy wyjazd do 
słynnego ogrodu botaniczno-zoologicznego 
Loro Parque (płatne dodatkowo ok.55 EUR/
os.), gdzie można zobaczyć największą kolekcję 
papug na świecie, pokazy orek, delfinów, lwów 
morskich oraz papug, a także największe pin-
gwinarium świata. W parku można też spotkać 

białe tygrysy, czerwone pandy, goryle 
i  mnóstwo innych egzotycznych 

zwierząt na wybiegach. Al-
ternatywnie oferujemy rejs 

w  poszukiwaniu wielory-
bów i delfinów (cena ok. 
41 EUR/os.), safari skute-
rami wodnymi (cena ok. 98 

EUR/os.) lub wizytę w naj-
lepszym parku wodnym na 

wyspie, w Siam Park (cena ok. 
38 EUR/os.). 

 Dzień 8  Śniadanie. Wykwaterowa-
nie, przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. 
• Klienci pozostający na pobycie na Teneryfiei- 
transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
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 klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śnia-

dania i  serwowane obiadokolacje. Kategoria 
lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłu-
żenia wycieczki o tydzień pobytu na Teneryfie. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem podczas objazdu, noclegi 
w hotelach jw. (7 lub za dopłatą 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych), śniadania i obiadokola-
cje, program turystyczny j.w., opiekę polskiego 
pilota (podczas pobytu na Teneryfie opieka re-
zydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 60 EUR/os. - pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych.

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

3280 zł

Be Live Adults Only  
Tenerife ****

od 1099 zł

Playa Real Resort 
****

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: TPH

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3480 6470

Maj od 3349 6199

Czerwiec od 3480 6299

Lipiec od 3720 6799

Sierpień od 3649 6630

Wrzesień od 3449 6299

Październik od 3280 6099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3630 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 3630 

Dopłata za pok. 1 os. od 731 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hotel tylko dla dorosłych (16+).
Położenie
Hotel położony jest w mieście portowym Puerto de la Cruz, które 
leży w malowniczej dolinie Orotavy na północy Teneryfy. Do cen-
trum kurortu ok. 500 m – bary, restauracje, sklepy. Do lotniska 
Reina Sofia ok. 90 km.
Plaża
Piaszczysta plaża Jardin z czarnym piaskiem, wyróżniona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi, położona ok. 300 m od hotelu. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja, 2 bary, ba-
sen, taras słoneczny z leżakami i parasolami, sale konferencyjne, 
minimarket, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(płatne ok. 10 EUR/os). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Dla Gości przebywających w hotelach na północy wyspy w miej-
scowości Puerto de la Cruz nasi rezydenci pełnią dyżur telefo-
niczny, a wizyta hotelowa możliwa jest po wcześniejszym tele-
fonicznym ustaleniu terminu. Numery telefonów oraz wszystkie 
informacje będą znajdować się w kopertach powitalnych, które 

nasi Goście otrzymują na Teneryfie przed transferem do hoteli / 
które rezydenci przekażą Państwu na lotnisku przed transferem 
do hotelu.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w komfortowych pokojach różnego 
typu. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów), sejfem (płatny ok.3 EUR/dzień), minibarem (płatny 
ok. 13 EUR/pakiet), telefonem, TV-sat oraz z balkonem (meble 
balkonowe).
Pokój standardowy(pow. ok. 20-24 m2) – dla max 3 osób, istnieje 
mozliwość dopłaty do pokoi z widokiem na ocean.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje do posiłków 
płatne dodatkowo.Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive: 
śniadania (07:30-10:00), obiady (13:00-15:00) i obiadokolacje 
(18:45-21:45) w formie bufetu. Przekąski między posiłkami w wy-
znaczonych godzinach i miejscach przez hotel. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w hotelowych barach od 
10:30 do 23:00. Istnieje możliwość dopłaty do all inclusive Plus 
(w cenie Rum Bacardi, Arehucas, Likier Ricard, Wódka Mosko-
vkaya, Johnnie Walker Red Label, Gordon´s Dry Gin, Beefeater, 
Baileys, Wódka Smirnoff, JB).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi różnorodne programy animacyjne, sportowe 
i muzykę na żywo. Bezpłatnie siłownia. Płatny bilard.
Internet
WiFi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne 
ok. 4 EUR/dzień.
www.belivehotels.com

Położenie
Hotel położony w niewielkiej miejscowości Las Galletas na wy-
brzeżu Costa del Silencio, otoczony dużym ogrodem. Do centrum 
miejscowości ok. 1 km. Przed hotelem znajduje się przystanek 
autobusowy. W odległości ok. 500 m od hotelu kilka sklepików 
i supermarket. Do kurortów Los Cristianos, Costa Adeje czy Playa 
Las Americas ok. 13-17 km. Do lotniska Reina Sofia ok. 18 km.
Plaża
Plaża Las Galletas piaszczysto-żwirowa z wulkanicznym, czarnym 
piaskiem oddalona ok. 1,5 km od hotelu. Leżaki i parasole - płatne 

(ok. 5 EUR/os.). Do długiej piaszczystej plaży La Tejita ok. 15km 
- dojazd autobusem miejskim.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z czterech 1-piętrowych budynków. Recepcja, 
restauracja, snack bar, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
basen (ze słodką wodą, podgrzewany zimą), brodzik dla dzieci, 
mini klub, usługi medyczne (płatne), wypożyczalnia samochodów 
i rowerów (dodatkowo płatna). Hotel zapewnia ręczniki baseno-
we (płatne ok. 7EUR/tydzień/os. + ok. 10Eur depozyt). Hotel nie 
akceptuje zwierząt.

Pokoje
W kompleksie znajduje się łącznie 130 pokoi. Wszystkie funk-
cjonalnie wyposażone, z łazienką, TV-sat (depozyt za pilota ok. 
10 EUR), telefonem, sejfem (ok. 15 EUR/tydzień + 10 EUR de-
pozyt), aneksem kuchennym (kuchenka elektryczna, lodówka), 
tarasem lub balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat bezpłatnie (na potwierdzenie).
Studio(pow. ok. 33 m2) - dla max. 4 osób, pokój dzienny z 2 miej-
scami do spania i sofą.
Apartament z 1 sypialnią(pow. ok. 44 m2) - dla max. 4 osób, pokój 
dzienny z rozkładaną/wysuwaną sofą oraz osobna sypialnia.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (8:00-10:00), śniadania kontynentalne 
(10:30-11:30), lunch (13:00-15:00) i kolacje (19:30-21:30) w formie 
bufetu. Pomiędzy posiłkami przekąski: hamburgery, kanapki, hot 
dogi, frytki, lody (11:30-19:00). Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe (12:00-22:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Pokazy, muzyka na żywo, wieczory tematyczne, konkursy, 
zabawy. Bezpłatnie: aqua aerobic, aerobik, tenis stołowy, rzutki, 
gimnastyka, łucznictwo, zajęcia taneczne, gry planszowe, karty. 
Płatne: bilard, nauka nurkowania.
Internet
Wifi w hotelu płatne ok. 20 EUR/tydzień.
www.palia.es

Be Live Adults Only Tenerife – Puerto de la Cruz 
Hotel na wakacje we dwoje lub w gronie znajomych. Przyjemna strefa basenowa oraz wygodne pokoje to wizytówki hotelu. Do tego 
położenie w jednym z najbardziej klimatycznych kurortów wyspy – lokalne życie miesza się z kosmopolityczną atmosferą typową dla miejsc 
popularnych turystycznie.

Nie najnowszy, ale przyjemny hotel położony w spokojnym otoczeniu. Plusem są przestronne i funkcjonalne pokoje, smaczne wyżywienie 
oraz bogaty program animacyjny. Hotel z pewnością sprawdzi się jako miejsce wypoczynku osób, dla których standard hotelu ma 
drugorzędne znaczenie, ale za to liczy się cena. Dogodna baza wypadowa do eksplorowania Teneryfy.

Palia Don Pedro – Las Galletas 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Puerto Santiago. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 40 km. Przystanek autobusowy ok. 50 
m od hotelu. Bus hotelowy do Siam Mall i Playa las Vistas w Los 
Cristianos (6 dni w tygodniu, płatny ok, 10EUR/os).
Plaża
Tuż obok hotelu, ok. 100 m (do przejścia ulica), piaszczysta, 
wulkaniczna (ciemny piasek) plaża (wyróżniona Błękitną Fla-
gą) z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole płatne ok. 
5 EUR/komplet.

Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 2 bary, restauracja bufetowa i restau-
racja bufetowa tapas (w porze kolacji), restauracja a’la carte 
(płatna), tropikalny ogród z 3 basenami (w tym 1 podgrzewany 
zimą i 1 infinity tylko dla Gości Platinum Club), małym basenem 
ze zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci (w basenach słodka woda), 
leżaki i parasole na tarasach słonecznych, mini klub, plac zabaw, 
przechowalnia bagażu, pralnia (płatna), sklep z pamiątkami 
i prasą, wypożyczalnia samochodów, parking (płatne), centrum 
konferencyjne. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt w go-

tówce ok. 10 EUR/ręcznik). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 432 wygodnie urządzone pokoje różnego typu: 
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), lodówką, tele-
fonem TV-sat, sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień), balkonem lub ta-
rasem (meble ogrodowe, suszarka, niekiedy markiza balkonowa). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Hotel posiada pokoje dla 
osób niepełnosprawnych. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe(pow. ok. 27 m2) - wyremontowane 
w 2015/16 r. - usytuowany na niższych kondygnacjach (zazwyczaj 
1,2,3), od strony uliczki dojazdowej do hotelu.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu, późne śnia-
dania kontynentalne, podwieczorek i przekąski, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-24:00). Na zamówienie dania 
kuchni bezglutenowej, cukrzycowej, nietolaracji laktozy - należy 
zgłosić wcześniej w recepcji. Raz w tygodniu istnieje możliwość 
skorzystania z restauracji a’la carte (bezpłatnie, konieczna re-
zerwacja). Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive Premium 
- wybrane markowe alkohole.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych (gry, kon-
kursy, aerobik). Bezpłatnie: szachy ogrodowe, łucznictwo, mini 
golf (depozyt), siłownia. Płatne: bilard, ping pong, kort tenisowy 
(płatny ok. 5 EUR/godz).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.landmarhotels.com

Położenie
Hotel położony jest w Costa Adeje - jednym z najpopularniejszych 
kurortów na wyspie. Niedaleko (ok. 400 m) hotelu znajdują się 
restauracje, bary i sklepy. Do malowniczo położonej promenady 
ciagnącej się wzdłóż wybrzeża, tetniącej życiem szczególnie nocą 
ok. 1 km. Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Około 1 km od hotelu, szeroka i piaszczysta plaża Fanabe. Leżaki 
i parasole płatne (ok. 8 EUR/komplet)

Do dyspozycji gości
Obiekt częściowo odnowiony w 2016 r. (pokoje, recepcja, re-
stauracja). Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, restauracja 
a’la carte, 3 bary: bar przy basenie, Irish Bar (otwarty w sezonie 
zimowym) oraz lobby bar (otwarty 5 dni w tyg. 18:00-00:00), 2 
baseny (1 podgrzewany zimą, w basenach słodka woda), 2 bro-
dziki dla dzieci (jeden z małym wodnym placem zabaw), taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, plac zabaw, miniklub, pralnia 
samoobsługowa (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 
10 EUR depozyt). Hotel nie akceptuje zwierząt.

Pokoje
W hotelu znajduje się 117 wygodnie urządzonych, przestronnych 
i klimatyzowanych pokoi, wszystkie wyremontowane w 2016 
roku, z pokojem dziennym z rozkładaną sofą, osobną sypialnią, 
z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płat-
ny ok. 2,5 EUR/dzień + ok. 20 EUR depozyt) i balkonem (meble 
balkonowe). Hotel posiada kilka pokoi dla osób niepełnospraw-
nych - dostępność na potwierdzenie. Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat (bezpłatnie).
Junior Suite (pow. ok. 43 m2) - dla max. 4 osób w układzie (2+2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:15-21:15) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe z karty All 
Inclusive (10:00-23:00) oraz przekąski: kanapki, burgery, hot 
dogi, lody (11:00-16:30). 1 x w tygodniu Klienci mogą skorzystać 
z restauracji a’la carte - konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci. Bezpłatnie (możliwy depozyt za sprzęt): siłownia, kort te-
nisowy, boisko multisportowe, ping pong. Klienci mogą korzystać 
z sauny i jacuzzi (za dodatkową opłatą) - konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i w miarę dostępności. Płatne: bilard, zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym SPA.
Internet
Stanowiska internetowe dodatkowo płatne, WiFi w hotelu gratis.
www.hotelplayarealresort.com

Landmar Playa La Arena – Puerto Santiago +

Bardzo dobrej klasy, zadbany i stale rozwijający swoją infrastrukturę hotel, z fantastycznym wyżywieniem oraz serwisem. Plus za nowy 
basen i restaurację tapas oraz strefę tylko dla dorosłych. Hotel polecamy wszystkim tym, którzy uciekają od hałasu i blichtru kurortów typu 
Playa de Las Americas czy Los Cristianos. Do tego widok na Gomerę i górujący nad hotelem El Teide!

Playa Real Resort – Costa Adeje 
Zadbany i dobrej klasy hotel 4*, którego atutami są przestronne pokoje oraz baseny. Goście doceniają smaczną kuchnię i pomocną 
obsługę. Do tego dogodna lokalizacja w kurorcie Costa Adeje z bogatą ofertą rozrywkowo - gastronomiczną, a dla amatorów kąpieli plaża 
Fanabe. Polecamy!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: trzy największe z Wysp Kanaryjskich: Gran Canaria, Teneryfa i Fuerteventura • Las Palmas – największe całego archipelagu 

• „Kanaryjska Wenecja” • najpiękniejsze plaże • tajemnicza Willa Gustawa Wintera • mała „Sagrada Familia” • fabryka miodowego rumu 

• Park Narodowy El Teide
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Gran Canarii

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
Transfer do hotelu na Gran Canarii. Wieczorem 
kolacja i nocleg. Klienci przylatujący późnym 
wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie 
Las Palmas - stolicy Gran Canarii i największego 
miasta całego archipelagu: odwiedzimy Vegu-
ete - historyczną starówkę z domem-muzeum 
Krzysztofa Kolumba i katedrą św. Anny oraz 

dzielnicę Santa Catalina z najpiękniejszą plażą 
miejską Hiszpanii - Playa Las Canteras. Następ-
nie przystanek w malowniczej osadzie Puerto de 
las Nieves, słynącej z najlepszych ryb i owoców 
morza na wyspie, lunch (we własnym zakresie). 
Przejazd najbardziej efektowną trasą całej Gran 
Canarii - panoramiczną drogą GC-200, pro-
wadzącą z Agaete do El Risco, z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na nadmorskie klify. 
Przystanek przy Los Azulejos - unikalnej skale 
o  niezwykłym, wielokolorowym ubarwieniu. 
Dzień zakończymy w „kanaryjskiej Wenecji” 

Gran Canaria, Fuerteventura i Teneryfa
– Kanaryjski Trójpak 

WYSPY
KANARYJSKIE

TENERYFA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

Santa Cruz
de Tenerife

P.N.
El Teide 

Roques de Garcia

Mirador de Garachico

La Orotava

Las Palm
as

Fontanales

Roque Nublo

Arucas

Firgas
Los Azulejos

Puerto Mogan

Punta
de Jandia

Villa Gustawa Wintera

Cofete

LA PALMA

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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- portowym miasteczku Puerto Mogan, gdzie 
odbędziemy spacer po tym najpiękniejszym 
kurorcie wyspy w promieniach zachodzącego 
słońca. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Dzień przeznaczony na odpoczy-
nek, kąpiele morskie i  słoneczne. Śniadanie 
i obiadkolacja w hotelu (w cenie, napoje płatne 
dodatkowo). Możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych (płatne dodatkowo) - do-
skonałym uzupełnieniem objazdu po Wyspach 
Kanaryjskich będzie kurs gotowania „Hiszpań-
skie smaki” (cena: ok. 69 EUR/os.). Polecamy 
też wizytę w jednym z trzech słynnych parków 
rozrywki na Gran Canarii - Poema del Mar (naj-
bardziej nowoczesne oceanarium w Hiszpanii, 
cena ok. 25EUR/os)., Palmitos (ogród zoolo-
giczno-botaniczny z pokazami delfinów, papug 
i ptaków drapieżnych, cena ok. 31 EUR/os) lub 
Aqualand (park wodny, cena ok. 30 EUR/os).
 Dzień 4  Po śniadaniu (może być w formie 
wczesnego śniadania lub pakietu) przeprawa 
promowa (ok. 3 h) na wyspę słynącą z najpięk-
niejszych plaż archipelagu, na Fuerteventurę. 
Wyprawa vanami na jej dzikie i surowe połu-
dnie, na dziewiczą, osłoniętą przez majestatycz-
ne góry 14-kilometrową plażę Cofete. Zwiedzi-
my również najbardziej tajemniczy budynek 
Fuerteventury - willę Gustawa Wintera, która 
według krążących po dziś dzień legend miała 
być sekretną bazą zaopatrzeniową niemieckich 
łodzi podwodnych oraz tajną kryjówką nazi-
stowskich generałów (podobno odwiedził ją 
sam Adolf Hitler). Czas na lunch (we własnym 
zakresie i dodatkowo płatny). Powrót do Morro 
Jable, zaokrętowanie i powrót promem na Gran 
Canarię. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
północnej i centralnej części Gran Canarii. Wizyta 

w miasteczku Arucas, słynącym z neogotyckiego 
kościoła św. Jana, nazywanego „małą Sagradą 
Familią”. Odwiedzimy również fabrykę rumu 
miodowego Arehucas - w destylarni zapoznamy 
się z tajnikami produkcji tego flagowego alkoholu 
Wysp Kanaryjskich. Następnie przejazd do uro-
czego Firgas, gdzie mieści się źródło nieco zdrow-
szego „trunku” - wody leczniczej, którą pija się 
na wszystkich wyspach archipelagu. Odwiedzimy 
także wizytówkę wyspy - Teror, czyli najpiękniej-
sze miasteczko Gran Canarii, z typową kanaryjską 
zabudową. Zjemy też tradycyjny kanaryjski lunch 
w jednej z lokalnych restauracji (w cenie). Następ-
nie pojedziemy w najwyższe góry Gran Canarii, 
gdzie zatrzymamy się w przepięknych punktach 
widokowych oraz zobaczymy najważniejszy sym-
bol wyspy - majestatyczną skałę Roque Nublo. 
Powrót przez Fatagę do hotelu. Kolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu (może być w formie 
wczesnego śniadania lub pakietu) przeprawa 
promowa na największą wyspę archipelagu - 
Teneryfę. Panoramiczne zwiedzanie współcze-
snej stolicy Santa Cruz. Przejazd najpiękniejszą 
trasą Teneryfy - Cumbre Dorsal przez sosnowe 
lasy do najwyższego szczytu Hiszpanii - wulka-
nu El Teide (3718 m n.p.m.). Wizyta w Parque 
Nacional El Teide, który jest najczęściej od-
wiedzanym parkiem narodowym w Hiszpanii 
i  najważniejszą atrakcją Wysp Kanaryjskich. 
Spacer wśród księżycowych krajobrazów przy 
słynnych formacjach skalnych Roques de 
Garcia. Następnie przejazd do „kanaryjskiego 
Machu Picchu” - zawieszonej nad wąwozem 
wioski Masca, uznawanej za jedna z najpiękniej 
położonych osad na świecie. Masca słynie rów-
nież z najsmaczniejszych serów na Teneryfie, 
których warto tu spróbować w wersji na ciepło 
z miodem palmowym i typowymi sosami mojo. 

Czas wolny na spacer i na obiad (we własnym 
zakresie i dodatkowo płatny). Następnie prze-
jazd do Mirador de Garachico, gdzie zobaczymy 
z góry miasto zalane lawą wulkaniczną. Powrót 
północną stroną wyspy do Santa Cruz, zaokrę-
towanie, przeprawa promowa na Gran Canarię. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Dzień przeznaczony na odpoczy-
nek, kąpiele morskie i  słoneczne. Śniadanie 
i obiadkolacja w hotelu (w cenie, napoje płatne 
dodatkowo). Możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych - polecamy rejs jachtem 
pod żaglami (ok. 69 EUR/os.), wycieczkę krajo-
brazową „Tajemnice Gran Canarii - ilość miejsc 
ograniczona - (cena: ok. 39 EUR/os.) nurkowa-
nie z polskojęzycznym instruktorem (cena: ok. 
85 EUR/os.) lub jeep safari przez ukryte zakątki 
wyspy (cena: ok. 56 EUR/os.).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski.
• Klienci pozostający na pobycie na Gran Cana-
rii- transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi miastami. 
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym w pokoju 
3-osobowym najczęściej znajduje się łóżko mał-
żeńskie i pojedyncze jako dostawka. Wszystkie 
z łazienkami, często z telefonem i klimatyzacją. 
Do dyspozycji gości: na miejscu w hotelu restau-
racja i bar. Wyżywienie: śniadania i serwowane 
obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłuże-

nia wycieczki o tydzień pobytu na Gran Canarii. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, 
opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym au-
tokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. 
(7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
śniadania i obiadokolacje, program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota (podczas pobytu na 
Gran Canarii opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 65 EUR/os - pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych.

Pełna oferta wycieczek Wyspy 
Kanaryjskie z przedłużeniem pobytu 
dostępna 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

3430 zł

Bungalows Parque
Paraiso I ***

od 899 zł

Lopesan Costa Meloneras 
Resort, Spa & Casino ****

od 1799 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: GFT

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3720 6849

Maj od 3499 6349

Czerwiec od 3630 6599

Lipiec od 3749 6799

Sierpień od 3820 6849

Wrzesień od 3730 6770

Październik od 3430 6470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3730 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Gran Canaria Hotele na Gran Canarii do imprezy GFT

Położenie
Hotel położony blisko centrum turystycznej miejscowości Playa 
del Ingles, promenady oraz licznych sklepów i centrów handlo-
wych. Przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu. Do lotniska 
w Las Palmas ok. 30 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży In-
glés (zejście po schodach). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne ok. 10 EUR/komplet.

Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony i ponownie otwarty od lipca 2018 roku. Recep-
cja, windy, restauracja główna, 2 bary w tym jeden przy basenie, 
2 baseny (słodka woda, 1 podgrzewany sezonowo), brodzik dla 
dzieci, ogród, leżaki i parasole na tarasach słonecznych, plac za-
baw, miniklub, jacuzzi, parking (płatny ok. 5 EUR/dzień), wypo-
życzalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(płatny depozyt). UWAGA: Przy zakwaterowaniu pobierany jest 
obowiązkowy depozyt zwrotny w wysokości 50€/2os. płatny 
kartą lub gotówką. Hotel nie akceptuje zwierząt.

Pokoje
W hotelu znajdują się 383 pokoje, wszystkie klimatyzowane, prze-
stronne, nowocześnie urządzone, z łazienką (prysznic, suszarka 
do włosów), sofą, TV-sat., telefonem, sejfem (płatny ok. 2 EUR/
dzień), mini barem (płatny) oraz balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe), pokoje ekonomiczne nie posiadają balkonu. Istnieje 
możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na 
potwierdzenie). Dziecko poniżej 2 lat wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokoje ekonomiczne(pow. ok. 39 m2) - dla max. 2 osób, od strony 
ulicy, bez balkonu.
Pokoje standardowe(pow. ok. 34 m2) - dla max. 3 osób, dostawka 
w formie sofy.
Pokoje rodzinne(pow. ok.34 m2) - dla min. 3 i  max. 4 osób 
(w układzie 2+2).
Pokoje deluxe (pow. ok. 33 m2) - dla max. 3 osób, dostawka w for-
mie sofy, pokoje na wyższych piętrach i z widokiem na ocean, 
tylko dla dorosłych.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu, przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-23:00) w miej-
scach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo, 
rzutki, aerobik, boccia, gimnastyka w wodzie. Bezpłatnie: siłow-
nia. Płatne: automaty do gier, bilard.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

Położenie
Hotel zlokalizowany w odległości przyjemnego spaceru od cen-
trum wakacyjnego kurortu Playa del Ingles (sklepy, bary, restuara-
cje, dyskoteki). Sklepy ok. 200 m od hotelu. Do lotniska ok. 34 km.
Plaża
Do piaszczystej plaży Playa del Ingles ok. 1 km. Parasole i leżaki 
na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, bar, basen, brodzik dla dzieci 
(słodka woda), taras słoneczny z leżakami i parasolami, wypo-

życzalnia samochodów (płatna). Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 129 przestronnych pokoi typu bungalow. Wszystkie 
z osobną sypialnią, pokojem dziennym, łazienką (prysznic lub 
wanna, suszarka do włosów), aneksem kuchennym (przy wybo-
rze opcji bez wyżywienia), telefonem, TV-sat, sejfem (płatny ok. 
2,5 EUR/dzień), tarasem (meble ogrodowe).
Bungalow z 1 sypialnią(pow. ok35m2) - dla max. 3 osób, dostawka 
w formie sofy.

Wyżywienie
Bez wyżywienia. Istnieje możliwość dopłaty do śniadań (08:00-
10:00) i obiadokolacji (18:00-21:00) - napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Brak Wifi.
www.paradishotels.com/

ABORA Continental – Playa del Ingles +

Odnowiony w lipcu 2018 roku, wysoko oceniany przez naszych Gości hotel: nowoczesne pokoje, tarasy słoneczne z basenami, jacuzzi ukryte 
w tropikalnym ogrodzie, różnorodne wyżywienie oraz pomocna obsługa. Przy plaży znajduje się promenada, którą można dojść do słynnych 
wydm w Maspalomas. Bary, restauracje i kluby niedaleko hotelu - ta część Playa del Ingles tętni nocnym życiem.

Bungalows Parque Paraiso I – Playa del Inglés 
Atrakcyjne cenowo i funkcjonalne zakwaterowanie w samym sercu tętniącego życiem kurortu. Idealna opcja dla wszystkich tych, dla 
których hotel stanowi bazę wypadową do poznawania wyspy. Do tego naprawdę dobrze utrzymany hotel i za to nasza ocena.

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: 2 klucze
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Hiszpania Gran Canaria Hotele na Gran Canarii do imprezy GFT

Położenie
Wybudowany w 2000 roku hotel położony jest w miejscowości 
Meloneras, przy promenadzie i centrum handlowym. Przy hotelu 
bary, restauracje i sklepy. Przystanek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu (połączenia z Playa de Ingles). Do lotniska ok. 36 km.
Plaża
Kamienisto-piaszczysta plaża ok. 100 metrów od hotelu. Ok. 500 
m od hotelu (dojście promenadą) znajduje się piaszczysta plaża 
z słynnymi wydmami Gran Canarii Dunas Maspalomas – tam plaże 
szerokie, piaszczyste, leżaki i parasole płatne ok. 10 EUR/komplet.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 3 restauracje bufetowe, 3 restauracje a’la 
carte, 5 barów, ogród, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
4 baseny i brodzik (w basenach słodka woda, 2 baseny i brodzik 
podgrzewane zimą), jacuzzi, mini-klub, plac zabaw, sale konfe-
rencyjne, pralnia (płatna), opieka medyczna (płatna), parking 
(płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, wymiana 
ok. 1 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 1136 pokoi rozlokowanych w 7 piętrowym 

budynku. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z  łazienką 
(suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, minibarem (płatny), 
sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień) oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis - dziecko 
wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe(pow. ok. 40 m2) – dla max 3 osób (jako 
dostawka dodatkowe łóżko), pokoje od strony ulicy, zazwyczaj 
z widokiem na okolicę (np. hotelowe korty tenisowe, ulicę). Istnie-
je możliwość dopłaty do pokoi od strony ogrodu/basenu.
Pokoje ekonomiczne(pow. ok. 35 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
z mniej dogodną lokalizacją i widokiem zazwyczaj na główne 
wejście do hotelu, parking.
Pokoje rodzinne(pow. ok. 42 m2) - dla max 4 osób, wyposażony 
w 2 łóżka typu twin (90 x 200 cm) oraz sofę, z widokiem na 
góry/ulicę.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji (bufet). Napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: aerobik, joga, siłownia, ping pong, 
bule, rzutki. Płatne: korty tenisowe, paddle, mini golf, bilard. 
Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa Corallium płatne do-
datkowo.
Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne ok. 
2EUR/dzień/urządzenie.
www.lopesan.com/en/hotels/spain/gran-canaria/meloneras/
costa-meloneras/

Położenie
Odnowiony w 2014 roku, hotel położony w pięknym kurorcie 
Playa del Ingles. Niedaleko hotelu znajdują się liczne sklepy, bary 
i restauracje, a wieczorami drzwi otwierają kluby i dyskoteki. Ok. 
200 metrów od hotelu znajduje się centrum handlowe Tropical. 
Do lotniska w Las Palmas ok. 34 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży ok. 500 m (zejście po schodach). 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok 10 EUR/dzień/komplet.

Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja, bary (w tym jeden przy ba-
senie), basen ze słodką wodą (podgrzewany sezonowo), basen 
dla dzieci, plac zabaw, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płat-
ny depozyt ok. 10 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 257 pokoi o różnym standardzie. Wszystkie ele-
ganckie, nowocześnie urządzone, klimatyzowane, z telefonem, 
małą lodówką, czajnikiem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), 

łazienką (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), TV-sat., 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość 
bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Pokoje deluxe (pow. ok. 35 m2) - dla max. 4 osób tylko w ukła-
dzie 2+2.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady, obiadokolacje w formie bufetu 
w restauracji głównej. Przekąski (11:30-12:30 oraz 16:00 – 17:00), lo-
kalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:30-23:00) w barach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatna siłow-
nia dostępna w hotelu LABRANDA Marieta (ok. 180m). Płatne: 
bilard, spa: masaże w hotelu LABRANDA Marieta, tenis stołowy.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.labranda-hotels.com/en/hotel/playa-bonita.html

Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino – Meloneras +

Spektakularny 4* hotel sieci Lopesan na Gran Canarii i jeden z niewielu typu resortowego na wyspie: kolonialna architektura, duży ogród 
palmowy, 5 basenów w tym leniwa rzeka, przestronne i wygodne pokoje. Choć pokoje to zdecydowanie 4* standard, to ogólny rozmach 
dają wrażenie wypoczynku w 5* hotelu. Do tego położony nad oceanem i nieopodal wydm Maspalomas. Polecamy!

LABRANDA Playa Bonita – Playa del Ingles 
Duży i nowoczesny kompleks należący do znanej sieci hotelowej LABRANDA, cieszący się dobrymi opiniami. Ze względu na lokalizację 
w centrum Playa del Ingles, polecamy wszystkim tym, którzy pragną korzystać z licznych miejscowych rozrywek i pobliskiej 6 km plaży. 
Na dodatkową uwagę zasługują duże, przestronne pokoje.

Kategoria lokalna: ****+

Kategoria lokalna: ****
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Europa Bułgaria i Rumunia

W programie: Delta Dunaju • Transylwania • domy „z oczami” w Sybinie • Bukareszt • Sighisoara - miejsce narodzin „Drakuli” 

• Horezu - serce prawosławia • zamek Peles • Konstanca • Babadag
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy w hotelu w: Złotych Piaskach lub Obzorze

Bułgaria i Rumunia 
– Fale Dunaju i szczyty Karpat

Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności.
 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 Bułgarii. Po przylocie transfer do hotelu 
w okolicach Warny lub Złotych Piasków. Czas 
wolny. Kolacja (fakultatywnie - przy późnym 
przelocie w formie suchego pakietu) i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu udamy się 

do Bukaresztu, stolicy Rumunii. Zwiedzanie 
miasta pełnego eklektycznej zabudowy oraz 
wielkomiejskich, szerokich bulwarów nazywa-
nego niegdyś „Paryżem Bałkanów” lub „Małym 
Paryżem”. W programie między innymi: Plac 
Rewolucji (miejsce ucieczki Nicolae Ceause-
scu z Bukaresztu w 1989 r.), Pałac Parlamentu 
(przykład megalomanii Ceausescu, według 
Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy budynek 
na świecie i najdroższy budynek administracyjny 
świata), pompatyczna dzielnica bankowa z prze-
łomu XIX i XX w., Plac Uniwersytecki, stare mia-

Warna

Bukareszt

RUMUNIA

Horezu

Sybin

Medias

Biertan

Sighisoara

Braszów

Sinaia Tulcza

Babadag

Konstanca
Mamaja

Serbia

Węgry

Bułgaria

M
oł

da
w

ia

Ukraina

Zielone łąki u podnóźa Karpat, gdzie 
cały czas można zobaczyc wypas 
owiec. Gęste lasy, gdzie króluje 
niedźwiedź brunatny i wilk. Miasta 
i miasteczka jakby czas się w nich 
zatrzymał. Zanurz się w historii 
i tradycji:) nie zapomnij o wspaniałej 
kuchni!

Aleksandra Kujawa
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Europa Bułgaria i Rumunia

sto z ruinami XIV-wiecznego dworu łączonego 
z postacią hospodara Wlada Palownika i cerkwią 
grecką. Przejazd największymi bulwarami mia-
sta. Nocleg i kolacja (fakultatywnie) w hotelu 
w Bukareszcie lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Transylwanii. Po drodze 
zatrzymamy się w  Pałacu w  Potlogi. Wład-
ca Wołoszczyzny - Konstantyn Brancoveanu 
w 1698 roku wybudował w centrum wsi piękną 
rezydencję letnią. Monumentalny kompleks, 
który zajmuje powierzchnię 23.000 metrów 
kwadratowych został przekazany jego syno-
wi pierworodnemu Konstantynowi. W dalszą 
drogę udamy się do Sybinu określanego często 
mianem miasta artystów, a w 2007 r. pełniącego 
rolę Europejskiej Stolicy Kultury, a w 2019 był 
Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej. 
Spacer po zabytkowym centrum: Plac Duży, 
Mały i Huet, żelazny Most Kłamców (według 
tradycji jeśli ktoś skłamie na moście ten ma się 
zawalić) oraz słynne, charakterystyczne budynki 
posiadające „oczy”. Wieczorem rumuński posi-
łek dla chętnych (dodatkowo płatny, koszt ok. 
30 EUR/os.). Nocleg w hotelu w Sybinie lub 
okolicach. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd w kierunku Medias, niegdyś jed-
nego z głównych miast Siedmiogrodu. To tutaj 
Stefan Batory po wyborze na tron polski podpi-
sał pacta conventa zobowiązujące go do odbicia 
ziem zajętych przez Iwana Groźnego. Następnie 
udamy się do miejscowości Biertan, w której zo-
baczymy słynny, fortyfikowany kościół wpisany 
na Listę UNESCO „*”. To doskonały przykład 
obiektu obronnego zbudowanego przez Sasów 
siedmiogrodzkich w celu ochrony przed wrogi-
mi najazdami. Przejazd do Sighisoary, miejsca 
narodzin słynnego Wlada Palownika, historycz-
nego pierwowzoru hrabiego Drakuli. Spacer po 
centrum wpisanym na Listę UNESCO, w którym 
doskonale zachowała się średniowieczna zabu-
dowa. Zobaczymy dom, w którym w 1431 przy-
szedł na Świat Wlad - Drakula, zadaszone scho-
dy wiodące do gotyckiego Bergkirche, a także 
Wieżę Zegarową będącą symbolem miasta. Po 
zwiedzaniu udamy się na poczęstunek transyl-
wański. Przejazd na nocleg w hotelu w Predeal 
lub okolicy (w tm dniu nie ma fakultatywnej 
obiadokolacji). (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na zwiedzanie Braszowa, jednego 
z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast 
w Rumunii. Zobaczymy tu saskie centrum mia-
sta (Plac Sfatului z ratuszem miejskim, okolice 
gotyckiego „Czarnego Kościoła”, pomnik słyn-
nego reformatora Johannesa Honterusa) oraz 

położoną poza obrębem obwarowań miejskich 
rumuńską dzielnicę Scheii Brasovului z  cha-
rakterystyczną zabudową, budynkiem dawnej 
szkoły i cerkwią. W drodze do tzw. Bramy Schei 
zobaczymy najwęższą uliczkę, która za czasów 
Ceausescu była zamknięta z powodu lęku wodza 
przed możliwym gromadzeniem się tutaj jego 
potencjalnych przeciwników. Na wzgórzach 
zobaczymy pozostałości dawnych umocnień 
miasta. Następnie droga zaprowadzi nas do 
miejscowości Sinaia, gdzie znajduje się 
słynny zamek Peles”*”, XIX-wiecz-
na rezydencja pierwszej rumuń-
skiej pary królewskiej - Karola 
I  i Elżbiety zu Wied. Obiekt 
łączący w sobie niemiecką 
estetykę i włoską elegancję 
określany jest często mia-
nem „Perły Karpat”. Następ-
nie przejazd na nocleg i kolację 
(fakultatywnie) w hotelu w Buka-
reszcie lub okolicach. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
skierujemy się do Delty Dunaju i miejscowości 
Tulcea. Tam udamy się na kilkugodzinny rejs po 
delcie, unikalnym Rezerwacie Biosfery wpisa-
nym na Listę UNESCO, największym terenie że-
rowania afrykańskiego i europejskiego ptactwa 
migrującego. Niezwykłą scenerię tworzą tu setki 
jezior i bagiennych rozlewisk, regularnie zmie-
niający się układ kanałów i bezkresnych zarośli 
trzcinowych, wydmy, łąki oraz tereny zalesione. 
Delta to 1200 gatunków roślin, 150 gatunków 
ryb (szczególnie bieługa i  jesiotr azowski), 
a także ponad 300 gatunków ptaków (wśród 
nich m.in. pelikany, kormorany, ibisy, czaple). 
Wieczorem tradycyjna kolacja ze słynną zupą 
rybną z delty Dunaju dla chętnych (dodatkowo 
płatna, koszt ok. 25 EUR/os.). Nocleg w hotelu 
w Tulcea lub okolicy. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
czarnomorskiej Konstancy - starożytnego por-
tu Tomis. Po drodze przejedziemy przez miasto 
Babadag, rozsławione przez powieść Andrzeja 
Stasiuka. Jest to symbol podróży do Europy 
i Rumunii zapomnianej, nie turystycznej, ale 
dzięki temu prawdziwej i naturalnej. Miejsco-
wość nie stanowi dużej „atrakcji turystycznej” 
gdyż oprócz meczetu Ali Paszy z XVII w. nie ma 
w niej wiele do zwiedzania. Znajdziemy tu nato-
miast życie codzienne jej mieszkańców i tak jak 
Andrzej Stasiuk pretekst do poznania ich men-
talności. Następnie udamy się do wsi Enisala, 
aby zobaczyć ruiny twierdzy Heracleea - wznie-
siona w średniowieczu przez Bizantyńczyków 
a  rozbudowana przez kupców genueńskich 
przestała mieć strategiczne znaczenie, kiedy 

u podnóża twierdzy z zatoki odciętej od Morza 
Czarnego powstało jezioro Razim. Przejedzie-
my również przez tereny zamieszkiwane przez 
mniejszość - rosyjskich Starowierców, którzy od 
pokoleń trudnią się rybołówstwem. Lipowanie, 
jak mówi się o nich w Rumunii, opuścili Rosję 
w XVII i XVIII w. przed prześladowaniami reli-
gijnymi. Po drodze do Konstancy przejedziemy 
przez Mamaję - jeden z najbardziej znanych ku-

rortów nadmorskich Rumunii. W Konstancy 
udamy się na spacer po znajdują-

cej się na cyplu starówce. Stare 
miasto charakteryzuje rzad-

ka, orientalna mieszanka 
stylów i  wszechobec-
ność morza, o  którym 
przypominają nie tylko 
liczne mewy i  rybitwy, 

ale widoczne spomiędzy 
budynków maszty portu. 

Na jednej ulicy, tuż obok sie-
bie, znajdziemy świątynie trzech 

religii: rzymsko-katolicki kościół, prawo-
sławną cerkiew, żydowską synagogę i muzuł-
mański meczet „*”. Z minaretu ukaże się nam 
imponująca panorama konstanckiej starówki, 
portu i Morza Czarnego. W dalszej kolejności 
przejdziemy pod bogato zdobiony budynek 
kasyna oraz jeśli czas na to pozwoli przyjrzymy 
się zachowanym fragmentom mozaiki z czasów 
rzymskich. Przejazd na nocleg i kolację (fakulta-
tywnie) w hotelu w Warnie lub okolicach. (Trasa 
ok. 290 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla klientów pozostających na dodatkowy 
wypoczynek w Złotych Piaskach (4 lub 7 dni) 
• przejazd do wybranego hotelu w Złotych Pia-
skach i pobyt w dniach 8-11 (12 dnia wylot do 
Polski) lub 8-14 (15 dnia wylot do Polski)
- dla klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Obiekty oznaczone * są zwiedzane wewnątrz
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwy-
kle poza centrami miast (7 rozpoczętych dob 
hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozy-
cji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet, za dopłatą 
4 obiadokolacji (bufet lub zestawy serwowane 
do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu 
w Bułgarii w Złotych Piaskach lub Obzorze 

w  wybranym przez Państwa hotelu. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej pro-
pozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Bułgarii, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób 
hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 
10 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd 
+ pobyt w Złotych Piaskach), wszystkie trans-
fery klimatyzowanym autokarem lub busem, 
wyżywienie: podczas części objazdowej (7 śnia-
dań, za dopłatą 4 obiadokolacje lub lunche wg 
programu), 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: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, poczęstunku transylwańskiego, 
usług przewodnickich, napiwków i Tour Guide 
System ok. 130 EUR/os. płatne na miejscu; obia-
dokolacji; imprez fakultatywnych: kolacja w Sy-
binie ok. 30 EUR/os., kolacja w delcie Dunaju 
ok. 25 EUR; dodatkowych posiłków (10-15 EUR 
za 1 posiłek) oraz innych wydatków osobistych.

CENA OD

1870 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

Park Hotel Golden Beach 
****

od 420 zł

Berlin Golden Beach 
****

od 430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 doby wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: BUN

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1950 3130

Lipiec od 2099 3349

Sierpień od 2269 3399

Wrzesień od 1870 3099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2120 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Dopłata do HB od 260 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Bułgaria i Rumunia – Bałkańskie Czary
W programie: Bukareszt • „zamek Drakuli” • Braszów • Jezioro Balea • Szosa Transfogaraska • domy „z oczami” • Dolina Róż 

• Wielkie Tyrnowo - dawna stolica • Nesebyr
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 4 lub 7 nocy w hotelu w: Złotych Piaskach lub Obzorze

Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności.
 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 Bułgarii. Po przylocie transfer do hotelu 
w okolicach Warny lub Złotych Piasków. Czas 
wolny. Kolacja (fakultatywnie - przy późnym 
przelocie w formie suchego pakietu) i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
w stronę Bukaresztu, stolicy Rumunii. Zwiedza-
nie metropolii nazywanej niegdyś „Paryżem 
Bałkanów” lub „Małym Paryżem” z racji podo-
bieństwa eklektycznej zabudowy oraz wielko-
miejskich, szerokich bulwarów. W programie 
między innymi: Pałac Parlamentu „*” (przykład 
megalomanii Nicolae Ceausescu, według Księ-
gi Rekordów Guinnessa najcięższy budynek na 

świecie i najdroższy budynek administracyjny 
świata), Plac Uniwersytecki, stare miasto z ru-
inami XIV-wiecznego dworu łączonego z posta-
cią hospodara Wlada Palownika, cerkiew grecka 
i pompatyczna dzielnica bankowa. Przejazd naj-
większymi bulwarami miasta. Nocleg i kolacja 
(fakultatywnie) w  hotelu w  Bukareszcie lub 
okolicy. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Transylwanii. Zobaczymy 
miejscowość Bran i położony na przełęczy tzw. 
„biały zamek”, powszechnie znany jako „Zamek 
Drakuli” „* ”. Jego architektura idealnie pasuje 
do legend o „księciu ciemności”, który podob-
no tu niegdyś mieszkał. Zamek pełnił funkcję 
letniej rezydencji królowej Rumunii, Marii 
Saxa-Coburg-Gotha. Następnie udamy się do 
Braszowa, jednego z najlepiej zachowanych śre-
dniowiecznych miast w Rumunii. Zobaczymy tu 
saskie centrum miasta: Plac Sfatului z ratuszem 

miejskim, okolice gotyckiego „Czarnego Kościo-
ła” „*”, pomnik słynnego reformatora Johan-
nesa Honterusa oraz położoną poza obrębem 
obwarowań miejskich rumuńską dzielnicę Schei 
Brasovului z charakterystyczną zabudową, bu-
dynkiem dawnej szkoły i cerkwią. W drodze do 
tzw. Bramy Schei zobaczymy najwęższą uliczkę, 
która za czasów Ceausescu była zamknięta z po-
wodu lęku wodza przed możliwym gromadze-
niem się tutaj jego potencjalnych przeciwników. 
Na wzgórzach obejrzymy pozostałości dawnych 
umocnień miasta. Następnie przejazd na kolację 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd słynną Szosą Transfogaraską, 
która przecina z północy na południe Góry Fo-
garaskie stanowiące najwyższe pasmo górskie 
rumuńskich Karpat. Szosa, wędrując pomiędzy 
dwoma najwyższymi szczytami, Moldovenau 
i Negoiu, łączy miasta Sybin w Siedmiogrodzie 

i Pitesti na Wołoszczyźnie. Główną jej atrakcją 
jest malownicza strona północna, którą udamy 
się nad znajdujące się na wysokości 2034 m 
n.p.m. jezioro polodowcowe Balea. Powierzch-
nia zbiornika wynosi 4,65 ha, a głębokość ok. 
11 m. Szosa Transfogaraska została zbudowana 
w  latach 1970-74 za czasów rządów Nicolae 
Ceausescu, jako jedno z  licznych zabezpie-
czeń militarnych wodza i symbol możliwości 
technicznych Rumunii. Uwaga: ze względów 
bezpieczeństwa droga może być sezonowo za-
mknięta. Następnie znad jeziora skierujemy się 
do Sybinu, jednego z głównych miast Siedmio-
grodu. Spacer po zabytkowym centrum, w skład 
którego wchodzą trzy place, XVI-wieczny ratusz, 
kościoły Jezuitów i ewangelicki, żelazny Most 
Kłamców (według tradycji jeśli ktoś skłamie 
na moście ten ma się zawalić) oraz charakte-
rystyczne budynki posiadające „oczy”. Sybin 
od lat określany jest mianem miasta artystów, 
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Bajki, mity, legendy i opowieści 
różnorakie.... Jeśli lubisz ich słuchać, 
to zapraszam, bo na tej wycieczce z 
pewnością ich nie zabraknie! A do 
tego niezwykle mili ludzie, smaczna 
kuchnia, i wspaniałe krajobrazy. 
Serdecznie polecam ten wspaniały 
wyjazd do Rumunii i Bułgarii.

Monika Mironowicz
Pilot wycieczek Rainbow

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

      –› Tour Guide System 
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK
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w  roku 2007 pełnił rolę Europejskiej Stolicy 
Kultury, a  w  2019 będzie Europejska Stolica 
Kultury Gastronomiczne. Wieczorem tradycyj-
na, rumuńska kolacja dla chętnych (dodatkowo 
płatna, koszt ok. 30 EUR/os.). Nocleg w hotelu 
w Sybinie lub okolicach. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do Bukaresztu. Po drodze zatrzy-
mamy się w słynnym klasztorze Cozia„*”, naj-
piękniejszym obiekcie sakralnym znajdującym 
się w  dolinie rzeki Olt. Wytworna świątynia 
ufundowana została przez hospodara Mirczę 
Starego i jest miejscem jego pochówku. Dzię-
ki wyjątkowo dobremu zachowaniu detalu 
kamiennego oraz fresków stanowi prawdziwy 
skarbiec sztuki średniowiecznej Wołoszczyzny. 
Dla Rumunów Cozia jest jednym z głównych 
miejsc pielgrzymkowych. Następnie udamy się 
do Bukaresztu na jego dalsze zwiedzanie. Nasza 
droga będzie prowadzić na jedyne zachowane 
wzgórze miasta - Wzgórze Patriarchalne, gdzie 
znajduje się główna świątynia Patriarchatu Ru-
muńskiego, a także przepiękny budynek archi-
tekturą nawiązujący do paryskich pałaców peł-
niący niegdyś funkcje parlamentu rumuńskiego. 
Na naszej trasie znajdą się również: reprezenta-
cyjny szpital Coltea, rosyjska cerkiew studencka 
oraz monumentalna świątynia Sfantul Gheorghe 
Nou, którą ufundowała Domnica Maria - wdo-
wa po wybitnym mężu stanu i ekscentrycznym 
miłośniku sztuk - hospodarze Konstantynie 
Brancoveanu. Nocleg i kolacja (fakultatywnie) 
w okolicy Bukaresztu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
granicy z Bułgarią i dalej do Wielkiego Tyrnowa - 
stolicy Drugiego Państwa Bułgarskiego. Zwiedzi-
my w nim wznoszące się nad miastem wzgórze 
Carewec„*” i pozostałości twierdzy o tej samej na-

zwie. Do dziś opasujące szczyt mury podkreślają 
niegdysiejszą rangę tego miejsca - siedziby carów 
i patriarchów. Będziemy spacerować wzdłuż ruin 
pałacu, klasztoru, licznych cerkwi. Zobaczymy 
Wieżę Baldwina, gdzie więziono pojmanego 
i okaleczonego władcę Cesarstwa Łacińskiego, 
które powstało w miejsce podbitego przez krzy-
żowców Bizancjum. Zobaczymy również słynną 
Skałę Straceń, z której zrzucano skazańców w nurt 
rzeki Jantra. Następnie udamy się do Arbanasi, 
ulubionego miejsca podmiejskich wycieczek 
mieszkańców Wielkiego Tyrnowa. Zostało ono 
założone przez chrześcijańskich uchodźców z Al-
banii już w XV w. i swój rozkwit oparty na handlu 
m. in. z Grecją, Rosją, a nawet Indiami przeżywało 
przez następnych 300 lat. Do dziś wiele domów 
zachowało tradycyjną architekturę obronną na-
dającą mu wyjątkowy klimat i charakter. Docenił 
je również komunistyczny przywódca państwa 
Teodor Żiwkow budując tu swoją letnią rezyden-
cję - bunkier, w latach 70-tych XX w. Czas wolny 
na spacer, a dla chętnych tradycyjny, bułgarski 
obiad (dodatkowo płatny, koszt ok. 25 EUR/os.). 
W dalszą drogę udamy się do malowniczej miej-
scowości Etyr. Jest to słynna wieś - muzeum„*” 
składająca się z domów o typowej architekturze 
bułgarskiego odrodzenia narodowego z XVIII 
i XIX w. Poznają Państwo w niej bułgarski folklor 
i sekrety pracy rozlicznych rzemieślników: jubi-
lerów, garncarzy, garbarzy, kowali, tkaczy etc., 
którzy prowadzą tam swoje warsztaty otwarte 
dla zwiedzających. Następnie przez wzniesienia 
Starej Płaniny przejedziemy do leżącego na skraju 
słynnej Doliny Róż miasta Kazanłyk. Nocleg w ho-
telu w Kazanłyku lub okolicy. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie i dal-
szy ciąg zwiedzania Doliny Róż. Odkryjemy tajni-
ki uprawy tych kwiatów, a także produkcji olejku 

różanego - cenionego na świece składnika wielu 
kosmetyków i najdroższych perfum. Do uzyska-
nia kilograma olejku potrzeba 3 ton specjalnie 
zebranych płatków róż. Poznamy także antyczną 
historię tych terenów, które określane są również 
mianem Doliny Trackich Królów. Następnie uda-
my się w drogę powrotną nad czarnomorskie 
wybrzeże do Nesebyru - jednego z najpiękniej-
szych miast bułgarskich, którego stara część 
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Nesebyr położony jest na malowni-
czym półwyspie połączonym z lądem jedynie 
wąskim przesmykiem. Wyjątkowość miasta kryje 
się w fakcie, iż podziwiać w nim można zabytki 
z najdawniejszych czasów. Znajdziemy tu pozo-
stałości po starożytnych Grekach i Rzymianach, 
przepiękne cerkwie średniowieczne, fragmenty 
budowli tureckich i  małe, drewniane domki 
wybudowane w stylu bułgarskiego odrodzenia 
narodowego. Uroku miastu dodają liczne tawer-
ny i restauracyjki nad brzegiem morza. To swo-
iste połączenie piękna przyrody, malowniczych 
zabytków i niepowtarzalnej atmosfery miasta 
sprawia, że Nesebyr jest dziś odwiedzany przez 
turystów z całego świata. Następnie przejazd na 
nocleg i kolację (fakultatywnie) w Warnie lub 
okolicach. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla klientów pozostających na dodatkowy 
wypoczynek w Złotych Piaskach (4 lub 7 dni) 
- przejazd do wybranego hotelu w Złotych Pia-
skach i pobyt w dniach 8-11 (12 dnia wylot do 
Polski) lub 8-14 (15 dnia wylot do Polski)
• dla klientów powracających do Polski - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Zwiedzanie wewnątrz obiektów oznaczonych *
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (7 rozpoczętych dob hote-
lowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość do-
stawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet oraz za do-
płatą 5 obiadokolacji (zestawy serwowane do 
stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu 
w Bułgarii w Złotych Piaskach lub Obzorze 
w  wybranym przez Państwa hotelu. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej pro-
pozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Bułgarii, zakwaterowanie 

(7 rozpoczętych dób hotelowych podczas objaz-
du lub za dopłatą 10 lub 14 rozpoczętych dób ho-
telowych: objazd + pobyt w Złotych Piaskach), 
wszystkie transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, wyżywienie: podczas części objazdo-
wej (7 śniadań, za dopłatą 5 obiadokolacji wg 
programu), a podczas części pobytowej - jak 
w opisie hoteli, opiekę pilota podczas objazdu 
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
oraz Tour Guide System - razem ok. 125 EUR/
os. płatne na miejscu; obiadokolacji; imprez fa-
kultatywnych: obiad/kolacja w okolicach Sybinu 
ok. 30 EUR/os., obiad/kolacja w Arbanasi ok. 
25 EUR/os., dodatkowych posiłków (10-15 EUR 
za 1 posiłek) oraz innych wydatków osobistych.

Pełna oferta wycieczek do Bułgarii 
z przedłużeniem pobytu w Złotych 
Piaskach lub Słonecznym Brzegu 
dostępna na stronie R.pl

CENA OD

1699 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

Berlin Golden Beach
****

od 570 zł

Park Hotel Golden Beach 
****

od 570 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 doby wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: BUR

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1899 3070

Lipiec od 1880 3349

Sierpień od 1799 3430

Wrzesień od 1699 3070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Dopłata za obiadokolacje od 320 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Europa Bułgaria i Rumunia

W programie: Delta Dunaju • Transylwania • „zamek Drakuli” • winne piwnice Mołdawii • Jassy i Kiszyniów • Bukareszt • Wąwóz Bicaz 

• Babadag • Konstanca
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy w hotelu w: Złotych Piaskach lub Obzorze

Bułgaria, Rumunia, Mołdawia  
– Czarnomorska Mozaika

Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności.
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do 
Bułgarii. Po przylocie transfer do hotelu w oko-
licy Warny lub Złotych Piasków. Czas wolny. 
Kolacja (fakultatywnie - przy późnym przelocie 
w formie suchego pakietu) i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu udamy się 
do Bukaresztu, stolicy Rumunii. Zwiedzanie 
miasta pełnego eklektycznej zabudowy oraz 

wielkomiejskich, szerokich bulwarów nazywa-
nego niegdyś „Paryżem Bałkanów” lub „Ma-
łym Paryżem”. W programie między innymi: 
Plac Rewolucji (miejsce ucieczki Nicolae Ce-
ausescu z Bukaresztu w 1989 r.), Pałac Parla-
mentu”*” (przykład megalomanii Ceausescu, 
według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy 
budynek na świecie i najdroższy budynek ad-
ministracyjny świata), pompatyczna dzielnica 
bankowa z przełomu XIX i XX w., Plac Uniwer-
sytecki, stare miasto z ruinami XIV-wiecznego 
dworu łączonego z postacią hospodara Wlada 
Palownika czyli legendarnego Drakuli i cerkwią 
grecką. Przejazd największymi bulwarami mia-
sta. Nocleg i kolacja (fakultatywnie) w hotelu 
w Bukareszcie lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Transylwanii. Zobaczymy 
miejscowość Bran i położony na przełęczy tzw. 
„biały zamek”, powszechnie znany jako „Zamek 
Drakuli” „*”. Jego architektura idealnie pasuje 
do legend o „księciu ciemności”, który podob-
no tu niegdyś mieszkał. Zamek pełnił funkcję 
letniej rezydencji królowej Rumunii, Marii 
Saxa-Coburg-Gotha. Następnie udamy się do 
Braszowa, jednego z najlepiej zachowanych śre-
dniowiecznych miast w Rumunii. Zobaczymy tu 
saskie centrum miasta: Plac Sfatului z ratuszem 
miejskim, okolice gotyckiego „Czarnego Kościo-
ła” „*”, pomnik słynnego reformatora Johan-
nesa Honterusa oraz położoną poza obrębem 
obwarowań miejskich rumuńską dzielnicę Schei 
Brasovului z charakterystyczną zabudową, bu-

dynkiem dawnej szkoły i cerkwią. W drodze do 
tzw. Bramy Schei zobaczymy najwęższą uliczkę, 
która za czasów Ceausescu była zamknięta z po-
wodu lęku wodza przed możliwym gromadze-
niem się tutaj jego potencjalnych przeciwników. 
Na wzgórzach obejrzymy pozostałości dawnych 
umocnień miasta. Wieczorem tradycyjna, ru-
muńska kolacja dla chętnych (dodatkowo płat-
na, koszt ok. 30 EUR/os.). Następnie przejazd na 
nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
województw zamieszkałych przez węgierskoję-
zycznych Seklerów. Poznamy historię ludu, który 
od tysiąca lat mieszka na pograniczu Transyl-

wanii wciąż zachowując swoje tradycje. Droga 
poprowadzi nas w kierunku Karpat Wschodnich 
i malowniczej drogi przez wąwóz Bicaz - jeden 
z najgłębszych w Europie. Po przejechaniu na 
teren Bukowiny odwiedzimy Klasztor Agapia 
- XVII-wieczny kompleks monastyczny upięk-
szony przez freski prekursora współczesnego 
malarstwa rumuńskiego - Nicolae Grigorescu 
(otwarty poza terminami świąt religijnych). Na-
stępnie przejazd w kierunku Jassów - dawnej sto-
licy Hospodarstwa Mołdawskiego, położonej na 
siedmiu wzgórzach, z dobrze zachowanym cen-
trum historycznym. Podczas spaceru przejdziemy 
głównym deptakiem miasta, przy którym znajdu-

Warna

Bukareszt

Braszów

Bran

BUŁGARIA

RUMUNIA

MOŁDAWIA

Jassy

Wąwóz
Bicaz Kiszyniów

Gałacz Tulcza

Konstanca

Babadag

Ukraina Zachwycające Karpaty i urzekająca 
delta Dunaju, tajemnicze ludy: 
Seklerzy i Gagauzi, wielokulturowy 
Bukareszt i wschodni Kiszyniów, 
a na dodatek najdłuższa piwnice  
z winami na świecie. Zapraszamy!

Aleksandra Kujawa
Pilot wycieczek Rainbow

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

      –› Tour Guide System 
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK

7+7
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Europa Bułgaria i Rumunia

ją się ważne miejskie instytucje m.in. urząd mia-
sta, teatr, katedra metropolitalna, cerkiew Trzech 
Hierarchów. Zwiedzanie zakończymy na Piata 
Palatului - plac z dawnym pałacem rządowym, 
obecnie zwanym Pałacem Kultury, oraz z Casa 
„Dosoftei”, oryginalnym domem z XVII w., naj-
starszym zabytkiem świeckim miasta. Na uwagę 
zasługuje również rozbudowany system obronny 
stolicy - czyli ufortyfikowany pierścień monaste-
rów okalający miasto, pochodzący z XVII-XVIII 
wieku. Nocleg i kolacja (fakultatywnie) w hotelu 
w Jassach lub okolicy. (Trasa: ok. 420 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do stolicy Republiki Mołdawii. Krótkie 
zwiedzanie Kiszyniowa m.in. Łuk Triumfalny, 
Cerkiew Narodzenia Pańskiego oraz przejazd 
Bulwarem Stefana Wielkiego. Mołdawia to 
„kraina winem płynąca”, w okolicach Kiszynio-
wa znajdują się jedne z największych na świecie 
piwnic winnych. Dziesiątki kilometrów podziem-
nych korytarzy, a w nich hektolitry doskonałego 
wina. W programie wizyta w jednej z dwóch 
największych i najsłynniejszych piwnic winnych 
(Crikova lub Milesti Mici - możliwość zakupów 
w winnicy). Aby poznać gościnność mieszkań-
ców tego kraju udamy się również wieczorem 
na tradycyjną, mołdawską kolację (dodatkowo 
płatna, ok. 30 EUR/os.). Zakwaterowanie (w  óź-
nych godz. wieczornych) i nocleg w hotelu w Ki-
szyniowie lub okolicy. (Trasa: ok. 310 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd w kierunku granicy z Rumunią. Droga 
poprowadzi nas przez Terytorium Autonomicz-
ne Gagauzji zamieszkane przez ludność pocho-
dzenia tureckiego wyznającą chrześcijaństwo. 

Zatrzymamy się w  centrum stolicy regionu 
- Komrat - gdzie zobaczymy katedrę św. Jana 
z początku XIX w., a także pomnik Włodzimierza 
Lenina stojący przed budynkiem lokalnego par-
lamentu.Następnie dłuższy przejazd do granicy 
z Rumunią. Po przekroczeniu granicy udamy się 
do miejscowości Braiła lub Gałacz, gdzie prze-
prawimy się promem lub przejedziemy przez 
most przez Dunaj, a następnie w kierunku Tul-
czy, miasta określanego mianem „Wrót do Delty 
Dunaju”. Nocleg i kolacja (fakultatywnie) w ho-
telu w Tulczy lub okolicy. (Trasa: ok. 340 km).
 Dzień 7  O poranku dla chętnych (dodatkowo 
płatny, koszt ok. 40 EUR) kilkugodzinny rejs po 
delcie Dunaju, unikalnym Rezerwacie Biosfery 
wpisanym na Listę UNESCO, największym miej-
scem żerowania afrykańskiego i europejskiego 
ptactwa migrującego. Niezwykłą scenerię 
tworzą tu setki jezior i bagiennych rozlewisk, 
regularnie zmieniający się układ kanałów 
i bezkresnych zarośli trzcinowych, wydmy, łąki 
oraz tereny zalesione. Delta to 1200 gatunków 
roślin, 150 gatunków ryb (szczególnie bieługa 
i jesiotr azowski), ponad 300 gatunków ptaków, 
a wśród nich kormorany, pelikany, ibisy, czaple. 
Wykwaterowanie po śniadaniu (dla osób pły-
nących na rejs śniadanie w  postaci pakietu 
hotelowego) i wyjazd w kierunku czarnomor-
skiej Konstancy - starożytnego portu Tomis. 
Po drodze do Konstancy przejedziemy przez 
miasto Babadag, rozsławionym przez powieść 
Andrzeja Stasiuka. Jest to symbol podróży do 
Europy i Rumunii zapomnianej, nie turystycznej, 
ale dzięki temu prawdziwej i naturalnej. Miej-
scowość nie stanowi dużej „atrakcji turystycz-

nej” gdyż oprócz meczetu Ali Paszy z XVII w. 
nie ma w niej wiele do zwiedzania. Znajdziemy 
tu natomiast życie codzienne jej mieszkańców 
i tak jak Andrzej Stasiuk pretekst do poznania 
ich mentalności. W Konstancy udamy się na 
spacer po znajdującej się na cyplu starówce. 
Stare miasto charakteryzuje rzadka, orientalna 
mieszanka stylów i  wszechobecność morza, 
o którym przypominają nie tylko liczne mewy 
i rybitwy, ale widoczne spomiędzy budynków 
maszty portu. Na jednej ulicy, tuż obok siebie, 
znajdziemy świątynie trzech religii: rzymsko-ka-
tolicki kościół, prawosławną cerkiew, żydowską 
synagogę i muzułmański meczet „*”. Z minaretu 
ukaże się nam imponująca panorama konstanc-
kiej starówki, portu i Morza Czarnego. W dalszej 
kolejności przejdziemy pod bogato zdobiony 
budynek kasyna oraz jeśli czas na to pozwoli 
przyjrzymy się zachowanym fragmentom mo-
zaiki z czasów rzymskich. Przejazd na nocleg 
i kolację (fakultatywnie) w hotelu w Warnie lub 
okolicy. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery: 
• dla klientów pozostających na dodatkowy 
wypoczynek w Złotych Piaskach (3 lub 7 dni) 
- przejazd do wybranego hotelu w Złotych Pia-
skach i pobyt w dniach 8-10 (11 dnia wylot do 
Polski) lub 8-14 (15 dnia wylot do Polski) 
• dla klientów powracających do Polski - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Obiekty oznaczone * zwiedzane wewnątrz
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (7 rozpoczętych dob hote-
lowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość do-
stawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet, lub zesta-
wy serwowane do stolików, za dopłatą 5 obia-
dokolacji (zestawy serwowane do stolików). 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu 
w Bułgarii w Złotych Piaskach lub Obzorze 
w  wybranym przez Państwa hotelu. Opisy 
hoteli w dalszej części katalogu. Więcej pro-
pozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Bułgarii, zakwaterowa-
nie (7 rozpoczętych dób hotelowych podczas 
objazdu lub za dopłatą 11 lub 14 rozpoczętych 

dób hotelowych: objazd + pobyt w Złotych Pia-
skach), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, wyżywienie: podczas 
części objazdowej 7 śniadań, a podczas części 
pobytowej - jak w opisie hoteli, opiekę pilota 
podczas objazdu 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, wizyty w piwnicach winnych, 
usług przewodnickich, napiwków i Tour Guide 
System ok. 130 EUR/os. (płatne na miejsu); 
imprez fakultatywnych: tradycyjna kolacja 
mołdawska ok. 30 EUR/os., tradycyjna kolacja 
rumuńska ok. 30 EUR/os., rejs po Delcie Dunaju 
ok. 40 EUR/os.; obiadokolacji; dodatkowych 
posiłków we własnym zakresie (10-15 EUR za 
1 posiłek) oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokola-
cji wg programu (5) w systemie rezerwacyjnym 
(napoje dodatkowo płatne).

CENA OD

1849 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

Park Hotel Golden Beach 
****

od 420 zł

Berlin Golden Beach 
****

od 430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 3 doby wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: BUA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1949 3270

Lipiec od 2049 3499

Sierpień od 1999 3299

Wrzesień od 1849 3230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

Dopłata za obiadokolacje od 320 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Bułgaria Złote Piaski / Obzor Hotele w Złotych Piaskach i Obzorze do imprez BUN, BUR, BUA

Położenie
Kompleks usytuowany w  północnej części Złotych Piasków, 
bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie wiodącej przez 
cały kurort z jego niezliczonymi atrakcjami: tętniącymi życiem 
restauracjami, kawiarniami i sklepikami.
Plaża
Tuż przy hotelu, niespotykana w Złotych Piaskach, prywatna, 
hotelowa plaża. Serwis plażowy (2 leżaki i parasol na pokój)- 
bezpłanie (możliwość wypożyczenia ręczników plażowych za 
depozytem). W sezonie ilość może być ograniczona

Do dyspozycji gości
Kompleks 4 budynków hotelowych - rozłożystego 6-piętrowego 
i wysokiego 10-piętrowego oraz 11-piętrowego.
Recepcja 24 - godz., sejf (bezpłatny w pokoju), sklep, pralnia 
oraz pokój bagażowy. Ponadto w hotelu: restauracja główna 
z tarasem, restauracja a’la carte, lobby bar, bar przy basenie oraz 
bar na plaży. Dostępny basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci 
i widokiem na morze. Leżaki i parasole przy basenach i na plaży 
- bezpłatne! Hotel akceptuje karty kredytowe Visa i MasterCard.

Pokoje
Wygodne pokoje 2-osobowe (możliwość dostawki dla 2 dzieci 
lub 1 osoby dorosłej),z klimatyzacją, telefonem, TV-sat, łazienką 
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów) i balkonem.
Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatnie.
Uwaga! Maksymalne obłożenie w  pokoju to 2 os dorosłe + 
2 dzieci.
Wyżywienie
All Inclusive Gold: śniadanie z cooking show (07:30-10:00), lunch 
z cooking show (12:30-14:30) i kolacje (18:00-20:30) w formie 
bufetu serwowane w restauracji głównej. Burgery serwowane 
naprzeciwko hotelu w Burger barze (10:00-16:00). 1 x w trakcie 
pobytu (od 15.06 do 15.09) możliwość zamówienia kolacji w re-
stauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). W ba-
rach na terenie hotelu serwowane są lokalne napoje bezalkoho-
lowe i alkoholowe. Lobby bar czynny całą dobę, bar przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Przy basenie bezpłatnie, m.in. siatkówka plażowa, rzutki, poranna 
gimnastyka, aqua aerobik; tenis stołowy, wieczorny show i mini 
disco dla dzieci oraz plac zabaw. Za opłatą: masaże i sauna. Od 
połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami 
w języku polskim w sąsiednim hotelu Berlin Green Park.
Internet
W lobby - bezpłatny internet Wi-Fi
www.hotelberlin.bg

Położenie
Malowniczo położony hotel, zlokalizowany jest w północnej, ci-
chej części kurortu Złote Piaski, w otoczeniu bujnej zieleni wieko-
wych drzew. Z tarasu restauracji roztacza się wspaniała panorama 
Morza Czarnego. W okolicach hotelu znajduje się centrum han-
dlowe, centrum rozrywki oraz przystanek autobusowy, z którego 
można dojechać do Warny i Albeny. Do lotniska w Warnie ok. 
35 km, odległość od lotniska w Burgas to ok. 130 km.
Plaża
Obiekt usytuoawny ok. 200 m od szerokiej i piaszczystej plaży, 

do której prowadzi zejście schodkami w dół. Leżaki i parasole na 
plaży - odpłatnie. W opcji „All Inclusive na plaży” Rolba - 2 le-
żaki + parasol/pokój, napoj bezalkoholowe, soki i piwo (w godz. 
10:00 -18:00).
Do dyspozycji gości
9-piętrowy obiekt oferuje: recepcję, windy (5) sejf w pokoju (od-
płatnie ok. 30 LV/tydzień), przechowalnię bagażu, restaurację, 
lobby bar, bar przy basenie, taras słoneczny, salon fryzjerski, salon 
gier wideo, mini klub (od 4 do 12 lat), plac zabaw dla dzieci, dzien-
ne i wieczorne programy animacyjne, pralnię, lekarza, centrum 

konferencyjne. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel dysponuje 247 bardzo dobrze wyposażonymi pokojami. 
Pokoje typu standard - 2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla 
osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), posiadają klimatyzację 
centralną, TV-sat, sejf i mini bar (odpłatnie), lodówkę (możliwość 
odpłatnego wypożyczenia w recepcji), telefon, łazienkę (wanna, 
suszarka do włosów), balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w  formie bufetu lub 
serwowane do stołu, lekkie przekąski w ciągu dnia, podwie-
czorek, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane 
(10:00-23:00) w wyznaczonych barach, lody i owoce w barze 
przy basenie w określonych godzinach, w wybrane dni bufet te-
matyczny. Odpłatnie: soki ze świeżych owoców, markowe wina 
i importowane alkohole, restauracja barbecue a’la carte. Beach 
All Inclusive: możliwość dopłaty do opcji All Inclusive na plaży 
Rolba zawierającego: napoje bezalkoholowe i piwo serwowane 
na plaży (10:00-18:00) oraz zimne przekąski i owoce serwowane 
w określonych godzinach w ciągu dnia i lekki obiad (12:00-14:00)
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen główny (pow. ok. 380 m²), basen kryty (pow. 
ok. 350 m²), brodzik dla dzieci, siatkówka plażowa, aqua aerobik, 
tenis stołowy, jacuzzi, centrum fitness, rzutki, mini-golf, boccia, 
szachy. Odpłatnie: centrum spa, sauna, bilard, sporty wodne na 
plaży: kajaki, nurkowanie, rowery wodne, windsurfing, narty wod-
ne, kitesurfing, parasailing, wypożyczalnia żaglówek, motorowe 
sporty wodne.
Internet
W hotelu internet Wi-Fi - płatny (ok 5LV za dzień, 25 LV/tydzień).
www.parkhotelgoldenbeach.com

Berlin Golden Beach – Złote Piaski 
Nadzwyczajna lokalizacja przy samej plaży sprawia, że wypoczynek w tym hotelu jest wyjątkowy i niepowtarzalny! Serwis plażowy w cenie! 
Szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi oraz wszystkim preferującym nieograniczoną swobodę pobytu w kurorcie!

Park Hotel Golden Beach – Złote Piaski 
Bogata infrastruktura hotelu, położenie oraz wyżywienie All Inclusive sprawiają, że jest on idealny zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****



167
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Położenie
Położony na dużym terenie kompleks składający się z 4 budyn-
ków 7-piętrowych. Do pobliskiego Obzoru ok 3 km - kursuje bus 
hotelowy za opłatą ok 1 EUR/os. Odległość do lotniska w Warnie 
- ok.65 km, a do lotniska w Burgas - ok. 75 km.
Plaża
Ok. 250 m od jednej z najdłuższych i najpiękniejszych plaż w Buł-
garii.
Do dyspozycji gości
Zbudowany w 2008 r. i odnowiony w 2016 r. rozległy kompleks 

hotelowy oferuje 24-godz. recepcję, restaurację główną, restau-
rację a la carte (za opłatą), grill bar i 3 bary oraz 3 baseny dla 
dorosłych i 3 dla dzieci, duży staw, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, kilka sklepików, kantor wymiany walut.
Pokoje
223 nowoczesnych i przestronnych pokoi. Standardowe 2-os. 
(z możliwością 1 dostawki dla dorosłego lub 2 dla dzieci) z ła-
zienką (wanna/ prysznic, WC, suszarka do włosów), TV-sat., 
mini lodówką, telefonem, sejfem (płatny), zestawem do parzenia 
kawy/herbaty, klimatyzacją i balkonem. Dostępne również apar-

tamenty wyposażone jak pokoje standardowe, ale z dodatkową 
1 lub 2 sypialniami, gdzie w części dziennej znajduje się aneks ku-
chenny (lodówka, czajnik elektryczny, pralka, kuchenka) z częścią 
jadalną, a w przypadku apartamentów z 2 sypialniami dodatkowe 
WC. W apartamentach z 1 sypialnią mogą być zakwaterowane 
maksymalnie 4 os., a z 2 sypialniami 6 os. Możliwość zamówienia 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat.  
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30 - 10:00), późne śniadania (10:00 
- 11:00), obiady (12:30 - 14:30), kolacje (18:30 - 21:30) w formie 
bufetu. W ciągu dnia (12:30-16:00) przekąski w postaci, sałatek, 
pizzy, dań z grilla serwowanych w barze przy stawie oraz lody 
(10:00-21:30). Podwieczorek z kawą, herbatą i ciastem (16:00 - 
17:30) w wyznaczonych barach. Napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach na terenie kompleksu 
hotelowego w godz. 10:00-23:00. Raz na pobyt w cenie kolacja 
w restauracji a la carte (19:00 - 21:00) -wymagana wcześniejsza 
rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia, 6 razy w tygodniu program animacyjno-sportowy 
z wieczornymi przedstawieniami. Ponadto boiska do siatkówki 
i piłki nożnej, siłownia, plac zabaw, zajęcia zumby, wodny aerobic, 
water polo, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci zajęcia w Figlo Klubie 
od połowy czerwca do połowy września - animacje, gry i zabawy 
w języku polskim! Za dodatkową opłatą: centrum SPA, sauna, 
łaźnia parowa, rowery, sporty wodne na plaży.
Internet
Dostęp do WiFi za dodatkową opłatą.
www.sunrise.bg

Położenie
Nowo wybudowany w 2018r Sunrise Blue Magic Resort jest bliź-
niaczym hotelem znanego już z naszej oferty Sunrise All Suites 
Resort, ulokowany pomiędzy nim a piękną piaszczystą plażą, któ-
ra rozciąga się tuż przy hotelu. Położony jest w spokojnej okolicy 
z dogodnym dostępem do pobliskiego Obzoru (ok. 3 km), gdzie 
można znaleźć liczne sklepy, bary i restauracje. Do Obzoru kursuje 
bus za opłatą ok 1 EUR/os/strona. Odległość do lotniska w Warnie 
- ok.65 km, a do lotniska w Burgas - ok. 75 km.

Plaża
Piękna, piaszczysta i jedna z najdłuższych plaż w Bułgarii (ok. 
10 km dł. i 30 do 90 m. szer.), znajduje się ok. 30 m. od hotelu. 
Hotel posiada prywatny taras słoneczny ulokowany bezpośrednio 
przy plaży. Na plaży leżaki, parasole i ręczniki plażowe dostępne 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 godz., 2 restauracje w tym główna restauracja bu-
fetowa z show cooking oraz 3 bary. Ponadto: fitness, basen od-
kryty, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole na tarasie i przy plaży 

bezpłatnie. Za opłatą: strefa SPA i wypożyczalnia rowerów. Na 
terenie mini market.
Pokoje
7- piętrowy hotel dysponuje ponad 250 pokojami. Standardowe 
2 osobowe z możliwością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzie-
ci. Łóżeczko dla niemowląt bezpłatnie (na zapytanie). Dostępne 
pokoje z widokiem na morze (za dopłatą). Wszystkie pokoje są 
wyposażone w klimatyzację, łazienkę z prysznicem (WC i suszar-
ką do włosów), telewizor, mini lodówkę, zestaw do parzenia kway 
i herbaty, sejf oraz balkon.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00), obiad (12:30-14:30), przekąski -owoce, pizza (12:30-16:00), 
lody (16:00-17:30), kolacja (18:00-21:00). 2 razy w tygodniu ko-
lacje tematyczne. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w lobby barze (08:00-24:00) i barze przy basenie (10:00-22:00). 
Podczas niektórych posiłków odbywa się tzw. show cooking. Raz 
na pobyt możliwość skorzystania z lunchu w restauracji a’la carte 
na tarasie (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci, m.in.: 
gimnastyka w wodzie i piłka wodna, rzutki, zajęcia zumby, boiska 
do siatkówki i piłki nożnej; siłownia. Sauna i masaże- za dopłatą. 
Dodatkowo: mini club, plac zabaw i brodzik dla dzieci, mini zjeż-
dżalnia dla dzieci (działa w określonych godzinach). Dla dzieci 
zajęcia w Figlo Klubie od połowy czerwca do połowy września 
- animacje, gry i zabawy w języku polskim!
Internet
Bezpłatne WiFi w całym obiekcie, również w pokojach.

Sunrise All Suites Resort – Obzor 
Rozległy, elegancki kompleks hotelowy z lokalizacją nad brzegiem morza, wśród natury, pozwoli na relaksujący wypoczynek. Polecamy 
szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na liczne animacje, bogatą infrastrukturę i obszerne apartamenty a także wygodną ofertę all 
inclusive. Beztroskie wakacje - gwarantowane!

Sunrise Blue Magic Resort – Obzor +

Nowy hotel z fantastycznym położeniem tuż przy plaży, zadowoli gusta nawet wymagających klientów. Bliźniaczy hotel Sunrise All Suites 
podzieli się doświadczeniem z „młodszym bratem” co z pewnością jest gwarancją dobrego serwisu i udanych wakacji.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiednim terminem ważności.
 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 Bułgarii. Po przylocie transfer do hotelu 
w okolicach Burgas lub Słonecznego Brzegu. 
Czas wolny i nocleg. (w tym dniu nie ma kolacji 
w hotelu - dotyczy klientów którzy dopłacili do 
tej opcji).
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 

z  hotelu w  kierunku miejscowości Pomorie, 
które jest znanym ośrodkiem sanatoryjno-lecz-
niczym. Po drodze zobaczymy grobowiec tracki, 
który powstał najprawdopodobniej w II w. n.e. 
a odkryty został w 1888 roku. Zbudowany jest 
z kamienia i cegły oraz gipsu. Z Pomorie skie-
rujemy się na południe wybrzeża do Primorska. 
Zwiedzimy tam megalityczne sanktuarium Be-
glik Tash. Miejsce to nazywane jest bułgarskim 
Stonehenge i służyło jako świątynia, kalendarz 
astronomiczny i zegar słoneczny. Beglik Tash 
jest najmłodszym znaleziskiem tego typu, a uni-
kalność tego miejsca odkryto dopiero w 2003 
roku. Tereny należały do Todora Żiwkowa i były 
niedostępne aż do 1991 roku. Czas na obiad (do-
datkowo płatny) i relaks. Na koniec dnia w dro-
dze powrotnej do hotelu zwiedzanie Sozopola. 
Jest to jedno z obowiązkowych do odwiedzenia 
miejsc na wybrzeżu Morza Czarnego z tradycyj-
ną, drewnianą zabudową bułgarskiego odrodze-
nia narodowego i spokojnym rytmem rybackiej 
miejscowości oraz niepowtarzalną, artystyczną 
atmosferą. Powrót do hotelu na nocleg i kolację 
(fakultatywnie) w okolicach Burgas lub Słonecz-
nego Brzegu (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 3  Wyjazd z  hotelu po śniadaniu. 
Przejazd w głąb kraju na spotkanie z prawdzi-
wą wsią bułgarską i jej mieszkańcami, których 
mottem przewodnim jest - brak pospiechu, 
stresu i wszechobecny spokój. Odwiedzimy wieś 
Koziczino przez miejscowych nazywaną też wsią 
Erkecz (stara turecka nazwa) gdzie zobaczymy 

dwa gospodarstwa. Poznamy tajniki produkcji 
domowej lemoniady oraz mechanizm działania 
100 - letniej maszyny do gręplowania owczej 
wełny. W domu obok zamienimy się w kucharzy 
i pod czujnym okiem gospodarzy przygotujemy 
dla siebie dwa typowo bułgarskie dania: banicę 
(cienkie ciasto przekładne słonym serem) oraz 
szopską sałatę. Po trudach gotowania poczęstu-
nek od gospodarzy i degustacja domowej rakii. 
Na koniec dnia przejazd do portu w Nesebyrze 
na popołudniowy rejs statkiem wokół Starej 
Messembrii czyli założonej 3000 lat temu przez 
Traków miejscowości Nesebyr. Nazywany jest on 
Perłą Morza Czarnego lub Bułgarskim Dubrowni-
kiem, od 1956 jest rezerwatem architektonicznym 
i archeologicznym, a w 1983 roku wpisany został 
na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Nocleg i kolacja (fakultatywnie) w okolicach Bur-
gas lub Słonecznego Brzegu (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
z  hotelu w  kierunku Warny. Zwiedzanie za-
czniemy od Bałczika - inaczej zwanego Bia-
łym Miastem, otoczonego wysokimi białymi 
skałami. Miejsce to upatrzyła sobie księżna 
Maria, żona rumuńskiego króla Ferdynanda 
I. Księżna Maria zakochała się w tym miejscu 
i kazała wybudować sobie pałac na brzegiem 
morza, w którym spędzała czas z rodziną. Pałac 
słynnie też z ogrodów, gdzie można zobaczyć 
drugą po Monako, największą kolekcję kak-
tusów. Z Bałcziku przejedziemy na przylądek 
Kaliakra, dwukilometrowy cypel, który tworzą 

monumentalne czerwone skały. Czas na obiad 
(dodatkowo płatny) w restauracji Dalboka - któ-
ra słynie z farmy małż i serowania ich na różne 
sposoby (możliwość zjedzenia też innych dań). 
W drodze powrotnej zatrzymamy się w Warnie 
- stolicy wybrzeża Morza Czarnego Bułgarii. 
Zobaczymy Park Nadmorski i Sobór Zaśnięcia 
Matki Bożej - katedra metropolii warneńskiej 
i wielko presławskiej. Czas wolny w centrum 
Warny. Późny powrót do hotelu na nocleg i ko-
lację (fakultatywnie) w okolicach Burgas lub 
Słonecznego Brzegu (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z hotelu i prze-
jazd do portu morskiego w Burgas, skąd po-
płyniemy na znajdującą się w odległości ok 6,5 
km od miasta malowniczą wyspę św. Anastazji. 
W XIV w znajdował się tam klasztor, który napa-
dany był przez piratów. Legenda głosi, iż właśnie 
tutaj ukryli oni swoje skarby. W 1923 r. Klasztor 
został przekształcony na więzienie, a w latach 
’60 wyspa stała się ulubionym miejscem dla 
bohemy z Burgas - do tej pory odbywają się tutaj 
kameralne spotkania i wydarzenia kulturalne. Od 
2001 roku wyspa ma status rezerwatu przyrodni-
czo - archeologicznego a od 2014 roku udostęp-
niona jest do zwiedzania, stając się niecodzienną 
atrakcją turystyczną. Na terenie wyspy będziemy 
mogli zobaczyć cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy 
z drewnianym ikonostasem z XIX w., odwiedzi-
my nowoczesne i interaktywne Muzeum Wysypy 
św. Anastazji oraz spróbujemy herbaty z lokal-
nych ziół, podziwiając widoki rozciągającego się 

W programie: Sozopol - perła Morza Czarnego • Beglik Tash – bułgarskie Stonehenge • banica i szopska sałata – gotowanie w wiejskiej chacie 
– poczęstunek zakrapiany rakiją • Nessebyr – najpiękniejsze bułgarskie miasteczko (UNESCO) – rejs statkiem • Bałczik – Białe Miasto i pałac 
księżnej Marii • Kaliakra – przylądek z czerwonych skał • Warna – stolica wybrzeża Morza Czarnego • rejs na wyspę św.Anastazji
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy w hotelu w: Słonecznym Brzegu

Bułgaria – Złote Wybrzeże Czarnego Morza 
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Wrocław   

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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po drugiej stronie Burgas. W drugiej części dnia 
odwiedzimy Nesebyr - jedno z najpiękniejszych 
miast bułgarskich, którego stara część wpisana 
jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Nesebyr położony jest na malowniczym pół-
wyspie połączonym z  lądem jedynie wąskim 
przesmykiem. Wyjątkowość miasta stanowią 
zabytki z najdawniejszych czasów. Znajdziemy 
tu pozostałości po starożytnych Grekach i Rzy-
mianach, przepiękne cerkwie średniowieczne, 
fragmenty budowli tureckich i małe, drewnia-
ne domki wybudowane w stylu bułgarskiego 
odrodzenia narodowego. Uroku miastu dodają 
liczne tawerny i  restauracyjki nad brzegiem 
morza. To swoiste połączenie piękna przyrody, 
malowniczych zabytków i niepowtarzalnej at-
mosfery miasta sprawia, że Nesebyr jest dziś 
odwiedzany przez turystów z całego świata. 
Spacer po mieście i czas wolny. Powrót na nocleg 
i kolację (fakultatywnie) w okolicach Burgas lub 
Słonecznego Brzegu (Trasa ok. 100 km). Uwaga! 
W przypadku komunikatu Administracji Morskiej 
o niekorzystnych warunkach pogodowych ze 
względu na bezpieczeństwo rejs może zostać 
odwołany. Wtedy udamy się na zwiedzanie 
Burgas i degustację win bułgarskich. 
 Dzień 6-7  Czas na plażowanie nad Morzem 
Czarnym. Pobyt w hotelu - czas wolny na od-
poczynek, kąpiele słoneczne lub skorzystanie 
z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. Listę 
wycieczek przedstawi pilot na miejscu. Nocleg 
i kolacja (fakultatywnie) w okolicach Burgas lub 
Słonecznego Brzegu. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10:00). Następnie transfery: 

• dla klientów pozostających na dodatkowy wy-
poczynek w Słonecznym Brzegu (4 lub 7 dni) 
- przejazd do wybranego hotelu w Słonecznym 
Brzegu i pobyt w dniach 8-11 (12 dnia wylot do 
Polski) lub 8-14 (15 dnia wylot do Polski)
• dla klientów powracających do Polski - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotel *** klasy turystycznej- położony zwykle 
poza centrum miasta (7 rozpoczętych dób ho-
telowych); np. Continental Blu lub podobny. Wy-
żywienie:śniadania kontynentalne typu bufet, za 
dopłatą 6 obiadokolacji (typu bufet lub zestawy 
serwowane do stolików; napoje do obiadokolacji 
dodatkowo płatne). Pokoje: 2 - osobowe(moż-
liwość dostawki), wyposażone w klimatyzację, 
łazienkę (WC i prysznic lub wanna), balkon lub 
taras. Do dyspozycji gości:recepcja, sejf przy re-
cepcji (dodatkowo płatny), restauracja główna, 
bar, basen. Kategoria lokalna:***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu 
w Bułgarii w Słonecznym Brzegu w wybranym 
przez Państwa hotelu. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem czarterowym do Bułga-
rii, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych podczas objazdu lub za dopłatą 10 lub 14 
rozpoczętych dób hotelowych: objazd + pobyt 
w  Słonecznym Brzegu), wszystkie transfery 

klimatyzowanym autokarem lub busem, wyży-
wienie: podczas części objazdowej 7 śniadań, 
a podczas części pobytowej (za dopłatą) - jak 
w opisie hoteli, opiekę pilota i rezydenta pod-
czas pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i Tour Guide System ok. 115 EUR/os. płatne na 
miejscu; obiadokolacji; imprez fakultatywnych, 
dodatkowych posiłków (10-15 EUR za 1 posiłek) 
oraz innych wydatków osobistych. Możliwość 
opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji (6) wg pro-
gramu (bez kolacji w 1 dniu imprezy) w systemie 
rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).

Kategoria lokalna: ***
Continental Blu 

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

Royal Park 
****

od 449 zł

Hacienda Beach  
****

od 620 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1670 zł

Pełna oferta wycieczek do Bułgarii 
z przedłużeniem pobytu w Złotych 
Piaskach lub Słonecznym Brzegu 
dostępna na stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1749 2999

Lipiec od 1799 3270

Sierpień od 1899 3399

Wrzesień od 1670 3049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1970 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata do obiadokolacji od 250 

Kod imprezy: BUJ

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Hotel oddany na nowo do użytku w 2017 r., po częściowej reno-
wacji. Położony w Primorsku, ok. 800 m od ścisłego centrum. Pri-
morsko pełne jest barów, tawern i dyskotek, ale oferuje również 
obiekty historyczne i Aquapark. Odległość do lotniska w Burgas 
ok. 60 km, do lotniska w Warnie ok. 170 km. 
Plaża
Ok 150 m od długiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do 
morza. Na wydzielonej hotelowej części plaży parasole i leżaki 
dostępne w cenie.

Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 3 windy, lobby, przechowalnia bagażu, re-
stauracja główna, 3 bary, dyskoteka, taras słoneczny, basen 
zewnętrzny z wydzielonym brodzikiem dla dzieci, basen półkry-
ty z leżakami i parasolami przy basenie, sklep, kantor, parking 
(płatny). Za opłatą: ręczniki plażowe (ilość ograniczona), pralnia, 
wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Kompleks hotelowy składa się z 8-piętrowego budynku głównego 
i 4 budynków aneksowych, w których rozlokowane są 254 prze-

stronne studia (ok. 35 m2) i standardowe pokoje dwuosobowe (ok. 
26m2) z możliwością 1(rozkładany fotel) lub 2 dostawek (jedna sofa 
dwuosobowa). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC), TV sat., sejf (ok. 3 EUR/dzień), klimatyzację, taras 
lub balkon. Pokoje standardowe znajdują się w budynku głównym, 
natomiast studia są nieco większe i zlokalizowane w budynkach 
bocznych z osobnym wejściem od strony strefy basenowej lub od 
strony ulicy. Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych (na po-
twierdzenie). Za opłatą: łóżeczka dla dzieci do 2 lat (3 EUR/dzień). 
Istnieje możliwość wypożyczenia czajnika (ok. 2 EUR/dzień). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiad (12:00-14:00), ko-
lacja (18:30-21:00) w restauracji głównej. W ciągu dnia (10:00-
12:00 i 15:00-17:00) zimne i gorące przekąski w wyznaczonych 
barach- słodkie bułeczki, pizza, oraz lody (10:30-17:00) dostęp-
ne w barze przy basenie. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
napoje alkoholowe serwowane w barze przy basenie w godz. 
10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
6 razy w tygodniu program sportowo-animacyjny oraz wieczorne 
przedstawienia, dyskoteka, piłka wodna, siłownia. Dla najmłod-
szych brodzik, mini klub (4-12 lat), mini disco. Za opłatą: bilard, 
SPA, masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka; sporty wodne w ofer-
cie firm zewnętrznych przy plaży. Dla dzieci zajęcia w FIGLO 
KLUBIE od połowy czerwca do połowy września - animacje, gry 
i zabawy z polskimi animatorami!
Internet
WiFi w lobby bezpłatnie.

Położenie
Hotel położony na rozległym, zielonym terenie z  pięknym 
ogrodem, w miejscowości Elenite - ok. 8 km od Słonecznego 
Brzegu (dojazd możliwy autobusem lub taksówką). Tuż obok 
imponującego kompleksu hotelowego znajduje się park wod-
ny Atlantida - dla gości hotelowych możliwość bezpłatnego 
korzystania z atrakcji parku tj. basenów oraz zjeżdżalni (para-
sole i leżaki oraz bar na terenie parku wodnego - bezpłatne, 
restauracje na terenie parku wodnego - płatne dodatkowo). Do 
urokliwego Nesebaru wpisanego na listę UNESCO - ok. 15 km. 

Lotnisko w Burgas znajduje się ok. 40 km od hotelu, lotnisko 
w Warnie ok. 100km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Elegancki, czterogwiazdkowy hotel powstały w 2005 r.
Recepcja 24 - godz. z  lobby, kantor wymiany walut, basen, 
restauracja główna serwująca dania kuchni m.in. śródziemno-
morskiej oraz regionalnej, lobby bar, bar przy basenie. Na tere-

nie kompleksu znajdują się również restauracje a’la carte, sklep 
z pamiątkami, dyskoteka, salon fryzjerski, centrum SPA z bogatą 
ofertą zabiegów (płatne dodatkowo). Uwaga! Hotel nie dyspo-
nuje ręcznikami plażowymi!
Pokoje
Hotel ma do dyspozycji ponad 450 pokoi 2-osobowych (możliwość 
dostawki dla 2 dzieci lub 1 osoby dorosłej). Wszystkie pokoje wy-
posażone w klimatyzację, telefon, TV, sejf (płatny dodatkowo ok 
7BGN/dzień), łazienkę z wc (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów) oraz balkon z widokiem na ogród. Łóżeczko dla niemowląt 
- bezpłatne. Uwaga! Dziecko do 2 lat wchodzi w obłożenie pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (18:30-21:00)w formie bufetu. Lody, przekąski, burgery, 
ciastka, napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-17:30) w wy-
znaczonych barach i restauracjach. W barach na terenie hotelu 
(10:00-23:00) napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole. Bar 
na plaży dodatkowo płatny.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie kompleksu znajduje się Centrum Animacyjne, 6 x 
w tygodniu organizowane są wieczory folklorystyczne (poza po-
niedziałkiem). Ponadto centrum fitness, aerobik, masaże, bilard, 
tenis stołowy, rzutki, szachy - część atrakcji płatna dodatkowo. 
Na plaży do dyspozycji centrum sportów wodnych (rowerki, 
skutery, windsurfing - za dodatkową opłatą). Dla najmłodszych 
brodzik, animacje, mini klub oraz 6 x w tygodniu figloklub z pol-
skim animatorem. Dużą zaletą hotelu jest możliwość korzystania 
a aquaparku.
Internet
W recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.victoriagroup.bg

Primorsko Del Sol – Primorsko +

Komfortowo zaprojektowany hotel położony blisko pięknej, piaszczystej plaży oraz wygodna formuła all inclusive sprawiają, że jest to 
doskonałe miejsce na bezstroski rodzinny wypoczynek.

Royal Park – Elenite 
Duży kompleks hotelowy z rewelacyjną lokalizacją przy samej plaży. Dedykowany głownie rodzinom z dziećmi, a także wszystkim chcącym 
wypocząć z dala od zgiełku kurortu.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Nowo wybudowany hotel przywitał pierwszych gości w 2019r. 
Położony ok 7 km od urokliwej miejscowości Pomorie, ok 10 km 
od Słonecznego Brzegu i ok 20 km od centrum Burgas. Do lotni-
ska w Burgas ok 15 km, do lotniska w Warnie ok 120 km. Z hotelu 
do miejscowości Pomorie kursuje bezpłatny hotelowy bus.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża z łagodnym zejściem znajduje się 
bezpośrednio przy hotelu. Parasole i leżaki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel oferuje całodobową recepcję, restaurację główną, w któ-
rej serwowane będą dania kuchni międzynarodowej oraz 4 bary. 
Ponadto: windy, zjeżdżalnie,  duży basen zewnętrzny, basen 
w strefie ciszy, basen wewnętrzny w strefie wellness. Parasole, 
leżaki i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatne. Dla najmłodszych 
hotel proponuje mini club, plac zabaw oraz brodzik. Dodatkowo 
płatne: fryzjer, mini market, pralnia. 

Pokoje
Nowy, 6-cio piętrowy hotel oferuje łącznie ponad 420 pokoi. 
Standardowe 2-os. z balkonem i bocznym widokiem na morze 
(możliwa dostawka dla 1 osoby dorosłej, lub maksymalnie 2 dzie-
ci). Wyposażone w łazienkę (wc, prysznic, suszarka do włosów), 
TV, telefon, minibar (dodatkowo płatny, napełniany tylko w dniu 
przyjazdu), sejf. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat dostępne bezpłatne. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), obiady (12:30-14:00) 
i kolacje (18:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Późne śniadania (10:00 - 12:00) i przekąski (12:00 - 18:00) oraz 
nocne przekąski (21:00 -07:00) w wybranych barach. Lokalne 
napoje bezalkoholowe i  alkoholowe dostępne w  restauracji 
głównej podczas posiłków, oraz w barach -Lobby Barze (08:00-
23:00), Beach Barze (10:00 - 18:00), Pool Barze (10:00 - 24:00). 
W Bistro Barze dostępne wino, piwo oraz napoje bezalkoholowe 
(10:00 - 06:00). W trakcie pobytu możliwość zarezerwowania 
kolacji tematycznych (po jednej na pobyt w każdej z 3 restauracji 
a la carte). Importowane alkohole oraz świeżo wyciskane soki za 
dodatkową opłatą. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje hotelowe 6 razy w tygodniu, wieczorne show oraz 
gry i zabawy w ciągu dnia (tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
piłka wodna, aerobik, aqua gym, rzutki). Wieczorami okresowo 
organizowany jest przy fontannach kilkuminutowy pokaz „światło 
i muzyka”. W centrum wellnes bezpłatnie wewnętrzny basen, 
sauna, jaccuzzi oraz centrum fitness. Dodatkowo płatne: masaże, 
sporty wodne na plaży.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w budynku hotelu.
www.waveresort.bg

Położenie
Wybudowany w 2014 i odnowiony w 2017 roku kompleks pięciu 
czterokondygnacyjnych budynków w spokojnej okolicy, w oto-
czeniu zieleni. Hotel położony jest ok. 4 km od centrum Sozopolu 
i 40 km od lotniska w Burgas, a od lotniska w Varnie ok. 170km
Plaża
Dwie piaszczyste, publiczne plaże: Zlatna Ribka (Złota Rybka) - 
położona w odległości 100 m. od hotelu oraz Gradina (jena z naj-
piękniejszych plaż na wybrzeżu bułgarskim) – ok. 170 m od obiektu. 
Leżaki i parasole na plaży za dodatkową opłatą (brak ręczników).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja główna Atia serwująca śniada-
nia, obiady i kolacje a także restauracja a’la carte Bistro Italiano, 
bar w lobby hotelu oraz przy basenie. Ponadto basen zewnętrzny 
(leżaki i parasole przy basenie bezpłatne; brak ręczników), bro-
dzik dla dzieci, plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu. Na 
terenie obiektu znjduje się mały sklep z pamiątkami i rzeczami 
przydatnymi na plażę. Przy hotelu płatny parking. Najbliższy 
kantor w miejscowości Sozopol!

Pokoje
Hotel oferuje apartamenty z 1 sypialnią (pokój dzienny i osobna 
sypialnia) o pow. 40-63 m2 i widokiem na park (możliwe zakwa-
terowanie maksimum 2 osób dorosłych z 3 dzieci, lub 3 osób 
dorosłych i 1 dziecka). Wyposażone są w łazienkę (wanna, wc, 
suszarka do włosów), klimatyzację, tv-sat, telefon, sejf i mini bar 
(dodatkowo płatny), zestaw minikosmetyków (1 raz na pobyt), 
balkon lub taras. W recepcji dostępne żelazko i deska do pra-
sowania.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30:14:30) i ko-
lacje (18:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej Atia. 
Dla gości pozostających minimum 5 noclegów kolacja (jedna na 
pobyt) w restauracji a’la carte (3 daniowe menu + woda; koniecz-
na wcześniejsza rezerwacja). W barze przy basenie serwowane 
wybrane napoje bezalkoholowe i  lokalne napoje alkoholowe 
(10:00:22:00), a także lody 11:00 -17:00. W lobby barze napoje 
dostępne do posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny prowadzony 6 razy w tygodniu (za wyjąt-
kiem poniedziałku) w ciągu dnia dla dzieci i dorosłych, wieczory 
z muzyką na żywo. Możliwość korzystania z siłowni na powie-
trzu (bezpłatnie). Dla dzieci - mini-klub i plac zabaw. Od połowy 
czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami w języku 
polskim.
Internet
Bezpłatny w części publicznej hotelu.
www.victoriagroup.bg/hacienda-beach

Wave Resort – Pomorie 
Zupełnie nowy hotel położony tuż przy plaży, zadowoli gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Dodatkowy atut stanowi formuła 
Ultra All Inclusive.

Hacienda Beach – Sozopol 
Wygodny hotel z przestrzennymi apartamentami w pobliżu najpiękniejszych bułgarskich plaż, będzie idealnym miejscem beztroskiego 
wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowym atutem jest bliskość Sozopolu, klimatycznego bułgarskiego kurortu. Serdecznie polecamy.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiednim terminem ważności (6 mie-
sięcy od daty powrotu).
 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. Po 
drodze krótkie postoje. Przejazd przez Czechy 
i Słowację. Zakwaterowanie w hotelu w godzi-
nach wieczornych i nocleg. W tym dniu nie ma 
kolacji w hotelu - dotyczy klientów, którzy do-
płacili do tej opcji). (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Budapesz-
tu. Spacer po wpisanym na Listę UNESCO Wzgó-
rzu Zamkowym z dawnym Pałacem Królewskim 
i kościołem NMP (określanym jako kościół Ma-
cieja) - miejscem koronacji i ślubów królewskich. 
Odwiedzimy Wzgórze Gellerta - punkt widoko-
wy z naddunajską panoramą. Zobaczymy Bazy-
likę Św. Stefana i przejdziemy na reprezentacyjny 
deptak Vaci. Zwiedzimy Plac Bohaterów, a także 
odwiedzimy zbudowane w stylu neobarokowym, 
kąpielisko Szechenyi, aby skorzystać ze słynnych, 
węgierskich wód termalnych (prosimy o zabra-
nie stroju kąpielowego i  czepka). Powrót do 
hotelu na nocleg. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do Segedynu, stolicy węgierskiej, 
ostrej papryki i salami. Spacer po zabytkowym 

centrum miasta, podczas którego zobaczymy 
Teatr Narodowy - jeden z ponad 200 obiektów 
kultury stworzonych w Europie przez słynną 
pracownię Fellner & Helmer, kościół Wotywny 
i  wieżę Św. Demetriusza - najstarszy obiekt 
miasta. Czas wolny na deptaku Karasz. Zoba-
czymy feerię stylów europejskiej architektury 
w tym m.in. secesyjny Pałac Reok, Synagogę 
Nową w stylu fin de siècle i neobarokowy ra-
tusz otwarty osobiście przez cesarza Franciszka 
Józefa I po wielkiej odbudowie miasta. Przejazd 
na granicę z Rumunią, a następnie w kierunku 
Timiszoary. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
Fakultatywnie obiadokolacja (dodatkowo płat-
na). (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Timiszoary 
- miasta, w którym przeplatają się elementy 
austriackie, rumuńskie, węgierskie, niemieckie, 
serbskie, słowackie i żydowskie. Podczas spa-
ceru zwiedzimy m.in. Plac Zwycięstwa z neo-
bizantyjsko-mołdawską, prawosławą katedrą 
Banatu, Plac Wolności, na którym rozpoczęła 
się Rumuńska Rewolucja w 1989 r., a także Plac 
Zjednoczenia z barokową, rzymsko-katolicką 
katedrą pw. św. Jerzego. Przejazd na zwiedzanie 
zamku Hunedoara, jednego z „7 cudów Rumu-
nii”. To późnośredniowieczna twierdza stwo-
rzona przez Jana Hunyadego, bohatera Europy 

spod Belgradu. Udamy się w kierunku Sybinu. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Wieczorem 
tradycyjna, rumuńska kolacja dla chętnych (do-
datkowo płatna, koszt ok. 30 EUR, w tym dniu 
nie ma obiadokolacji w hotelu - dotyczy klientów, 
którzy dopłacili do tej opcji (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Sybinu. 
Spacer po zabytkowym centrum w poszuki-
waniu słynnych „sybińskich oczu” poprzez Plac 
Duży pełniący funkcję rynku miejskiego, Plac 
Mały z Mostem Kłamców i Plac Huet z katedrą 
luterańską wspartą nigdy nie zdobytymi przez 
wrogów fortyfikacjami. Przejazd w kierunku 
Braszowa. Po drodze zobaczymy miejscowość 
Bran i położony na przełęczy tzw. „biały za-
mek”, powszechnie znany jako „Zamek Draku-
li”. Jego architektura idealnie pasuje do legend 
o „księciu ciemności”, który podobno tu niegdyś 
mieszkał. Udamy się na zwiedzanie Braszowa, 
jednego z najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych miast w Rumunii. Zobaczymy saskie cen-
trum miasta (Plac Sfatului z ratuszem miejskim, 
okolice gotyckiego „Czarnego Kościoła”, po-
mnik słynnego reformatora Johannesa Honte-
rusa) oraz położoną poza obrębem obwarowań 
miejskich rumuńską dzielnicę Scheii Brasovului. 
W  drodze do tzw. Bramy Schei zobaczymy 
najwęższą uliczkę, która za czasów Ceausescu 
była zamknięta z powodu lęku wodza przed 
możliwym gromadzeniem się tutaj jego poten-
cjalnych przeciwników. Nocleg w hotelu w Bra-
szowie lub okolicy. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna). (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Sighisoary, miejsca narodzin słyn-
nego Wlada Palownika, historycznego pierwo-
wzoru hrabiego Drakuli. Spacer po centrum wpi-
sanym na Listę UNESCO, w którym doskonale 
zachowała się średniowieczna zabudowa. Zoba-
czymy dom, w którym w 1431 przyszedł na Świat 
Wlad - Drakula, zadaszone schody wiodące do 

gotyckiego Bergkirche, a także Wieżę Zegarową 
będącą symbolem miasta. Udamy się na zwie-
dzanie Kluż Napoka - stolicy Transylwanii. Spa-
cer po starym mieście z gotyckim kościołem pw. 
św. Michała i pomnikiem króla Macieja Korwina 
z 1902 r., pałacem Banffy - najznakomitszym 
barokowym pałacem miejskim Siedmiogro-
du, Uniwersytetem Babes-Bolyai i kościołem 
reformowanym, a także Placem Avrama Iancu 
z prawosławną katedrą i Teatrem Narodowym. 
Po południu wyjazd do Polski. Przejazd przez 
Węgry i Słowację. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w  godzinach 
popołudniowych (Katowice ok. 13:00). (Trasa 
ok. 850 km). 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Zakwaterowanie: klasy turystycznej *** - po-
łożone zwykle na obrzeżach miast lub poza 
miastem. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość do-
stawki) z łazienkami, czasami z telefonem i TV. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne typu bu-
fet lub zestawy serwowane do stolików lub za 
dopłatą obiadokolacje (3) (zestawy serwowane 
do stolików). Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (5 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania, za dopłatą 3 obia-
dokolacje w dniach 2,3,5), program turystyczny 
j. w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż) oraz opiekę pilota. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i Tour Guide System ok. 115 EUR/os patne na miej-
scu; imprez fakultatywnych: tradycyjna kolacja 
rumuńska ok. 28 EUR/os; dodatkowych posiłków, 
obiadokolacji oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwa dopłata do 3 obiadokolacji w dniach 
2,3,5 imprezy (napoje dodatkowo płatne).
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

W programie: Budapeszt - stolica Węgier • Bran - „zamek Drakuli” • Szeged - „Miasto Feniks” • Kluż-Napoca - stolica Transylwanii 

• Sybin - miasto artystów •Timisoara - początek Rumuńskiej Rewolucji • Sighisoara - miejsce narodzin Drakuli 

• Zamek Hunedoara / Vajdahunyadi • Szechenyi - kompleks basenowo - termalny – kąpiel w „barokowym stylu”.

Rumunia i Węgry – Budapeszt i Zamki Siedmiogrodu 

RUMUNIA

Kluż Napoka

Sighisoara

Ukraina

Mołdawia

Budapeszt

Braszowo

Szeged

Timiszoara
Sybin

Słowacja

Serbia

WĘGRY

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

1149 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1349 1970

Maj od 1149 1970

Czerwiec od 1270 2049

Lipiec od 1180 2049

Sierpień od 1199 2070

Wrzesień od 1180 1999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1299 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata za obiadokolacje od 200 

Kod imprezy: RUH

      –› Tour Guide System 

7
dni
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Europa Bułgaria i Rumunia

Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności (6 mie-
sięcy od daty powrotu).
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy i Węgry. Po drodze planowa-
ne są krótkie postoje. (Trasa ok. 670 km).
 Dzień 2  Około południa przyjazd do Alba Ju-
lia, jednej ze stolic Siedmiogrodu (Transylwanii), 
słynącej z doskonałych win. Zwiedzanie potęż-
nej cytadeli Alba Carolina oraz katedry, w której 
pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki 
książę, który walczył po stronie polskiego króla 
Władysława III w bitwie z Turkami pod War-
ną. W centrum założenia miasta znajduje się 
cerkiew katedralna Świętej Trójcy. Przejazd do 
Sybinu zwanego miastem artystów, spacer po 
zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą 
trzy place, gdzie znajdują się charakterystyczne 
dla tego miasta budynki z „oczami” oraz XVI-
-wieczny ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most 
Kłamców (według tradycji jeśli ktoś skłamie na 
moście ten ma się zawalić), a także słynne Mu-
zeum Brukhentala. Sybin pełnił rolę Europejskiej 
Stolicy Kultury Gastronomicznej w 2019 roku. 
Przejazd na nocleg w hotelu w Sybinie lub oko-
licach. Fakultatywnie obiadokolacja (dodatkowo 
płatna). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd przez ma-
lowniczy wąwóz wzdłuż rzeki Olt w kierunku 
monastyru Cozia „*”, gdzie obejrzymy boga-
to zdobioną cerkiew z  dobrze zachowanymi 
freskami z  XIV wieku, w  której pochowany 
jest Mircza Stary - dziadek Wlada Palownika. 
Następnie udamy się do Curtea de Arges „*”, 
letniej siedziby hospodarów wołoskich, gdzie 
zobaczymy przyklasztorny sobór Mistrza Ma-
nole, będący niezwykłą kompilacją architektury 
włoskiego renesansu z elementami bizantyjski-
mi i ormiańskimi. Następnie przejazd krętą drogą 
Karpat Południowych do Jeziora Vidraru, gdzie 

z tarasu widokowego na zaporze (przy dobrej 
widoczności) można obejrzeć najwyższy szczyt 
Rumunii - Moldovenau. Jadąc drogą zobaczymy 
ruiny zamku Wlada Palownika (pierwowzoru 
postaci słynnego Drakuli) w Poienari. To tu we-
dług legendy podczas oblężenia tureckiego, żona 
hospodara rzuciła się w przepaść, aby uniknąć 
wzięcia do niewoli. Podobno ta właśnie tragedia 
przyczyniła się do przemiany nieszczęśliwego 
Wlada w okrutnego Drakulę. Następnie przejazd 
do stolicy Rumunii - Bukaresztu, z racji podobień-
stwa eklektycznej zabudowy i szerokich bulwa-
rów często nazywanego „Paryżem Bałkanów”. 
Udamy się na Wzgórze Patriarchalne z Cerkwią 
i Pałacem Patriarchalnym, a także na stare miasto 
z ruinami XIV-wiecznego dworu hospodarskiego 
i słynną ulicą Lipscani. Nocleg w hotelu w oko-
licach Bukaresztu. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna). (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
stolicy. W programie między innymi: Plac Re-
wolucji, przeogromny Pałac Parlamentu „*” 
(według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy 
i największy budynek administracyjny świata 
- przykład megalomanii Ceausescu). Przejazd 
największymi bulwarami miasta. Następnie 
udamy się na zwiedzanie „Perły Karpat” - Zam-
ku Peles „*”, zbudowanego w stylu niemieckie-
go renesansu oraz pseudo średniowiecznego 
pałacu Pelisor (oglądany z zewnątrz), zbudowa-
nych przez pierwszego króla Rumunii Karola I. 
Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy Predeal. 
Wieczorem dla chętnych wyjazd na tradycyjną 
kolację rumuńską (dodatkowo płatne, cena ok. 
30 EUR/os.). (Trasa ok. 180 km) Uwaga: w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu dla tych którzy do-
płacili do tego świadczenia.
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie położo-
nego na przełęczy białego zamku Bran „*”, 
lepiej znany jako „Zamek Drakuli” (wg legend 
to tu mieszkał niegdyś „książę ciemności”), choć 

faktycznie nie mający nic wspólnego z Wladem 
Palownikiem. Dzień zakończymy w Braszowie, 
gdzie zwiedzimy saskie, stare miasto, między 
innymi Plac Sfatului z miejskim ratuszem oraz 
okolice gotyckiego „Czarnego Kościoła” i bu-
dynku starej szkoły z pomnikiem reformatora 
Johannesa Honterusa. W  drodze do bramy 
Schei zobaczymy najwęższa uliczkę, która za 
czasów Ceausescu była zamknięta z powodu 
lęku wodza przed schronieniem się w niej jego 
przeciwników. U  stóp wzgórza zobaczymy 
dawne umocnienia miasta. Nocleg w  hotelu 
w okolicy Predeal. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna). (Trasa ok. 140 km)
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzimy tradycyjną 
wieś saskich osadników Prejmer, w której prze-
niesiemy się w klimat architektury obronnej 
XIX wieku. Podziwiać w niej będziemy jedyny 
w swoim rodzaju warowny kościół zbudowany 
dla ochrony przed wrogimi najazdami (wpisa-
ny na Listę UNESCO). Przejazd do Sighisoary, 
wspaniałego średniowiecznego miasta, w któ-
rym według legendy urodził się Wlad Palownik. 
Spacer po centrum (wpisanym na Listę UNE-
SCO), w którym doskonale zachowała się śre-
dniowieczna zabudowa. W czasie wolnym warto 
w nim przede wszystkim zobaczyć Wieżę Ze-
garową z ciekawym muzeum historii, Muzeum 
Tortur, Muzeum Broni Palnej wraz z niewielką 
ekspozycją poświęconą Drakuli, dom, w którym 
w 1431 przyszedł na świat Wlad - Drakula lub 
zadaszone schody wiodące do gotyckiego Berg-
kirche. W czasie wolnym dla chętnych poczęstu-
nek transylwański (dodatkowo płatny, koszt ok. 
20 EUR). Po południu wyjazd do Polski. Przejazd 
przez Węgry i Słowację. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w  godzinach 
popołudniowych (Katowice ok. 13:00) (Trasa 
ok. 640 km) 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 

Obiekty oznaczone * są zwiedzane wewnątrz
HOTELE
Hotele klasy turystycznej *** - położone zwykle 
na obrzeżach miast lub poza miastem. Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki) z łazienkami, 
czasami z telefonem i TV. Do dyspozycji gości:
na miejscu restauracja i bar. Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne lub za dopłatą obiadoko-
lacje (3). Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (4 rozpoczęte doby 
hotelowe), śniadania, za dopłatą 3 obiadokola-
cje w dniach 2,3,5), program turystyczny j. w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż) oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
opłat rezerwacyjnych, usług przewodnickich, 
napiwków i Tour Guide System ok. 100 EUR/
os.; imprez fakultatywnych: tradycyjna kolacja 
rumuńska ok. 30 EUR/os., poczęstunek transyl-
wański ok. 20 EUR/os.; dodatkowych posiłków, 
obiadokolacji oraz innych wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Bukareszt

RUMUNIA

Sybin

Sighisoara

Braszów

Sinaia

Alba Julia

Curtea de Arges

Jezioro
Vidraru

Poienari

Snagov

Se
rb

ia

Bułgaria

W programie: tajemnicza Transylwania • Most Kłamców w Sybinie • zamek Wlada Palownika w Poienari • zamek Peles • Bukareszt 

• Sighisoara - miejsce narodzin Drakuli

Rumunia – Szlakiem hrabiego Drakuli

      –› 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

799 zł

Kod imprezy: RUM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1049 1849

Maj od 999 1770

Czerwiec od 799 1870

Lipiec od 999 1899

Sierpień od 1049 1849

Wrzesień od 980 1849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1020 

Dopłata za pok. 1 os. od 250 

Dopłata za obiadokolacje od 200 

7
dni

więcej na: R.pl
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Europa Bułgaria i Rumunia

Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności (6 mie-
sięcy od daty powrotu).
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy i Węgry. Po drodze planowa-
ne są krótkie postoje. (Trasa ok. 670 km).
 Dzień 2  Około południa przyjazd do Alba Ju-
lia, jednej ze stolic Siedmiogrodu (Transylwanii), 
słynącej z doskonałych win. Zwiedzanie potęż-
nej cytadeli Alba Carolina oraz katedry, w której 
pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki 

książę, który walczył po stronie polskiego króla 
Władysława III w bitwie z Turkami pod War-
ną. W centrum założenia miasta znajduje się 
cerkiew katedralna Świętej Trójcy. Przejazd do 
Sybinu zwanego miastem artystów, spacer po 
zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą 
trzy place, gdzie znajdują się charakterystyczne 
dla tego miasta budynki z „oczami” oraz XVI-
-wieczny ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most 
Kłamców (według tradycji jeśli ktoś skłamie na 
moście ten ma się zawalić), słynne Muzeum 
Brukhentala. Sybin pełnił rolę Europejskiej 

Stolicy Kultury Gastronomicznej w 2019 roku. 
Przejazd na nocleg w hotelu w Sybinie lub oko-
licach. Fakultatywnie obiadokolacja (dodatkowo 
płatna). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd przez ma-
lowniczy wąwóz wzdłuż rzeki Olt w kierunku 
monastyru Cozia „*”, gdzie obejrzymy bogato 
zdobioną cerkiew z dobrze zachowanymi fre-
skami z XIV wieku, w której pochowany jest Mir-
cza Stary - dziadek Wlada Palownika. Następnie 
udamy się do Curtea de Arges „*”, letniej sie-
dziby hospodarów wołoskich, gdzie zobaczymy 

niezwykły przyklasztorny sobór Mistrza Manole, 
będący niezwykłą kompilacją architektury wło-
skiego renesansu z elementami bizantyjskimi 
i ormiańskimi. Następnie przejazd krętą drogą 
Karpat Południowych do Jeziora Vidraru, gdzie 
z tarasu widokowego na zaporze (przy dobrej 
widoczności) można obejrzeć najwyższy szczyt 
Rumunii - Moldovenau. Jadąc droga zobaczymy 
ruiny zamku Wlada Palownika (pierwowzoru 
postaci słynnego Drakuli) w  Poienari. To tu 
według legendy podczas oblężenia tureckiego, 
żona hospodara rzuciła się w przepaść, aby nie 

Rumunia  
– Szlakiem hrabiego Drakuli nad Morze Czarne
W programie: tajemnicza Transylwania • Most Kłamców w Sybinie • zamek Vlada Palownika • Rasnov - zamek chłopski • zamek Peles 

• Bukareszt • Sighisoara - miejsce narodzin Drakuli • odpoczynek nad Morzem Czarnym
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Rumunia to kraj, który zaskakuje 
na każdym kroku urodą oraz tajem-
niczością. Jest pełen kontrastów 
i sprzeczności. Tutaj tradycja 
i nowoczesność przeplatają się 
w życiu codziennym. Zabytki,  
przyroda, historia, czego można 
chcieć więcej? Zapraszam

Monika Mironowicz
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 
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być wzięta do niewoli. Podobno ta właśnie trage-
dia przyczyniła się do przemiany nieszczęśliwego 
Wlada w okrutnego Drakulę. Następnie przejazd 
do stolicy Rumunii - Bukaresztu, z racji podobień-
stwa eklektycznej zabudowy i szerokich bulwa-
rów często nazywanego „Paryżem Bałkanów”. 
Udamy się na Wzgórze Patriarchalne z Cerkwia 
i Pałacem Patriarchalnym, a także na stare miasto 
z ruinami XIV-wiecznego dworu hospodarskiego 
i słynną ulicą Lipscani. Nocleg w hotelu w oko-
licach Bukaresztu. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna) (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
stolicy. W programie między innymi: Plac Re-
wolucji, przeogromny Pałac Parlamentu „*” 
(według Księgi Rekordów Guinnessa najcięższy 
budynek na świecie i największy budynek ad-
ministracyjny świata - przykład megalomanii 
Ceausescu). Przejazd największymi bulwarami 
miasta. Następnie udamy się do Konstancy - 
centrum turystycznego nad Morzem Czarnym. 
Nocleg w hotelu w okoliach Konstancy lub Ma-
mai. Fakultatywnie obiadokolacja (dodatkowo 
płatna). (Trasa ok. 240 km). 
 Dzień 5  Czas na plażowanie nad Morzem 
Czarnym, a także wspólne zwiedzanie położo-
nego na cyplu konstanckiego starego miasta. 
Charakteryzuje je rzadka, orientalna mieszanka 
stylów, gdzie na jednej ulicy, tuż obok siebie, 
znajdziemy świątynie trzech religii: rzymsko-ka-
tolicki kościół, prawosławną cerkiew, żydowską 
synagogę i muzułmański meczet „*”. Spacer 
nadmorską promenadą z urzekającym wido-
kiem na port. Powrót na nocleg w okolicach 
Konstancy lub Mamai. Fakultatywnie obiado-
kolacja (dodatkowo płatna).
 Dzień 6  Czas na plażowanie i  wycieczki 
fakultatywne (dla chętnych): rejs po Delcie Du-

naju (około 3 godziny) - Rezerwacie Biosfery 
na Liście UNESCO (dodatkowo płatne, koszt 
ok. 40 EUR/os.). Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Sinaia i zwiedzanie „Perły Karpat” - 
Zamku Peles „*”, zbudowanego w stylu niemiec-
kiego renesansu oraz pseudo średniowiecznego 
pałacu Pelisor (oglądany z zewnątrz), zbudowa-
nych przez pierwszego króla Rumunii Karola I. 
Przejazd na nocleg w hotelu w okolicy 
Predeal. Wieczorem dla chętnych 
wyjazd na tradycyjną kolację 
rumuńską (dodatkowo płat-
ne, cena ok. 30 EUR/os.). 
(Trasa ok. 390 km) 
Uwaga! w  tym dniu nie 
ma kolacji w hotelu.
 Dzień 8  Po śniadaniu 
zobaczymy położony na 
przełęczy biały zamek Bran, 
lepiej znany jako „Zamek Drakuli” 
„*”(wg legend to tu mieszkał niegdyś 
„książę ciemności”), choć faktycznie nie ma-
jący nic wspólnego z Wladem Palownikiem. 
Następnie (jeśli czas pozwoli) zobaczymy za-
mek Rasnov, zbudowany w XIII w. przez zakon 
krzyżacki, przed jego przeprowadzką na tereny 
Mazowsza i Prus. Obiekt wielokrotnie fortyfi-
kowany w kolejnych wiekach zmieniony został 
w unikalną konstrukcję określaną mianem zam-
ku chłopskiego Dzień zakończymy w Braszowie, 
gdzie zwiedzimy saskie, stare miasto, między 
innymi Plac Sfatului z miejskim ratuszem oraz 
okolice gotyckiego „Czarnego Kościoła” „*” 
i budynku starej szkoły z pomnikiem reforma-
tora Johannesa Honterusa. W drodze do bramy 
Schei zobaczymy najwęższą uliczkę, która za 

czasów Ceausescu była zamknięta z powodu 
lęku wodza przed schronieniem się w niej jego 
przeciwników. U  stóp wzgórza zobaczymy 
dawne umocnienia miasta. Nocleg w hotelu 
w okolicy Predeal. Fakultatywnie obiadokolacja 
(dodatkowo płatna). (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzimy tradycyjną 
wieś saskich osadników Harman „*”, w której 
przeniesiemy się w klimat architektury obron-
nej XIX wieku. Podziwiać w niej będziemy je-

dyny w swoim rodzaju warowny kościół 
zbudowany dla ochrony przed 

wrogimi najazdami. Przejazd 
do Sighisoary, wspaniałego 

średniowiecznego miasta, 
w którym według legendy 
urodził się Wlad Palownik. 
Spacer po centrum (wpi-

sanym na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO), 

w którym doskonale zachowa-
ła się średniowieczna zabudowa. 

W czasie wolnym warto w nim przede 
wszystkim zobaczyć: Wieżę Zegarową z cieka-
wym muzeum, Muzeum Tortur, Muzeum Broni 
Palnej wraz z niewielką ekspozycję poświęconą 
Drakuli; dom, w którym w 1431 przyszedł na 
świat Wlad - Drakula lub zadaszone schody 
wiodące do gotyckiego Bergkirche. W czasie 
wolnym dla chętnych poczęstunek transylwań-
ski (dodatkowo płatny, koszt ok. 20 EUR/os.). 
Po południu wyjazd do Polski. Przejazd przez 
Węgry i Słowację. (Trasa ok. 530 km).
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
południowych (Katowice ok. 13:00). (Trasa ok. 
640 km).
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza po obiektach mu-

zealnych. Obiekty oznaczone * są zwiedzane 
wewnątrz
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
na obrzeżach miast lub poza miastem. Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki) z łazienkami, 
czasami z telefonem i TV. Uwaga! W niektórych 
hotelach dostawka w formie łóżka polowego! 
Do dyspozycji gości: na miejscu restauracja i bar. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne typu bu-
fet lub zestawy serowane do stolików lub za do-
płatą obiadokolacje (6) (zestawy serwowane do 
stolików). Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), śniadania a za dopłatą 6 obiadoko-
lacji (bez kolacji w 7 dniu imprezy), program tu-
rystyczny j. w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż) oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, usług przewodnickich, napiw-
ków i Tour Guide System ok. 105 EUR/os; imprez 
fakultatywnych: tradycyjna kolacja rumuńska 
ok. 30 EUR/os,, poczęstunek transylwański ok. 
20 EUR/os.; rejs po Delcie Dunaju ok. 40 EUR/os., 
dodatkowych posiłków, obiadokolacji oraz innych 
wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1399 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1430 2670

Czerwiec od 1399 2570

Lipiec od 1499 2670

Sierpień od 1499 2670

Wrzesień od 1399 2570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata za obiadokolacje od 390 

Kod imprezy: RUW

więcej na: R.pl
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Obywatele polscy mogą uczestniczyć w wy-
cieczce na podstawie dowodu/paszportu 
z odpowiedniem terminem ważności (6 mie-
sięcy od daty powrotu).
 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Po drodze krótkie postoje. Przyjazd do Oradea 
w późnych godzinach wieczornych (w tym dniu 
nie ma kolacji-dotyczy klientów, którzy dopłacili 
do tej opcji). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
(Trasa ok. 650 km - Katowice-Oradea)
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Oradea. Podczas spaceru zoba-
czymy m. in. hotel „Czarny Orzeł”, synagogę, 
ratusz, cerkiew w stylu barokowo-klasycystycz-
nym z  zegarem wskazującym fazy księżyca. 
Przejazd w  kierunku Kluż Napoka - stolicy 
Siedmiogrodu. Spacer po starym mieście z go-
tyckim kościołem pw. św. Michała i pomnikiem 
króla Macieja Korwina z 1902 r. Przejdziemy do 

pałacu Banffy, najznakomitszego barokowego 
pałacu miejskiego Transylwanii. Zobaczymy: 
Uniwersytet Babes-Bolyai i kościół reformowa-
ny, a także Plac Avrama Iancu z prawosławną 
katedrą i Teatrem Narodowym. Nocleg w hotelu 
w Kluż Napoca lub okolicy. (Trasa ok. 180 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednej z największych i najstar-
szych kopalni w Europie - Salina Turda„*”. Sól 
wydobywano tu już w czasach rzymskich, a za-
kończono w XX w. Kompleks składa się z trzech 
szybów: Terezia (z najgłębszym punktem - 
120 m), Anton (108 m) i Rudolf (42 m). Ze spe-
cjalnie oświetlonych konstrukcji będziemy po-
dziwiać skomplikowane formacje skalne. Udamy 
się do miasta Alba Julia na zwiedzanie potężnej 
cytadeli Alba Carolina oraz katedry pw. św. Mi-
chała, w której pochowany jest Jan Hunyady. 
W centrum twierdzy zobaczymy koronacyjną 

cerkiew katedralną pw. Świętej Trójcy. Udamy 
się do miejscowości Calnic, w której zobaczymy 
fortyfikowany kościół (UNESCO) „*” - przykład 
obiektu obronnego. Udamy się do Sybinu okre-
ślanego mianem miasta artystów, w 2007 r. Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury, a w 2019 pełnił rolę 
Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej. 
Spacer po zabytkowym centrum: Plac Duży, 
Mały i Huet, żelazny Most Kłamców oraz bu-
dynki posiadające „oczy”. Wieczorem tradycyj-
na, rumuńska kolacja dla chętnych (dodatkowo 
płatna, koszt ok. 30 EUR/os., w tym dniu nie ma 
obiadokolacji w hotelu - dotyczy klientów którzy 
dopłacili do tej opcji). Nocleg w hotelu w Sybi-
nie lub okolicy. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Bukaresztu. Po drodze zatrzyma-
my się w klasztorze Cozia„*”, najpiękniejszym 
obiekcie sakralnym w dolinie rzeki Olt. Dzięki za-

chowaniu detalu kamiennego oraz fresków sta-
nowi prawdziwy skarbiec sztuki średniowiecznej 
Wołoszczyzny. Dla Rumunów Cozia jest jednym 
z głównych miejsc pielgrzymkowych. Udamy 
się do Bukaresztu, stolicy Rumunii. Zwiedzanie 
metropolii nazywanej „Paryżem Bałkanów” 
z racji podobieństwa eklektycznej zabudowy 
oraz wielkomiejskich, szerokich bulwarów. Pa-
noramiczny przejazd największymi bulwarami 
miasta od Pałacu Parlamentu„*” przez Plac 
Uniwersytecki do Placu Rewolucji. Spacer po 
starym mieście z ruinami XIV-w. dworu łączo-
nego z postacią hospodara Wlada Palownika 
- pierwowzoru Drakuli, cerkwią grecką i pom-
patyczną dzielnicą bankową. Nocleg w hotelu 
w Bukareszcie lub okolicy. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
Bułgarii i przekraczając Dunaj dojedziemy do 
Ruse. Na przełomie XIX i XX w. było to najbar-
dziej „zachodnie” z bułgarskich miast. To tutaj 
powstała pierwsza linia kolejowa w  Bułgarii 
prowadząca do Warny, pierwszy browar, pry-
watny bank, towarzystwo ubezpieczeniowe, 
szkoła morska i  nowoczesne statki. Podczas 
spaceru zobaczymy m. in. Plac Wolności, 
otoczony budynkami nawiązującymi do ar-
chitektury Wiednia i Paryża, Pomnik Wolności 
- symbol miasta, Teatr Dramatyczny i Panteon 
Bohaterów Odrodzenia Narodowego. Przejazd 
do Wielkiego Tyrnowa, gdzie odwiedzimy 
wzgórze Carewiec„*” i usytuowane na nim po-
zostałości twierdzy - stolicy Drugiego Państwa 
Bułgarskiego. Na jednym jej końcu znajduje się 
wieża Baldwina, gdzie więziono pojmanego 
i okaleczonego władcę Cesarstwa Łacińskie-
go, które powstało w miejsce podbitego przez 
krzyżowców Bizancjum, a na drugim Skała Stra-
ceń, z której zrzucano skazańców w nurt rzeki 

W programie: Kluż Napoca – stolica Transylwanii • Oradea – perła secesji • Sybin – miasto artystów • Bukareszt – Paryż Bałkanów 

• Wielkie Tyrnowo – miasto twierdza • Klasztor Trojański – mistyka prawosławia • Sofia - serce Bułgarii • Borowec – najwyższe szczyty Bałkanów 

• Timiszoara – początek upadku Ceausescu • Baile Herculane – słynne termy • Płowdiw – Europejska Stolica Kultury

Bułgaria i Rumunia – Siedmiogród i Góry Bałkanów
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Jantra. Wieczorem (dla chętnych) tradycyjna 
kolacja z lokalnymi winami (dodatkowo płatna 
ok. 35 EUR/os.). Nocleg w hotelu w Wielkim 
Tyrnowie lub okolicy (w tym dniu nie ma kolacji 
w hotelu, dotyczy klientów którzy dopłacili do 
tej opcji). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie 
Monastyru Trojańskiego„*” - jeden z najsłyn-
niejszych klasztorów Bułgarii. Przejazd pano-
ramiczną trasą przez centralne pasmo Masywu 
Bałkańskiego, które dało początek nazwie ca-
łego Półwyspu. Przejazd Równiną Tracką w kie-
runku największego miasta centralnej Bułgarii 
- Płowdiw, które w 2019 było Europejską Stolicą 
Kultury. Znane w starożytności jako Eumolpia 
zostało podbite przez Filipa II Macedońskiego 
(ojca Aleksandra Wielkiego) i przemianowane 
na Philippopolis. Podczas spaceru zobaczymy 
m.in.: pozostałości rzymskiego miasta Trimon-
tium, cerkiew Św. Konstantyna i Heleny z XIX 
w. (w swej pierwszej wersji wzniesioną w IV w. 
przez cesarza rzymskiego), zabytki tureckiego 
Filibe w tym tzw. Meczet Piątkowy (Dżumaja), 
a także niezwykłą XIX-wieczną część bułgarskiej 
odsłony miasta - labirynt brukowanych uliczek 
i okazałych, kupieckich rezydencji. Nocleg w ho-
telu w Płowdiwie lub okolicy. (Trasa ok. 240 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się do kurortu 
górskiego Borowec, gdzie wjedziemy na wyso-
kość ponad 2000 m. n.p.m., aby zobaczyć naj-
wyższe pasmo górskie Półwyspu Bałkańskiego, 
a przy bezchmurnej pogodzie najwyższy szczyt 
- Musała. Uwaga: ze względu na sezonową re-
nowację kolejki do ok. połowy czerwca nie ma 
możliwości wjazdu na wysokość ponad 2000m. 
n.p.m. W zamian odwiedzin Borowca udamy 
się na zwiedzanie Cerkwi Bojańskiej„*” pw. 
Św. Mikołaja i Pantelejmona w Sofii (UNESCO). 

Przejazd do Sofii, gdzie poznamy jej historyczną 
część. Podczas spaceru zobaczymy m.in. katedrę 
pw. Św. Aleksandra „*”– największą, ukończoną 
cerkiew na Bałkanach z pozłacanymi kopułami 
oraz 12 ciężkimi dzwonami, upiększoną freskami 
i ikonami, wysoki na 14 m. posąg Aleksandra II 
zwanego Carem Oswobodzicielem, który przy-
czynił się do odzyskania niepodległości przez 
Bułgarów, cerkiew pw. Św. Zofii, o podstawach 
z IV w., która współcześnie dała nazwę miastu, 
Cerkiew Św. Mikołaja, Narodową Galerię Sztuk 
Pięknych znajdującą się w dawnym pałacu car-
skim, Muzeum Archeologiczne w Wielkim Mecze-
cie z XV w (większość obiektów oglądana z ze-
wnątrz). Spacer zakończymy przy cerkwi pw. Św. 
Jerzego - najstarszym budynku stolicy. Nocleg 
w hotelu w Sofii lub okolicy. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do jaskini 
Ledenika„*”, gdzie będziemy mogli poznać 
również ciekawe wnętrze Starej Płaniny, a na-
stępnie do Bełogradcziku, gdzie zobaczymy 
jeden z  cudów bułgarskiej przyrody, zespół 
niesamowitych formacji skalnych, w  który 
wkomponowana jest twierdza„*” z XIV i XIX w. 
Dunaj przekroczymy w okolicach miasta Widyń, 
wjeżdżając ponownie do Rumunii. Przejazd do 
Drobeta-Turnu Severin. Jeśli czas pozwoli prze-
jedziemy widokową trasą między miejscowo-
ściami Drobeta-Turnu Severin i Orszowa, gdzie 
Dunaj przebija się pomiędzy urwiskami skalny-
mi oraz w pobliżu tamy zwanej Żelazne Wrota. 
Udamy się do miasteczka Baile Herculane z hi-
storią sięgającą ponad dwóch tysiącleci. Tutej-
sze wody znane były już Rzymianom, którzy 
skonstruowali tu tzw. termy Herkulesa. Praw-
dziwy rozkwit przypadł jednak na czasy Habs-
burgów, kiedy to skomunikowane z Wiedniem 
luksusowe uzdrowisko w niczym nie ustępowało 

Baden-Baden czy Karlovym Varom. W kurorcie 
przebywali m. in. Franciszek Józef I i cesarzowa 
Sissi. Nocleg w okolicy Drobeta-Turnu Severin 
lub Baile Herculane. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie Timiszoary, najbardziej kosmopolitycznego 
z rumuńskich miast, w którym przeplatają się 
- tworząc fascynującą mieszankę - elementy au-
striackie, rumuńskie, węgierskie, niemieckie, serb-
skie, słowackie i żydowskie. Do dziś habsburskie 
centrum tego drugiego co do wielkości miasta 
w Rumunii zwraca uwagę mieszczańską elegan-
cją. Podczas spaceru zwiedzimy m.in. Plac Zwy-
cięstwa z neobizantyńsko-mołdawskim soborem 
Banatu, na którym rozpoczęła się Rumuńska 
Rewolucja w 1989 r., Plac Wolności, a także Plac 
Zjednoczenia z barokową katedrą pw. św. Jerzego. 
Następnie udamy się na zwiedzanie miasta Sze-
ged - stolicy węgierskiej, ostrej papryki i salami. 
Krótki spacer po centrum miasta podczas, którego 
zobaczymy Synagogę w stylu fin de siecle, Teatr 
Narodowy - jeden z ponad 200 obiektów kultury 
stworzonych w Europie przez słynną pracownię 
Fellner & Helmer i Wieżę Domotor - najstarszy 
obiekt miasta. (Trasa ok. 350 km).
Po południu wyjazd w kierunku Polski. Przejazd 
przez Węgry i Słowację.
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
południowych (Katowice ok. 11:00). (Trasa ok. 
640 km)
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Zwiedzanie wewnątrz obiektów oznaczonych *
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwy-

kle na obrzeżach miast lub poza miastami. Do 
dyspozycji gości: na miejscu restauracja i bar. 
Pokoje: 2-os. (możliwość dostawki) z  łazien-
kami, czasami z telefonem i TV. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet lub za 
dopłatą obiadokolacje (5) - bufet lub zestawy 
serwowane do stolików. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (8 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania, program tury-
styczny j. w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż) oraz opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat re-
zerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków 
i Tour Guide System ok. 118 EUR/os., mozliwość 
dopłaty do 5 obiadokolacji (bez kolacji w 1, 3, 
7  i 9 dniu imprezy; możliwe w systemie rez.; 
napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne); 
imprez fakultatywnych: tradycyjna kolacja ru-
muńska ok. 30 EUR/os., tradycyjna kolacja buł-
garska ok. 35 EUR/os.; dodatkowych posiłków, 
obiadokolacji oraz innych wydatków osobistych.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1399 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

Rumunia i Bułgaria - dwa kraje trak-
towane przez Polaków z dystansem. 
Jeden trochę zapomniany, drugi 
odwiedzony może w latach 80-tych. 
Oba „wstawiane” na koniec długiej  
listy krajów do odwiedzenia. Zupeł-
nie, kompletnie i całkowicie niesłusz-
nie! Dajcie się zaskoczyć pięknymi 
zabytkami jednego z najstarszych 
krajów w Europie i pooddychajcie 
najczystszym powietrzem na naszym 
kontynencie chociaż przez kilka dni.

Luiza Gerent
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: RUR

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1499 2770

Maj od 1470 2770

Czerwiec od 1399 2630

Lipiec od 1470 2770

Sierpień od 1470 2770

Wrzesień od 1470 2770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 579 

Dopłata za obiadokolacje od 325 

Pełna oferta wycieczek do Bułgarii 
i Rumunii dostępna na stronie R.pl

więcej na: R.pl
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W programie: Turkusowe Plitvickie Jeziora • Split, Trogir, Dubrovnik - chorwackie skarby • fiordy Południa Europy • Kotor • Góra Objawień - 
Medjugorje • Budva i Sveti Stefan - najpiękniejsze w Czarnogórze
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Chorwacji lub Bośni

Zapach wina i lawendy

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godziny przed wylotem samolotu na 
lotnisku. Wylot na Bałkany* samolotem czarte-
rowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pilo-
tem transferowym i transfer do hotelu, zakwate-
rowanie w hotelu, obiadokolacja. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie najwięk-

szego miasta Dalmacji - Splitu, zobaczymy 
stare miasto, którego zabudowa odzwierciedla 
burzliwe dzieje regionu, krzyżują się tu wpływy 
weneckie, francuskie i austriackie. Zobaczymy 
antyczny pałac cesarza Dioklecjana, jeden z naj-
piękniejszych w Europie przykładów rzymskiej 
architektury obronnej (III-IV w.), katedrę, mau-
zoleum cesarza i malowniczy port. Przejazd do 
Trogiru, jednego z najładniejszych, klimatycz-
nych miasteczek. Spacer po malowniczej sta-
rówce, zobaczymy między innymi gotycko-re-
nesansowy ratusz i katedrę św. Wawrzyńca z XIII 

CHORWACJA
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w. Następnie przejedziemy do Omisa, by udać 
się w rejs majestatycznym kanionem rzeki Ceti-
ny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Plitvic 
i zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie Je-
ziora, gdzie na obszarach porośniętych przez 
buki, jodły i świerki, na długości ponad 8 km, 
znajduje się 16 turkusowych tarasowo położo-
nych jezior, połączonych ze sobą 72 wodospada-
mi. Obszar parku zaliczany jest do światowego 
dziedzictwa naturalnego i jest chroniony przez 
UNESCO. Okolice Parku Narodowego słyną 
z wyrobu doskonałych serów i miodów, które 
będzie można zakupić podczas tej wyprawy. 
Przejazd do hotelu i czas wolny na odpoczynek, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się do Bośni 
i Hercegowiny, by odwiedzić Mostar i Medjugo-
rie. W Mostarze zwiedzimy zabytkowe centrum 
średniowiecznego miasteczka założonego przez 
Turków, przejdziemy Starym Mostem - symbo-
lem miasta (wpisanym na listę UNESCO) - Most 
ten, zbudowany w XVI w. przez tureckiego suł-
tana, jest jedną z najbardziej znanych budowli 
na Bałkanach. Zburzony podczas wojny i od-
budowany w ostatnich latach, obecnie znowu 
łączy obie strony miasta. Następnie odwiedzimy 
meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz 
dzielnicę Stara Carsija (tradycyjne warsztaty rze-
mieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią, mecze-
ty, z których dobiegają głosy muezinów wzywa-
jących do modlitwy). Po południu przejedziemy 
do Medjugorje, miejsca licznych pielgrzymek, 
gdzie w 1981 r., według świadectwa widzących, 
objawiła się Matka Boska. Zwiedzimy sanktu-
arium, a także wejdziemy na Górę Objawień. 
Przejazd do hotelu na nocleg, obiadokolacja.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd w kierunku 

Czarnogóry, po drodze zwiedzanie Perły Ad-
riatyku, Dubrownika. To przepięknie położone 
miasto, o wspaniałym klimacie, pełne zabytków 
i niezwykłych uliczek. Podczas spaceru pozna-
my jego historię, a  także zobaczymy m.in. 
klasztor franciszkanów z  przełomu XIV i  XV 
w., Muzeum Apteki oraz słynne mury miejskie. 
Dla chętnych rejs statkiem wokół murów Du-
brownika (dodatkowo płatne). Po zwiedzaniu 
przejedziemy czarującą trasą widokową wzdłuż 
Boki Kotorskiej. Zwiedzimy Perast - wizyta na 
wyspie Matki Bożej ze Skały, gdzie zobaczymy 
barokowe sanktuarium i cudowne widoki na 
Bokę Kotorską. Przejazd do hotelu w Czarno-
górze, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 6  Przejazd słynnymi serpentynami, 
z których zobaczymy niezapomniane widoki na 
Kotor, Bokę Kotorską i Adriatyk. Dojazd do Nje-
guszy, niewielkiej wioski położonej w podnóża 
masywu Lovćen. Jest to miejsce narodzin przed-
stawicieli z dynastii Petrović, obecnie miejsce 
słynie z produkcji sera i suszonej szynki. Na-
stępnie udamy się do Cetiny, historycznej stolicy 
Czarnogóry. Najbardziej okazałym budynkiem 
w mieście jest Muzeum Narodowe, niegdyś pa-
łac ostatniego króla, Mikołaja I Petrovića. Dzień 
zakończymy wizytą w Budvie, najnowocześniej-
szym kurorcie Czarnogóry. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Kotoru, 
którego historyczne centrum wpisane jest na 
listę UNESCO. To portowe miasto, malowniczo 
położone u podnóża masywu Lovćen. Okolica 
przypomina norweskie krajobrazy i jest okre-
ślana jako położony najdalej na południe fiord 
Europy. Jest to region wyjątkowego przyrodni-
czego piękna, gdzie strome zbocza gór opadają 
ku morzu. W programie m.in. Katedra św. Trifo-

na i symbol miasta - wieża zegarowa z XVII w. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer:
 dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu - przejazd do wybranego hotelu, a 15 
dnia wylot do Polski,
 dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko, wylot samolotem czarterowym. 
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
2000 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Przykład 
trasy wycieczki po zmianie kolejności: Kotor, 
Cetinje, Njeguszy, Budva, Perast, Dubrovnik, 
Mostar, Medjugorie, Plitvickie Jeziora, Split, 
Trogir, Omis. Pilot nie oprowadza po miastach 
i obiektach muzealnych.
Przelot na Bałkany - Rainbow oferuje połącze-
nia z Dubrownikiem, Podgoricą i Splitem. Port 
docelowy zostanie przydzielony w zależności od 
obranej trasy wycieczki.
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
ramion (wejście do kościoła).
HOTELE
Hotele **/*** (razem 7  noclegów) położo-
ne w  Chorwacji, Bośni i  Hercegowinie, oraz 
w Czarnogórze.Gwarantujemy większość hoteli 
nad morzem. Pokoje: funkcjonalnie wyposażone 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i w większości hoteli z TV. Do dys-
pozycji gości: wszystkie hotele posiadają recep-
cję, bar, restaurację, część z nich posiada basen. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Naszym 
zdaniem: Większość hoteli położona nad mo-
rzem, co daje możliwość relaksu po zwiedzaniu. 
Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 

przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Chorwacji lub Bośni. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji 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, śniadania, obiadokolacje, opie-
kę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Chorwacji, Czarnogórze lub Neum) oraz in-
nych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w całym pro-
gramie (łącznie z systemem Tour Guide, bez 
opłaty klimatycznej) - 136 EUR/os, płatne pilo-
towi na miejscu.

CENA OD

1499 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

Sunce (Gradac)
***+

od 649 zł

Aminess Grand Azure
****+

od 1249 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Zasmakujemy orientalnej Bośni, 
poczujemy słoneczną Dalmację, 
odetchniemy zielonymi Plitwickimi 
Jeziorami i zafascynujemy się małą 
Czarnogórą. Jednym słowem odkry-
jemy cały koloryt Bałkanów. Będzie 
się działo!

Małgorzata Bartczak
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: CTS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1699 3930

Maj od 1499 3630

Czerwiec od 1630 3899

Lipiec od 2020 4299

Sierpień od 1870 4199

Wrzesień od 1849 3570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Między niebem, ziemią a morzem

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Wylot na Bałkany* samolotem czarterowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Spotkanie z pilotem transferowym, 
transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie Perły Adriatyku, Dubrownika. To przepięknie 
położone miasto, o wspaniałym klimacie, pełne 
zabytków i niezwykłych uliczek. Podczas spa-
ceru poznamy jego historię, a także zobaczymy 
m.in. klasztor franciszkanów z przełomu XIV i XV 
wieku oraz Muzeum Apteki. Dla chętnych rejs 
statkiem wokół murów Dubrownika (dodatkowo 

płatne). Następnie przejedziemy zachwycają-
cą trasą widokową do Kotoru w Czarnogórze. 
W programie zwiedzanie miasta, malowniczo 
położonego u podnóża masywu Lovćen, któ-
rego historyczne centrum wpisane jest na listę 
UNESCO. Okolica przypomina norweskie kra-
jobrazy i jest określana jako położony najdalej 
na południe fiord Europy. Jest to region wyjąt-
kowego przyrodniczego piękna, gdzie strome 
zbocza gór opadają ku morzu. W programie 
m.in. Katedra św. Trifona i symbol miasta - wie-
ża zegarowa z XVII wieku. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu dzień rozpoczniemy 
wizytą w Budvie, obecnie najatrakcyjniejszym 
kurorcie Czarnogóry. Zobaczymy Stare Miasto 
Budva, z murami obronnymi z XV wieku, two-
rzącymi system fortyfikacji z bramami i wieża-
mi. Stare Miasto to wąskie uliczki, place i wiele 

zabytków. Następnie przejedziemy słynnymi 
serpentynami do Njeguszy, niewielkiej wioski 
położonej u podnóża masywu Lovćen. Jest to 
miejsce narodzin przedstawicieli z dynastii Pe-
trowićów, obecnie słynie ono z produkcji sera 
i suszonej szynki. Dalej trasa wiedzie do Cetinje, 
historycznej stolicy kraju. Najbardziej okazałym 
budynkiem w mieście jest Muzeum Narodowe, 
niegdyś pałac ostatniego króla, Mikołaja I Pe-
trovića. Przejazd do hotelu w Tiranie, nocleg 
(kolacja w tym dniu we własnym zakresie).
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Tirany, stolicy kraju i jednocześnie naj-
większego miasta w Albanii, zobaczymy m in. 
Plac Skanderbega, Piramidę (kiedyś muzeum E. 
Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy. Prze-
jazd do Kruji, miasta nazywanego albańskim 
Krakowem. Oryginalna albańska zabudowa 
i stary bazar pozwoli nam przenieść się w prze-

szłość. W miasteczku zobaczymy twierdzę Skan-
derbega, największego bohatera narodowego. 
Przejazd do Czarnogóry, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd w stronę Bo-
śni i Hercegowiny do Mostaru, gdzie zwiedzimy 
zabytkowe centrum średniowiecznego mia-
steczka założonego przez Turków, przejdziemy 
Starym Mostem - symbolem miasta (wpisanym 
na listę UNESCO) - most ten, zbudowany w XVI 
w. przez tureckiego sułtana, jest jedną z najbar-
dziej znanych budowli na Bałkanach. Zburzony 
podczas wojny i odbudowany w ostatnich la-
tach, obecnie znowu łączy obie strony miasta. 
Następnie odwiedzimy meczet Koski Mehmed-
-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Stara Carsija 
(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje 
z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają 
głosy muezinów wzywających do modlitwy). 
Następnie udamy się do Sarajewa, stolicy Bośni 

CZARNOGÓRA

BOŚNIA
I HERCEGOWINA

CHORWACJA

Trogir

Split

Omis

Mostar

Dubrownik

Njegusza
Budva

ALBANIA

Tirana

Kruja

Sarajewo

Cetinje

Neum

P.N. Krka

Kotor

Medjugorje

Szybenik

Włochy

Serbia

Macedonia

      –› Tour Guide System  

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

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina
W programie: Albania - Tirana i Kruja • Split, Trogir, Dubrovnik - perły Adriatyku • fiordy Południa Europy • Park Narodowy Krka - kąpiel przy 
wodospadach • słynne mosty i meczety w Bośni - Mostar i Sarajevo • Budva i Kotor - najpiękniejsze w Czarnogórze
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Chorwacji lub Bośni
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i Hercegowiny. Miasto zostało założone w XV 
wieku przez Turków Osmańskich w  pięknej 
dolinie rzeki Miljacka. W programie: zwiedzanie 
zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają 
się wpływy różnych kultur i religii, miedzy inny-
mi meczet Gazi Husrev-beja, bazar - sarajewskie 
sukiennice, oraz Latinski Most - miejsce zama-
chu na arcyksięcia Ferdynanda. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Sarajewie.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Chorwacji do Parku Narodowego Krka, położo-
nego na terenie ukształtowanym przez rzekę 
o tej samej nazwie. Rzeka Krka, płynąc przez 
wapienne podłoże wytworzyła nieregularne 
koryto - najciekawsze miejsce to niemal półkilo-
metrowy odcinek, gdzie rzeka przepływa przez 
17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, pokonując 
spadek terenu o wysokości 45 metrów. Po po-
łudniu czas wolny na plażowanie. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Splitu i Trogiru. W Splicie, największym mieście 
Dalmacji, zwiedzimy stare miasto, którego za-
budowa odzwierciedla burzliwe dzieje regionu, 
krzyżują się tu wpływy weneckie, francuskie 
i austriackie. Zobaczymy ruiny antycznego pała-
cu cesarza Dioklecjana, jeden z najpiękniejszych 
w Europie przykładów rzymskiej architektury 
obronnej (III-IV w.), katedrę, mauzoleum cesa-
rza i malowniczy port. Następnie udamy się do 
Trogiru - uroczego nadmorskiego miasteczka, 
gdzie pospacerujemy po malowniczej starówce, 
zobaczymy między innymi gotycko-renesanso-
wy ratusz i  katedrę św. Wawrzyńca z XIII w. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer:
• dla klientów pozostających dodatkowy tydzień 

pobytu - przejazd do wybranego hotelu, a na 
koniec turnusu transfer i wylot do Polski,
• dla klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym. 
Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
2100 km.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych.
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
ramion (wejście do kościołów i meczetów).
Przelot na Bałkany - Rainbow oferuje połącze-
nia ze Splitem, Dubrownikiem i Podgoricą. Port 
docelowy zostanie przydzielony w zależności od 
obranej trasy wycieczki.
HOTELE
Hotele **/ *** (razem 7 noclegów) położone 
w Czarnogórze, Albanii, Bośni i Hercegowinie, 
oraz w  Chorwacji. Gwarantujemy większość 
hoteli nad morzem. Pokoje: funkcjonalnie wy-
posażone 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie z  łazienkami i w większości hoteli 
z TV. Do dyspozycji gości: wszystkie hotele po-
siadają recepcję, bar, restaurację, część z nich 
posiada basen. Wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje. Naszym zdaniem: świetna lokalizacja 
większości hoteli (nad morzem) daje możliwość 
relaksu po zwiedzaniu. Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Chorwacji lub Bośni. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wszystkie transfery klimatyzowanym autokarem 

lub busem, śniadania, obiadokolacje za wyjąt-
kiem 1 hotelu w Tiranie, opiekę pilota, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Chorwacji, Czarnogórze lub Neum) oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w całym programie (łącznie z sys-
temem Tour Guide, bez opłaty klimatycznej) - 
135 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii:
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii.
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-

noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii.

CENA OD

1820 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

Adria Beach 
***+

od 799 z ł

Aminess Grand Azure 
****+

od 1220 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

W sprzedaży dostępne 2 wersje 
programu ,,Miedzy niebem, ziemią 
a morzem, CTK z przelotem do Du-
brownika dla Klientów, którzy chcą 
przedłużyć pobyt w Chorwacji lub 
Bośni CKT z przelotem do Podgoricy 
dla Klientów, którzy chcą przedłużyć 
pobyt w Czarnogórze.

Kod imprezy: CTK

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2070 3930

Maj od 1820 3599

Czerwiec od 2030 4020

Lipiec od 2070 4199

Sierpień od 2299 4270

Wrzesień od 1970 3630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 

Dopłata za pok. 1 os. od 440 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Split, Trogir, Dubrovnik - urok klimatycznych miast wykutych w kamieniu• Wyspy Hvar i Bracz - lawendowe pola, koronki z nitki 
agawy i słynny braczki marmur• Chorwacja wczoraj i dziś - wizyta w Etnolandzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Chorwacji lub Bośni

Chorwacja bez pośpiechu

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Dubrownika samolotem 
czarterowym. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przylocie spo-
tkanie z pilotem transferowym, transfer do ho-
telu Gradac, obiadokolacja, nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się do Par-
ku Narodowego Krka, położonego na terenie 
ukształtowanym przez rzekę o tej samej nazwie. 
Rzeka Krka, płynąc przez wapienne podłoże 
wytworzyła nieregularne koryto - najciekaw-
sze miejsce to niemal półkilometrowy odcinek, 
gdzie rzeka przepływa przez 17 kaskad, szero-

kich prawie na 100 m, pokonując spadek terenu 
o wysokości 45 m. Następnie przejedziemy do 
Etnolandu - wyjątkowego miejsca, gdzie prze-
niesiemy się w czasie do Dalmacji sprzed stu lat. 
Zapewnią nam to gospodarze, ubrani w regio-
nalne stroje, z humorem opowiadając o życiu 
i obyczajach dawnych mieszkańców tego regio-
nu. Dowiemy się, jak pracowali, spali, jedli i pili 
ich przodkowie, zobaczymy tzw. pokój dziadka, 
spróbujemy lokalnych potraw i trunków. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 3  Przejazd malowniczą trasą wi-
dokową przez Riwierę Makarską do Omiša, 
miasta, które niegdyś było gniazdem pirac-
kim, a dziś słynie między innnymi z festiwalu 
dalmatyńskich klap, czyli zespołów wykonu-
jących tradycyjne pieśni, najczęściej a capella. 
Spacer po pięknej starówce, zobaczymy mię-
dzy innymi twierdzę Mirabel, wznoszącą się 
niedaleko ujścia rzeki Cetiny, kościół św. Mi-
chała, zobaczymy fascynujący przełom rzeki 
przecinającej pasmo górskie Mosor. Następnie 
udamy się na rejs statkiem po Adriatyku (do-
datkowo płatny ok. 35 EUR/os.) na największą 
dalmatyńską wyspę - Bracz, połączony z pik-
nikiem rybnym. Zatrzymamy się w miejsco-
wości Postira, gdzie odwiedzimy miejscową 
olejarnię, produkującą oliwę z oliwek z pierw-
szego tłoczenia. Wyspa Bracz znana jest rów-
nież z  doskonałej jakości kamienia, często 
zwanego braczkim marmurem, z  którego 
m.in. został wybudowany Parlament w Wied-
niu. W kolejnej miejscowości, Pučišća, którą 
odwiedzimy, znajduje się szkoła kamieniar-
ska, gdzie obrabia się słynny braczki kamień. 
Czas na kąpiele słoneczne i morskie. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy piękną 
trasą widokową na zwiedzanie Perły Adriatyku, 
Dubrownika (UNESCO). To przepięknie położone 
miasto, o wspaniałym klimacie, pełne zabytków 
i niezwykłych uliczek, otoczone pierścieniem 
potężnych murów obronnych. Podczas spaceru 
poznamy jego historię, a także zobaczymy m.in. 
klasztor franciszkanów z przełomu XIV i XV wieku 
oraz Muzeum Apteki. Dla chętnych rejs statkiem 
wokół murów Dubrownika (dodatkowo płatne). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do 
Splitu, największego miasta Dalmacji, gdzie 
zwiedzimy zabytkowe centrum (UNESCO), któ-
rego zabudowa odzwierciedla burzliwe dzieje 
regionu. Zobaczymy ruiny antycznego pałacu 
cesarza Dioklecjana, jeden z najpiękniejszych 
w Europie przykładów rzymskiej architektury 
obronnej (III - IV w.), katedrę, mauzoleum cesa-
rza i malowniczy port. Wraz z rozwojem miasta 
dawna rezydencja cesarska wtopiła się w póź-
niejszą zabudowę, tworząc dziś niepowtarzalne 
połączenie stylów architektonicznych różnych 
epok. Później udamy się do Trogiru (UNESCO), 
jednego z najlepiej zachowanych miast romań-
sko-gotyckich w centralnej Europie. Zobaczymy 
między innymi gotycko-renesansowy ratusz 
i katedrę św. Wawrzyńca z XIII w. Następnie 
przejedziemy do Stelli Croatica, etno agroparku, 
położonego w otoczeniu majestatycznych pasm 
górskich Kozjaka i Mosoru, które wraz z pobliską 
twierdzą Klis, stanowiły scenerię popularnego 
serialu „Gra o tron”. W tutejszym ogrodzie bo-
tanicznym zobaczymy rośliny regionu, z których 
produkuje się m.in. wspaniały smokvenjak, ro-
dzaj ciastka z fig z dodatkiem rakiji, naturalne 
mydła. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 6  Po śniadaniu przeprawa promowa na 
wyspę Hvar, jedną z najpiękniejszych i najbardziej 
nasłonecznionych wysp w Europie (słońce świeci 
tu przez około 300 dni w roku). Hvar to piękne 
krajobrazy, turkusowe morze, góry, winnice, pola 
lawendy a także zabytkowe, klimatyczne miasta. 
Po drodze widoki na idylliczną okolicę Starograd-
skiej Równiny wpisanej na listę UNESCO, gdzie 
winną latorośl i oliwki uprawia się nieprzerwanie 
od czasów kolonistów greckich, czyli 24 stulecia. 
Uprawia się tu również lawendę, z której gospo-
darze tłoczą olejek lawendowy. W Starograd-
skiej Równinie położne jest najstarsze miasto 
w Chorwacji Stari Grad, które zobaczymy pod-
czas wycieczki a w nim między innymi: barokowy 
kościół św. Stefana, Muzeum Miejskie. Przejazd 
do miasta Hvar, stolicy wyspy, gdzie zobaczymy 
górującą nad miastem twierdzę Španjola, z któ-
rej rozciąga się wspaniały widok na archipelag 
wysp Pakleni Otoci. Ponadto zobaczymy jeden 
z najstarszych teatrów w Europie, arsenał, Ka-
tedrę św. Stefana oraz klasztor benedyktynek, 
w którym siostry wykonują koronki z nitki agawy 
(UNESCO). Powrót do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu - dzień wolny. Dla 
chętnych możliwość skorzystania z wycieczki 
fakultatywnej do Mostaru i  Medjugorja (do-
datkowo płatne ok.40 euro/os). Obiadokolacja, 
nocleg w hotelu. 
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: 
• dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu - przejazd do wybranego hotelu i pobyt, 
a 15 dnia wylot do Polski, 
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.

CHORWACJA

Trogir

Split
P. N. Krka

Omis

Wyspa Brac
Gradac

Bośnia
i Hercegowina

Włochy

      –› Tour Guide System  

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

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
1500km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotel Gradac*** 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Chorwacji lub Bośni. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji 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, śniadania, obiadokolacje, opie-
kę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Chorwacji, Czarnogórze lub Neum) oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w całym programie (łącznie z sys-
temem Tour Guide, bez opłaty klimatycznej) - 
114 EUR/os., płatne u pilota na miejscu.

Hit sprzedażowy ostatnich sezonów. Doskonale położony hotel, w samym sercu Makarskiej Riwiery, 
blisko bardzo urokliwej plaży i pełnej atrakcji promenady. Oferta przeznaczona dla Klientów, którzy 
chcieliby skorzystać nie tylko z plażowania i atrakcji kurortu, ale preferują aktywne zwiedzanie 
i odkrywanie tajemnic tego cudownego kraju. Serdecznie polecamy!

Gradac – Gradac +
Kategoria lokalna: ***

Położenie
Całkowicie wyremontowany w 2016 roku hotel, 
położony w uroczej miejscowości Gradac, na Ri-
wierze Makarskiej. Ten wakacyjny kurort, niegdyś 
wioska rybacka, przyciąga turystów głównie 
dzięki swojemu świetnemu położeniu i pięknej, 
plaży. Riwiera Makarska słynie z połączenia ma-
jestatycznych gór pasma Biokovo i błękitnego, 
nieskazitelnie czystego morza, a  w  Gradacu 
możemy również zachwycać się widokiem na 
wyspy Hvar i półwysep Pelješac. Różne impre-
zy sportowe i  kulturalne, kafejki nad samym 
morzem, możliwość zorganizowania wycieczek 
na okoliczne wyspy, do Splitu, Dubrownika, Mo-
staru czy Medjugorje, liczne górskie trasy piesze 

i rowerowe, umilą pobyt gości. W odległości ok. 
500 m od hotelu znajduje się przystanek auto-
busowy komunikacji międzymiastowej. Transfer 
z  lotniska w  Dubrowniku do hotelu trwa ok. 
3 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok 150 metrów od jednej 
z najdłuższych plaż na adriatyckim wybrzeżu. 
Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 25 HRK/
dzień/leżak).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja. Ponadto nowy ba-
sen, taras przy basenie, leżaki.
Pokoje
Wyremontowane pokoje dwuosobowe z łóżka-

mi małżeńskimi, z możliwością jednej dostawki 
dla dziecka lub osoby dorosłej. Wszystkie po-
koje posiadają łazienkę z prysznicem, TV-sat, 
lodówkę oraz klimatyzację. Pokoje trzyosobowe 
są większe i posiadają wydzieloną część z do-
datkowym, jednoosobowym łóżkiem.
Wyżywienie
W formie bufetu: śniadania (06:30-09:00) 
i obiadokolacje (18:00-21:00).
Program sportowy i animacyjny
Cała gama sportów wodnych przy plaży.
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bez-
płatny.

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

1599 zł

Adria Beach 
***+

od 799 zł

Aminess Grand Azure 
****+

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Pełna oferta wycieczek po Bałkanach 
z przedłużeniem pobytu w Chorwacji 
lub Bośni dostępna na R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1930 3699

Czerwiec od 1799 3849

Lipiec od 1599 4270

Sierpień od 2099 4799

Wrzesień od 1899 4020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

Kod imprezy: CHG

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Split i Trogir – najpiękniejsze miasta Dalmacji • Delta Neretwy – chorwacka Kalifornia • Mostar i Pocitelj – miasta z czasów Imperium 
Otomańskiego • Medjugorje – góra objawień • Dubrownik – perła Adriatyku • Mljet – wyspa Odyseusza • Brudet – żaby i węgorze • Biesiady 
w dalmatyńskim stylu • 7 noclegów w hotelu JADRAN ****
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Chorwacji lub Bośni

Bałkany polako, polako…

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot na Bałkany samolotem czarte-
rowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na r.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pilo-
tem transferowym, transfer do hotelu Jadran 
w Neum, obiadokolacja, nocleg. 
 Dzień 2  Polako, polako, czyli powoli, powo-
li - słowa te w krajach byłej Jugosławii oddają 
filozofię życia, która nam się bardzo spodobała. 
Chcemy, aby również dla Państwa, stały się 
myślą przewodnią naszej wycieczki. Połączy-
liśmy zwiedzanie z siedmiodniowym pobytem 
w jednym, komfortowym hotelu na wybrzeżu. 
Wszystko zobaczymy i to bez pakowania ba-
gaży, wystarczy również czasu na integrację, 
zatem polako, polako… Po śniadaniu wyjazd 
na niezwykłą wyprawę do Delty rzeki Neretwy, 
zwanej Chorwacką Kalifornią, a przez miejsco-
wych spiżarnią całej Chorwacji. Neretwańskie 
plony można kupić na każdym targowisku 
w  całym kraju, uprawia się tutaj wszelkiego 
rodzaju warzywa i owoce. Szczególne wrażenie 

robią jednak pola mandarynek, które zobaczy-
my pływając tradycyjnymi łodziami po kana-
łach rzeki przecinającej pola uprawne. Region 
ten słynie z wyśmienitej kuchni i likierów wy-
rabianych na bazie rakiji, wódki winogronowej. 
Tutejszą specjalnością jest neretwański brudet, 
czyli gulasz rybny przygotowywany z węgorza 
i żab, podawany najczęściej z polentą. Dopłynie-
my do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie 
nauczymy się przyrządzać tę potrawę. Wspólne 
gotowanie przy opowieściach o obyczajach i ży-
ciu z regionu delty rzeki Neretwy, biesiadowanie 
przy muzyce dalmatyńskiej, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg w Neum. 
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do Mostaru 
i Medjugorje. Po drodze zatrzymamy się w uro-
czym Pocitelju, tarasowo położonym nad rzeką 
Neretwą. Jest to jeden z najlepiej zachowanych 
zespołów urbanistycznych z okresu dominacji 
tureckiej na terytorium Bośni i Hercegowiny. 
Nad miastem górują pozostałości średnio-
wiecznej tureckiej twierdzy wzniesionej na 
gruzach starożytnego rzymskiego zamku. Dalej 

przejedziemy do Mostaru, gdzie zwiedzimy 
zabytkowe centrum, przejdziemy Starym Mo-
stem - symbolem miasta (wpisanym na listę 
UNESCO). Most ten, zbudowany w XVI w. przez 
tureckiego sułtana, jest jedną z najbardziej zna-
nych budowli na Bałkanach. Zburzony podczas 
wojny, później odbudowany, obecnie znowu 
łączy obie strony miasta. Odwiedzimy meczet 
Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielni-
cę Kujundžiluk (tradycyjne warsztaty rzemieśl-
nicze, restauracje z lokalną kuchnią, meczety, 
z których dobiegają głosy muezinów wzywa-
jących do modlitwy). Następnie udamy się 
do Medjugorje, miejsca licznych pielgrzymek, 
gdzie w 1981 r., według świadectwa 
widzących, objawiła się Matka 
Boska. Zwiedzimy sanktu-
arium, a  także wejdziemy 
na Górę Objawień. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu 
przejedziemy piękną trasą 
widokową na zwiedzanie 
Perły Adriatyku, Dubrownika 
(UNESCO). To przepięknie położone 
miasto, o wspaniałym klimacie, pełne zabyt-
ków i niezwykłych uliczek. Podczas spaceru 
poznamy jego historię, a  także zobaczymy 
m.in. klasztor franciszkanów z przełomu XIV 
i XV wieku oraz Muzeum Apteki. Dla chętnych 
rejs statkiem wokół murów Dubrownika (dodat-
kowo płatne). Powrót do hotelu, obiadokolacja 
i czas wolny. Dla chętnych rejs statkiem po ka-
nale Neumskim, połączony z obiadem rybnym 
w  restauracji na platformie na morzu, która 

zbudowana jest na tzw. farmie, gdzie hoduje 
się małże (koszt około 25 EUR/os.). 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Splitu 
i Trogiru. Zobaczymy największe miasto Dalma-
cji Split, gdzie zwiedzimy zabytkowe centrum 
(UNESCO), którego zabudowa odzwierciedla 
burzliwe dzieje regionu, krzyżują się tu wpływy 
weneckie, francuskie i austriackie. Zobaczymy 
ruiny antycznego pałacu cesarza Dioklecjana, 
jeden z najpiękniejszych w Europie przykładów 
rzymskiej architektury obronnej (III - IV w.), ka-
tedrę, mauzoleum cesarza i malowniczy port. 
Następnie udamy się do Trogiru (UNESCO) - 
uroczego nadmorskiego miasteczka, gdzie po-

spacerujemy po malowniczej starów-
ce, zobaczymy między innymi 

gotycko-renesansowy ratusz 
i  katedrę św. Wawrzyńca 

z XIII w. Powrót do hotelu, 
kolacja, a po kolacji zapro-
simy Państwa na integra-
cyjny wieczór z  muzyką 

na żywo (dalmatyńską i nie 
tylko), przekąskami, winem 

i rakiją bez ograniczeń.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd 

w kierunku Płw. Pelješac, z którego popłyniemy 
do miejscowości Sobra na Wyspie Mljet. Wyspa 
Mljet, nazywana zieloną wyspą, to najbardziej 
zalesiona wyspa w Chorwacji. Znaczna część 
flory jest chroniona w Parku Narodowym Mljet. 
Wyspa jest bardzo różnorodna, znajdziemy tu 
świetnie zachowane piękno śródziemnomor-
skiej przyrody i słone jeziora. Mljet nazywany 
jest również wyspą Odyseusza, to tutaj we-
dług legendy, siedem lat przebywał Odyseusz 

CHORWACJA

MostarTrogir
Split

Dubrownik
Sobra

Medjugorie

Neum

Rzeka
Neretwa

Bośnia
i Hercegowina

Korcula

Czarnogóra 

      –› Tour Guide System  

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

15
dni

8
dni

lub
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zniewolony przez piękną nimfę Kalipso. Popły-
niemy również na małą wysepkę Sveta Marija 
położoną na Velikom Jezeru, gdzie zobaczymy 
dawny klasztor benedyktynów z XII w. Spacer 
po parku, dla chętnych czas na kąpiel w słonym 
jeziorze. Przejazd do Sobry, przeprawa promo-
wa na półwysep Pelješac, przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu - dzień wolny. Do 
dyspozycji gości hotelowych są 2 baseny (we-
wnętrzny i zewnętrzny) i sala fitness. Dla chęt-
nych wycieczka fakultatywna do Korczuli (cena 
około 35 euro) - rodzinnego miasta Marco Polo, 
po drodze odwiedzimy winiarnie na Półwyspie 
Peljesac, zatrzymamy się w Stonie słynącym 
z  najdłuższych średniowiecznych murów 
w  Chorwacji. Latem przewidujemy również 
plażowanie w miejscowości Prapratno, słynącej 
z pięknej piaszczystej plaży. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: 
- dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu - przejazd do wybranego hotelu i pobyt, 
a 15 dnia wylot do Polski, 
- dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
Uwagi do programu
- Kolejność realizacji punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróceniu. 
- Pilot nie oprowadza po miastach i obiektach 
muzealnych. 
 - Panie są proszone o wzięcie chusty do nakry-
cia głowy, ramion (wejście do cerkwi/meczetu/
kościoła).

- Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
HOTELE
Hotel Jadran**** w Neum 7 rozpoczętych dób 
hotelowych.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w  Chorwacji. Opisy hoteli w  dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezer-
wacyjnym 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, śniadania, obiadokolacje, opie-
kę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Chorwacji, Czarnogórze lub Neum) oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w całym programie (łącznie z sys-
temem Tour Guide, bez opłaty klimatycznej) - 
122 EUR/os, płatne u pilota na miejscu.

Obiekt po gruntownej przebudowie. Doskonały dla osób lubiących bliskość miejskich atrakcji. Świetne 
miejsce wypadowe na wycieczki, polecamy HVAR!

Jadran – Neum 
Kategoria lokalna: ****

Położenie
Nowoczesny, elegancki hotel położony jest 
w miejscowości Neum na terenie Bośni i Herce-
gowiny. Neum znajduje się ok. 65 km od Du-
brownika, ok. 60 km od Medugorje, ok. 77 km 
od Mostaru i ok. 90 km od wyspy Korcula, co 
czyni go wymarzonym miejscem wypadowym 
do największych atrakcji Bałkanów. Atutem 
Neum jest również bliskość portu lotniczego 
w Dubrowniku - transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 1,5 godz. W pobliżu hotelu znajdują się 
liczne sklepiki, restauracje i kawiarnie.
Plaża
Obiekt oddalony jest od żwirowej plaży ok. 350 
m, na którą codziennie wozi naszych gości bez-
płatny bus hotelowy. Leżaki na plaży – płatne 
(ok. 2 EUR).

Do dyspozycji gości
Pięciopiętrowy obiekt wybudowany w  2012 
roku. Recepcja 24 godz., z przestronnym lob-
by z widokiem na morze, restauracja główna, 
restauracja a  la carte, do dyspozycji gości 2 
baseny wewnętrzny i zewnętrzny usytuowany 
na 6 piętrze obiektu, skąd rozciąga się piękny 
widok na Adriatyk, półwysep Peljesac i  całą 
Neumską Riwierę, bar przy basenie z tarasem 
słonecznym, leżaki przy basenie bezpłatne dla 
gości hotelowych, siłownia, sauna, sala fitness, 
1 sala konferencyjno-biznesowa, sklep z pamiąt-
kami, market, parking. 
Hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
Hotel posiada 58 komfortowo i nowocześnie 
urządzonych pokoi z balkonami i  łazienkami 

(prysznic) oraz suszarką do włosów. Pokoje 
wyposażone są w klimatyzację, minibar, tele-
fon oraz telewizor LCD z dostępem do kanałów 
telewizji satelitarnej.
Wyżywienie
Wyżywienie w formie bufetu: śniadania (06:30-
09:00) i obiadokolacje (18:00-21:00).
Rozrywki:
Dla każdej grupy organizujemy wieczorek dal-
matyński z muzyką na żywo (w cenie wycieczki), 
dla naszych gości bezpłatny poczęstunek oraz 
wino i rakija bez ograniczeń.
Internet
Na terenie całego obiektu Internet Wi-Fi - bez-
płatny.
www.hotel-jadran-neum.com

CENA OD

1730 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

Adria Beach 
***+

od 770 zł

Aminess Grand Azure 
****+

od 1130 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: CPO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1870 3799

Maj od 1730 3570

Czerwiec od 1830 3599

Lipiec od 2120 4270

Sierpień od 1870 4020

Wrzesień od 1849 3899

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 

Dopłata za pok. 1 os. od 419 

Pełna oferta wycieczek po Bałkanach 
z przedłużeniem pobytu w Chorwacji 
lub Bośni dostępna na R.pl

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)! 
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot na Bałkany samolotem czarte-
rowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pi-
lotem transferowym, transfer do hotel & Villas 
Plat, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zapraszamy na zwie-
dzanie Dubrownika (UNESCO) jednego z naj-
piękniejszych miast basenu Morza Śródziemne-
go, nie bez przyczyny zwanego Perłą Adriatyku. 

Dostępu do miasta przez wieki broniły potężne 
mury obronne zachowane do dziś oraz patron 
miasta święty Błażej. Przewodnik zabierze nas 
na niezwykły spacer kamiennymi ulicami, pod-
czas którego zobaczymy m.in. katedrę Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, klasztor fran-
ciszkanów z przełomu XIV i XV wieku, Muzeum 
Apteki, pałac Sponza i pałac Rektorów, a także 
dowiemy się co miał wspólnego z Dubrowni-
kiem król Ryszard Lwie Serce, Robin Hood czy 
też bohaterowie serialu „Gra o tron” i „Gwiezdne 
wojny”. Dla chętnych rejs statkiem wokół murów 
Dubrownika (dodatkowo płatne). Czas wolny na 
indywidualne zwiedzanie, proponujemy spacer 
po murach obronnych, dubrownickie muzea: 

historyczne, archeologiczne, etnograficzne, 
morskie, Galerię Sztuki Dubrownika, czy też 
wjazd kolejką na punkt widokowy na wzgórzu 
Srđ, skąd rozciąga się zapierający dech w pier-
siach widok na stare miasto i Adriatyk. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się na wy-
cieczkę do Bośni i Hercegowiny, malowniczą 
górską trasą przejedziemy do Blagaju, jednego 
z najbardziej mistycznych miejsc w Bośni, gdzie 
sułtan, urzeczony pięknem tego miejsca, roz-
kazał wykuć w skale tekiję, czyli dom derwiszy. 
Obecnie Blagaj to niewielkie miasteczko, słyną-
ce z wyjątkowych źródeł rzeki Buny oraz tekke 
lub tekija czyli klasztoru derwiszy. Klasztor wy-
budowany w XV wieku uchodzi za jeden z naj-
piękniejszych i najciekawszych obiektów w ca-
łej Bośni i Hercegowinie. Malowniczo położony 
u stóp groty, z której tryska na powierzchnię 
rzeka. Jest to jedne z największych w Europie 
wywierzysk krasowych. Następnie przejedziemy 
do Mostaru, gdzie zwiedzimy zabytkowe cen-
trum, przejdziemy Starym Mostem - symbolem 
miasta (wpisanym na listę UNESCO). Most ten, 
zbudowany w XVI w. przez tureckiego sułtana, 
jest jedną z najbardziej znanych budowli na 
Bałkanach. Zburzony podczas wojny, później 
odbudowany, obecnie znowu łączy obie strony 
miasta. Odwiedzimy meczet Koski Mehmed-
-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Kujundžiluk 
(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje 
z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają 
głosy muezinów wzywających do modlitwy). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 4  Po śniadaniu dzień wolny na kąpiele 
morskie i słoneczne. Po kolacji zapraszamy na 
rejs statkiem do Dubrownika. Czekają nas nie-
zapomniane widoki na Adriatyk, zachód słońca 
z potężnymi murami dubrownickimi i tajemni-
czą wysepką Lokrum w tle. Zacumujemy w du-
brownickim porcie, czas wolny w starym mie-
ście, podczas którego będzie można podziwiać 
perłę Adriatyku - Dubrownik w nocnej odsłonie. 
Powrót do hotelu. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd na Półwysep 
Pelješac w kierunku wyspy Korcula, po drodze 
widoki na Zatokę Stońską słynącą z hodowli 
małż i ostryg. Zatrzymamy się w Stonie, chęt-
nych zapraszamy na spacer po malowniczych 
murach Stonu, zwanych „europejskim Chiń-
skim murem”. Mury budowane były od XIV w. 
przez Republikę Dubrownicką, a miały chronić 
bardzo cennych dla Republiki salin, w których 
uzyskiwano sól przez odparowywanie morskiej 
wody. Przejazd przez półwysep słynący z winnic 
i gajów oliwnych. Krótka przeprawa statkiem na 
wyspę, zwiedzanie Korčuli - rodzinnego miasta 
słynnego podróżnika Marco Polo, gdzie zoba-
czymy m.in. pozostałości domu rodzinnego 
Marco Polo, mury obronne z XIV-XV w., gotyc-
ko-renesansowa katedrę św. Marka, pałace Ar-
neri i Gabrielis. Korčula bywa nazywana ,,małym 
Dubrownikiem’’, mimo innej skali jest nie mniej 
urocza. Czas wolny, powrót na ląd. W drodze po-
wrotnej zatrzymamy się w jednej z winiarni, aby 
spróbować doskonałych win z Pelješca. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy ma-

W programie: Dubrownik w blasku słońca i księżyca • Mury dubrownickie i tajemnicza wyspa Lokrum • Perły Czarnogóry – Budva, Kotor, Perast 

• Mistyczny Blagaj i orientalny Mostar • Korczula – rodzinne miasto Marco Polo • Pelješac – winnice i gaje oliwne • Ston – średniowieczne 
mury, saliny i słynne owoce morza • 7 noclegów w pokojach z bezpośrednim widokiem na morze
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Chorwacji lub Bośni

Dalmacja bez pośpiechu

CZARNOGÓRA

Serbia

BOŚNIA
I HERCEGOWINA

Kotor Budva
Dubrovnik

StonKorcula

Mostar

Blagaj

Albania

Włochy

Węgry

CHORWACJA

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

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
dni

lub
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Europa Bałkany

lowniczą trasą widokową wzdłuż Adriatyku do 
Czarnogóry, gdzie zobaczymy najpiękniejsze 
miasta czarnogórskiego wybrzeża Kotor i Bu-
dvę. Najpierw zobaczymy Budvę, obecnie naj-
nowocześniejszy kurortu Czarnogóry. Spacer po 
urokliwej starówce, którego historia sięga cza-
sów starożytnych, czas wolny. Następnie udamy 
się na zwiedzanie Kotoru, którego historyczne 
centrum zostało wpisane na listę UNESCO. Mia-
sto położone jest u podnóża masywu Lovćen, 
którego strome zbocza schodzą wprost do 
Adriatyku. Urzekająca okolica Boki Kotorskiej 
przypomina norweskie fiordy. W  programie 
m.in. katedra św. Trifona, wieża zegarowa z XVII 
w, cerkiew św. Nikoli. Dzień w Czarnogórze za-
kończymy wizytą na wyspie Matki Bożej na 
Skale, gdzie zobaczymy barokowe sanktuarium 

i cudowne widoki na Bokę Kotorską. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu dzień wolny, czas na 
plażowanie. Dla chętnych wycieczka fakulta-
tywna (dodatkowo płatna …) - rejs statkiem 
fish piknik na archipelag malowniczych wysp 
Elafickich, gdzie swoje wille budowali niegdyś 
bogaci patrycjusze dubrowniccy. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: 
• dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu przejazd do wybranego hotelu i pobyt, 
a 15 dnia wylot do Polski, 
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 

może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy, ramion (wejście do cerkwi/meczetu/
kościoła). 
HOTELE
Hotel & Villas Plat w Plat 7 rozpoczętych dób 
hotelowych.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Chorwacji lub Bośni. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji 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, śniadania, obiadokolacje, opie-
kę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Chorwacji, Czarnogórze lub Neum) oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w całym programie (łącznie z sys-
temem Tour Guide, bez opłaty klimatycznej) - 
105 EUR/os, płatne u pilota na miejscu.

Wszystkie pokoje posiadają bezpośredni widok na morze! Polecamy ze względu na dobre położenie 
- idealna baza wypadowa do zwiedzania najciekawszych miejsc w Czarnogórze, w bliskiej odległości 
znajduje się Kotor i Perast. W ostatnich dwóch latach obiekt był poddany renowacji, a także rozbudował 
wyżywienie.

Hotel & Villas Plat – Plat +
Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel leży w  miejscowości Plat, nad zatoką 
Župa Dubrovačka, w południowej Dalmacji. Jest 
to piękne i zaciszne miejsce, idealne dla osób 
szukających spokojnego wypoczynku. Znajduje 
się tu kameralna plaża w zatoczce, w otoczeniu 
przyrody. Warto wybrać się do położonego nie-
daleko Dubrownika (ok. 10 km) aby zobaczyć 
cenne zabytki wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Plat jest również idealnym 
miejscem wypadowym do zwiedzania Czarno-
góry, np. Kotoru. Hotel usytuowany jest ok. 1 km 

od głównej drogi. Lotnisko znajduje się ok. 9 km 
od hotelu, transfer trwa ok. 20 min.
Plaża
Wokół obiektu zlokalizowanych jest kilka zróżni-
cowanych żwirowo-kamienistych plaż. Począw-
szy od niewielkich, kameralnych i schowanych 
w uroczych zatoczkach, aż po szerokie, tętniące 
życiem plaże, na których można wypożyczyć 
sprzęt wodny, czy skorzystać z ofert beach ba-
rów (dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, duży basen i brodzik dla 

dzieci, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami, bar, restauracja, ogród, przecho-
walnia bagażu, plac zabaw dla dzieci, parking, 
bankomat, dodatkowo płatne: pralnia, fryzjer.
Pokoje
Pokoje, z których będą korzystać Klienci Rain-
bow znajdują się w Villi Eva. Budynek Villi Eva 
znajduje się w pierwszej linii brzegowej. Pokoje 
standardowe dwu- i trzyosobowe z widokiem 
na morze, wyposażone w klimatyzację, łazienkę 
z WC, prysznicem lub wanną i suszarką do wło-
sów, balkon, TV-sat i lodówkę.
Wyżywienie
HB – śniadania (07:00 – 09:30), obiadokolacje 
(19:00 – 21:00) w formie bufetu. Do posiłków 
nielimitowane napoje (piwo, wino).
Internet
Wi-Fi bezpłatne w restauracji hotelowej oraz 
przy recepcji.

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

Sunce (Gradac) 
***+

od 699 zł

Adria Beach 
***+

od 799 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1899 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1899 4049

Lipiec od 2130 4520

Sierpień od 2049 4130

Wrzesień od 1949 3899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 

Dopłata za pok. 1 os. od 981 

Kod imprezy: CRP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Chorwacja Hotele na Korculi do imprez CTS, CTK, CHG, CTC, CPO, CRP

Położenie
Hotel położony jest w cichej zatoce, ok. 3 km od centrum Starego 
Miasta Korčula, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje 
itp. (do centrum można dojść promenadą lub skorzystać z wodnej 
taksówki). W odległości ok. 300 m. od hotelu znajduje się przy-
stanek autobusu komunikacji miejskiej, którym można dostać się 
do Starego Miasta Korčula. Najbliższy sklep znajduje się ok. 50m. 
od hotelu. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. 30 min.
Plaża
W pobliżu hotelu znajdują się dwie piaszczysto-żwirowe plaże. 

Najbliższa leży w odległości ok. 70 m od hotelu. Możliwość wypo-
życzenia leżaków i parasoli za dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja hotelowa, 2 restauracje a la carte, cztery 
bary, 2 bary w basenie, tawerna na plaży, dwa baseny zewnętrz-
ne, taxi wodne przy plaży (płatne).
Pokoje
Hotel posiada 177 wygodnych i nowoczesnych pokoi. Każdy posia-
da łazienkę z prysznicem lub wanną, telefon, sejf (bezpłatny), TV-
-sat, indywidualnie sterowaną klimatyzację i balkon. Hotel oferuje:

Pokój standardowy- o pow. 18-20 m2.
Pokój rodzinny– o pow. 31-36 m2 - dwupomieszczeniowy.
Pokój superior– o pow. 23-27 m2.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, minigolf (płatny, ok 
3 EUR/godzina), wypożyczalnia kajaków i łódek na plaży (płatne), 
mini klub, plac zabaw dla dzieci, ściana wspinaczkowa dla dzie-
ci, mini ogród botaniczny, wypożyczalnia rowerów (płatna ok. 
6 EUR/godzina), wieczory tematyczne, 2 korty tenisowe (płatne 
ok 7 EUR/godzina). Hotel prowadzi animacje dla dzieci w mini 
klubie dla grup wiekowych 4-7 i 8-14, warsztaty tematyczne dla 
dzieci, fitness na świeżym powietrzu.
Internet
Darmowy dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Położenie
Hotel położony przy spokojnej zatoce Plitvine, oddalony od cen-
trum o ok. 2,5 km (możliwy dojazd taksówką wodną - cena ok. 
1,5 EUR/1 strona lub spacerem wzdłuż brzegu ok. 30 min.). Trans-
fer z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus komunikacji 
miejskiej znajduje się w centrum Vela Luki. 
Plaża
Hotel usytuowany ok. 50 m od żwirowej plaży, w zatoce Plitvine. 
Leżaki - płatne (ok. 6-7 EUR/komplet: 2 leżaki, parasol).

Do dyspozycji gości
Hotel remontowany na przełomie 2016/2017 r.(Ogólnodostepne 
części hotelu, tj. restauracja, recepcja i taras zewnętrzny przy re-
stauracji). Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja 
główna, sala konferencyjna, basen zewnętrzny oraz brodzik dla 
dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny z leżakami i parasolami - 
bezpłatne, plac zabaw dla dzieci, bilard (dodatkowo płatny). Na te-
renie hotelu znajduje się kantor. Hotel dysponuje własnym parkin-
giem (bezpłatny) - nie gwarantujemy dostępności wolnych miejsc.

Pokoje
Hotel posiada 125 funkcjonalnie i wygodnie urządzonych pokoi 
wyposażonych w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefon, klimatyzację (centralnie sterowaną, bez-
płatnie), Istnieje możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy 
oraz możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie 
(ok. 5 EUR/dzień). Hotel oferuje:
Pokój standardowy– ok. 16 m2, z widokiem od strony gór, z bal-
konem, z łóżkiem podwójnym lub pojedynczymi
Pokój standardowy z widokiem na morze - ok. 16 m2, z balkonem, 
z łóżkiem podwójnym lub pojedynczymi
Pokój ekonomiczny - ok. 16 m2; pokoje typu economy mają 
skromniejsze wyposażenie oraz nie posiadają balkonu.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive zawierająca: śniadania (07:00-9:30), lunch 
(12:30-14:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bogatego 
bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne 
w barze All Inclusive (10:00-22:00). Dodatkowo o godz. 16:00 
podawane będą ciastka lub owoce, kawa i herbata.
Program sportowy i animacyjny
Plac zabaw dla dzieci, bilard, dodatkowo w ramach All Inclusive 
możliwość korzystania bezpłatnie: z kortów tenisowych, tenisa 
stołowego oraz boiska do siatkówki.
Internet
Bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
Kategoria lokalna: ***
www.humhotels.hr

Port 9 – Korcula +

Gorąco polecamy ten nowoczesny, designerski hotel, oddany do użytku na przełomie maja/czerwca 2017. Oprócz doskonałych pokoi, 
ładnego, zielonego terenu, okalającego hotel skorzystacie Państwo z bliskości jednego z najpiękniejszych miast na Bałkanach. Stare Miasto 
Korcula posiada piękną zabudowę, kamienne uliczki, tradycyjne konoby i klimat, którego się nie zapomina. Zapraszamy!

Gorąco polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na spokojniejszą lokalizację, ładną plażę i wygodną opcję all inclusive. Świetna 
cena w stosunku do standardu oferowanych usług. Adria Beach to od lat najchętniej wybierany hotel w Chorwacji. Zapraszamy!

Adria Beach – Vela Luka +

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Chorwacja Hotele w Orebic i Gradacu do imprez CTS, CTK, CHG, CTC, CPO, CRP

Położenie
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej. Widok z hotelu roz-
pościera się na urokliwe stare miasto Korcula. Oddalony o ok. 1 km 
od centrum Orebića, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restau-
racje itp. (dojście promenadą). Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3 godz. W odległości ok. 1 km od hotelu (w centrum Orebića) 
znajduje się przystanek autobusu komunikacji miejskiej, z którego 
można dostać się do innych miasteczek wybrzeża.
Plaża
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 

plaży - płatne (ok. 40 HRK/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby 24 - godz., przechowalnia bagażu (bezpłatna), 
klimatyzowana restauracja główna (dostępne bezpłatne krze-
sełka dla dzieci), drink bar, bar przy basenie, duży basen oraz 
brodzik dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny, leżaki i para-
sole przy basenie - bezpłatne, brak ręczników kąpielowych, hotel 
akceptuje karty kredytowe. Na terenie hotelu znajduje się kantor.
Pokoje
Hotel posiada 184 elegancko urządzonych pokoi 2 -sobowych 

(w pokojach z widokiem na morze - możliwość 1 dostawki w for-
mie rozkładanego fotela, w pokojach z widokiem na ogród - brak 
możliwości dostawek, nie można tu również wstawić łóżeczka 
dla dziecka, łóżka tylko małżeńskie), z  łazienkami (suszarka 
do włosów) i balkonami francuskimi. W pokojach znajdują się: 
TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), lodówka (bezpłatna), mini bar 
(dodatkowo płatny), klimatyzacja (centralnie sterowana, bezpłat-
na). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne i na zamówienie 
(w momencie dokonywania rezerwacji).
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. W trakcie trwania 
posiłków serwowane są bez ograniczeń napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe: lokalne piwo i wino. Uwaga! W barze hotelowym 
przy recepcji All Inclusive light nie obowiązuje.
Program sportowy i animacyjny
W wybrane dni tygodnia (3 - 4 x w tygodniu) program anima-
cyjny dla dzieci i dorosłych (gry i zabawy, mini disco, badminton, 
aerobik, gra w kule tzw. boccia itp.). 2, 3 x w tygodniu hotel or-
ganizuje wieczory z muzyką na żywo. Dostępny jest również mini 
klub dla dzieci. W miejscowości Perna (oddalonej o ok. 3 km) 
znajduje się centrum nurkowe. Istnieje możliwość korzystania 
z kortów tenisowych w hotelu Bellevue oddalonym o ok. 500 m 
(dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) in-
ternet Wi-Fi - bezpłatny, kącik internetowy - dodatkowo płatny 
(ok. 20 HRK/30 min.).
www.grandhotelorebic.com

Aminess Grand Azure – Orebic +

Ekskluzywny obiekt, idealny nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Świetnie usytuowany w lesie piniowym i przy plaży. Godny 
polecenia ze względu na wysoki standard usług. Lokalizacja sprzyja wypadom do Dubrovnika, Mostaru czy na pobliską Korculę. Hotel 
wysoko oceniany przez naszych stałych Klientów.

Położenie
Hotel położony w Środkowej Dalmacji, na Riwierze Makarskiej, 
w znanym kurorcie wakacyjnym Gradac. Miejscowość, która była 
kiedyś wioską rybacką ma do zaoferowania przepiękną, zatokową 
plażę i tak jak cała Riwiera Makarska słynie z połączenia majesta-
tycznych gór pasma Biokovo i błękitnego, nieskazitelnie czystego 
morza, a w samym Gradacu możemy napawać się widokiem na 
wyspy Hvar i półwysep Pelješac. Różne imprezy sportowe i kul-
turalne, kafejki nad samym morzem, możliwość zorganizowania 
wycieczek na okoliczne wyspy, do Splitu, Dubrownika, Mostaru 

czy Medjugorje, liczne górskie trasy piesze i rowerowe zapewne 
umilą pobyt Gości. W odległości ok. 500 m od hotelu znajduje się 
przystanek autobusowy komunikacji międzymiastowej. Transfer 
z lotniska w Dubrowniku do hotelu trwa ok. 3 godz. 
Plaża
Hotel znajduje sie bezpośrednio przy bardzo ładnej, długiej, zato-
kowej plaży. Plaża jest żwirkowa (drobne, białe kamyki, otoczaki) 
i posiada łagodne zejście do wody. Przejście do plaży prowadzi 
przez nadmorską promenadę. Leżaki i parasole na plaży dodat-
kowo płatne ok 25 HRK/leżak.

Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, lobby, restauracja serwująca dania 
kuchni dalmatyńskiej i międzynarodowej (stoliki zarówno we-
wnątrz budynku oraz w ogrodzie), bar, basen i brodzik dla dzieci, 
taras słoneczny, ogród palmowy, leżaki i parasole przy basenie, 
parking.
Pokoje
Hotel posiada 3 rodzaje pokoi:
- standardowe z widokiem na morze i balkonem (możliwość 1 do-
stawki dla dziecka lub os. dorosłej)
- standardowe z widokiem na ogród (możliwość 1 dostawki dla 
dziecka lub osoby dorosłej)
- apartamenty 3+1 z widokiem na morze
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z WC, TV-sat, małą lodówkę 
oraz klimatyzację. Apartamenty są większe od pokoi standardo-
wych i posiadają balkon.
Wyżywienie
All inclusive Light: Śniadania (07:00-09:00), lunche (12:00-13:30) 
i kolacje (19:00-21:00) w postaci bufetu. Do wyboru 2 zupy, dania 
główne (mięso, ryba, makaron lub risotto, bufet sałatkowy, deser. 
W trakcie lunchu i obiadokolacji będą serwowane napoje bezal-
koholowe nielimitowane (z automatu) oraz alkoholowe (piwo 0,5 
l lub wino 0,3 l)/os lub sok (0,5l).
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne przy plaży /dodatkowo płatne/
Internet
WIFI w cenie imprezy

Sunce – Gradac 
Hotel Sunce wyróżnia sie przede wszystkim doskonałym położeniem, w pierwszej linii brzegowej, w samym centrum Gradaca, przy plaży oraz 
urokliwej promenadzie. Ze względu na długoletnią współpracę z właścicielem obiektu, Rainbow posiada pokoje na wyłączność, w najlepszej 
cenie oferowanej w tej okolicy. To doskonałe miejsce do spędzenia niedrogich, uroczych wakacji z całą rodziną.

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ****



190

Chorwacja Hotele na Riwierze Makarskiej do imprez CTS, CTK, CHG, CTC, CPO, CRP

Położenie
Drvenik, w którym znajduje się hotel Ivando, jest atrakcyjnym 
turystycznym miasteczkiem, położonym pomiędzy stromymi 
zboczami góry Biokovo a przepięknym wybrzeżem Makarskiej 
Riwiery. Miasto rozlokowało się w dwóch zatokach: Gornja Vala 
i Donja Vala. Hotel znajduje się w zatoce Gornja Vala, natomiast 
w części Donja Vala jest przystań promowa, z której, kilka razy 
dzienne odpływa prom na Wyspę Hvar. W pobliżu hotelu, przy 
plaży znajduje się promenada z kawiarniami i restauracjami. 
Drvenik położony jest w połowie drogi między Splitem a Du-

brownikiem. Transfer z lotniska w Dubrowniku trwa ok 3 – 3,5 
godziny. 
Plaża
Hotel znajduje się ok 50 m od żwirkowej plaży, częściowo zacie-
nionej przez drzewa piniowe. Łagodne zejście do wody. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.
Pokoje
Komfortowo i ze smakiem urządzone, nowe pokoje dwuosobowe, 
z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka. Pokoje 
rozmieszczone w budynku głównym z restauracją, oraz budyn-

ku bocznym, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV-SAT, 
lodówkę, sejf.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja i winda w budynku głównym. Hotel dys-
ponuje własnym parkingiem (bezpłatny) - nie gwarantujemy 
dostępności wolnych miejsc.
Wyżywienie
Śniadania w postaci bogatego bufetu. Kolacje: bufet sałatkowy 
oraz wybór dania głównego z 3 propozycji. Do kolacji napoje bez-
alkoholowe bez limitu oraz 1 napój alkoholowy (piwo lub wino).
Program sportowy i animacyjny
W Drveniku można uprawiać można sporty wodne (rowerki 
wodne, motorówki, narty wodne czy skutery), dodatkowo płat-
ne. W pobliżu są również boiska do koszykówki czy piłki nożnej.
Internet
Internet WiFi - bezpłatny

Położenie
Hotel Nano to obiekt położony w Drveniku - kurorcie położonym 
30 km na południe od słynnego centrum turystycznego Makar-
ska. Miasto przyciąga turystów długimi plażami, krystalicznie czy-
stą wodą, lasem sosnowym, nadmorską promenadą, i tradycyjną 
kuchnią dalmatyńską. Pomimo spokojnej lokalizacji, Drvenik jest 
dobrze skomunikowany z wyspą Hvar. Transfer z lotniska w Du-
browniku trwa ok. 3 h-3,5 h. 
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy kamienisto-żwirkowej plaży, 

częściowo zacienionej przez drzewa piniowe. Łagodne zejście do 
wody. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda i restauracja w budynku głównym. Basen (kryty, 
z rozsuwana ścianą boczną na zewnętrzny taras słoneczny). Przy 
hotelu znajduje się parking (5 EUR/dzień) - nie gwarantujemy 
dostępności wolnych miejsc.
Pokoje
W swojej ofercie posiadamy bardzo ładne pokoje standardowe 3* 
położone od strony morza i 4* (nowe, bardzo nowoczesne, z no-

wym wyposażeniem, położone w drugim budynku od morza). 
Przestronne pokoje dwuosobowe (z możliwością jednej dostawki 
w postaci rozkładanego fotela lub sofy), wyposażone są w ła-
zienkę, balkon lub taras, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
suszarkę. Pokoje rodzinne (3*) przeznaczone są dla maksymalnie 
4 osób i położone są od strony morza.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w postaci bufetu. Do kolacji napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (słodkie napoje, herbata, kawa filtrowana, piwo, 
wino) wliczone w cenę.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatnie

Ivando – Drvenik 
Nowy, nowoczesny, bardzo gustownie urządzony hotel. Obiekt doskonale prowadzony przez rodzinę posiada również świetną tawernę przy 
plaży, w której serwuje najlepsze owoce morza w okolicy. Ambicją właścicieli jest najwyższa jakość i zadowolenie Klienta. Warte uwagi: 
napoje do kolacji w cenie imprezy. Polecamy!

Hotel Nano – Drvenik 
Zdecydowanie polecamy, szczególnie pokoje 4*, których wyposażenie spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Jednak 
największą zaletą obiektu jest jego położenie, przy plaży i promenadzie oraz znakomita obsługa.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***/****
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Chorwacja Hotele w okolicach Dubrownika do imprez CTS, CTK, CHG, CTC, CPO, CRP

Położenie
Świeżo wyremontowany (otwarty w czerwcu 2018) hotel Osmine 
położony jest w niewielkiej, uroczej miejscowości Slano, nieda-
leko Dubrownika (ok. 25 km). Miejsce to zostało skolonizowane 
w starożytności i szczyci się licznymi zabytkami kulturalnymi 
i historycznymi, w tym rzymskimi sarkofagami z V wieku, klasz-
torem franciszkanów i kościołem z XIV wieku. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1 godz. 
Plaża
Piaszczysto -żwirowa plaża z łagodnym zejściem do wody. Do 

plaży należy zjechać windą, a następnie zejść po kilku stopniach.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda w budynku głównym, taras, basen (z wodą 
morską), restauracja główna, 2 bary, sklep z pamiątkami. Leżaki 
i parasole przy basenie. Hotel dysponuje własnym parkingiem 
(bezpłatny) - nie gwarantujemy dostępności wolnych miejsc.
Pokoje
Hotel posiada 183 świeżo wyremontowane pokoje rozlokowane 
w 2 budynkach połączonych przejściem podziemnym. W naszej 
ofercie posiadamy pokoje z widokiem na morze, które posiadają 

łazienkę, balkon, klimatyzacja (indywidualnie sterowana), TV-sat, 
sejf, minibar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w formie 
bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i  napoje bezalkoholowe 
(10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: koszykówka, bilard, boccia, rowery, kajaki, rowery 
wodne, tenis stołowy, siłownia (dodatkowo płatna), siatkówka, 
gimnastyka w wodzie, surfing (z uprawnieniami), tenis (oświe-
tlenie i sprzęt za opłatą). Za dodatkową opłatą: fitness, jacuzzi, 
masaże, łaźnia turecka i fińska, zabiegi pielęgnacyjne.
Internet
Wi-Fi bezpłatne we wszystkich pokojach.

Osmine – Slano +

Hotel wart szczególnej uwagi co najmniej z trzech powodów: jest świeżo po całkowitej przebudowie w 2018 roku, bogate all inclusive, jest 
położony blisko magicznego miasta, jakim jest Dubrovnik. Plus dodajemy za bardzo dobre opinie Klientów.

Położenie
Hotel położony jest w niewielkiej, uroczej miejscowości Slano, 
niedaleko Dubrownika (ok. 25 km). Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 1 godz. Przystanek autobusowy znajduje się przy hotelu, 
codzienne połączenia z Dubrownikiem.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-
-żwirowej, prywatnej plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w 2008 r. Recepcja 24 - godz. z lobby, 

z dużym reprezentacyjnym hallem, sklepikiem z pamiątkami, 
przechowalnią bagażu (bezpłatna), klimatyzowaną restauracją 
główną z tarasem (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), 
restauracją a’la carte serwującą dania kuchni międzynarodowej 
i śródziemnomorskiej, piano barem i barem przy basenie oraz 
plaży, basenem wewnętrznym (słodka woda) oraz dużym base-
nem zewnętrznym (woda morska) z tarasem słonecznym, leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki plażowe (bezpłatnie), 
plac zabaw dla dzieci na plaży. W hotelu salon piękności i pralnia, 
w pobliżu bankomat i minimarket. Hotel akceptuje karty płatnicze.

Pokoje
Hotel posiada 241 nowocześnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy) z balkonami 
i łazienkami (suszarka do włosów). W pokojach znajdują się: TV-
-sat, mini bar (dodatkowo płatny), klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, bezpłatnie), telefon, sejf (bezpłatny). Istnieje możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie). Dostępny 
jest również room service (06:00-24:00).
Wyżywienie
Śniadania (6:30-10:00) i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie 
bogatego bufetu. Podczas kolacji obowiązuje strój formalny, 
długie spodnie, buty nie plażowe.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji. Hotel organizuje 1 x w tygodniu kolację galową 
z muzyką na żywo. Dodatkowo w hotelu night club z dyskoteką 
oraz SPA na wysokim poziomie: zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 
manicure i pedicure, depilacja, różnego rodzaju masaże, łaźnia 
turecka, sauna tradycyjna i sauna fińska (korzystanie ze SPA do-
datkowo płatne) oraz przy plaży teren do siatkówki plażowej. Na 
terenie obiektu: 3 korty tenisowe, wielofunkcyjne boisko sporto-
we (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny w całym obiekcie.

Luksusowy i wyjątkowy hotel, wspaniale położony, blisko Dubrownika. Polecamy parom chcącym pobyć w romantycznym miejscu oraz 
wszystkim Klientom, którzy szukają wysokiego standardu. Wiele rozrywek w obrębie hotelu gwarantuje maksimum komfortu oraz pełnię 
wypoczynku.

Admiral – Slano 
Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Podgoricy samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do hote-
lu, zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczy-
nek, obiadokolacja, nocleg w Barze lub okolicach.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu prze-
jazd na stację kolejową w Barze. Wsiądziemy 
do lokalnego pociągu, którym przejedziemy 
z  Baru do Kolasina (ok, 2  h). Jest to jeden 
z najpiękniejszych, górskich fragmentów trasy 
kolejowej powstałej w latach 70 XX w z Baru 
do Belgradu. Linia ta zwana jest „koleją snów”, 
ponieważ wiedzie przez malownicze tereny, 

a z okien pociągu obserwować można niesa-
mowitą czarnogórską przyrodę, m.in. Jezioro 
Szkoderskie i kanion rzeki Morača. Trasa wije 
się również tunelami - najdłuższy z  nich to 
Sozina (ponad 6 km) oraz mostami, miedzy 
innymi najdłuższym 500 m mostem nad rzeką 
Mala. Do roku 2001 był to najwyższy wiadukt 
kolejowy na świecie - 200 m. Baza najwyższe-
go z filarów ma powierzchnię większą niż kort 
tenisowy. Kolaśin to malowniczo położony czar-
nogórski kurort narciarski, który latem stanowi 
bazę wypadową dla pieszej turystki górskiej. 
Czyste, rześkie powietrze zachęca do spaceru. 
My przejdziemy się ze stacji kolejowej do cen-
trum miasta, gdzie będzie czas wolny na lunch, 

przechadzkę czy bezkonkurencyjną lokalna 
kawę po turecku. Pobliski Park Narodowy Bio-
gradska Gora zachwyca jednym z najstarszych 
chronionych obszarów leśnych na świecie oraz 
jeziorami polodowcowymi. Przespacerujemy 
się wokół jednego z nich leśną ścieżką (ok. 1h). 
Obiadokolacja. Nocleg w Sjenicy.
 Dzień 3  To będzie dzień niezapomnianych 
widoków! Sjenica zwana jest serbską Syberią, 
ze względu na temperatury jakie występują 
tam w zimie. My jesteśmy tu latem i to co nas tu 
przyciąga to cud przyrody - Kanion Rzeki Uvac. 
Po śniadaniu wjedziemy busami na punkt wi-
dokowy, skąd doskonale widać zjawiskowo 
uformowane meandry tej rzeki. Ten teren jest 

także głównym siedliskiem sępa białogłowego. 
Przejedziemy do Wyszegradu w Bośni i Herce-
gowinie - miasto rozsławił jugosłowiański nobli-
sta Ivo Andrić w swej powieści Most na Drinie, 
inspirowanej historią najsłynniejszego mostu na 
Bałkanach, zaprojektowanego przez mistrza Si-
nana (tego samego, który stworzył most w Mo-
starze) na rozkaz wielkiego wezyra Mehmeda 
Paszy Sokolovicia. Most jest obecnie wpisany 
na listę UNESCO. Czas wolny w Andrićgradzie 
- kamiennym mieście - realizacji pomysłu reży-
sera Emira Kusturicy, który chciał w ten sposób 
upamiętnić autora powieści. Dla chętnych ok 
30 min widokowy rejs po rzece Drinie. W trak-
cie rejsu statki przepływają przez jeden z 11 łu-

W programie: kolej snów - Bałkany widziane z okien pociągu - niesamowite widoki: tunele, kaniony, mosty• Sjenica - serbska Syberia 

• most na Drinie i Bajina Basta • Świat wg Kusturicy - Mokra Gora • monastyr Ostrog • Kotor i słynne fiordy • aktywnie nad rzeką Tara 
- zjazd kolejką tyrolską
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Czarnogórze
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ków mostu Sokolovicia (płatne dodatkowo ok. 
10 e).Wrócimy do Serbii, i serpentynami przez 
malowniczy Park Narodowy Tara przejedziemy 
do miejscowości Bajina Baśta, gdzie zachwyci 
nas bajeczny widok na domek zbudowany na 
skale pośrodku nurtu rzeki Drina. Magiczny i ro-
mantyczny, przyciąga miłośników piękna z ca-
łego świata. Ma rzeszę zwolenników, którzy gdy 
tylko wartki, wysoki nurt rzeki zniszczy chatkę, 
natychmiast ją odbudowują. Przejazd do Mokrej 
Gory. Zakwaterowanie w hotelu, w zabytkowych 
budynkach stacji kolejowej należącej do Kolei 
Serbskich lub w Bajina Baśta. Obiadokolacja.
 Dzień 4  Śniadanie. Przejażdżka zabytkową 
kolejką wąskotorową (ok. 2h), zwaną Szargań-
ska Osmica. Trasa prowadzi przez 22 tunele, 
5 mostów i pokonuje różnicę poziomów około 
300 metrów na całkowitej długości 15 km. Po 
drodze pociąg zatrzymuje się w  ciekawych 
widokowo miejscach, między innymi na stacji 
Golubici, zbudowanej specjalnie na potrzeby 
filmu Emira Kusturicy „Życie jest cudem”. Wi-
zyta w wiosce-skansenie słynnego serbskiego 
filmowca Emira Kusturicy na wzgórzu Meczav-
nik. Zabytkowe obiekty zostały przeniesione 
z okolicznych wiosek i ustawione wzdłuż uliczek 
wykładanych starymi podkładami kolejowymi. 
Urocze, drewniane domy, cerkiew z dzwonnicą, 
restauracje, bank, sklepy, łaźnia turecka, więzie-
nie, biblioteka, galeria oraz liczne gadżety prosto 
z planu filmowego, np. czarna wołga, czy różo-
wy cadilac. Swoje ulice mają tu Fellini, Bergman, 
czy Bruce Lee. Przejazd w kierunku Czarnogóry. 
Obiadokolacja. Nocleg w Żabljaku lub okolicach. 
 Dzień 5  Po śniadaniu ze stolicy czarnogór-
skich gór i Parku Narodowego Durmitor przej-
dziemy nad jezioro Czarne, najgłębsze w tym 
regionie i składające się z dwóch akwenów po-

łączonych przesmykiem. Będzie czas na spacer 
i obcowanie z przyrodą. W tym samym Parku 
Narodowym płynie rzeka Tara, która tworzy 
przełom płynąc wąską i głęboką doliną. Jest to 
najgłębszy w Europie i jeden z najgłębszych na 
świecie kanion. Jest też wyjątkowo malowniczy. 
Będziemy mieli okazje oglądać go z mostu (dla 
chętnych możliwość skorzystania z kolejki ty-
rolskiej (zjazd na linie w uprzęży)– dodatkowo 
płatne ok. 20 EUR/os.), który łączy oddalone 
od siebie o prawie 400 m dwie ściany wąwozu 
i wznosi się swą pięciołukową konstrukcją na 
wysokość 150 m. Następnie zwiedzimy ciekawy 
monastyr Ostrog. Z daleka sprawia wrażenie 
wykutego wysoko w  skale. Faktycznie skała 
jest częścią jednej z cerkwi. Monastyr pocho-
dzi z XVII w, wewnątrz można podziwiać freski 
z tego okresu. Przejazd na wybrzeże. Obiado-
kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu cały dzień poświęci-
my Czarnogórze i jej największym atrakcjom. 
Rozpoczniemy od Kotoru, którego historyczne 
centrum wpisane jest na listę UNESCO. To por-
towe miasto, malowniczo położone u podnóża 
masywu Lovćen. Okolica przypomina norwe-
skie krajobrazy i jest określana jako położony 
najdalej na południe fiord Europy. Jest to 
region wyjątkowego przyrodniczego piękna, 
gdzie strome zbocza gór opadają ku morzu. 
W programie m.in. Katedra św. Trifona i sym-
bol miasta - wieża zegarowa z XVII w. Przejazd 
słynnymi serpentynami, z których zobaczymy 
niezapomniane widoki na Kotor, Bokę Kotorską 
i Adriatyk. Dojazd do Njeguszy, niewielkiej wio-
ski położonej w podnóża masywu Lovćen. Jest 
to miejsce narodzin przedstawicieli z dynastii 
Petrović, obecnie miejsce słynie z  produkcji 
sera i suszonej szynki, której możemy skosz-

tować w trakcie degustacji. Następnie udamy 
się do Cetiny, historycznej stolicy Czarnogóry. 
Najbardziej okazałym budynkiem w mieście jest 
Muzeum Króla NIkoli, niegdyś pałac ostatniego 
króla, Mikołaja I Petrovicia. Dzień zakończymy 
wizytą w Budvie, najnowocześniejszym kurorcie 
Czarnogóry. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
 Dzień 7  Wypoczynek nad morzem lub dla 
chętnych fakultatywnie rejs po jednej z naj-
piękniejszych zatok południowej części Europy 
(UNESCO). Wypływamy z portu w Tivacie, po-
dziwiając luksusową marinę Porto Montenegro. 
Przepływać będziemy wzdłuż imponujących 
kotorskich W programie kąpiele w krystalicz-
nie czystym Adriatyku, Nasz statek odwiedzi 
również Herceg Novi, „miasto kwiatów”, wy-
różniające wśród innych miast wybrzeża śród-
ziemnomorską roślinnością m.in. drzewami 
cytrusowymi, cyprysami i palmami. Charakte-
rystyczna jest też mieszanka stylów architekto-
nicznych. Miasto ma 3 place, w tym Belavista, 
z którego roztacza się wspaniały widok na Bokę 
Kortorską, a nad miastem górują twierdze. Po 
zwiedzaniu miasteczka pożeglujemy w stronę 
portu w Tivacie, gdzie zakończymy naszą mor-
ską przygodę. W cenie rejsu lunch. (dodatkowo 
płatne ok, 40 EUR/os.). Obiadokolacja i nocleg
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: - dla Klientów pozostających na 
dodatkowy tydzień pobytu - przejazd do wy-
branego hotelu, a 15 dnia wylot do Polski, - dla 
Klientów powracających do Polski transfer na 
lotnisko, wylot samolotem czarterowym. 
HOTELE
Hotele **/ *** (część objazdowa, 7 noclegów). 
Pokoje: funkcjonalnie wyposażone, 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami 
i w większości z TV. Do dyspozycji gości: wszyst-

kie hotele posiadają recepcję, bar, restaurację. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Katego-
ria lokalna:**/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 
w Czarnogórze. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Podgoricy, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem, pociągiem lub busem, śniadania, 
obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków, wy-
cieczek fakultatywnych oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt biletów wstępu 
i systemu Tour Guide - ok. 98 EUR/os., płatne 
pilotowi na miejscu. Dodatkowa opłata, taksa 
klimatyczna - ok. 1,5 EUR/dzień/os. w zależności 
od położenia hotelu.

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

1730 zł

Otrant 
****

od 1099 zł

IBEROSTAR Bellevue 
****+

od 1599 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1830 3730

Czerwiec od 1949 3799

Lipiec od 1999 3930

Sierpień od 1999 3970

Wrzesień od 1730 3699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2230 

Dopłata za pok. 1 os. od 819 

Kod imprezy: CZP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Podgoricy samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do hote-
lu, zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczy-
nek, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień rozpoczniemy 
wizytą w Budvie, obecnie najatrakcyjniejszym 
kurorcie Czarnogóry. Zobaczymy budwańską 
starówkę z murami obronnymi z XV wieku, two-
rzącymi system fortyfikacji z bramami i wieżami. 
Stare Miasto to także wąskie uliczki, place i wiele 
zabytków. Przejedziemy nad Zatokę Kotorską. 
Jest to region wyjątkowego przyrodniczego 
piękna, który wraz z miastem Kotor malowniczo 
położonym u podnóża masywu Lovćen, gdzie 
strome zbocza gór opadają ku morzu, a kra-

jobrazy przypominają fiordy północy, został 
wpisany na Listę Dziedzictwa Przyrodniczego 
i  Kulturowego UNESCO. Zwiedzanie Kotoru, 
w programie m.in. Katedra św. Tripuna i symbol 
miasta - wieża zegarowa z XVII w. Zobaczymy 
również Perast, barokową perłę Boki Kotor-
skiej. Przepiękne, niewielkie miasteczko leżące 
u zboczy fiordu, słynące ze swojego bogactwa, 
architektury i mieszkańców - wyśmienitych że-
glarzy. Przepłyniemy na wyspę Matki Boskiej ze 
Skały, miejsca jak z pocztówek, a chętni zwiedzą 
Kościółek na wyspie, namacalny dowód potęgi 
niewielkiego Perastu. Powrót do hotelu.
 Dzień 3  Dziś przejedziemy słynnymi serpen-
tynami - zwanymi kotorskimi agrafkami - do 
Njeguszy, niewielkiej wioski położonej u pod-
nóża masywu Lovćen. Jest to miejsce narodzin 
przedstawicieli z dynastii Petrović, obecnie sły-

nie ono z produkcji sera i suszonej szynki, której 
możemy skosztować w trakcie degustacji.. Dalej 
udamy się do Cetinje, historycznej stolicy kraju. 
Najbardziej okazałym budynkiem w mieście jest 
Muzeum Króla NIkoli, niegdyś pałac ostatniego 
króla, Mikołaja I Petrovicia. Przejdziemy nad Je-
zioro Szkoderskie - jeden z parków narodowych 
Czarnogóry, największe jezioro na Bałkanach, 
przez które przebiega granica czarnogórsko-al-
bańska, przepięknie położone między pasmami 
górskimi Prokletije, Rumija, Lovćen. Jezioro sły-
nie z bogactwa ryb (m.in. węgorz, karp) i ptaków, 
wśród których najbardziej znanymi są pelikany, 
kormorany i czaple siwe. Dodatkowo dla chęt-
nych z miejscowości Virpazar udamy się na rejs 
widokowy po jeziorze, z możliwością kąpieli (do-
datkowo płatne 35 EUR/os.). Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do 
Starego Baru, miasta-brata włoskiego Bari. 
Zniszczony podczas trzęsienia ziemi w 1979 r. 
jest w tej chwili jednym wielkim stanowiskiem 
archeologicznym pod gołym niebem. Spacer po 
ruinach miasta, otoczonych masywnymi murami 
obronnymi, to wielka gratka dla każdego od-
krywcy. Zobaczymy też najstarsze drzewo oliw-
ne na Bałkanach, które owocuje już od ponad 
2300 lat, chronione dziś jako pomnik przyrody. 
Przejedziemy dalej na południe do Ulcinja, Mia-
sto ma wiele atutów: malowniczą, kaskadowo 
położoną na wzgórzu, wysuniętą w głąb morza 
starówkę otaczającą urokliwą Małą Plażę; naj-
dłuższą plażę w tej części Adriatyku - Wielką 
Plażę 13 km - która zachęca do kąpieli i długich 
spacerów. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Wyruszamy rano, po śniadaniu, aby 
dotrzeć do Szkodry, stolicy północnej Albanii, 
gdzie, w samym środku Europy, można poczuć 

powiew Orientu. Wizyta w tym mieście pozwala 
nieco lepiej zrozumieć burzliwą i nieco mroczną 
historię tego tajemniczego kraju. Tutaj udajemy 
się na zamek Rozafa, skąd roztacza się przepięk-
ny widok na jezioro Szkoderskie - największe 
jezioro na Bałkanach. Następnie czeka na nas 
przejazd do Kruji, stolicy albańskiej tradycji, gdzie 
zatrzymujemy się na starym bazarze oraz przy 
zabytkowej twierdzy w pobliżu, której znajduje 
się odwiedzane przez nas muzeum. Albańską 
kulturę poznajemy także od strony kuchni - moż-
liwość spróbowania tradycyjnej kuchni albańskiej 
podczas przerwy obiadowej (obiad dodatkowo 
płatny). Ta wycieczka to doskonała okazja do 
doświadczenia Albanii jaką była niegdyś, a która 
powoli odchodzi w zapomnienie, skracając dy-
stans dzielący ją od Europy. Powrót do hotelu.
 Dzień 6  Wypoczynek nad morzem lub dla 
chętnych fakultatywnie wycieczka do czarno-
górskich kanionów. Prawdziwe „Dzikie Pięk-
no” - jak głosi slogan reklamowy Czarnogóry. 
Rozpoczynamy przejazd od malowniczego pła-
skowyżu w pobliżu miasta Nikszić, aby dotrzeć 
do stolicy gór - Żabljaka. Tam odpoczynek nad 
Czarnym Jeziorem, który jest wspaniałą okazją 
do cieszenia się urokami górskiego klimatu. 
Następnie przejazd na prawie 400-metrowy 
most na rzece Tarze, rozpostarty pomiędzy 
brzegami największego kanionu Europy. Spa-
cer po moście i chwila odpoczynku pozwolą na 
pełne przeżywanie wrażeń i emocji związanych 
z tym magicznym miejscem. Z mostu ruszamy 
wzdłuż kanionu Tary, najgłębszego w Europie, 
do kanionu rzeki Moraczy, którym zjeżdżamy 
do wybrzeża, zatrzymując się po drodze w Mo-
nastyrze Moracza. Podczas przejazdów przez 
kaniony postoje na tarasach widokowych oraz 

W programie: Kotor i słynne kotorskie agrafki - najpiękniejsze fiordy Bałkanów • Cetinje i Zabljak - dawna stolica i stolica gór • od kanionu Tary 
do kanionu Moraczy • Zanjice i Błękitna Grota • Szkodra - największe jezioro • Kruje - Albania kulturalnie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Czarnogórze

Czarnogóra bez pośpiechu

Serbia

CZARNOGÓRA

ALBANIA

Bośnia
i Hercegowina

Podgorica

Čanj
Stari Bar

Ulcinj

SzkodraBudva

Kotor

Njeguši

Cetynia
Perast

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Tour Guide System 

15
dni

8
dni

lub
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przerwa na obiad (dodatkowo płatny). Koszt 
wycieczki ok 45 EUR/os.
 Dzień 7  Wypoczynek nad morzem lub dla 
chętnych fakultatywnie rejs po jednej z naj-
piękniejszych zatok południowej części Europy 
(UNESCO). Wypływamy z portu w Tivacie, po-
dziwiając luksusową marinę Porto Montenegro. 
Przepływać będziemy wzdłuż imponujących ko-
torskich fiordów. W programie kąpiele w krysta-
licznie czystym Adriatyku. Nasz statek odwiedzi 
również Herceg Novi, „miasto kwiatów”, wyróż-
niające wśród innych miast wybrzeża śródziem-
nomorską roślinnością m.in. drzewami cytuso-
wymi, cyprysami i palmami. Charakterystyczna 
jest też mieszanka stylów architektonicznych. 
Miasto ma 3 place, w tym Belavista, z którego 

roztacza się wspaniały widok na Bokę Kortorską, 
a nad miastem górują twierdze. Po zwiedzaniu 
miasteczka pożeglujemy w stronę portu w Tiva-
cie, gdzie zakończymy naszą morską przygodę. 
W  cenie rejsu lunch. (dodatkowo płatne ok. 
40 EUR/os.). Obiadokolacja i nocleg
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: 
• dla Klientów pozostających na dodatkowy ty-
dzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu, 
a 15 dnia wylot do Polski,
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
HOTELE
Hotel Montenegro*** 7 rozpoczętych dób ho-
telowych.

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 
w Czarnogórze. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Podgoricy, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków, wy-

cieczek fakultatywnych oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny uczestnictwa w pro-
gramie (łącznie z systemem Tour Guide, bez 
opłaty klimatycznej) -- ok. 75 EUR/os., płatne 
pilotowi na miejscu. Dodatkowa opłata, taksa 
klimatyczna - ok. 1,5 EUR/dzień/os. w zależności 
od położenia hotelu.

HIT SPRZEDAŻOWY OSTATNICH SEZONÓW. Ciekawie położony i z roku na rok rozbudowywanyobiekt, 
który polecamy wszystkim pragnącym odkrywać nowe miejsca. Idealny wybór zarówno dla aktywnie 
wypoczywających (położenie „na środku” czarnogórskiego wybrzeża), jak i dla preferujących leniwe 
wakacje (malownicza plaża i typowo wakacyjna okolica). Bonus w postaci basenu w nowowybudowanym 
budynku o standardzie 4*.

Montenegro – Canj 
Kategoria lokalna: ***/****

Położenie
Obiekt znajduje się w miejscowości Canj, nieopo-
dal Baru, spadkobiercy antycznego Antibaris, 
obecnie jednego z największych miast na czar-
nogórskim wybrzeżu. W pobliżu leży też słynna 
turecka twierdza Haj Nehaj oraz największe na 
bałkanach jezioro Szkoderskie (około 15km). 
Z  miejscowości Canj, komunikacją publiczną, 
można dostać się do większych kurortów, takich 
jak Petrovac czy Sutomore (ok 20 min. jazdy). 
W  bezpośredniej okolicy hotelu znajdują się 
punkty gastronomiczne oraz lokalne sklepy. 
Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 45 minut.

Plaża
Canj słynie z ponad kilometrowej, piaszczysto-
-żwirkowej plaży, która znajduje się ok 150 m od 
hotelu. Na plaży dostępne są do wypożyczenia 
zestawy leżaków i parasoli (dodatkowo płatne 
ok. 5 EUR/dzień), a w szczycie sezonu pojawia 
się także przenośna, mała gastronomia. Przez 
lokalnych mieszkańców ten fragment wybrzeża 
jest często nazywany perlistym, ze względu na 
piękne, świetlne refleksy jakie można obserwo-
wać na obmywanej morską wodą plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja. Informujemy iż w no-

wowybudowanej części 4* hotelu znajduje się 
niewielki basen, z którego mogą korzystać Klien-
ci zakwaterowani w tym budynku.
Pokoje
Kompleks hotelowy składa się z kilku budynków, 
do wyboru 2 standardy pokoi:
Pokój standardowy 3* - w budynku Alexandra 
wybudowanym na przełomie 2016/2017,
Pokój standardowy 4* - w nowym budynku, 
oddanym do użytku w 2019.
Wszystkie pokoje wygodnie urządzone, wypo-
sażone w łazienkę, klimatyzację (bezpłatna), 
TV SAT, lodówkę i balkon. Część pokoi posiada 
boczny widok na morze.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje, podawane w formie 
różnorodnego bufetu. W trakcie obiadokolacji 
będzie serwowany 1 napój bezalkoholowy lub 
alkoholowy (piwo, wino, rakija) na osobę.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży w  sezonie działają wypożyczalnie 
podstawowych sprzętów (np. rowery wodne lub 
kajaki). Na okolicznych plażach dostępne sporty 
wodne dla aktywnych (skutery wodne, parasa-
iling itp.). Dla spragnionych rozrywki wieczorami 
w okolicy odbywają się dyskoteki i koncerty.
Internet
Dostępny na terenie całego obiektu.

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

Otrant 
****

od 1170 zł

IBEROSTAR Bellevue 
****+

od 2320 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1699 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 1699 3349

Lipiec od 1830 3849

Sierpień od 1770 3699

Wrzesień od 1770 3470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1999 

Dopłata za pok. 1 os. od 769 

Kod imprezy: CZM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Czarnogóra, Kosowo. Macedonia, Albania
W programie: Tara - najgłębszy kanion Europy • Kosowo - Patriarchat w Peci • Priština • Prizren • malownicza Šar Planina 

• Malowany Meczet w Tetovie • Skopje • Kanion Matka • Ohrid • Tirana • Jezioro Szkoderskie z twierdzą Rozafy
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Czarnogórze

Teraz Kosovo!

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)! 
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Podgoricy samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do ho-
telu w Czarnogórze. Zakwaterowanie w hotelu, 
czas na odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu wyjazd w  kierunku Parku Narodo-
wego Durmitor, wpisanego na listę UNESCO. 
Następnie przejazd nad Jezioro Czarne, które 
jest jednym z najbardziej malowniczych jezior 
w tym regionie, położonym bajecznie pomiędzy 
szczytami najwyższego masywu Czarnogóry. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczy nam widok 
z mostu rozpiętego między ścianami najgłębsze-
go w Europie kanionu rzeki Tary, która nazywana 
jest Łzą Europy, ze względu na czystość wody. 
Następnie obfitujący w  malownicze pejzaże 
przejazd w kierunku Kosowa. Wieczorem za-
kwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie. Zwiedzanie Patriarchatu 
w Peci, położonego u wrót wąwozu Rugowy, 
gdzie podziwiać będziemy ikonę serbskiego 
prawosławia, zabytkową cerkiew z  XIV w., 
wyróżniającą się nietypową konstrukcją oraz 
pięknie zachowanymi freskami. Następnie 
przejazd do Prištiny, stolicy Kosowa, zobaczy-
my m.in. futurystyczną bryłę biblioteki, miejską 
promenadę, pomnik Skanderbega, oraz barwny 
pomnik Newborn - pochodzący z 2008 r. sym-
bol ogłoszenia niepodległości Kosowa. Dalej 
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odwiedzimy Graczanicę - jeden z kosowskich 
monastyrów wpisanych na listę UNESCO. Prze-
jazd do Prizrenu. Obiadokolacja, nocleg w hote-
lu w mieście lub jego okolicy.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Prizrenu, 
najbardziej malowniczego i wielokulturowego 
miasta w Kosowie, nad którym góruje bizantyj-
ska twierdza Kalaja. Podczas spaceru wąskimi 
uliczkami centrum nadającymi mu orientalny 
charakter zobaczymy m.in. meczet Sinan Pa-
szy, czy cerkiew św. Jerzego. Przejdziemy też 
przez XVII-wieczny kamienny most turecki oraz 
Szadrawan - ulubione miejsce spacerów i wy-
poczynku tutejszych mieszkańców. Po spacerze 
przejazd w kierunku granicy z Macedonią przez 
zachwycające przyrodą pasmo górskie Šar Pla-
nina. Po dotarciu do stolicy Macedonii - Skopje, 
zwiedzanie Starego i Nowego Miasta połączo-
nych Kamiennym Mostem. Stara Čaršija - dawny 
turecki bazar położony u stóp wzgórza z twier-
dzą Kale. To orientalna w charakterze plątanina 
uliczek z warsztatami, meczetami i łaźniami oraz 
zabytkowymi zajazdami. Tu znajduje się też 
Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty. Wieczo-
rem zakwaterowanie w hotelu w okolicy Skopje, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd do Kanionu 
Matka - najpiękniejszego w Macedonii, utworzo-
nego na rzece Treska w pobliżu stolicy, Skopje. 
Rejs łódkami, oraz zwiedzanie jaskini. Przejazd 
do Tetova, miejscowość słynie z unikatowego 
meczetu Šarena Džamija, czyli Malowanego 
Meczetu. Jego elewacja, a przede wszystkim 
wnętrze, jest niezwykle bogato pokryte ma-
lowidłami o  bardzo intensywnych barwach 
i  różnorodnych wzorach. Przejazd widokową 
trasą wzdłuż Kanionu rzeki Radika przez Park 
Narodowy Mavrovo. Odwiedzimy także słyną-
cą z proklamowania samozwańczej „republiki” 
i hucznego karnawału, wioskę Vevčani. Chwila 
oddechu nad Vevčanskim Potokiem. Przejazd 
do Ochrydy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. Dla chętnych Wieczór Macedoński 
z folklorem (ok. 20 EUR/os.).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Ochry-
dy (UNESCO). Podczas spaceru zobaczymy 
m.in. antyczny teatr, zwiedzimy cerkiew św. 
Bogurodzicy Perivlepta z cennymi freskami 
oraz wzgórze Plaošnik. Nad miastem góruje 
malowniczo Twierdza cara Samuela. Zwie-
dzanie zakończy pocztówkowy widok na 
cerkiewkę św. Jovana Kaneo, usytuowaną na 
wysokim klifie ponad wodami jeziora. Po-
południe wolne na kąpiel w szmaragdowym 
Jeziorze Ochrydzkim, a dla chętnych wyciecz-
ka - rejs statkiem do monastyru św. Nauma, 

mistycznego miejsca, gdzie według legendy 
przykładając ucho do grobowca można było 
usłyszeć bicie serca świętego. Znajdziemy się 
także w niesamowitym miejscu, gdzie słychać 
jedynie odgłosy przyrody. To rezerwat źródeł 
rzeki Czarny Drim. Po drodze zwiedzimy też 
prehistoryczną osadę na wodzie w  Zatoce 
Kości (koszt ok. 39 EUR/os.). Obiadokolacja 
i nocleg w tym samym hotelu.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Albanii, przez miasto o tureckiej nazwie Elba-
san położone nad rzeką Szkumbin, rozdziela-
jącą Albanię na część północną i południową. 
Udamy się do stolicy i  największego miasta 
Albanii - Tirany. Spacer po nim rozpoczniemy 
od Placu Skanderbega - największego bohate-
ra narodowego Albanii. W sercu współczesnej 
Tirany znajduje się najstarszy zabytek stolicy 
- XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya. Ponad-
to zobaczymy Piramidę (kiedyś mauzoleum 
Envera Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy 
oraz tzw. Blok - teren niedostępny dla zwykłych 
obywateli w czasie reżimu komunistycznego. 
Następnie odwiedzimy miasto Szkodra, gdzie 
odwiedzimy owianą legendą twierdzę Rozafy, 
majestatycznie usadowioną na wzgórzu, z któ-
rego rozciąga się przepiękny widok, nie tylko na 
leżące u jej stóp miasto, ale też na największe 
na Bałkanach malownicze jezioro Szkoderskie, 
podzielone między sąsiadujące ze sobą Albanię 
i Czarnogórę. Zakwaterowanie w hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, transfer: - dla Klientów pozostających dodat-
kowy tydzień pobytu - przejazd do wybranego 
hotelu i pobyt, a 15 dnia wylot do Polski, - dla 
Klientów powracających do Polski - transfer na 

lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
1350 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. - Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzeal-
nych. Panie są proszone o wzięcie chusty do 
nakrycia głowy (wejście do cerkwi/meczetu).
HOTELE
Hotele **/ *** (część objazdowa, 7 noclegów)
Pokoje: funkcjonalnie wyposażone, 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami 
i w większości z TV. Do dyspozycji gości: wszyst-
kie hotele posiadają recepcję, bar, restaurację. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Czarnogórze. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Podgoricy, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, systemu Tour Guide, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/
os. w zależności od położenia hotelu, (dotyczy 
części objazdowej i  pobytowej dla Klientów 
przedłużających wycieczkę o tydzień pobytu 
w Czarnogórze) oraz innych wydatków osobi-
stych. Orientacyjny koszt uczestnictwa w całym 

programie (łącznie z systemem Tour Guide) - 
83 EUR/os, płatne pilotowi na miejscu.
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii.

CENA OD

1699 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

Otrant 
****

od 1020 zł

IBEROSTAR Bellevue 
****+

od 1399 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Pełna oferta wycieczek po Bałkanach 
z przedłużeniem pobytu w 
Czarnogórze dostępna na stronie R.pl

Ta wycieczka to podróż przez dzikie, 
tajemnicze i fascynujące  
Bałkany. Doświadczenie prawdziwe-
go bałkańskiego kotła! Prawosławne 
perełki, zapierające dech w piersiach 
kaniony, wyborna kuchnia  
bałkańska i lokalny folklor. 
Mieszanka doskonała!

Alicja Mikołajczyk
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: CKS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1830 3849

Maj od 1730 3549

Czerwiec od 1870 3720

Lipiec od 1899 3899

Sierpień od 1870 3899

Wrzesień od 1699 3630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 
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Bałkany – 4 żywioły
W programie: trekking w górach „Przeklętych” • Theth i tradycja vendetty • zdobywanie twierdzy Rozafy w Szkodrze • uczta dla zmysłów – 
zabawa i gotowanie z widokiem na jezioro Ochrydzkie • paralotnia – ekstremalna dawka adrenaliny • rafting na Tarze i najgłębszy wąwóz Europy 

• kajakiem po Boce Kotorskiej
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Czarnogórze

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)! 
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Podgoricy samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do hote-
lu, zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczy-
nek, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Wyjazd wcześnie rano (pakiety śnia-
daniowe). Przejazd do Albanii, gdzie zaczynamy 
naszą przygodę wsiadając do jeepów. Celem jest 

Theth - niewielka, piękna osada, zagubiona po-
śród dzikich i niedostępnych gór Północnoalbań-
skich, pasma górskiego stanowiącego część gór 
Dynarskich i zwanego też górami Przeklętymi. 
Czas w tym miejscu się zatrzymał, wraz z nim 
pozostały tradycje, wspaniali ludzie, natura i nie-
samowite widoki. Trasa wiedzie drogą asfaltową, 
ale w miarę wspinania się masyw górski zmienia 
się w trakt o nawierzchni szutrowej i kamienistej 
przeznaczony dla aut 4x4. Z Thethu udamy się 
na łatwy trekking przez wieś, malowniczą trasą 
do wodospadu (ok, 1,5 h). Odwiedzimy symbol 
Thehtu - tzw., kulę - kamienną wieżę, gdzie we-
dług tradycji ukrywali się mężczyźni w czasie 

trwania vendetty czyli krwawej zemsty. Tam po-
wita nas przedstawiciel rodziny, do której wieża 
należy od pokoleń. Po zwiedzaniu lunch w cenie 
(sałatka, wołowina lub kurczak, deser, woda)i 
czas wolny na samodzielne odkrywanie uroków 
okolicy. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Szko-
dry, stolicy regionu północnej Albanii, miasta 
o długiej historii, która emanuje współcześnie 
różnorodnością architektoniczną i kulturową. 
W centrum czeka na nas malownicza miejska 
promenada pełna lokalnych kafejek, w których 
albańscy mężczyźni popijają mocną poranną 
kawę. Spacerując po odrestaurowanym śród-

mieściu zobaczymy katolicką katedrę oraz 
tzw. Wielki Meczet - główną świątynię muzuł-
mańską znajdującej się w mieście. Po krótkim 
czasie wolnym udamy się na wznoszące się nad 
miastem wzgórze, i znajdującą się tam twierdzę 
Rozafy. Zdobędziemy fortyfikacje w ciągu ok, 
20 minut marszu, a nagrodą za wysiłek będzie 
widoczna z murów piękna panorama miasta 
i jeziora Szkoderskiego - największego jeziora 
na Bałkanach. Następnie przejazd do mace-
dońskiej Ochrydy, miasta wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzając 
to wyjątkowo położone miasto - kaskadowo na 
wzgórzu, a jednocześnie przytulone do jeziora 
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Ochrydzkiego - odwiedzimy cerkiew św. Peri-
vlepty, antyczny teatr, oraz cerkiew św. Jovana 
Kaneo - najbardziej malowniczy punkt miasta. 
Stamtąd małymi łódeczkami przepłyniemy do 
centrum miasta. Czas wolny. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie, dzień wolny na odpo-
czynek. Dla chętnych dodatkowych wrażen 
zaproponujemy dwie wycieczki fakultatywne: 
Wizyta jednej z pobliskich wsi która rozpocznie 
przyjemny ok godzinny trekking po ścieżkach 
Parku Narodowego Galicica, Następnie go-
spodarze zaproszą nas do wspólnego przygo-
towywania lokalnych potraw macedońskich 
w tradycyjny sposób: mešano meso, lokalne 
pity, sałatki etc. Nie zabraknie lokalnej rakiji 
i wina! Wspólnie przyrządzony posiłek zjemy 
na zielonym tarasie z widokiem na malowniczo 
położoną na wzgórzu wieś i jezioro Ochrydzkie, 
pośród mieszających się odgłosów natury i ka-
peli przygrywającej skoczny macedoński folk-
lor. Dla chętnych możliwość przyodziania się 
w ręcznie robione stroje macedońskie! (Koszt 
wycieczki ok. 45 EUR/os.). 
Dla miłośników adrenaliny proponujemy nie-
zwykle widokowe loty paralotnią w tandemie 
- ze wzgórz Parku Narodowego Galicica nad 
Jeziorem Ochrydzkim. Loty są dozwolone dla 
osób od 5  roku życia. Loty w  tandemie nie 
wymagają specjalnego przygotowania, tylko 
stosowanie się do zaleceń instruktora, z którym 
lecimy. Należy być odpowiednio ubranym - dłu-
gie spodnie, bluza, buty trzymające się stopy. 
Możliwość wykonania skoku jest uzależniona od 
pogody. (Koszt wycieczki ok. 65 euro). 
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd do Kanionu Mat-
ka - najpiękniejszego w Macedonii, utworzonego 

na rzece Treska w pobliżu stolicy Skopje. Rejs 
łódkami, zwiedzanie jaskini oraz dla chętnych 
cerkwi św. Andrzeja z XIV w. Przejazd do Koso-
wa, zwiedzanie Prizrenu, najbardziej malowni-
czego i wielokulturowego miasta w Kosowie, 
nad którym góruje bizantyjska twierdza Kalaja. 
Podczas spaceru wąskimi uliczkami centrum 
nadającymi mu orientalny charakter zobaczy-
my m.in. meczet Sinan Paszy, czy cerkiew św. 
Mikołaja. Przejdziemy też przez XVII-wieczny 
kamienny most turecki oraz Szadrawan - ulubio-
ne miejsce spacerów i wypoczynku tutejszych 
mieszkańców. Kolacja i nocleg w Prizrenie.
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu przenosimy 
się do Czarnogóry. Tam na terenie rezerwatu 
biosfery rzeka Tara tworzy przełom płynąc wą-
ską i głęboką doliną. Jest to najgłębszy w Europie 
i jeden z najgłębszych na świecie kanion. Jest też 
wyjątkowo malowniczy. Będziemy mieli okazje 
oglądać go zarówno z góry - z mostu (dla chęt-
nych możliwość skorzystania z kolejki tyrolskiej 
(zjazd na linie w uprzęży)– dodatkowo płatne ok. 
20 EUR/os.), który łączy dwie ściany wąwozu, jak 
i z poziomu wody. Tutaj czeka na nas przyjemna 
dawka adrenaliny - rafting na rzece Tara przez 
12 km! W programie trekking wzdłuż potoku 
Ljuticy, lewego dopływu Tary. Jest on wpisany 
do Księgi Rekordów Guinessa w dwóch katego-
riach jako najsilniejsze źródło w Europie (1000 
litrów na sekundę) oraz najkrótsza rzeka Europy 
o długości zaledwie 170 metrów. Ponadto moż-
liwość kąpieli w zielonych wirach, tzw. rajskich 
ogrodach. Lunch w cenie. Kolacja również nad 
kanionem Tary. Przejazd na wybrzeże. 
 Dzień 7  Wypoczynek nad morzem lub dla 
chętnych fakultatywnie zwiedzanie Czarnogó-
ry. W programie zwiedzanie Kotoru, czarnogór-

skiej perły z listy UNESCO. To portowe miasto, 
malowniczo położone u podnóża masywu gór-
skiego Lovćen. Krajobraz tej części wybrzeża po-
równywany jest z norweskimi fiordami. W pro-
gramie m.in. Katedra św. Trifuna i symbol miasta 
- wieża zegarowa z XVI w. Niesamowity widok 
na Samotne Wzgórze o wysokości 260 m n.p.m., 
gdzie znajdują się mury kotorskie o długości 4,5 
km. Zwiedzimy także Perast - wizyta na wyspie 
Matki Bożej ze Skały, gdzie zobaczymy baroko-
we sanktuarium i cudowne widoki na Bokę Ko-
torską, przepłyniemy tam motorowymi łódkami. 
Słynnymi kotorskimi agrafkami - drogą wijąca 
się licznymi zakrętami -dojedziemy do Njeguszy, 
niewielkiej wioski położonej w podnóża masywu 
Lovćen, miejsca narodzin przedstawicieli dyna-
stii Petrović, skosztujemy tam ser i  suszoną 
szynkę, z której wioska słynie.(cena wycieczki 
ok 39 EUR/os.). Powrót do hotelu. Kolacja.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu, transfer: - dla Klientów pozostających na 
dodatkowy tydzień pobytu - przejazd do wy-
branego hotelu, a 15 dnia wylot do Polski, - dla 
Klientów powracających do Polski transfer na 
lotnisko, wylot samolotem czarterowym. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie sportowych ubrań do ak-
tywności terenowych, butów do wody. Podczas 
raftingu sprzęt i wyposażenie jest w cenie. 
Ze względu na aktywny program wycieczki 
rekomendujemy dokupienie ubezpieczenia 
SPORT
HOTELE
Hotele **/*** - położone są z reguły poza cen-
trami miast, niektóre nad morzem lub jeziorem, 
część hoteli z basenem, (7 noclegów). Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelu 
recepcja, restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne, wzmocnione. obiadokolacje 
(najczęściej bufet, rzadziej serwowane, w zależ-
ności od hotelu). Kategoria lokalna: B, C.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Czar-
nogórze. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. 
Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Podgoricy, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, dodatkowych posiłków, wycieczek 
fakultatywnych oraz innych wydatków osobi-
stych. Orientacyjny koszt biletów wstępu, - ok. 
58 EUR/os, płatne pilotowi na miejscu. Dodatko-
wa opłata, taksa klimatyczna - ok. 1 EUR/dzień/
os w zależności od położenia hotelu.
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii.

CENA OD

1999 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

Otrant 
****

od 1020 zł

IBEROSTAR Bellevue 
****+

od 1399 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: CBA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2130 4349

Maj od 1999 4070

Czerwiec od 2199 4399

Lipiec od 2299 4570

Sierpień od 2299 4699

Wrzesień od 1999 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Czarnogóra Hotele w Czarnogórze do imprez CZP, CZM, CKS, CBA

Położenie
Kompleks Otrant położony przy morzu, ok. 4,5 km od centrum 
i Starego Miasta Ulcinj. Sezonowo pojawia się również mini we-
sołe miasteczko. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej 
piaszczystej „Velikiej Plaży” o długości ok.14 km, jednej z głównych 
atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży dla Klientów bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz Villi Otrant. 

Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja „Montenegro” 
z tarasem, parking, restauracja a la carte (dodatkowo płatna), 
drink bar w hotelu lub bar plażowy (w formule AI), basen ze-
wnętrzny (z wodą słodką), basen (kryty, otwarty na morze, 
z otwartym tarasem słonecznym), brodzik dla dzieci, parasole 
i leżaki na tarasie - bezpłatne, centrum spa (jacuzzi, sauny, strefa 
relaksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne), siłownia 
i boisko wielofunkcyjne. Hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
132 pokoje rozlokowane w 2-poziomowych bungalowach na 

terenach zielonych otaczających hotel. Dysponujemy pokojami 
typu standard nowocześnie wystylizowanymi (nowe meble, 
drzwi, nowa stylizacja pokoi), z możliwością zakwaterowania 
max. 4 osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w: TV-sat z pła-
skim ekranem, balkon lub taras, łazienkę (prysznic, suszarka do 
włosów) oraz klimatyzację.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady i kolacje 
w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-23:00, 
płatne 23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny oraz wieczorny 
w postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All 
inclusive obejmuje także przekąski czyli snaki m.in. pizze, tortil-
le, bruschette, frytki, krokiety, kanapki, pity, priganice. Dla gości 
hotelu między 16.30 a 17.30 jest równiez tzw. tea time podczas 
którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz herbata.
Program sportowy i animacyjny
Na Wielkiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo 
płatna). W hotelu znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz boisko 
do siatkówki na plaży. W okresie wysokiego sezonu w hotelu kilka 
razy w tygodniu odbywają się wieczorki z muzyką na żywo lub 
pokazy taneczne. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci. Od sezonu 2018 w ho-
telu działa również bardzo prężny klub francuski, z oferty którego 
nasi Klienci bardzo chętnie korzystali.
Internet
Obok recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotelotrant.me

Położenie
Duży kompleks położony przy nadmorskiej promenadzie prowa-
dzącej do, centrum Starego Miasta (ok. 20 min). Zarówno na tere-
nie ośrodka, jak i przy plaży mnóstwo atrakcji turystycznych. Ok. 
200 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy. Na przeło-
mie 2012/2013 r. została kompletnie wyremontowana recepcja oraz 
wszystkie pokoje. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 8-15 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z lobby, restauracja główna z tarasem (dostępne 
bezpłatne krzesełka dla dzieci), bar all inclusive, basen zewnętrz-
ny z wodą morską, brodzik dla dzieci, taras słoneczny (leżaki i pa-
rasole bezpłatne – przy basenie), brak ręczników kąpielowych, 
plac zabaw dla dzieci, przechowalnia bagażu, Wi-Fi w częściach 
ogólnodostępnych (bezpłatne), parking (płatny, ok. 4EUR/doba). 
Na terenie kompleksu (dodatkowo płatne) restauracje, bary, skle-
py z pamiątkami oraz market. W pobliżu hotelu wypożyczalnie 
samochodów i sprzętów wodnych.

Pokoje
Hotel posiada 865 komfortowych pokoi rozlokowanych w kil-
kunastu 3 piętrowych budynkach. Większość stanowią pokoje 
2 osobowe (z możliwością dostawki w formie łóżka polowego) 
z łazienkami (suszarka do włosów oraz zestaw kosmetyków na 
wyposażeniu). W pokojach znajdują się: TV-sat, lodówka (bez-
płatna), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
sejf (bezpłatnie). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka - za opłatą (ok. 7 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive zawierające: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-
14:00) i kolacje (18:00-21:00) w formie bogatego bufetu, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All Inclusi-
ve (10:00-23:00). Dodatkowo podawane będą ciastka lub owoce, 
kawa i herbata (11:00-12:00 i 16:00-17:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel położony jest na dużej zielonej przestrzeni, a na jego te-
renie znajdziemy mnóstwo wakacyjnych rozrywek: animacje dla 
dorosłych, muzyka na żywo, minigolf, plac zabaw dla dzieci, kino, 
dyskoteka. W pobliżu korty tenisowe, mini lunapark (dodatkowo 
płatny). Na plaży wypożyczalnie sprzętów wodnych, dodatkowo 
odbywają się rejsy statkiem oraz loty widokowe (dodatkowo 
płatne).
Internet
W pokojach internet Wi-Fi - bezpłatnie. Przy plaży - kafejki inter-
netowe - płatne (ok.1,5 EUR/30 min.).

Ville Otrant – Ulcinj 
Ville Otrant zostały całkowicie przebudowane w roku 2018. Nowe wyposażenie, meble, balkony i tarasy a także teren wokół obiektu. Hotel 
zdecydowanie prorodzinny, z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Bardzo bogata formuła all inclusive, z menu i przekąskami specjalnie dla dzieci. 
Dorośli chętnie zostawiają pociechy w naszym Figloklubie by samemu uczestniczyć w bogatej ofercie francuskiego Klubu. 

Miasteczko Turystyczne Slovenska Plaża – Budva 
Doskonałe położenie przy plaży, szeroki wybór rozrywek, bliskość zabytkowego miasta Budva, to dobry wybór dla klientów, którzy nie chcą 
się nudzić. Świetne miejsce wypadowe do zobaczenia licznych atrakcji Czarnogóry. Dodatkowy plus za lokalizację oraz nowe pokoje.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Czarnogóra Hotele w Czarnogórze do imprez CZP, CZM, CKS, CBA

Położenie
Duży kompleks hotelowy składający się z trzech budynków, poło-
żony w doskonale utrzymanym ogrodzie, zaledwie 35 min. Spa-
cerem nadmorską promenadą od śródziemnomorskiej starówki 
w centrum Budvy. Budva jest największym i najbardziej znanym 
kurortem w Czarnogórze, oferującym wszelkie możliwe wakacyj-
ne rozrywki. Znajdziemy tu liczne bary, restauracje, sklepy oraz 
dyskoteki. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy pięknej, żwirowo-kamienistej pla-

ży - Becici. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 
10 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h (w każdym budynku), restauracje główne – „Grand” 
oraz „Terrasse” (obowiązuje stroje formalne, dostępne bezpłat-
ne krzesełka dla dzieci), kilka barów na terenie obiektu (w wy-
znaczonych godzinach dostępne w ramach formuły AI). Basen 
wewnętrzny, dwa baseny zewnętrzne (z wodą słodką), basen 
kryty, siłownia, taras słoneczny (leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne), ręczniki kąpielowe (dostępne za kaucją), brodzik dla 

dzieci z wodą słodką, plac zabaw. Na terenie hotelu znajduje się 
centrum SPA&Wellness (dodatkowo płatne).
Pokoje
Obiekt posiada 567 nowoczesnych i przestronnych pokoi 2-oso-
bowych (z możliwością dostawki) z balkonami lub tarasami oraz 
łazienkami. W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja 
(centralnie sterowana, uruchamiana w lipcu i sierpniu, bezpłat-
nie), sejf (bezpłatny). Posiadamy kilka rodzajów pokoi w naszej 
ofercie: z widokiem na morze, z widokiem na park oraz pokoje 
o podwyższonym standardzie /priority, wyższe piętra/ z pięknym 
widokiem na morze i słynną Wyspę Św. Stefana oraz priority gar-
den view znajdujące się na niższych piętrach. W łazience suszarka 
do włosów. Łóżeczka dla dzieci bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-14:00), ko-
lacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu. Snack bar (12:30-
18:00) serwuje przekąski (pizza, show cooking) oraz słodycze 
(w wyznaczonych godzinach lody, naleśniki, ciasta). Napoje 
bezalkoholowe, alkoholowe oraz kawa i herbata podawane są 
w wybranych barach hotelowych (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych (siatkówka, 
darts, zajęcia w basenie), animacje wieczorne: mini disco dla dzie-
ci, pokazy folklorystyczne oraz tematyczne. Na terenie hotelu plac 
zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki 
plażowej oraz korty tenisowe (w godzinach 11:00-15:00 bezpłatnie 
w ramach formuły AI). Wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodat-
kowo płatne).
Internet
W częściach wspólnych hotelu bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. 

Położenie
Kompleks położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km od cen-
trum i Starego Miasta Ulcinj. W pobliżu hotelu w okresie najwyż-
szego sezonu działają liczne restauracje, sklepy, bary i kramiki 
z lokalnymi pamiątkami. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa 
ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej, 
piaszczystej Velikiej Plaży o długości ok. 14 km, jednej z głównych 
atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży (bezpłatne).

Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant. 
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja Otrant z tarasem, 
parking, windy, restauracja a la carte (dodatkowo płatna), drink 
bar w hotelu oraz bar plażowy (w formule AI), basen zewnętrzny, 
basen kryty, taras słoneczny, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki 
przy basenie - bezpłatne, centrum spa (jacuzzi, sauny, strefa re-
laksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne), minigolf.
Pokoje
Hotel posiada 134 przestronnie i nowocześnie urządzone pokoje 

2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie sofy lub łóżka po-
lowego) z balkonami i łazienkami (suszarka do włosów). W po-
kojach znajdują się: TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar 
(dodatkowo płatny, wypełniany na życzenie), klimatyzacja (cen-
tralnie sterowana, bezpłatnie). Hotel posiada kilka apartamen-
tów 2+2, które składają się z dużego salonu (podwójne łóżko), 
niewielkiej sypialni oddzielonej przesuwnymi drzwiami, dużego 
balkonu z bezpośrednim widokiem na morze. Reszta wyposaże-
nia jak w pok. standard. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady i kolacje 
w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-23:00, 
płatne 23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny oraz wieczorny 
w postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All 
inclusive obejmuje także przekąski czyli snaki m.in. pizze, tortil-
le, bruschette, frytki, krokiety, kanapki, pity, priganice. Dla gości 
hotelu między 16.30 a 17.30 jest równiez tzw. tea time podczas 
którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz herbata. 
Program sportowy i animacyjny
 W hotelu znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siat-
kówki na plaży. W okresie wysokiego sezonu w hotelu kilka razy 
w tygodniu odbywają się wieczorki z muzyką na żywo lub pokazy 
taneczne. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący 
animacje, gry i zabawy dla dzieci. Od sezonu 2018 w hotelu działa 
również bardzo prężny klub francuski, z oferty którego nasi Klien-
ci bardzo chętnie korzystali.
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.otrantbeach.com

IBEROSTAR Bellevue – Budva - Becici +

Iberostar Bellevue posiada wszelkie atuty do spędzenia idealnych wakacji: przepiękna plaża, bliskość kurortu, bogata infrastruktura 
hotelowa zapewniająca liczne atrakcje. Sieć Iberostar gwarantuje serwis na najwyższym poziomie dlatego też obiekt ten jest najczęściej 
wybieranym hotelem w Budvie. Polecamy!

Otrant – Ulcinj 
Gorąco polecamy i zachęcamy do zakupu tego obiektu! Wspaniale położony w spokojnym otoczeniu, przy malowniczej szerokiej, 
piaszczystej plaży, a jednocześnie w pobliżu lokalnych atrakcji. Kombinacja europejskiego poziomu obsługi i bałkańskiego smaku orientu 
sprawią, że wypoczynek w hotelu Otrant stanie się wspaniałym wspomnieniem, aż do kolejnego lata! 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****+
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Europa Bałkany

Albania – Poznaj nieznane
W programie: Tirana - albańska metropolia • bunkart • kolejka na Dajti • Kruje – albański Kraków • Girokaster i Berat - miasta-muzea 

• Butrint - to , co najpiękniejsze ze starożytności • Durres i Saranda – albańskie kurorty • Permet – żródła termalne • perły UNESCO

• bajeczne plaże i malownicze klify
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Albani w Durres

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu. Przelot do Tirany samolotem charterowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie spotkanie z  pilotem 
i transfer na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie. Od stolicy rozpoczniemy 
odkrywanie niesłychanie różnorodnych obliczy 
ciągle bardzo tajemniczego i  fascynującego 
kraju, jakim jest Albania, który do początku lat 
90tych był właściwe odcięty od świata. Tirana 
- tętniąca życiem, skutecznie próbuje nadrobić 
stracony czas. Rytm ulicy miesza się z rytmem 

codzienności, do życia leniwie budzą się uliczne 
biznesy, a mieszkańcy Tirany w swoich merce-
desach, ulubionej tutaj marce samochodów, 
niespiesznie wyruszają do codziennych obo-
wiązków. Mijając wypełnione po brzegi kawiar-
nie odkrywamy symbole miasta - zabytkowy 
meczet, odnowione centrum, stalowo-szklaną 
piramidę, czy najstarszą wieżę zegarową. Na-
stępnie przenosimy się w czasie do okresu dyk-
tatury Envera Hodży, której dzieje zgłębiamy 
w najbardziej tajemniczym z kilkuset tysięcy 
albańskich bunkrów, niedawno odkrytym i udo-
stępnionym publicznie schronie atomowym 
okrutnego satrapy. Spod ziemi rytm miasta 
uniesie nas w niebo, gdzie kolejką gondolową 
udamy się na górę Dajti - panoramiczny punkt 
stolicy, skąd rozpościera się widok na orient 

i okcydent. Z tego miejsca widać najlepiej jakim 
zlepkiem kultur, tradycji i stylów jest współcze-
sna Tirana. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja.
 Dzień 3  Śniadanie. Poranek w  Durres to 
przeżycie samo w sobie. Chaos tego portowego 
miasta, ulice wypełnione samochodami, rowe-
rami i pojazdami ciągnionymi przez osły i konie, 
gdzie wszyscy starają się dotrzeć jak najszybciej 
do celu to obraz kolorytu Albanii i skali jej skraj-
ności. Durres to najważniejszy port kraju, a także 
jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych 
kurortów wypoczynkowych. Z socrealistyczną 
bryłą centrum miasta, współczesną promenadą, 
antycznym amfiteatrem i zachwycającą piasz-
czystą plażą - to miasto o wielu twarzach, każ-
dy dostrzeże tu inną z nich. Opuszczając Durres 
udajemy się do położonej w pobliskich górach 

Kruji, albańskiego Krakowa, miasta-symbolu 
i niegdysiejszego bastionu walki z Turkami. Wy-
brukowana uliczka prowadzi nas kocimi łbami 
przez lokalny bazar, pełen rękodzieła i kunsz-
townego filigranowego srebra, a nad kramami 
unosi się duch albańskiej smykałki do handlu 
przemieszany z tradycją gościnności i uprzejmo-
ści. Tu gdzie wykuwał się Kanun - albański ko-
deks honorowy - jego zasady są wiecznie żywe. 
Nad miastem górują ruiny twierdzy Skanderbe-
ga, a przy nich jej współczesna wersja - muzeum 
tego największego wojownika, Jerzego Kastrio-
ty. Panorama okolicy urzeka swoją malowniczo-
ścią i pozwala zrozumieć dlaczego o tym kraju 
mówi się, że to Kraina Orłów. Po zwiedzaniu 
przejazd do Fier lub Beratu, słynnego „miasta 
tysiąca okien”, kolacja i nocleg. 
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 Dzień 4  Śniadanie. W  Beracie (UNESCO) 
życie płynie leniwie, nikt się nigdzie nie spieszy. 
Od rana mieszkańcy miasta umieją zająć sobie 
czas i spędzić dzień po prostu przyjemnie - grając 
w karty; wymieniając się plotkami i nowinami. Tu 
wieść roznosi się z ust do ust szybciej niż poprzez 
media społecznościowe! Jak co dzień obowiąz-
kowa kawa, parzona po turecku, zapach, kolor 
i smak nie ma sobie równych. To smak Bałkanów! 
Obowiązkowo słodka, a jeżeli bez cukru to ko-
niecznie z trilece lub innym lokalnym ciastkiem. 
Berat położony jest u podnóża dwóch wzgórz 
- legendarnych olbrzymów Tomorri i Shpirag. 
Rzeka utworzona z łez dziewczyny, o którą wal-
czyli i obaj zginęli, dzieli go na dwie dzielnice: 
prawosławną Goricę i muzułmański Mangalem. 
Nad miastem góruje twierdza, skąd zobaczyć 
można panoramę miasta. Zaskoczy nas twór-
czość Onufrego i  jego nowatorski styl pisania 
ikon, wiele się można z nich dowiedzieć o historii 
miasta. W jego pracach zadziwi nas słynna czer-
wień Onufrego, kolor którego nikt inny wcześniej 
i później nie potrafił uzyskać. Pojedziemy dalej 
w kierunku Gjirokaster. Kto zna język grecki bę-
dzie pewnie zaskoczony, ze im dalej na południe, 
tym swobodniej można porozumieć się w tym ję-
zyku. W Permet, który odwiedzimy, na początku 
XX wieku było 40 greckich szkół. Celem naszym 
jest jednak nie edukacja, ale relaks i odnowa. 
Pod Permetem, w niesamowitym górskim kra-
jobrazie, brzegi rzeki spina malowniczo kamien-
ny otomański most, a u jego podnóża baseny 
z leczniczą wodą termalną. Chętni poddadzą się 
terapii w niewielkich basenach; bardziej aktywni 
będą mieć czas na przechadzki po okolicy i kon-
templowanie piękna krajobrazu. Kolacja i nocleg 
w Permet lub Gjirokaster.
Dla chętnych odrywanie niematerialnego dzie-
dzictwa UNESCO w Albanii - śpiewu polifonicz-
nego (dodatkowo płatne).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzimy Gjirokarster 
- miasto tysiąca schodów; miasto szarych dachów 
- mieszankę kulturową, językową, z niesamowitą 
architekturą kaskadowo ułożonych domów o da-
chach pokrytych szarymi łupkami lokalnego ka-
mienia. Widok na otaczające wzgórza z twierdzy. 
Przestrzeń. Nic dziwnego, że UNESCO chroni to 
miasto i w nie inwestuje. W ostatnim roku widać 
wiele zmian, nic nie zaburza jednak stylu i ducha 
miasta. Przed wyjazdem do Krainy Orłów warto 
poczytać twórczość Ismaila Kadare, urodzonego 
tu pisarza, docenianego i nagradzanego w Euro-
pie. Jego książki emanują miłością do Gjirokaster, 
ale też daje doskonały podkład emocjonalny przed 
wizytą w Albanii. Następnie przejedziemy w kie-
runku Sarandy, zatrzymując się przy fenomenie 
natury - Błękitnym Oku - wywierzysku, które sta-

nowi początek rzeki Bistrice. Jego głębokość jest 
do tej pory nieznana, nurkom udało się zejść do 
50 m. Krystalicznie czysta woda, o temperaturze 
10 stopni, obserwowana z góry, dzięki uzyskiwa-
nym naturalnie barwom i ruchowi wody sprawia 
wrażenie obserwującego oka. Butrint (UNESCO)- 
według legendy założony przez uciekinierów 
z Troi –położony na terenie Parku Narodowego 
- miejsce kultu Asklepiosa. Można tu prześledzić 
historię Albanii - do Ilirów, przez Greków, Rzy-
mian, Wenecjan po Imperium Otomańskie i czasy 
współczesne.Kolacja i nocleg w Sarandzie.
 Dzień 6  Dzień wolny w Sarandzie, najpopu-
larniejszym kurorcie Albanii. Promenada, nie-
zliczone kafejki i restauracje - widoczna gołym 
okiem mieszanka grecko - albańska powodo-
wana historią i bliskością wyspy Korfu, od której 
dzieli ją krótka, ok godzinna przeprawa promem. 
Dla chętnych możliwość wzięcia udziału w wy-
cieczce na Korfu. W programie Achillion - pałac 
cesarzowej Sisi, Mysia Wyspa. Zwiedzanie stolicy 
Korfu to spacer po mieście podzielonym na kilka 
części, tworzących ciekawą mieszankę architek-
toniczno-kulturową. Zobaczymy starówkę ze Sta-
rym Fortem, pałac św. Michała i Jerzego, słynną 
Liston - ulicę z arkadami, w których ulokowane są 
eleganckie kawiarnie oraz kościół św. Spiridiona 
Miracoulous, patrona wyspy, którego szczątki 
spoczywają w  sarkofagu ze srebra. Na Korfu 
przepływamy promem. (koszt ok. 75 EUR/os.).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejdziemy panora-
miczną trasą wzdłuż wybrzeża morza Jońskie-
go. Zbocza przypominające klify ostro spadają 
ku przepięknym piaszczystym plażom kontra-
stującym z błękitem morza i nieba. Zatrzymamy 
się przy twierdzy Porto Palermo, zbudowanej 
charakterystycznie na planie trójkąta. Kolacja 
i nocleg w Tiranie lub Durres.

 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt w Albanii 
- do hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu).
HOTELE
Hotele **/ *** (7 noclegów). Pokoje: funkcjonal-
nie wyposażone pokoje 2 osobowe z możliwo-
ścią dostawki, wszystkie z łazienkami i w więk-
szości z  TV. Do dyspozycji gości: wszystkie 
hotele posiadają recepcję, bar, restaurację. 
Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Al-
banii w Durres. Opisy hoteli w dalszej czę-
ści katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Tirany, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż)
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników i obsługi grupy w systemie TGS, 
dodatkowych posiłków i napojów do obiadoko-
lacji oraz innych wydatków osobistych. Orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w całym programie 
- ok. 88 EUR/os.

WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii
- jeśli osoba niepełnoletnia wybiera się na wy-
cieczkę fakultatywną na Korfu w piśmie nota-
rialnym musi być uwzględniona również Grecja.

CENA OD

1549 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

Perandor Beach 
****

od 1030 zł

Hotel Eter 
****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Albania odkryje przed nami swoje 
najpiękniejsze zakątki.
Malownicze widoki, nieśpieszne 
tempo życia i fantazja Albańczyków 
– wszystko to zachwyci nas w tym 
niewielkim, bałkańskim kraju.
Poznaj z nami nieznane!

Sandra Siekierska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: ALO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1820 3470

Czerwiec od 1549 3499

Lipiec od 1649 3699

Sierpień od 1549 3630

Wrzesień od 1599 3499

Dopłata za pok. 1 os. od 519 

Pełna oferta wycieczek po Bałkanach 
z przedłużeniem pobytu w Albanii 
dostępna na stronie R.pl
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Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu). 
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu. Przelot do Tirany samolotem charterowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie spotkanie z  pilotem 
i transfer na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie. Przygodę z Albanią roz-
poczniemy od stolicy kraju, który do początku lat 
90tych był właściwe odcięty od świata. Tirana 
w niesamowicie dynamiczny sposób rozwija się 
i pięknieje z roku na rok. Będziemy przechadzać 
się po centrum miasta podziwiając zabytkowy 
meczet, odnowione centrum, stalowo-szklaną 

piramidę, czy najstarszą wieżę zegarową. Od-
wiedzimy też BUNKART, bunkier, który prze-
niesie nas w czasie do okresu dyktatury Envera 
Hodży. Artystyczne instalacje w bardzo pomy-
słowy sposób przybliżą nam historię tamtych 
lat. Miasto otoczone jest malowniczymi górami. 
Kolejką gondolową udamy się na górę Dajti, aby 
stamtąd podziwiać panoramę miasta. Następnie 
przejedziemy do Beratu. Berat (UNESCO) poło-
żony jest u podnóża dwóch wzgórz - legendar-
nych olbrzymów Tomorri i Shpirag. Rzeka utwo-
rzona z łez dziewczyny, o którą walczyli i obaj 
zginęli, dzieli go na dwie dzielnice: prawosławną 
Goricę i muzułmański Mangalem. Jest to liczą-
ce około 2500 lat miasto, jedno z najstarszych 
i najciekawszych w Albanii, często nazywane 
Miastem Okien. Podczas spaceru uliczkami sta-

rego miasta, zobaczymy m.in. zabytkowe domy 
oraz przede wszystkim twierdzę Kalaja Berati 
i liczne cerkwie znajdujące się w jej obrębie. Nad 
miastem góruje twierdza, skąd zobaczyć można 
panoramę miasta. Miejsce rozsławił swoją twór-
czością Onufry, który stworzył jedyna w swoim 
rodzaju czerwień, zwaną czerwienią Onufrego. 
Berat jest doskonałym miejscem wypadowym 
na pieszczę górskie wycieczki, piękno natury 
i doskonałe warunki pogodowe sprawiają, że 
cały region staje się mekką turystyki aktywnej. 
Kolacja i nocleg w Beracie.
 Dzień 3  Dzień wolny lub fakultatywnie po 
śniadaniu wyruszymy jeepami lub vanami, 
do miejsca gdzie rozpoczniemy całodzienny 
trekking (nie wymaga żadnych specjalnych 
umiejętności, ale potrzebne są dobre buty do 
trekkingu i  kondycja na dobrym poziomie). 
Nie ma nic piękniejszego niż ruch na napraw-
dę świeżym powietrzu! Park Narodowy Tomor, 
to obszar 4 tys. hektarów, którego większość 
zajmuje góra Tomor, o  najwyższym szczycie 
2416  m n.p.m. Albańczycy utożsamiają górę 
z legendarną postacią starego olbrzyma Baba 
Tomor, z długą białą brodą i czterema orlicami 
unoszącymi się nad nim i przysiadającymi na po-
krytych śniegiem zboczach. Nie tylko ruch sam 
w sobie i niesamowite pejzaże są celem naszego 
marszu. Ukoronowaniem tej wędrówki będą wo-
dospady Sotira, najbardziej malownicze i jedne 
z najwyższych w Albanii. Przerwa na lunch (w 
cenie) Trasa powrotna prowadzić nas będzie ma-
lowniczą trasą, gdzie mijać będziemy także lokal-
ne wioski. Wycieczka dodatkowo płatna ok 65 
EUR/os. W przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych realizujemy inną trasę na terenie 

Parku Narodowego Tomor, która nie dochodzi do 
wodospadów. Kolacja i nocleg w Beracie.
 Dzień 4  Z Beratu udamy się do Gjirokaster - 
miasta tysiąca schodów; miasta szarych dachów 
- mieszankę kulturową, językową, z niesamowi-
tą architekturą kaskadowo ułożonych domów 
o dachach pokrytych szarymi łupkami lokalnego 
kamienia. Widok na otaczające wzgórza z twier-
dzy. Przestrzeń. Nic dziwnego, że UNESCO chro-
ni to miasto i w nie inwestuje. W ostatnim roku 
widać wiele zmian, nic nie zaburza jednak stylu 
i ducha miasta. Przed wyjazdem do Krainy Or-
łów warto poczytać twórczość Ismaila Kadare, 
urodzonego tu pisarza, docenianego i nagra-
dzanego w  Europie. Jego książki emanują 
miłością do Gjirokaster, ale też daje doskonały 
podkład emocjonalny przed wizytą w Albanii. 
Następnie Butrint (UNESCO) - według legendy 
założony przez uciekinierów z Troi –położony 
na terenie Parku Narodowego - miejsce kultu 
Asklepiosa. Można tu prześledzić historię Albanii 
- do Ilirów, przez Greków, Rzymian, Wenecjan 
po Imperium Otomańskie i czasy współczesne. 
Stanowisko archeologiczne i Park Narodowy, 
zdobywanie zamku położonego na szczycie to 
czysta przyjemność! Dla chętnych odkrywanie 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO w Alba-
nii - śpiewu polifonicznego (dodatkowo płatne 
ok 30 EUR/os.). Kolacja i nocleg w Gjirokaster. 
 Dzień 5  Dziś wodne szaleństwo! Po śniadaniu 
przejedziemy do Permetu, miejsca o niesamo-
witym górskim krajobrazie. Brzegi rzeki spina tu 
malowniczo kamienny otomański most, a u jego 
podnóża znajdują się baseny z leczniczą wodą 
termalną. Stąd wyruszymy do miejsca, gdzie roz-
poczniemy rafting - spływ pontonami po rzece 

W programie: Tirana • Berat - miasto okien • trekking w Parku Narodowym Tomor • rafting na rzecie Vjosa • przejazd jeepami po najpiękniejszej 
trasie widokowej Albanii - Green Line • jezioro Ochrydzkie i Ochryda • wypoczynek w Durres
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Albanii w Durres

Albański off road
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Vjosa (ok. 2h, stopień II, niektóre bystrza stopień 
III)! Cały bieg rzeki Vjosa o długości 270 km jest 
dziki i nieokiełznany i ozdobiony pięknymi ka-
nionami, wyspami i starorzeczami. Dzięki temu 
będzie to mieszanka adrenaliny z przecudną 
przyrodą! Po lunchu (w cenie) naszą przygodę 
kontynuować będziemy najpiękniejszą widoko-
wą trasą w Albanii - zwaną Green line - bo to 
przyroda w  najczystszej postaci, a  widoki są 
zniewalające! Końcowym celem naszej dzisiejszej 
podróży jest Korça. Położona w kotlinie na wy-
sokości 886 m.n.p.m, u podnóża gór Morava. To 
tutaj powstała pierwsza szkoła albańska 7 marca 
1887, za zgodą ówczesnych władz osmańskich. 
W Korçy został otwarty i do dziś funkcjonuje 
pierwszy, najstarszy browar w  Albanii. Birra 
Korça powstała dzięki inicjatywie włoskiego 
inwestora i albańskiego kupca. Obecnie również 
możemy cieszyć się wybornym smakiem produ-
kowanego w tym browarze piwa. Miasto ma nie-
powtarzalny klimat, jest bardzo zadbane i łączy 
tradycję z nowoczesnością. Dla chętnych możli-
wość wjazdu na wieżę widokową, aby podziwiać 
niezwykłe położenie tego miasta, zwanego nie-
gdyś Paryżem południa, a także Miastem Jabłek, 
ze względu na liczne okalające go sady owocowe. 
Kolacja i nocleg w Korçy.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyruszymy do Ma-
cedonii. Przez albański kurort Pogradec przej-
dziemy do monastyru św. Nauma, mistycznego 
miejsca, gdzie według legendy przykładając 
ucho do grobowca można usłyszeć bicie serca 
świętego. Znajdziemy się także w  niesamo-
witym miejscu, gdzie słychać jedynie odgłosy 
przyrody. To rezerwat źródeł rzeki Czarny Drim. 
Nie zabraknie też degustacji miejscowych 
specjałów. Będzie można również dowiedzieć 
się, jak powstają słynne perły ochrydzkie. 
Przejazd na zwiedzanie Ochrydy, wpisanej na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym 
położonym wyjątkowo pięknie, kaskadowo 
na wzgórzu, a  jednocześnie przytulonym do 
jeziora Ochrydzkiego mieście odwiedzimy 
m.in. antyczny teatr, cerkiew św. Bogurodzicy 
Perivlepta z cennymi freskami oraz wzgórze 
Plaošnik. Zwiedzanie zakończymy pocztówko-
wym widokiem na cerkiewkę św. Jovana Kaneo, 
usytuowaną na wysokim klifie ponad wodami 
jeziora. Kolacja i nocleg w Durres.
 Dzień 7  Dzień wolny lub fakultatywnie do 
wyboru: odkrywanie dziewiczej Albanii! Udamy 
się w Góry Północnoalbańskie, gdzie ludzie nadal 
żyją w zgodzie z naturą i mają do niej ogromny 
szacunek. Podczas rejsu krystalicznie czystą rzeką 
Shalla, zobaczymy zapierające dech w piersiach 
połączenie gór z wodą, nietkniętą ludzką ręką 
przyrodę oraz bogatą faunę ekosystemu. Odkry-
jemy dzikie zakątki, do których niewielu miało do-

stęp. Zabierzemy Państwa do miejsca, gdzie zacu-
mujemy w meandrze rzeki, aby zjeść pyszny obiad 
oparty na tym, co dała rzeka i góry. W wolnym 
czasie odpoczynek od zgiełku współczesnego 
świata, relaks na leżaku lub pływając w górskim 
potoku, albo po prostu kontemplowanie przepięk-
nej przyrody. (dodatkowo płatne ok 60 EUR/os.). 
Lub jeep safari na półwyspie Rodonit. Zaraz po 
śniadaniu wyruszymy na jeep safari, którego 
celem jest tajemniczy półwysep Rodonit. Trasą 
off road będziemy wjeżdżać na szczyt półwy-
spu, aby podziwiać panoramę wybrzeża poja-
wiającą się raz z jednej raz z drugiej strony oraz 
malownicze klifowe zbocza. Następnie wrócimy 
na asfalt, aby dotrzeć do ukrytych w zboczach 
bunkrów, tuneli które powstawały w czasach 
reżimu Enwera Hodży. Odwiedzimy kościół św. 
Antoniego, położony przy plaży, gdzie w XIV 
w książę Karlo Thopia cumował swoje statki. 
Tu zostawimy nasze jeepy. Chętni będą mogli 
wykąpać się w morzu. Po przerwie trasą off road 
pomkniemy wśród wsi, aby nacieszyć oczy pięk-
nymi, sielankowymi widokami i wreszcie dotrzeć 
do XV wiecznego zamku Preza, z którego roz-
ciąga się niesamowita panorama sięgająca aż 
do Parku Narodowego Dajti i Tirany. Zamek był 
własnością możnej rodziny Thopia. Nie zabrak-
nie też wyśmienitego albańskiego jedzenia. 
Wspólnie zjemy posiłek oparty na świeżych 
lokalnych produktach (w cenie). Obsługa an-
glojęzyczna (dodatkowo płatne ok 65 EUR/os.). 
Powrót do hotelu. 
*na wycieczki prosimy zabrać - strój kąpielowy, 
ręcznik, wygodne buty do chodzenia w terenie/
nuty do wody, krem z filtrem, nakrycie głowy, 
suche rzeczy na przebranie.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt w Albanii 
- do hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu). 
Na trekking prosimy o zabranie: wygodnych 
butów (najlepiej trekkingowych), okularów 
przeciwsłonecznych, kremu z filtrem, czapki/
kapelusza/chustki 
Na rafting prosimy o zabranie: ręcznika, stroju 
kąpielowego, butów, które trzymają się stopy 
(np. sandały, buty do raftingu - buty się zmoczą) 
Prosimy o zabranie małego plecaka lub torby, 
tak, żeby móc spakować rzeczy na jedną noc. 
Ze względu na aktywny program wycieczki re-
komendujemy dokupienie ubezpieczenia SPORT

HOTELE
Hotele *** (7 noclegów). Pokoje: funkcjonalnie 
wyposażone pokoje 2 osobowe z możliwością 
dostawki, wszystkie z łazienkami i w większo-
ści z TV. Do dyspozycji gości: wszystkie hotele 
posiadają recepcję, bar, restaurację. Kategoria 
lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Al-
banii w Durres. Opisy hoteli w dalszej czę-
ści katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Tirany, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż)
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, raftingu, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków i napo-
jów do obiadokolacji, oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w całym programie - ok. 80 EUR/os., płatne na 
miejscu. Wycieczki fakultatywne płatne dodat-
kowo (trekking - ok 65 EUR/os., śpiew polifonicz-
ny - ok 30 EUR/os., góry Północnoalbańskie - ok 
60 EUR/os., wyprawa jeepami - ok 65 EUR/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 

- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii

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

Perandor Beach 
****

od 1030 zł

Hotel Eter 
****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1799 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1820 3899

Czerwiec od 1849 4020

Lipiec od 1930 4130

Sierpień od 1830 4099

Wrzesień od 1799 4070

Dopłata za pok. 1 os. od 519 

Kod imprezy: ALK
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Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu. Przelot do Tirany samolotem charterowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na r.pl/
rozklady. Po przylocie spotkanie z  pilotem 
i transfer na kolację i nocleg do hotelu Adriatik 
II w Durres, w którym zakwaterowani będziemy 
przez cały czas wycieczki.
 Dzień 2  Śniadanie. Zwiedzanie rozpocznie-
my od stolicy kraju, który do początku lat 90tych 
był właściwe odcięty od świata. Mijając wypeł-
nione po brzegi kawiarnie odkrywamy symbole 
miasta - zabytkowy meczet, odnowione cen-

trum, stalowo-szklaną piramidę, czy najstarszą 
wieżę zegarową. Następnie przenosimy się 
w czasie do okresu dyktatury Envera Hodży, któ-
rej dzieje zgłębiamy w najbardziej tajemniczym 
z kilkuset tysięcy albańskich bunkrów, niedawno 
odkrytym i udostępnionym publicznie schronie 
atomowym. Następnie kolejką gondolową 
udamy się na górę Dajti - panoramiczny punkt 
stolicy. Opuszczając Tiranę udajemy się do po-
łożonej w pobliskich górach Kruji, albańskiego 
Krakowa, miasta-symbolu i niegdysiejszego ba-
stionu walki z Turkami. Wybrukowana uliczka 
prowadzi nas kocimi łbami przez lokalny bazar, 
pełen rękodzieła i kunsztownego filigranowego 
srebra, a nad kramami unosi się duch albańskiej 
smykałki do handlu przemieszany z  tradycją 
gościnności i uprzejmości. Nad miastem góru-
ją ruiny twierdzy Skanderbega, a przy nich jej 
współczesna wersja - muzeum tego najwięk-
szego wojownika, Jerzego Kastrioty. Panorama 
okolicy urzeka swoją malowniczością i pozwala 
zrozumieć dlaczego o tym kraju mówi się, że to 
Kraina Orłów. Kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Zaraz po śniadaniu wyruszymy na 
jeep safari, którego celem jest tajemniczy pół-
wysep Rodonit. Trasą off road będziemy wjeż-
dżać na szczyt półwyspu, aby podziwiać pano-
ramę wybrzeża pojawiającą się raz z jednej raz 
z drugiej strony oraz malownicze klifowe zbo-
cza. Następnie wrócimy na asfalt, aby dotrzeć 
do ukrytych w zboczach bunkrów, tuneli, które 
powstawały w czasach reżimu Enwera Hodży. 
Odwiedzimy kościół św. Antoniego, położony 
przy plaży, gdzie w XIV w książę Karlo Thopia 
cumował swoje statki. Tu zostawimy nasze je-
epy.Chętni będą mogli wykapać się w morzu. 

Po przerwie trasą off road pomkniemy wśród 
wsi, aby nacieszyć oczy pięknymi, sielankowymi 
widokami i wreszcie dotrzeć do XV wiecznego 
zamku Preza, z którego rozciąga się niesamowi-
ta panorama sięgająca aż do Parku Narodowego 
Dajti i Tirany. Zamek był własnością możnej ro-
dziny Thopia. Nie zabraknie też wyśmienitego 
albańskiego jedzenia. Wspólnie zjemy posiłek 
oparty na świeżych lokalnych produktach (w 
cenie). Powrót do hotelu na kolację o nocleg. 
*na wycieczkę prosimy zabrać - strój kąpielowy, 
ręcznik, wygodne buty do chodzenia w terenie.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Bera-
tu. Berat (UNESCO) położony jest u podnóża 
dwóch wzgórz - legendarnych olbrzymów 
Tomorri i  Shpirag. Rzeka utworzona z  łez 
dziewczyny, o  którą walczyli i  obaj zginęli, 
dzieli go na dwie dzielnice: prawosławną Go-
ricę i muzułmański Mangalem. Jest to liczące 
około 2500 lat miasto, jedno z  najstarszych 
i najciekawszych w Albanii, często nazywane 
Miastem Okien. Podczas spaceru uliczkami sta-
rego miasta, zobaczymy m.in. zabytkowe domy 
oraz przede wszystkim twierdzę Kalaja Berati 
i liczne cerkwie znajdujące się w jej obrębie. Nad 
miastem góruje twierdza, skąd zobaczyć można 
panoramę miasta. Miejsce rozsławił swoją twór-
czością Onufry, który stworzył jedyna w swoim 
rodzaju czerwień, zwaną czerwienią Onufrego. 
Berat jest doskonałym miejscem wypadowym 
na pieszczę górskie wycieczki, piękno natury 
i doskonałe warunki pogodowe sprawiają, że 
cały region staje się mekką turystyki aktywnej. 
Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 
 Dzień 5  Śniadanie. Poranek w  Durres to 
przeżycie samo w sobie. Chaos tego portowego 

miasta, ulice wypełnione samochodami, rowe-
rami i pojazdami ciągnionymi przez osły i konie, 
gdzie wszyscy starają się dotrzeć jak najszybciej 
do celu to obraz kolorytu Albanii i skali jej skraj-
ności. Durres to najważniejszy port kraju, a także 
jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych 
kurortów wypoczynkowych. Z socrealistyczną 
bryłą centrum miasta, współczesną promenadą, 
antycznym amfiteatrem i zachwycającą piasz-
czystą plażą - to miasto o wielu twarzach, każdy 
dostrzeże tu inną z nich. Wspólnie zwiedzimy 
miasto, będzie też czas wolny na indywidualne 
spacery, kawę czy zakupy. Powrót do hotelu na 
kolację i nocleg. Popołudnie wolne. Dla chęt-
nych wieczorem wieczór folklorystyczny. Całe 
Bałkany słyną ze swej niesamowitej muzyki, 
tańca Zakosztujmy takiej atmosfery i my! Przy 
wspólnym stole, przy rytmach bałkańskiej mu-
zyki (dodatkowo płatne ok. 35 EUR/os.)
 Dzień 6  Dzień przeznaczony na wypoczynek 
lub fakultatywną wycieczka do Ochrydy w Ma-
cedonii. Chętni wybiorą się do największego 
skarbu Macedonii, historycznego miasta Ochry-
da, które położone jest malowniczo u stóp gór 
Galiczica i uśpione majestatycznie nad brzegiem 
najstarszego na Bałkanach jeziora. Ochryda sta-
nowi wyjątkowe miejsce na Bałkanach, przez co 
już od 1979 roku znajduje się na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Podczas pobytu w Ma-
cedonii odwiedzimy m.in. położoną na górskich 
zboczach nad jeziorem Ochrydzkim cerkiew 
NMP Perivlepty, gdzie odkryjemy przepiękne 
freski dawnych mistrzów i  poznamy historię 
Ojców Słowiańszczyzny. Udamy się również do 
cerkwi św. Jana w Kaneo, skąd rozpościera się 
najpiękniejszy widok na całe Jezioro Ochrydz-

W programie: 7 dni w jednym hotelu • wypoczywaj i zwiedzaj • Tirana • Kruja - albański Kraków • jeep safari na półwysep Rodonit 

• Berat - miasto okien • Durres • dla chętnych Macedonia i Czarnogóra • wypoczynek przy plaży
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Durres

Albania bez pośpiechu

ALBANIA

Kruje

Durres

Półwysep
Rodonit

Tirana

Berat

Grecja

M
ac

ed
on

ia

Serbia

Włochy

Czarnogóra

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

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

15
dni

8
dni

lub
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kie, a takżę do antycznego teatruWybierzemy 
się również do Muzeum Papieru, i odkryjemy 
tajemnicę ochrydzkich pereł stanowiących 
niezapomnianą pamiątkę z podróży do Mace-
donii. Popołudniu dla chętnych, będzie istnia-
ła możliwość wybrania się w rejs po Jeziorze 
Ochrydzkim (dodatkowo płatny). Odwiedzimy 
jedyny w swoim rodzaju skansen na wodzie po-
łożony w Zatoce Kości, prezentujący życie ludzi 
z przełomu epoki brązu i epoki żelaza. Na koniec, 
odwiedzimy klasztor Świętego Nauma, który 
otoczony jest przepięknym ogrodem, po którym 
dumnie spacerują hodowane tam pawie. Zwień-
czeniem tego bogatego dnia będzie możliwość 
zanurzenia się w krystalicznie czystym Jeziorze 
Ochrydzkim i wypoczynek na jego piaszczystym 
brzegu. (dodatkowo płatne ok.55 EUR/os.). Wie-
czorem kolacja w hotelu. Nocleg.
 Dzień 7  Dzień przeznaczony na wypoczynek 
lub fakultatywną wycieczka do Czarnogóry. Wy-
ruszamy o poranku, aby rozpocząć od zwiedza-
nia sięgającego czasów Rzymian Starego Baru 
- zabytkowych ruin położonych malowniczo na 

zboczach wpadających do wybrzeża gór. Następ-
nie udamy się do Budwy - jednego z najbardziej 
znanych miast Czarnogóry, gdzie Wenecjanie 
pozostawili po sobie przepiękną zabytkową sta-
rówkę. Miasto w ciągu roku gości nie tylko tury-
stów, ale także znane festiwale, a na okolicznych 
plażach odbywają się koncerty gwiazd światowej 
muzyki. Kolejnym punktem programu i zarazem 
wisienką na torcie jest Zatoka Kotorska i miasto 
Kotor, uważane przez niektórych za piękniejsze 
niż chorwacki Dubrownik. W drodze powrotnej 
zatrzymamy się na obowiązkowe zdjęcie z wyspą 
św. Stefana - wizytówką Czarnogóry. Obiadoko-
lacja w cenie wycieczki! (dodatkowo płatne ok. 
65 EUR/os.). Powrót do hotelu.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt w Albanii 
- do hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 

oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu).
HOTELE
Hotel Adriatik II (7 noclegów).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Al-
banii w Durres. Opisy hoteli w dalszej czę-
ści katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Tirany, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż)
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wyprawy jeepami 
na półwysep Rodonit z posiłkiem regionalnym, 
lokalnych przewodników, dodatkowych posił-
ków i napojów do obiadokolacji, systemu Tour 

Guide oraz innych wydatków osobistych. Orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w całym programie 
- ok. 65 EUR/os., płatne pilotowi na miejscu. 
Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne 
(wieczór folklorystyczny ok 35 EUR/os., Ochry-
da - ok 55 EUR/os., rejs po jeziorze Ochrydzkim, 
Czarnogóra - ok 65 EUR/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii

Doskonała oferta cenowa! Kameralny, doskonale zlokalizowany hotel znajduje się przy samej plaży i obok 
wielu atrakcji turystycznych. Świeżo wyremontowane pokoje superior zasługują na najwyższą ocenę!

Adriatik II – Durres 
Kategoria lokalna: ***

Położenie
Durrës, położone nad Morzem Adriatyckim, jest 
jednym z najważniejszych albańskich ośrodków 
turystycznych i drugim co do wielkości miastem 
w Albanii. Jego długa historia, która sięga staro-
żytności, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, 
również z czasów rzymskich. Warto zobaczyć po-
zostałości murów starożytnego miasta, Forum 
Romanum i amfiteatr, a także ruiny rzymskich go-
rących źródeł z II wieku. Warto również odwiedzić 
Muzeum Archeologiczne z nowoczesną wystawą 

poświęconą starożytnej kulturze. Hotel Adriatik 
położony jest przy szerokiej i piaszczystej plaży.
Plaża
Długa, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem 
do morza. Hotel położony jest bezpośrednio 
przy plaży, posiada wydzielony sektor ze swoimi 
leżakami i parasolami, z których goście hotelu 
mogą korzystać za darmo. Ręczniki plażowe są 
dostępne za opłatą ok. 1 EUR/dzień.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar.

Pokoje
Przytulne pokoje standardowe z możliwością 
dostawki dla 1 osoby. Pokoje wyposażone są 
w łazienkę, w większości balkon (część z wi-
dokiem na morze), indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, sejf, TV, mini-lodówkę, suszarkę.
Pokoje superior znajdują się w nowo-wyremon-
towanym budynku (otwarcie w maju 2018). Są 
bardzo nowoczesne, z nowym wyposażeniem 
(pokój, sprzęty, łazienka). Możliwość dostawki 
dla 1 osoby dorosłej lub dziecka.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje 
w formie bufetu (dania kuchni międzynarodo-
wej oraz albańskiej). Napoje bezalkoholowe 
(woda, soki, herbata, kawa filtrowana), oraz 
lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino białe 
i czerwone oraz lokalne, mocne alkohole) do-
stępne od 10:00 do 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Stół do tenisa stołowego. Sporty wodne na pla-
ży dostępne od lipca (firmy zewnętrzne).
Internet
Internet WiFi na terenie restauracji i recepcji bez 
dodatkowych opłat.

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

Fafa One 
****

od 1020 zł

Royal G3 
*****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1470 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1880 3799

Czerwiec od 1470 3499

Lipiec od 1999 4349

Sierpień od 2030 4399

Wrzesień od 1749 3549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 1370 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Kod imprezy: ALE

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
W całości wyremontowany w 2019 roku hotel Fafa One należy do 
kompleksu hotelowego Fafa, w dzielnicy turystycznej Mali i Ro-
bit, ok. 15 km od centrum Durres i 35 km od lotniska w Tiranie. 
Usytuowany jest na obszarze zachwycającej Riwiery Albańskiej 
nad Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i piaszczyste 
plaże. Klienci Fafa One mogą korzystać z infrastruktury całego 
kompleksu. W okolicy znajdują się restauracje i sklepy. Warto 
wybrać się do Durres, aby zobaczyć pozostałości starożytnych 
murów miejskich, rzymskiego forum i amfiteatru, term rzymskich 

z II w. czy odwiedzić Muzeum Archeologiczne. Transfer z lotniska 
trwa ok. 40 min.
Plaża
Kompleks położony jest przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej 
plaży, na której znajdują się bezpłatne leżaki i parasole. Ręczniki 
plażowe są dostępne w cenie 3 EUR za wypożyczenie i 1 EUR za 
każdorazową wymianę.
Pokoje
Budynek Fafa One został w całości generalnie wyremontowa-
ny w 2019 roku. Hotel posiada wygodne i przestronne pokoje. 

Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras, są wyposażone w kli-
matyzację indywidualnie sterowaną, sejf, TV i suszarkę do włosów.
Do dyspozycji gości
Na terenie kompleksu: recepcja, restauracja bufetowa (na terenie 
kompleksu Fafa, około 100 m od budynku Fafa One), restauracja 
a’la carte (dodatkowo płatna), bar, 3 baseny dla dorosłych z wy-
dzieloną częścią dla dzieci, 1 sala konferencyjna, parking.
Wyżywienie
All inclusive – śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, napoje 
alkoholowe (piwo, wódka, raki, gin, brandy, wino białe i czerwo-
ne) i bezalkoholowe (słodkie napoje, herbata, kawa filtrowana) 
w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje koncerty, przedstawienia, gry i zabawy sportowe 
oraz liczne animacje dla osób w każdym wieku (od końca czerw-
ca). Centrum SPA - fitness, sauna, jacuzzi, masaże, łaźnia parowa 
(dodatkowo płatne), wypożyczalnia rowerów (ok. 7 EUR/dzień) 
mini club dla dzieci, plac zabaw.
Internet
Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.fafa.al

Położenie
Hotel Perandor położony jest w turystycznej dzielnicy Durrës, 
gdzie znajdują się liczne restauracje, sklepy, kawiarnie, puby. Ok. 
3,5 km dzieli obiekt od pobliskiego portu, a ok. 4,5 km od starego 
miasta i amfiteatru. Hotel Perandor położony jest tuż przy plaży 
i promenadzie. Odległość do najbliższego lotniska - Tirana wynosi 
ok. 34 km. Hotel przeszedł renowację w 2018 roku.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się długa i szeroka plaża, 
z łagodnym zejściem do morza oraz wydzieloną prywatną czę-

ścią z bezpłatnym serwisem plażowym dla gości hotelu (leżaki 
i parasole).
Pokoje
Hotel oferuje 64 komfortowych, wyremontowanych pokoi 2-oso-
bowych (ok. 17 m2) wyposażonych w łóżko podwójne lub 2 po-
jedyncze, łazienkę (prysznic lub wanna, wc, bidet), klimatyzację, 
TV, lodówkę. Wszystkie pokoje dysponują balkonem z meblami 
ogrodowymi.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, małe lobby, sejf w recepcji, winda, re-

stauracja główna, bar w restauracji głównej (dodatkowo płatny), 
basen zewnętrzny z tarasem słonecznym oraz z leżakami i para-
solami, basen dla dzieci, bar przy basenie, przechowalnia bagażu. 
Za dodatkową opłatą goście mogą korzystać z usługi pralni. Moż-
liwość wypożyczenia ręczników plażowych za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
All inclusive: dania kuchni lokalnej i międzynarodowej serwowane 
w formie bufetu w restauracji głównej. Śniadania: 08:00 - 10:00, 
obiad: 13:00 - 15:00, kolacja: 19:00 - 22:00, wybrane napoje bez-
alkoholowe, wybrane lokalne napoje alkoholowe, kawa i herbata: 
10:00 - 22:00. Uwaga! godziny pracy baru i restauracji mogą ulec 
zmianie.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: duży basen i brodzik dla dzieci, plac zabaw. Za do-
datkową opłatą: sporty wodne na plaży.
Internet
Na miejscu można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.

Fafa One – Durres 
Hotel znajduje się na terenie znanego i bardzo popularnego wśród polskich turystów kompleksu Fafa. Świetna plaża z bezpłatnym serwisem 
plażowym, baseny oraz wygoda All Inclusive to wszystko, co potrzebne do spędzenia beztroskich wakacji z rodziną lub w gronie przyjaciół.

Perandor Beach – Durres 
Idealne miejsce na rodzinne wakacje! Istnieje przynajmiej kilka powodów dla których warto wybrać ten hotel: najlepsza lokalizacja, przy 
najładniejszej plaży i promenadzie, pokoje po remoncie w bardzo atrakcyjnej cenie, dobry serwis all inclusive i bezpłatne leżaki oraz 
parasole na plaży.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Zbudowany na przełomie 2019/2020 hotel usytuowany jest 
w dzielnicy turystycznej Mali i Robit na Riwierze Albańskiej ok. 
15 km od centrum Durres i 35 km od lotniska w Tiranie. Jest to 
trzeci obiekt ze znanej w Albanii sieci hotelowej Royal G. Usytu-
owany jest na obszarze zachwycającej Riwiery Albańskiej nad 
Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i piaszczyste 
plaże. W okolicy znajdują się restauracje i sklepy. Transfer z lot-
niska trwa ok. 40 min. W obecnej chwili posiadamy jedynie wi-
zualizacje komputerowe.

Plaża
Hotel położony jest przy szerokiej i piaszczystej plaży, na której 
znajdują się bezpłatne leżaki i parasole hotelowe.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja – dania w formie bufetu i à la 
carte, kuchnia albańska, włoska i śródziemnomorska, dostępne 
dania wegetariańskie, bar, basen, leżaki i parasole przy basenie. 
Ręczniki basenowe dodatkowo płatne.
Pokoje
Eleganckie pokoje standardowe z widokiem na morze dla 2 osób 

dorosłych. Możliwa dostawka dla trzeciej osoby dorosłej lub 
dwójki dzieci. Pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, łazienka (prysznic, wc; suszarka), TV-Sat, telefon, 
sejf, lodówka; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamó-
wienie przed przyjazdem.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, napoje 
bezalkoholowe i  lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym 
barze (10.00-22.30).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu.

Położenie
Zbudowany na przełomie 2018/2019 hotel usytuowany jest w dziel-
nicy turystycznej Mali i Robit w zachodniej części kraju, na Riwierze 
Albańskiej. Piękne i przejrzyste morze wraz z szerokimi, złocistymi 
plażami tworzą idealne miejsce do wypoczynku. Hotel znajduje 
się w odległości ok. 16 km od Durres, w którym można zobaczyć 
Amfiteatr Dyrrahu z początków II wieku, Muzeum Archeologiczne 
z zabytkami kultury starożytnej czy wieżę wenecką, od której za-
czyna się najlepiej zachowany fragment murów miejskich. Lotnisko 
w Tiranie oddalone jest o ok. 40 km, a transfer zajmuje ok. 50 min.

Plaża
Piękna, szeroka i piaszczysta plaża, położona jest przy hotelu. 
Na plaży wydzielona jest część należąca do hotelu, na której 
dostępne są bezpłatne leżaki i parasole. Wzdłuż plaży ciągnie 
się promenada.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, bar, restauracja bufetowa, restauracja a’la carte 
(dodatkowo płatna), basen, brodzik dla dzieci, plac zabaw, leżaki 
basenowe.

Pokoje
Hotel dysponuje zupełnie nowymi pokojami standardowymi. Każ-
dy wyposażony jest w łazienkę z WC, prysznicem i suszarką do 
włosów, TV, indywidualnie sterowaną klimatyzację, lodówkę, sejf. 
Wszystkie pokoje posiadają balkony, część z nich oferuje bocz-
ny widok na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie. 
Hotel posiada pokoje przystosowane dla niepełnosprawnych (na 
potwierdzenie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, napoje 
lokalne alkoholowe (piwo, raki, wódka, wino białe i czerwone) 
i bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programów sportowych i animacyjnych. Na 
plaży możliwość korzystania ze sportów wodnych (lipiec - po-
czątek września, dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w całym hotelu.

Royal G3 – Durres 
Proponujemy Państwu zupełnie nowy i nowoczesny hotel, który zaspokoi gusta wymagających Klientów. Obiekt jest w budowie i zostanie 
oddany do użytku na wiosnę 2020 roku. Przepiękna plaża, nowe pokoje, strefa basenowa, restauracja, która spełni wymogi również 
wegetarian. Hotele linii Royal G posiadają obecnie jedne z najlepszych pokoi w kurorcie. Gorąco polecamy!

Hotel Eter – Durres 
Gorąco polecamy ten zupełnie nowy i nowoczesny hotel. Doskonałe położenie przy przepięknej, piaszczystej plaży, bezpłatny serwis 
plażowy i wygodna formuła all inclusive zapewni Państwu doskonałe, beztroskie wakacje. Zapraszamy!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Chorwacja i Słowenia – Dalmatyńska Eskapada
W programie: malownicza Chorwacja - Split i Dubrovnik - tego nie zapomnisz • Plitvickie Jeziora - 16 jezior, 72 wodospady • Park Narodowy Krka 

• kolacje w cenie • wypoczynek nad morzem - słońce i Adriatyk! • w imprezie CTY nocleg tranzytowy w cenie

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  CTW. Wyjazd z Polski wg rozkładu. 
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Po 
drodze planowane są krótkie postoje.
CTY. Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd 
przez Czechy, Austrię do Słowenii, zakwatero-
wanie, nocleg. Po drodze planowane są krótkie 
postoje.
 Dzień 2  CTW. We wczesnych godzinach po-
rannych przyjazd do Lublany, stolicy Słowenii 

(krótki spacer po mieście). Dalej pojedziemy 
do jaskini Postojna - jednej z największych na 
świecie jaskiń o łącznej długości 24 km. Trasa 
turystyczna obejmuje 5 km, z czego 3,5 km to 
przejazd kolejką elektryczną. Zobaczymy zespół 
grot, skał i podziemnych przejść, wielometrowe, 
mieniące się różnymi kolorami nacieki skalne, 
stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne. W jaskini 
panuje stała temperatura 10 st C, a jej szczegól-
ną osobliwością jest występowanie odmieńca 
jaskiniowego, żyjącego wyłącznie w wodach 
dynarskiego krasu, zwanego ludzką rybką. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

SŁOWENIA
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CTY. Po śniadaniu, w wczesnych godzinach po-
rannych przejazd do Lublany, stolicy Słowenii 
(krótki spacer po mieście). Dalej pojedziemy 
do jaskini Postojna - jednej z największych na 
świecie jaskiń o łącznej długości 24 km. Trasa 
turystyczna obejmuje 5 km, z czego 3,5 km to 
przejazd kolejką elektryczną. Zobaczymy zespół 
grot, skał i podziemnych przejść, wielometrowe, 
mieniące się różnymi kolorami nacieki skalne, 
stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne. W jaskini 
panuje stała temperatura 10 st C, a jej szczegól-
ną osobliwością jest występowanie odmieńca 
jaskiniowego, żyjącego wyłącznie w wodach 
dynarskiego krasu, zwanego ludzką rybką. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Plitvic 
i zwiedzanie parku narodowego Plitvickie Je-
ziora, gdzie na obszarach porośniętych przez 
buki, jodły, świerki, na długości 8 km znajduje 
się 16 turkusowych tarasowo położonych jezior, 
połączonych ze sobą 72 wodospadami. Obszar 
parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa 
naturalnego i  jest chroniony przez UNESCO. 
Następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. Czas wolny na odpoczynek.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do Splitu 
i Trogiru. Zobaczymy największe miasto Dalma-
cji Split, gdzie zwiedzimy zabytkowe centrum 
(UNESCO), którego zabudowa odzwierciedla 
burzliwe dzieje regionu, krzyżują się tu wpływy 
weneckie, francuskie i austriackie. Zobaczymy 
ruiny antycznego pałacu cesarza Dioklecjana, 
jeden z najpiękniejszych w Europie przykładów 
rzymskiej architektury obronnej (III - IV w.), 
katedrę, mauzoleum cesarza i malowniczy port. 
Wraz z rozwojem miasta dawna rezydencja cesa-
rza wtopiła się w późniejszą zabudowę, tworząc 
dziś niepowtarzalne połączenie stylów architek-

tonicznych różnych epok. Po zwiedzaniu propo-
nujemy spacer wśród palm słynną promenadą 
nadmorską - Rivą. Następnie przejedziemy do 
Trogiru, który jest doskonałym przykładem cią-
głości miasta. Układ ulic tej wyspiarskiej osady 
pochodzi z czasów greckich, a późniejsi władcy 
upiększyli je wyjątkowymi budynkami publicz-
nymi, mieszkalnymi i twierdzami. Zobaczymy 
między innymi gotycko-renesansowy ratusz 
i katedrę św. Wawrzyńca z XIII w. Trogir 
wpisany został na listę UNESCO 
jako jedno z najlepiej zachowa-
nych miast romańsko-gotyc-
kich w centralnej Europie. 
Przejazd do hotelu, obia-
dokolacja i czas wolny.
 Dzień 5  Po wczesnym 
śniadaniu przejazd malow-
niczą, nadmorską trasą do 
Dubrownika (UNESCO) nazy-
wanego perłą Adriatyku. Po dro-
dze fantastyczne widoki na góry i morze. 
To przepięknie położone miasto, o wspaniałym 
klimacie, pełne zabytków i  niezwykłych uli-
czek. Podczas spaceru po mieście, otoczonym 
potężnymi murami obronnymi, poznamy jego 
historię, a także zobaczymy m.in. klasztor fran-
ciszkanów z przełomu XIV i XV wieku, katedrę 
oraz Muzeum Apteki. Dla chętnych rejs statkiem 
wokół murów Dubrownika (dodatkowo płatne). 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
 Dzień 6-8  Czas wolny na odpoczynek, ką-
piele słoneczne i morskie. Dla chętnych możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych 
(w zależności od usytuowania hotelu Medjugor-
je i Mostar, piknik rybny - rejs statkiem, Szybenik 
i Zadar, Korcula). Ceny każdej z wycieczek to ok. 
30-45 EUR/os.

 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Parku Narodowego Krka, 
położonego na terenie ukształtowanym przez 
rzekę o tej samej nazwie. Rzeka Krka, płynąc 
przez wapienne podłoże wytworzyła nieregu-
larne koryto - najciekawsze miejsce to niemal 
półkilometrowy odcinek, gdzie rzeka przepływa 
przez 17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, po-
konując spadek terenu o wysokości 45 metrów. 

Późnym popołudniem wyjazd do Polski.
 Dzień 10  Przyjazd do Polski 

w godzinach popołudniowych 
(Katowice ok. 13.00). (Reali-

zacja programu obejmuje 
przejazd ok. 3500 km - 
liczone od granic Polski).
Uwagi! Kolejność realizacji 

punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróce-

niu. Pilot nie oprowadza po 
miastach i obiektach muzealnych. 

Panie są proszone o wzięcie chusty do 
nakrycia ramion (wejście do kościoła). 
HOTELE
Hotele **/ *** (7 lub 8* rozpoczętych dób ho-
telowych).
Noclegi zarówno w części objazdowej, jak i po-
bytowej położone w Chorwacji lub na terenie 
Bośni i  Hercegowiny. Minimum 4  noclegów 
zlokalizowanych na wybrzeżu Adriatyku. Po-
koje: funkcjonalnie wyposażone 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami 
i  w  większości hoteli z  TV. Większość pokoi 
posiada balkon. Do dyspozycji gości: wszyst-
kie hotele posiadają recepcję, bar, restaura-
cję, część z nich posiada basen. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje. Naszym zdaniem: 
lokalizacja hoteli nad morzem daje doskonałe 

miejsce wypadowe na wycieczki, a jednocześnie 
możliwość relaksu po zwiedzaniu. Kategoria lo-
kalna: **/***.
* Dla imprezy CTY): Hotel **/*** 1 nocleg tran-
zytowy w Słowenii. Pokoje: 2 -osobowe (możli-
wość dostawki) z łazienkami i wc. Wyżywienie: 
śniadanie.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (7 lub 8* rozpoczę-
tych dób hotelowych), śniadania i obiadoko-
lacje, program turystyczny j.w., ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż) oraz 
opiekę pilota.
* Dla imprezy CTY.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
miejscowych przewodników (w Splicie, Tro-
girze i Dubrowniku), biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, systemu Tour Guide, opłaty 
klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/os. w zależności 
od położenia hotelu oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt biletów wstę-
pu i przewodników (łącznie z systemem Tour 
Guide, bez opłaty klimat.) - około 142 EUR/os, 
płatne u pilota na miejscu.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

CENA OD

1149 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1149 2499

Maj od 1199 3049

Czerwiec od 1299 2999

Lipiec od 1420 3470

Sierpień od 1299 3220

Wrzesień od 1249 2999

Październik od 1199 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Kod imprezy: CTW/CTY

więcej na: R.pl
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Chorwacja wzdłuż Adriatyku
W programie: malownicza Słowenia • Split i Dubrovnik - tego nie zapomnisz • Plitvickie Jeziora - 16 jezior, 72 wodospady • Park Narodowy Krka 

• hotel nad morzem - słońce i Adriatyk!• w imprezie CTX nocleg tranzytowy w cenie

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  CTO. Wyjazd z Polski wg rozkładu. 
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Po 
drodze planowane są krótkie postoje.
CTX. Wyjazd z Polski wg rozkładu. Przejazd 
przez Czechy, Austrię i Słowenię, zakwatero-
wanie, nocleg. Po drodze planowane są krótkie 
postoje.
 Dzień 2  CTO. We wczesnych godzinach po-
rannych przejazd do Lublany, stolicy Słowenii 
(krótki spacer po mieście). Dalej pojedziemy 
do jaskini Postojna - jednej z największych na 

świecie jaskiń o łącznej długości 24 km. Trasa 
turystyczna obejmuje 5 km, z czego 3,5 km to 
przejazd kolejką elektryczną. Zobaczymy zespół 
grot, skał i podziemnych przejść, wielometrowe, 
mieniące się różnymi kolorami nacieki skalne, 
stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne. W jaskini 
panuje stała temperatura 10 st C, a jej szczegól-
ną osobliwością jest występowanie odmieńca 
jaskiniowego, żyjącego wyłącznie w wodach 
dynarskiego krasu, zwanego ludzką rybką. 
W godzinach popołudniowych przejazd do ho-
telu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
CTX. Po śniadaniu, w wczesnych godzinach po-
rannych przejazd do Lublany, stolicy Słowenii 
(krótki spacer po mieście). Dalej pojedziemy 

do jaskini Postojna - jednej z największych na 
świecie jaskiń o łącznej długości 24 km. Trasa 
turystyczna obejmuje 5 km, z czego 3,5 km to 
przejazd kolejką elektryczną. Zobaczymy zespół 
grot, skał i podziemnych przejść, wielometrowe, 
mieniące się różnymi kolorami nacieki skalne, 
stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne. W jaskini 
panuje stała temperatura 10 st C, a jej szczegól-
ną osobliwością jest występowanie odmieńca 
jaskiniowego, żyjącego wyłącznie w wodach 
dynarskiego krasu, zwanego ludzką rybką. 
W godzinach popołudniowych przejazd do ho-
telu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Plitvic 
i zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie Jezio-

ra, gdzie na obszarach porośniętych przez buki, 
jodły, świerki, na długości ponad 8 km, znajduje 
się 16 turkusowych tarasowo położonych jezior, 
połączonych ze sobą 72 wodospadami. Obszar 
parku zaliczany jest do światowego dziedzictwa 
naturalnego i  jest chroniony przez UNESCO. 
Następnie przejazd do hotelu i zakwaterowa-
nie. Czas wolny na odpoczynek. Wieczorem 
obiadokolacja.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do Splitu 
i Trogiru. Zobaczymy największe miasto Dalma-
cji Split, gdzie zwiedzimy zabytkowe centrum 
(UNESCO), którego zabudowa odzwierciedla 
burzliwe dzieje regionu, krzyżują się tu wpływy 
weneckie, francuskie i austriackie. Zobaczymy 
ruiny antycznego pałacu cesarza Dioklecjana, 
jeden z najpiękniejszych w Europie przykładów 
rzymskiej architektury obronnej (III - IV w.), ka-
tedrę, mauzoleum cesarza i malowniczy port. 
Wraz z  rozwojem miasta dawna rezydencja 
cesarza wtopiła się w późniejszą zabudowę, 
tworząc dziś niepowtarzalne połączenie stylów 
architektonicznych różnych epok. Po zwiedzaniu 
proponujemy spacer wśród palm słynną prome-
nadą nadmorską - Rivą. Następnie przejedziemy 
do Trogiru, który jest doskonałym przykładem 
ciągłości miasta. Układ ulic tej wyspiarskiej 
osady pochodzi z czasów greckich, a późniejsi 
władcy upiększyli je wyjątkowymi budynkami 
publicznymi, mieszkalnymi i  twierdzami. Zo-
baczymy między innymi gotycko-renesansowy 
ratusz i katedrę św. Wawrzyńca z XIII w. Trogir 
wpisany został na listę UNESCO jako jedno z naj-
lepiej zachowanych miast romańsko-gotyckich 
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w centralnej Europie. Przejazd do hotelu, obia-
dokolacja i czas wolny.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
malowniczą, nadmorską trasą do Dubrownika 
(UNESCO) nazywanego perłą Adriatyku. Po 
drodze fantastyczne widoki na góry i morze. 
To przepięknie położone miasto, o wspaniałym 
klimacie, pełne zabytków i  niezwykłych uli-
czek. Podczas spaceru po mieście, otoczonym 
potężnymi murami obronnymi, poznamy jego 
historię, a także zobaczymy m.in. klasztor fran-
ciszkanów z przełomu XIV i XV wieku, katedrę 
oraz Muzeum Apteki. Dla chętnych rejs statkiem 
wokół murów Dubrownika (dodatkowo płatne). 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do Parku Narodowego 
Krka, położonego na terenie ukształtowanym 
przez rzekę o  tej samej nazwie. Rzeka Krka, 
płynąc przez wapienne podłoże wytworzyła 
nieregularne koryto - najciekawsze miejsce to 
niemal półkilometrowy odcinek, gdzie rzeka 
przepływa przez 17 kaskad, szerokich prawie na 
100 m, pokonując spadek terenu o wysokości 
45 metrów. Następnie przejazd do Szybenika, 
który jest najstarszym miastem Chorwatów. 
W odróżnieniu od innych dalmatyńskich miast, 
budowanych przez Ilirów, Greków, czy Rzymian, 
Szybenik został założony w IX w. przez chorwac-
kich królów. Zobaczymy arcydzieło architektury 

światowej - gotycko-renesansową katedrę św. 
Jakuba znajdującą się na liście UNESCO, zbu-
dowaną w całości z kamienia. Katedrę zdobi 71 
realistycznych rzeźb głów ludzkich wykonanych 
przez budowniczego katedry Juraja Dalmatinca, 
bardzo realistycznie przedstawiających ówcze-
snych mieszkańców Szybenika. Spacer po ka-
miennych uroczych uliczkach miasta. Późnym 
popołudniem wyjazd do Polski.
 Dzień 7  Przyjazd do Polski w godzinach po-
południowych (Katowice ok. 13.00). (Realizacja 
programu obejmuje przejazd ok. 3200 km - li-
czone od granic Polski).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
ramion (wejście do kościoła). 
HOTELE
Hotele **/ *** - 4 lub 5* noclegów (minimum 
2 nad morzem) na terenie Chorwacji lub w Bo-
śni i Hercegowinie. Pokoje: funkcjonalnie wy-
posażone 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie z  łazienkami i w większości hoteli 
z  TV. Większość pokoi posiada balkon. Do 
dyspozycji gości: recepcja, restauracja i  bar, 
niektóre hotele z basenem. Wyżywienie: śnia-
dania i obiadokolacje (najczęściej bufet, rzadziej 
serwowane, w zależności od hotelu). Naszym 
zdaniem: lokalizacja hotelu nad morzem daje 
doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki, 
a jednocześnie możliwość relaksu po zwiedza-
niu. Kategoria lokalna: **/***.
* Dla imprezy CTX. Hotel **/*** (1 nocleg tran-
zytowy) w Słowenii. Pokoje: 2 -osobowe (możli-
wość dostawki) z łazienkami i wc. Do dyspozycji 
gości: recepcja, restauracja, bar. Wyżywienie: 
śniadania.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (4 lub 5* rozpoczę-
te doby hotelowe), śniadania i obiadokolacje, 
program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż) oraz 
opiekę pilota.
* Dla imprezy CTX.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
miejscowych przewodników (w Splicie, Trogi-
rze, Dubrowniku i Szybeniku), biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, systemu Tour Guide, 
opłaty klimatycznej ok. 1 EUR/dzień/os. w za-
leżności od położenia hotelu. Orientacyjny 
koszt biletów wstępu i przewodników (łącznie 
z systemem Tour Guide, bez taksy klimat.) - ok. 
142 EUR/os., płatne u pilota na miejscu.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualne rozkłady dostępne na R.pl/rozklady.

CENA OD

970 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

Impreza dostępna również w wersji 
Comfort pod kodem CTZ. Sprawdź 
na wcześniejszych stronach katalogu 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl

Kod imprezy: CTO/CTX

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 999 2049

Kwiecień od 970 2049

Maj od 1170 2120

Czerwiec od 1249 2499

Lipiec od 1299 2630

Sierpień od 1270 2549

Wrzesień od 1199 2270

Październik od 1099 2270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1270 

Dopłata za pok. 1 os. od 200 

więcej na: R.pl
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Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia
W programie: Słoweńska Istria • Piran • Rovinj - miasto artystów, chorwackie Saint Tropez • Szybenik, Trogir i Dubrovnik - magiczne miejsca 
Chorwacji • Kotor i Budva - perły Czarnogóry • Tirana i Kruja - odkrywamy Albanię • Dom Matki Teresy w Skopje • Park Narodowy Galicica 

• pobyt nad szmaragdowym Jeziorem Ochrydzkim w Macedonii!

Czas na Bałkany

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Prze-
jazd przez Słowację, Węgry do Serbii. Po drodze 
planowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Wcześnie rano przyjazd do Belgra-
du. Zobaczymy Nowy Belgrad, by przejeżdżając 
przez most na Sawie, zwiedzić cerkiew św. Sawy, 
największą świątynię prawosławną na świecie. 
Dalej w programie rozległa, wzmocniona przez 
Turków Osmańskich twierdza Kalemegdan 
z pięknym widokiem na Sawę i Dunaj, bastion 
Kula Nebojsa i cerkiew św. Petki z „cudownym 
źródełkiem”. Przejazd do hotelu w pobliżu gra-
nicy macedońskiej, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Macedonii. 
Po drodze nad Jezioro Ochrydzkie zatrzymamy 
się w Skopje, aby zwiedzić Stare i Nowe Miasto 
połączone Kamiennym Mostem. Stara Carsija - 

dawny turecki bazar położony u stóp wzgórza 
z  twierdzą Kale to orientalna w  charakterze 
plątanina uliczek z  warsztatami, meczetami 
i  łaźniami oraz zabytkowymi zajazdami. Dla 
chętnych wizyta w Domu Pamięci Matki Tere-
sy z Kalkuty. Przejazd nad Jezioro Ochrydzkie, 
zakw. w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Ochry-
dy (UNESCO). Podczas spaceru zobaczymy 
m.in. antyczny teatr, zwiedzimy cerkiew św. 
Bogurodzicy Perivlepta z  cennymi freskami 
oraz wzgórze Plaosnik. Dla chętnych wejście 
na mury Twierdzy cara Samuila górującej nad 
miastem. Zwiedzanie zakończymy „Pozdro-
wieniami z Ochrydy”, widokiem cerkiewki św. 
Jovana Kaneo, usytuowanej na wysokim klifie 
ponad wodami jeziora. Popołudnie wolne na 
kąpiel w szmaragdowym Jeziorze Ochrydzkim, 
a dla chętnych wycieczka - rejs statkiem do mo-
nastyru św. Nauma, mistycznego miejsca, gdzie 
według legendy przykładając ucho do grobow-
ca można było usłyszeć bicie serca świętego. 

Znajdziemy się także w niesamowitym miejscu, 
gdzie słychać jedynie odgłosy przyrody. To 
rezerwat źródeł rzeki Czarny Drim. (koszt ok. 
39 EUR/os.) Obiadokolacja i nocleg. Dla chęt-
nych wieczór muzyką na żywo i folklorem (koszt 
ok. 20 EUR/os).
 Dzień 5  Śniadanie. Dzień wolny lub wyciecz-
ka fakultatywna nad Jez. Prespańskie oraz do 
Bitoli, dawnego greckiego miasta Heraclaea Lin-
caestis (fragmenty świątyń, mozaiki). W mieście 
zobaczymy także cerkiew św. Dimitrija z rzeź-
bionym w drewnie ikonostasem, a na głównym 
placu meczety Isak i Evi. Następnie odwiedzimy 
Park Narodowy Galicica, gdzie będzie czas na 
relaks nad wodą, a przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy mieszkające tam pelikany. Obiado-
kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Wykwaterowanie i wczesny wyjazd 
z hotelu (lunch-box na drogę). Przejazd do Ti-
rany, stolicy i jednocześnie największego miasta 
w Albanii. Spacer po Placu Skanderbega, sta-
nowiącego serce współczesnej Tirany. Ponadto 
zobaczymy Piramidę (dawniej mauzoleum 
dyktatora Envera Hodży), Pałac Prezydencki 
i Kongresowy oraz osiemnastowieczny meczet 
Ethem Beya - najstarszy zabytek w centrum 
miasta. Następnie odwiedzimy Kruję, zoba-
czymy stary bazar, przejdziemy zabytkowymi 
uliczkami miasteczka w stronę cytadeli, twier-
dzy Skanderbega, znanej z najbardziej drama-
tycznych bitew tej części Europy. Zakwatero-
wanie w hotelu w Albanii lub w Czarnogórze, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie lub pakiet śniadaniowy, 
Przejazd malowniczą, nadmorską trasą wzdłuż 

Adriatyku. W  miarę możliwości czasowych 
zobaczymy Budvę. Zwiedzanie Kotoru, czar-
nogórskiej perły z  listy UNESCO. To portowe 
miasto, malowniczo położone u podnóża ma-
sywu górskiego Lovćen. Krajobraz tej części 
wybrzeża porównywany jest z  norweskimi 
fiordami. W programie m.in. Katedra św.Trifuna 
i symbol miasta - wieża zegarowa z XVI wieku. 
Przejazd do Chorwacji, by podziwiać przepięk-
nie położony, pełen niezwykłych zabytków 
- Dubrownik (UNESCO). Podczas spaceru po-
znamy jego historię, a także zobaczymy m.in. 
klasztor franciszkanów z najstarszą apteką oraz 
słynne mury miejskie, których strzeże św. Bła-
żej - patron miasta. Dla chętnych rejs statkiem 
wokół murów Dubrownika (dodatkowo płatne 
ok. 10 EUR/os.) Przejazd do hotelu na Riwiere 
Makarskiej lub w Neum, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd na północ 
Chorwacji. Po drodze zwiedzimy Trogir, spacer 
po malowniczej Starówce, gdzie zobaczymy 
między innymi ratusz oraz katedrę św. Waw-
rzyńca z XIII w. Następnie udamy się do Szybe-
nika, kolejnego pięknego miasta wpisanego na 
listę UNESCO. Szybenik to najmłodsze miasto 
wybrzeża. W odróżnieniu od innych dalmatyń-
skich miast, zbudowanych przez Greków, czy 
Rzymian, został założony w IX w. przez chor-
wackich królów. Zwiedzimy przede wszystkim 
niezwykłą katedrę św. Jakuba - arcydzieło archi-
tektury gotycko-renesansowej, znajdującą się 
przy placu z renesansowym ratuszem miejskim. 
Starówka Szybenika z licznymi wąskimi kamien-
nymi uliczkami i malowniczymi schodkami to 
miejsce pełne uroku i fascynującej atmosfery. 
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Przyjazd do hotelu na północy Chorwacji, za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd na wybrze-
że Istrii do malowniczego Rovinja, ulubionego 
miasta artystów, nazywanego chorwackim 
Saint Tropez (katedra Eufemii, ratusz, wieża 
zegarowa). Następnie przejedziemy w kierun-
ku Słowenii, by drodze zobaczyć Limski Kanał 
- wrzynającą się w ląd długą zatokę, geomor-
fologiczny fenomen, obecnie miejsce hodowli 
małż i ostryg. Północna część Istrii należy już 
do Słowenii i tam właśnie zatrzymamy się w Pi-
ranie, zobaczymy zabytki z czasów panowania 
Wenecji, Austrii oraz Włoch - m.in. gotycki pałac 
wenecki, kościół św. Piotra z XIX wieku, ratusz, 
wzgórze Rasztel z  pozostałościami murów 
obronnych i baszt. Wyjazd w kierunku Polski 
w godzinach wieczornych.
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych (Katowice ok. 13.00). 
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
3600 km - liczone od granic Polski).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu).
Uwaga! Ze względu na różną, uzależnioną od 
terminu wyjazdu lokalizację hoteli, w/w pro-
gram należy traktować ramowo i może on ulec 
zmianie, z  zachowaniem wszystkich pozycji 
zwiedzania. Pilot nie oprowadza po miastach 
i  obiektach muzealnych. Panie są proszone 
o wzięcie chusty do nakrycia głowy (wejście do 
cerkwi/meczetu).
HOTELE
Hotel **/ *** (7 noclegów: w Serbii - 1, w Mace-
donii - 3, w Czarnogórze lub Albanii - 1, w Bośni 
i Hercegowinie lub Chorwacji - 1, w Chorwacji 
- 1).Na terenie Chorwacji i Bośni hotele max. 
300 m do morza, w Macedonii nad Jeziorem 
Ochrydzkim max. 0-200 m od jeziora (hotele 
położone dalej od jeziora posiadają basen). 
Wszystkie 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienkami i wc, często z balkonami. Do dys-
pozycji gości: w hotelu bar, restauracja i recepcja
Wyżywienie: śniadania kontynentalne wzmoc-
nione i obiadokolacje. Naszym zdaniem: świetna 
lokalizacja większości noclegów nad morzem 
lub jeziorem daje doskonałe miejsce wypadowe 
na wycieczki, a jednocześnie możliwość relaksu 
po zwiedzaniu. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), śniadania i obiadokolacje, 

program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż) oraz 
opiekę pilota.
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
miejscowych przewodników, biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, systemu Tour Guide, 
dodatkowych posiłków i napojów do obiadoko-
lacji, opłaty klimatycznej ok. 1-1,5 EUR/dzień/os. 
w zależności od położenia hotelu.
Orientacyjny koszt biletów wstępu (łącznie 
z systemem Tour Guide, bez opłaty klimat.) - 
około 95 EUR/os płatne pilotowi na miejscu. 
Przykładowa cena wycieczki fakultatywnej ok 
37-40 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1149 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: CTM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1180 2699

Maj od 1180 2799

Czerwiec od 1320 2970

Lipiec od 1249 3049

Sierpień od 1349 3099

Wrzesień od 1220 2799

Październik od 1149 2770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

więcej na: R.pl
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W programie: Sarajewo i Mostar - najpiękniejsze w Bośni • Dubrownik - perła Adriatyku • wypoczynek w Czarnogórze • wycieczka do Albanii 

• Belgrad i Dunaj
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Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy, Austrię i Chorwację do Bośni 
i Hercegowiny. Po drodze planowane są krótkie 
postoje.
 Dzień 2  Rano kontynuacja przejazdu przez 
Bośnię i Hercegowinę do Sarajewa. Stolica dzi-
siejszej Bośni i Hercegowiny została założona 
w XV w. przez Turków Osmańskich w pięknej 
dolinie rzeki Miljacki. W programie zwiedzanie 
zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają się 
wpływy różnych kultur i religii. Zobaczymy mie-
dzy innymi meczet Gazi Husrev-beja lub cerkiew 
prawosławna Archaniołów Gabriela i Michała 
oraz Latinski Most - miejsce zamachu na arcy-
księcia Ferdynanda. Sercem Sarajewa od wieków 
pozostaje Bascarsija - turecki bazar z tradycyj-
nymi warsztatami rzemieślniczymi w wąskich 
uliczkach, sukiennicami oraz restauracjami, 
gdzie można np. zjeść najlepsze cevapcici na 
Bałkanach. Na głównym placu, który jest stałym 
miejscem spotkań mieszkańców Sarajewa, stoi 
piękna studnia o ażurowej konstrukcji - ostatni 
fragment wodociągu zbudowanego w XVI w. 
Nocleg i obiadokolacja w hotelu w Sarajewie.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Mostaru, jednym z najpięk-
niejszych przełomów rzecznych na Bałkanach - 
doliną rzeki Neretwy. Zwiedzanie zabytkowego 
centrum miasta: kamienny Stary Most (wpisany 
na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, 
dom turecki oraz dzielnica Kujundziluk Carsija 
(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje 
z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają 

głosy muezinów wzywających do modlitwy). Po 
południu wyjazd do Medjugorje miejsca, gdzie 
w 1981 r. objawiła się Matka Boska. Zwiedzenie 
sanktuarium, a także spacer na Górę Objawień. 
Nocleg w Medjugorje lub na wybrzeżu adriatyc-
kim, zakwaterowanie, obiadokolacja.
 Dzień 4  Śniadanie lub pakiet śniadaniowy, 
wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd do Du-
brownika, miasta słusznie nazywanego Perłą 
Adriatyku pod ochroną UNESCO, otoczonego 
potężnymi murami. W programie m.in. spacer 
urokliwymi uliczkami miasta, podczas którego 
poznamy jego historię, a  także zobaczymy 
klasztor franciszkanów ze słynną apteką, Pałac 
Sponza, Dwór Książęcy, katedrę i wiele innych 
cennych zabytków. Po południu przejazd do 
Czarnogóry piękną trasą widokową. Zwie-
dzanie Kotoru, którego historyczne centrum 
wpisane jest na listę UNESCO i  jest jednym 
z najlepiej zachowanych średniowiecznych ze-
społów miejskich. W programie m.in. Katedra 
św. Tripuna i symbol miasta - wieża zegarowa 
z XVII w. Zakwaterowanie w hotelu na wybrzeżu, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 5-7  Dni wolne na odpoczynek i pla-
żowanie. Dla chętnych możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych (za dopłatą) oraz 
półdniowej wycieczki pt. „Stary Bar w  gaju 
oliwnym” (w cenie imprezy). Po śniadaniu 
przejedziemy do Starego Baru, miasta-brata 
włoskiego Bari. Zniszczony podczas trzęsienia 
ziemi w 1979 r. jest w tej chwili jednym wiel-
kim stanowiskiem archeologicznym pod gołym 
niebem. Spacer po ruinach miasta, otoczonych 
masywnymi murami obronnymi, to wielka 
gratka dla każdego odkrywcy. Zobaczymy też 
najstarsze drzewo oliwne na Bałkanach, które 

owocuje już od ponad 2300 lat, chronione dziś 
jako pomnik przyrody. Po zwiedzaniu (ugości 
nas czarnogórsko-polska rodzina w swoim gaju 
oliwnym) zapraszamy na poczęstunek. Podzi-
wiając widok na miasto, skosztujemy najlep-
szych specjałów kuchni czarnogórskiej.
 Dzień 8  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z  hotelu, wyjazd w  kierunku Serbii. Mijając 
stolicę Czarnogóry - Podgoricę, wjedziemy 
w kanion rzeki Moraczy. Podziwiając pionowe, 
kilkusetmetrowe ściany kanionu dotrzemy do 
Monastyru Moracza (z XIII w). Zobaczymy klasz-
tor, na który składa się cerkiew Wniebowzięcia 
NMP oraz mała cerkiew św. Mikołaja. Wnętrza 
pokrywają freski z XVII i XVIII w. Dalszy prze-
jazd odbywać się będzie kanionem rzeki Tary, 
która nazywana jest Łzą Europy ze względu na 
czystość wody. Jest to najgłębszy kanion w Eu-
ropie, a najlepiej podziwiać go ze spinającego 
oba brzegi mostu w Parku Narodowym Durmi-
tor. Wieczorem zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Serbii.
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do stolicy Serbii - Belgradu. 
W programie między innymi stare miasto ze 
śladami architektury tureckiej, potężna, roz-
budowana przez Turków Osmańskich twierdza 
Kalemegdan z przepięknym widokiem na Sawę 
i Dunaj, bastion Kula Nebojsa, cerkiew św. Petki 
z „cudownym źródełkiem”, bazylika św. Sawy, 
autokarowy przejazd po Nowym Belgradzie. 
Wieczorem wyjazd z Belgradu w kierunku Pol-
ski, przejazd przez Węgry i Słowację. Po drodze 
planowane są krótkie postoje.
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych (Katowice ok. 13.00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu). 
Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
3100 km (liczone od granic Polski). 
HOTELE
Hotele: **/***. Pokoje: wszystkie 2 - osobowe 
(możliwość dostawki) z łazienkami i wc, często 
z balkonami. Do dyspozycji gości: na miejscu 
bar, restauracja i recepcja. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne wzmocnione i obiadokolacje 
(najczęściej bufet, rzadziej serwowane). Kate-
goria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie j.w. (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), 7  śniadań i  obiadokolacji, 

program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
EUROPA (NNW, KL, Assistance i bagaż) oraz 
opiekę pilota. 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
miejscowych przewodników, biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, systemu Tour Guide, do-
datkowych posiłków i napojów do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych, opłaty klimatycznej 
ok. 1 EUR/dzień/os. w zależności od położe-
nia hotelu, oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt biletów wstępu (łącznie 
z systemem Tour Guide, bez opłaty klimatycz-
nej) - Ok. 85 EURO/os płatne pilotowi na miejscu
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

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

1080 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1120 2599

Maj od 1099 2699

Czerwiec od 1149 2730

Lipiec od 1249 2899

Sierpień od 1220 2899

Wrzesień od 1199 2799

Październik od 1080 2630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1630 

Dopłata za pok. 1 os. od 381 

Kod imprezy: BBC

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu na poszczególnych lotniskach. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
Wylot do Ochrydy samolotem czarterowym. Po 
przylocie transfer do hotelu w okolicy Ochrydy. 
Zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek; 
kolacja(fakultatywnie) i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
Ochrydy, wpisanej na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. W tym położonym wyjątkowo 
pięknie, kaskadowo na wzgórzu, a jednocześnie 

przytulonym do jeziora Ochrydzkiego mieście 
odwiedzimy m.in. antyczny teatr, cerkiew św. 
Bogurodzicy Perivlepta z cennymi freskami oraz 
wzgórze Plaošnik. Dla chętnych wejście na mury 
Twierdzy cara Samuela górującej nad miastem. 
Zwiedzanie zakończymy pocztówkowym wido-
kiem na cerkiewkę św. Jovana Kaneo, usytuowa-
ną na wysokim klifie ponad wodami jeziora. Czas 
wolny. Przejazd do Kaliszta - zespołu cerkwi i cel 
mnichów, wykutych w skałach nad samym brze-
giem jeziora. Następnie przejdziemy do wioski 
Vevcani, by zobaczyć ukryte w zieleni kaskady 

Vevcanskiego Potoku. Wioska słynie także 
z proklamowania samozwańczej „republiki” oraz 
hucznego karnawału. Powrót do hotelu; kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wycieczka do stolicy 
kraju - Skopje oraz do Kanionu Matka - najpięk-
niejszego w Macedonii, utworzonego malowni-
czo na rzece Treska. Popłyniemy łódkami w rejs 
po rzece, co pozwoli nam nacieszyć się nieska-
laną jeszcze przyrodą tego miejsca. Wejdziemy 
też do jaskini, a chętni będą mogli wstąpić do 
cerkwi św. Andrzeja z XIV w. W Skopje, zwiedza-

nie rozpoczniemy od twierdzy Kale. W przeszło-
ści była to prawdopodobnie siedziba Justyniana 
I. Następnie przejazd na największą czarsziję 
w Europie, gdzie w labiryncie uliczek zobaczy-
my orientalne budowle z  okresu panowania 
tureckiego, takie jak meczet Mustafy Paszy, 
największy w kraju oraz karawanseraj Suli An. 
Podziwiać będziemy również rezultat projektu 
„Skopje 2014” - współczesnej aranżacji nowej 
części centrum miasta. Zobaczymy połączenie 
historycznych elementów, takich jak Kamien-
ny Most, z nowymi budynkami stylizowanymi 
na klasyczne, a także pomniki symbolizujące 
postaci i zdarzenia znaczące dla historii Mace-
donii. Skopje to również miasto rodzinne Matki 
Teresy, zobaczymy Dom Pamięci jej poświęcony. 
Powrót do hotelu; kolacja (fakultatywnie) i noc-
leg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Dzień wolny przeznaczony na wy-
poczynek, kąpiele w jeziorze Ochrydzkim i pla-
żowanie. Dla chętnych w ciągu dnia możliwość 
skorzystania z dodatkowych atrakcji. Ekscytują-
cy trekking w Parku Narodowym Galicica a po 
nim wspólne gotowanie tradycyjnego posiłki 
(dodatkowo płatne ok. 45 EUR/os.) - to będzie 
dzień pełen różnorodnych wrażeń - wszystkie 
zmysły w gotowości! Z niedalekiej wsi Elszani 
rozpoczniemy przyjemny około godzinny trek-
king po ścieżkach Parku Narodowego Galicica, 
towarzyszyć nam będą osiołki, z których wieś 
Elszani słynie - każdy gospodarz ma przynaj-
mniej jednego! Następnie gospodarze zaproszą 
nas do wspólnego przygotowywania lokalnych 
potraw macedońskich w  tradycyjny sposób: 
mešano meso, lokalne pity, sałatki etc. Nie za-
braknie lokalnej rakii i wina! Wspólnie przyrzą-
dzony posiłek zjemy na zielonym tarasie z wi-
dokiem na malowniczo położoną na wzgórzu 
wieś i jezioro Ochrydzkie, pośród mieszających 
się odgłosów natury i kapeli przygrywającej 
skoczny macedoński folklor. Dla chętnych 
możliwość przyodziania się w ręcznie robione 
stroje macedońskie! Natomiast dla miłośników 
adrenaliny proponujemy niezwykle widokowe 
loty paralotnią w tandemie - ze wzgórz Parku 
Narodowego Galicica nad Jeziorem Ochrydzkim 
(dodatkowo płatne ok. 65 EUR/os.;sugerujemy 
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obej-
mującego sporty ekstremalne). Loty są dozwo-
lone dla osób od 5 roku życia. Loty w tandemie 
nie wymagają specjalnego przygotowania, 
tylko stosowanie się do zaleceń instruktora, 
z  którym lecimy. Należy być odpowiednio 
ubranym - długie spodnie, bluza, buty trzyma-
jące się stopy. Możliwość wykonania skoku jest 
uzależniona od pogody. Obiadokolacja (fakul-
tatywnie), nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Galicica i nad Jezioro Prespań-
skie, gdzie będziemy mieli czas na relaks nad 
wodą, a przy odrobinie szczęścia zobaczymy 
mieszkające tam pelikany. W Bitoli odwiedzimy 
cerkiew św. Dimitrija ze słynnym rzeźbionym 
w drewnie ikonostasem. Główną ulicą Szirok 
Sokak, przejdziemy do placu z pomnikiem Fi-
lipa II Macedońskiego z wieżą zegarową i me-
czetami z XVI w. (Evi i Isak). Zwiedzimy także 
dawne greckie miasto Heraclaea Lincaestis 

Macedonia i  Albania – Perły „Macedońskiego Morza” 
W programie: Ochryd i jego perły (UNESCO) • odpoczynek nad krystalicznym Jeziorem Ochrydzkim • Kanion Matka • Skopje – stolica Macedonii 
i dom Matki Teresy • Wizyta w Albanii – Tirana i bunkry • Kruja – albański Kraków • Park Narodowy Galicica i Jezioro Prespańskie 

• niesamowity folklor Macedonii • czas na plażowanie nad jeziorem Ochrydzkim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Macedonii
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z  fragmentami świątyń oraz pięknymi mo-
zaikami oraz etno muzeum Podmocani, gdzie 
zaskoczy nas niesamowita i bogata prywatna 
kolekcja strojów ludowych. Powrót do hotelu. 
Wieczorem proponujemy spotkanie z macedoń-
skim folklorem. Cały region Bałkanów słynie ze 
swojego niesamowitego folkloru, muzyki i do-
skonałego jedzenia. W niewielu miejscach na 
świecie jeszcze sztuka ludowa jest tak żywa jak 
tutaj, w Macedonii. To nie relikt przeszłości, to 
się dzieje tu i teraz. Taniec, śpiew to nieodłącz-
ny element lokalnej kultury. Zakosztujmy takiej 
atmosfery i my! Przy wspólnym stole, przy ryt-
mach bałkańskiej muzyki. (dodatkowo płatne, 
ok. 25 EUR/os.). W tym dniu nie ma fakultatyw-
nej kolacji w hotelu. Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Wczesny wyjazd z hotelu (pakiety 
śniadaniowe) do Albanii, której odkrywanie roz-
poczniemy od stolicy - Tirany. Ten ciągle bardzo 
tajemniczy i fascynujący kraj, do początku lat 
90-tych był właściwe odcięty od świata. Współ-
cześnie Tirana - tętniąca życiem, skutecznie 
próbuje nadrobić stracony czas. Rytm ulicy 
miesza się z  rytmem codzienności, do życia 
leniwie budzą się uliczne biznesy, a mieszkań-
cy Tirany w swoich mercedesach, ulubionej tu 
marce samochodów, niespiesznie wyruszają do 
codziennych obowiązków. Mijając wypełnione 
po brzegi kawiarnie odkrywamy symbole mia-
sta - zabytkowy meczet, odnowione centrum, 
stalowo-szklaną piramidę, czy najstarszą wieżę 
zegarową. Następnie przeniesiemy się w czasie 
do okresu dyktatury Envera Hodży, której dzieje 
zgłębimy w najbardziej tajemniczym z kilkuset 
tysięcy albańskich bunkrów (niedawno odkry-
tym i udostępnionym dla zwiedzających) schro-
nie atomowym okrutnego satrapy. Następnie 
udamy się do położonej w pobliskich górach 

Kruji, albańskiego Krakowa, miasta-symbolu 
i  niegdysiejszego bastionu walki z  Turkami. 
Wybrukowana uliczka poprowadzi nas kocimi 
łbami przez lokalny bazar, pełen rękodzieła 
i kunsztownego filigranowego srebra, a nad 
kramami unosić się będzie duch albańskiej 
smykałki do handlu przemieszany z tradycją 
gościnności i uprzejmości. Nad miastem góru-
ją ruiny twierdzy Skanderbega, a przy nich jej 
współczesna wersja - muzeum tego najwięk-
szego wojownika, Jerzego Kastrioty. Panorama 
okolicy urzeka swoją malowniczością. Powrót 
do hotelu; kolacja (fakultatywnie) i  nocleg. 
(Trasa ok. 350 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu, przedpołudnie wolne 
na odpoczynek i kąpiele w krystalicznie czystych 
wodach Jeziora Ochrydzkiego. Po południu dla 
chętnych (dodatkowo płatna ok 39 EUR/os.) 
wycieczka - rejs statkiem do monastyru św. 
Nauma, mistycznego miejsca, gdzie według le-
gendy przykładając ucho do grobowca można 
usłyszeć bicie serca świętego. Zwiedzimy pre-
historyczną osadę na wodzie w Zatoce Kości. 
Znajdziemy się także w niesamowitym miejscu, 
gdzie słychać jedynie odgłosy przyrody. To re-
zerwat źródeł rzeki Czarny Drim. Nie zabraknie 
też degustacji miejscowych specjałów. Będzie 
można również dowiedzieć się, jak powstają 
słynne perły ochrydzkie. Powrót do hotelu; ko-
lacja (fakultatywnie) i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i transfer: 
• dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu - przejazd do wybranego hotelu i pobyt, 
a 15- go dnia wylot do Polski, 
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 

może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu). 
HOTELE
Hotel Holiday M *** lub podobny, klasy tu-
rystycznej - położony ok. 6  km od Ochrydy, 
bezpośrednio przy publicznej żwirkowej plaży 
(leżaki i parasole - dodatkowo płatne); (7 roz-
poczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości: recepcja, restauracja i bar, Wi Fi (płatne). 
Pokoje: 26, komfortowo wyposażonych, pokoi 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami, TV, Wi Fi (płatne). Nie wszystkie 
pokoje posiadają balkony, niektóre posiadają 
balkon francuski. Pokoje mają widok na jezioro 
lub na Park Narodowy Galicica. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne w formie bufetu, za 
dopłatą 6 obiadokolacji (serwowane do stolików 
- zupa, wybór z 2 dań, bufet sałatkowy, deser/
owoc), napoje dodatkowo płatne. Kategoria 
lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Macedonii w wybranym przez Państwa hote-
lu. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Wię-
cej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Ochrydy, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób 
hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 
14  rozpoczętych dób hotelowych: objazd + 
pobyt nad Jeziorem Ochrydzkim), wszystkie 
transfery klimatyzowanym autokarem lub bu-
sem, wyżywienie: podczas części objazdowej 
(7 śniadań), opiekę pilota, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, lokalnych przewodników, 
napiwków i systemu Tour Guide. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w całym programie (łącznie 
z systemem Tour Guide) - 95 EUR/os. płatne pi-
lotowi na miejscu; obiadokolacji, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1-1,5 EUR/
dzień/os. płatne w  hotelach (dotyczy części 
objazdowej i pobytowej dla Klientów przedłuża-
jących wycieczkę o tydzień pobytu) oraz innych 
wydatków osobistych. Imprezy fakultatywne: 
rejs statkiem do monastyru św. Nauma ok. 
39 EUR/os., wieczór bałkański ok. 25 EUR/os., 
gotowanie po macedońsku w Elsani ok. 45 EUR/
os., paralotnia ok. 65 EUR/os. (sugerujemy wy-
kupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmu-
jącego sporty ekstremalne). Możliwa dopłata do 
obiadokolacji (6) w systemie rezerwacyjnym.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do wjazdu na teren Macedonii wymaga-
ny jest dowód lub paszport ważny co najmniej 
6 miesięcy od daty powrotu. Uwaga! Powyższe 
informacje odnoszą się do obywateli polskich. 
Obywateli pozostałych państw mogą obowią-
zywać odmienne przepisy paszportowe lub 
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

Mizo 
****

od 699 zł

Izgrev Spa & Aquapark 
*****

od 1949 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1499 zł

Relaks nad turkusowym jeziorem, 
miasta z bogatą historią, gościnni 
mieszkańcy i kuchnia którą można 
smakować bez końca, szczególnie 
przy lampce wyśmienitego lokalne-
go wina. Poznajcie z nami jeszcze 
nieodkryte perły macedońskiego 
morza.

Joanna Karnia
Pilot wycieczek Rainbow

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1499 3099

Czerwiec od 1580 3199

Lipiec od 1749 3299

Sierpień od 1699 3230

Wrzesień od 1749 3099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 

Dopłata za pok. 1 os. od 300 

Dopłata do obiadokolacji od 235 

Kod imprezy: MAO

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



220

Europa Macedonia

 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 Ochrydu samolotem czarterowym. Po 
przylocie transfer do hotelu w okolicy Ochrydu. 
Zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek; 
kolacja (fakultatywnie) i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu, wykwate-
rowanie i przejazd do wsi Galicznik - położonej 
wysoko w górach Parku Narodowego Mavrovo. 
Położona na zboczach górskich wieś słynie nie 
tylko z niezwykłych, malowniczych krajobrazów, 
ale także z organizowanej tutaj macedońskiej 
„svadby”, czyli wesela. W  ten jedyny dzień 
w roku muzyka niesie się z gór, aż po Jezioro 
Ochrydzkie. To również tutaj wyrabia się „belo 
sirenje” - najsłynniejszy macedoński ser wciąż 
produkowany domowym sposobem. Dla nas 
będzie to dzień pełen aktywności na świeżym 
powietrzu - sami wydoimy kozę, zrobimy słyn-
ny, biały ser według wskazówek mieszkańca 
Galicznika. Ponadto odwiedzimy muzeum, 
gdzie zapoznamy się z tradycją lokalnych wesel, 
strojami ludowymi i rzemiosłem. Dla chętnych 
przejażdżka na koniu po dziewiczych terenach 
(dodatkowo płatne, ok. 15 EUR/os.). Na koniec 
wizyty zaproponujemy posiłek w  plenerze, 
który będzie szczególną okazją do spróbowa-
nia zdrowej, tutejszej kuchni - delikatnego ja-
gnięcego mięsa, lokalnego sera, tradycyjnego 

jogurtu, sałatki ze wspaniałymi macedońskimi 
pomidorami i miejscowej, wyśmienitej rakiji. 
Wieś znajduje się w górach, więc mogą wystą-
pić wahania temperatury. Po południu przejazd 
do Kanionu Matka - najpiękniejszego w Mace-
donii, utworzonego na rzece Treska w pobliżu 
Skopje. Rejs łódkami, zwiedzanie jaskini oraz dla 
chętnych cerkwi św. Andrzeja z XIV w. Zakwate-
rowanie w hotelu w Skopje lub okolicy; kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Skopje - stolicy Macedonii na 
które spojrzymy z góry! Wjazd kolejką linową 
na wzgórze Vodno, na szczycie którego stoi naj-
większy chrześcijański krzyż na świecie. Piękna 
panorama pozwoli nam zapoznać się z topogra-
fią miasta, którego zwiedzanie rozpoczniemy 
później od twierdzy Kale. W przeszłości była to 
prawdopodobnie siedziba Justyniana I. Następ-
nie przejazd na największą czarsziję w Europie, 
gdzie w labiryncie uliczek zobaczymy orientalne 
budowle z okresu panowania tureckiego, takie 
jak największy w kraju meczet Mustafy Paszy 
oraz karawanseraj Suli An. Podziwiać będzie-
my również rezultat projektu „Skopje 2014” 
- współczesnej aranżacji nowej części centrum 
miasta. Zobaczymy połączenie historycznych 
elementów, takich jak Kamienny Most, z nowy-
mi budynkami stylizowanymi na klasyczne oraz 
pomniki symbolizujące postaci i zdarzenia zna-
czące dla historii Macedonii. Skopje to również 

W programie: Saloniki - księżniczka zatoki Thermaikos • Wergina • Jezioro Ochrydzkie - najstarsze w Europie • Ochryd - perła nad jeziorem 

• Kanion Matka • Skopje– stolica Macedonii i dom Matki Teresy •Park Narodowy Mavrovo • wioska Galicznik - esencja macedońskiego folkloru 

• Park Narodowy Galicica i Jezioro Prespańskie • Kratovo - na kraterze wulkanu • Demir Kapija - kraina wina • Czas na plażowanie nad jeziorem 
Ochrydzkim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Macedonii

Macedonia i Grecja – Co nas łączy, co nas dzieli 
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miasto rodzinne Matki Teresy, zobaczymy Dom 
Pamięci jej poświęcony. Zwiedzanie obejmie 
także Muzeum Miejskie, w którym zobaczymy 
najstarszy odnaleziony w  Macedonii i  jeden 
z najstarszych na świecie artefakt - Adama z Go-
vrlevo. Jego wiek szacuje się na ponad 7000 lat. 
Po południu przejazd do Kuklic, magicznego 
miejsca, gdzie jak mówi legenda dawno temu na 
orszak ślubny została rzucona klątwa, która za-
mieniła wszystkich w kamienne posągi… Miejsce 
chronione przez Ministerstwo Środowiska jako 
unikatowe, bo powstałe w wyniku milionów lat 
erozji. Przejazd do hotelu w Kratovie lub oko-
licy; W tym dniu nie ma fakultatywnej kolacji 
w hotelu. Możliwość skorzystania z opcjonalnej 
kolacji bałkańskiej. Cały region Bałkanów sły-
nie ze swojego niesamowitego folkloru, muzyki 
i doskonałego jedzenia. W niewielu miejscach 
na świecie jeszcze sztuka ludowa jest tak żywa 
jak tutaj, w Macedonii. To nie relikt przeszłości, 
to się dzieje tu i teraz. Taniec, śpiew to nieod-
łączny element lokalnej kultury. Zakosztujmy 
takiej atmosfery i my! Przy wspólnym stole, przy 
rytmach bałkańskiej muzyki. (dodatkowo płat-
ne, ok 25 EUR/os.). Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie i zwie-
dzanie Kratova, miasta położonego na kraterze 
wygasłego wulkanu, dawnego centrum wydoby-
cia złota i srebra. Kratovo słynie ze swych mostów 
i wież oraz oryginalnej architektury. Wciąż jeszcze 
nieskomercjalizowane, cieszy swoją naturalnością 
i oryginalnością. W Stobi zwiedzimy stanowisko 
archeologiczne, ukazujące pozostałości miasta, 
które pełniło ważną funkcję handlową i militarną, 
położone w miejscu, gdzie rzeka Crna wpada do 
Wardaru. Znaleźć tu można niezwykłe mozaiki, 
pałace, kasyno, bazyliki, synagogę oraz więzie-
nie. Następnie udamy się w kierunku regionu 
Demir Kapija, słynącego w Macedonii i na całych 
Bałkanach z wyśmienitych, światowej klasy win. 
Degustacja doskonałych trunków z tego regionu 
w miejscowej winiarni to obowiązkowy punkt 
programu. Zakwaterowanie w hotelu w Saloni-
kach lub okolicy; kolacja (fakultatywnie) i nocleg. 
(Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Salonik, 
drugiego co do wielkości miasta Grecji, nazy-
wanego często grecką stolicą mody. Zobaczy-
my słynną Białą Wieżę, plac Arystotelesa, Łuk 
Galeriusza. Przez miasto wiedzie arteria, która 
w  starożytności stanowiła część słynnej Via 
Egnatia. Czas wolny na spacer po salonickiej 
promenadzie, zakupy i  wyśmienitą kawę po 
grecku. Przejazd do Werginy (lista UNESCO), 
gdzie zobaczymy niesamowity kurhan-muzeum, 
kryjący w sobie królewskie grobowce władców 
Macedonii, między innymi Filipa II oraz jednej 
z jego żon, pochodzące z IV w p.n.e. Niebanalna 

forma tego podziemnego muzeum i zachwy-
cające zbiory wyróżniają to ciekawe miejsce. 
Najcenniejszymi znaleziskami są nie tylko groby 
kopułowe, ale również bogactwo przedmiotów, 
z którymi chowano zmarłych oraz liczne malowi-
dła zdobiące ściany kurhanu. Następnie udamy 
się w kierunku Macedonii, przekroczymy granicę 
i dotrzemy w okolice Ochrydy. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Ochrydy lub Bitoli; kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Parku Naro-
dowego Galicica i nad Jezioro Prespańskie, gdzie 
będziemy mieli czas na relaks nad wodą, a przy 
odrobinie szczęścia zobaczymy mieszkające tam 
pelikany. W Bitoli odwiedzimy cerkiew św. Dimi-
trija ze słynnym rzeźbionym w drewnie ikono-
stasem. Główną ulicą Szirok Sokak, przejdziemy 
do placu z pomnikiem Filipa II Macedońskiego 
z wieżą zegarową i meczetami z XVI w. (Evi i Isak); 
zwiedzimy także dawne greckie miasto Heraclaea 
Lincaestis z fragmentami świątyń oraz pięknymi 
mozaikami. Odwiedzimy również etno muzeum 
Podmocani, gdzie zaskoczy nas niesamowita 
i bogata prywatna kolekcja strojów ludowych. 
Przejazd do hotelu w Ochrydzie lub okolicy; ko-
lacja (fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Śniadanie w hotelu, następnie spa-
cer po Ochrydzie - najsłynniejszym macedoń-
skim mieście na Bałkanach, którego niezliczone 
cenne zabytki i niesamowite widoki na jezioro 
będą nam towarzyszyły do wczesnego popo-
łudnia. Odwiedzimy cerkiew św. Bogurodzicy 
Perivlepta z przepięknymi i doskonale zacho-
wanymi freskami, antyczny teatr oraz Plaosznik, 
niezwykle miejsce, ważne dla Słowian, gdzie 
powstał pierwszy uniwersytet w Europie. Zwie-
dzanie zakończymy podziwianiem cerkiewki św. 
Jovana Kaneo, usytuowanej na wysokim klifie, 
ponad wodami jeziora. Po południu czas wolny 
na plażowanie i kąpiel w Jeziorze Ochrydzkim. 
Dla chętnych możliwość skorzystania z wyciecz-
ki fakultatywnej (dodatkowo płatnej, ok. 39 
EUR/os.) - rejsu statkiem po Jeziorze Ochrydz-
kim do Świętego Nauma. W bogatym progra-
mie wycieczki zaproponujemy między innymi: 
zwiedzanie cerkwi, której budowę rozpoczął 
sam św. Naum w 900 r., prezentację znanych 
na całym świecie ochrydzkich pereł i oryginal-
nego sposobu ich powstawania (możliwość za-
kupu) oraz degustację miejscowych specjałów. 
Na zakończenie wycieczki relaks w rezerwacie 
przyrody rzeki Czarny Drim, po źródłach której 
przepłyniemy łódkami. Powrót do hotelu; kola-
cja (fakultatywnie) i nocleg. (trasa ok. 30 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i transfer: 
• dla Klientów pozostających dodatkowy tydzień 
pobytu - przejazd do wybranego hotelu i pobyt, 
a 15- go dnia wylot do Polski, 
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot samolotem czarterowym.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu). 
HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle 
poza centrami miast (7 rozpoczętych dób hote-
lowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość do-
stawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne typu bufet, za dopłatą 
6 obiadokolacji (bufet lub zestawy serwowane 
do stolików), napoje dodatkowo płatne. Kate-
goria lokalna: ***.

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w Macedonii w wybranym przez Państwa hote-
lu. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Wię-
cej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Ohrydu, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób 
hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 14 
rozpoczętych dób hotelowych: objazd + pobyt 
nad Jeziorem Ochrydzkim), wszystkie transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyży-
wienie: podczas części objazdowej (7 śniadań), 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL,Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
rezerwacyjnych, lokalnych przewodników, 
napiwków i systemu Tour Guide. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w całym programie (łącznie 
z systemem Tour Guide) - 110 EUR/os. płatne pi-
lotowi na miejscu; obiadokolacji, dodatkowych 
posiłków, opłaty klimatycznej ok. 1-1,5 EUR/
dzień/os. płatne w  hotelach (dotyczy części 
objazdowej i pobytowej dla Klientów przedłuża-
jących wycieczkę o tydzień pobytu) oraz innych 
wydatków osobistych. Imprezy fakultatywne: 
przejażdżka na koniu w okolicy Galicznika ok. 
15 EUR/os., rejs statkiem do monastyru św. 
Nauma ok. 39 EUR/os., wieczór bałkański ok. 
25 EUR/os.. Możliwa dopłata do obiadokolacji 
(6) w systemie rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do wjazdu na teren Macedonii wymaga-
ny jest dowód lub paszport ważny co najmniej 

6 miesięcy od daty powrotu. Uwaga! Powyższe 
informacje odnoszą się do obywateli polskich. 
Obywateli pozostałych państw mogą obowią-
zywać odmienne przepisy paszportowe lub 
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

Granit 
****

od 899 zł

Sileks 
****

od 899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1880 zł

Macedonia to antyczna potęga 
Filipa, to wędrówki świętego Pawła 
i historia wczesnego chrześcijaństwa. 
Przybywamy tu doświadczyć tego, co 
nas łączy; zwolnić tempo oddycha-
jąc górskim powietrzem i smakując 
dojrzałe w słońcu pomidory!

Beata Łężniak
Pilot wycieczek Rainbow

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2399 3349

Czerwiec od 1999 3399

Lipiec od 1999 3549

Sierpień od 1980 3499

Wrzesień od 1880 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata do obiadokolacji od 210 

Kod imprezy: MAT

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
3- piętrowy kompleks hotelowy Granit położony jest nad samym 
brzegiem Jeziora Ochrydzkiego i otoczony zielenią parkową. 
Dogodny dojazd do centrum Ochrydy oddalonej ok. 5 km (przy-
stanek ok. 200 m od hotelu). Do najbliższego lotniska ok. 12 km.
Plaża
Hotel posiada prywatną żwirkową plażę stworzoną sztucznie na 
tarasach słonecznych nad brzegiem jeziora, która jest idealnym 
miejscem na relaks. Wejście do jeziora z pomostu po schodkach. 
Przy plaży bezpłatne leżaki i parasole. Bar przy plaży (płatny) 

w otoczeniu pięknej roślinności i kolorowych kwiatów.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 windy, bezpłatny sejf w recepcji, 
punkt wymiany walut (w recepcji), bankomat. Restauracja głów-
na z otwartym tarasem z pieknym widokiem na jezioro, restau-
racja a’la carte oraz bary (m.in. w lobby, przy basenie, na plaży; 
cześć z barów płatna dodatkowo). Duży basen w kształcie laguny 
(1,4m głębokości; 1-2 razy w tygodniu otwarty 21:30 - 24:00 co 
jest niespotykane i unikatowe), brodzik dla dzieci. Przy basenie 
dostępne są bezpłatne ręczniki, parasole i leżaki.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 110 pokoi. Dwuosobowe pokoje standardowe 
(ok. 20 m2; głównie pokoje z łóżkiem małżeńskim o wymiarach 
160 x 200 cm; w hotelu jest bardzo ograniczona ilość pokoi 
z osobnymi łóżkami) z indywidualnie sterowana klimatyzacją 
oraz wyposażoną łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów). 
Ponadto w pokojach: telefon, telewizja satelitarna, mini bar (do-
datkowo płatny), balkon lub balkon francuski (okno balkonowe 
z balustradą). Pokoje z widokiem na park/góry posiadają balkon 
francuski. Pokoje z widokiem na jezioro posiadają balkon i do-
stępne są za dodatkową opłatą. Łóżeczka dziecięce dostępne bez-
płatnie (na zapytanie). W pokojach bezpłatny dostęp do Wi Fi.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (08:00-10:30), obiad (12:00-14:00), 
kolacja (18:00-20:30) (wszystkie posiłki w  formie bufetu) 
w 2 restauracjach (w jednej z nich dostępne są tylko śniadania, 
w drugiej - obiady i kolacje). Przekąski (17:00-18:30) oraz lody 
(12:00-17:00). Lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino, ouzo itp.) 
i bezalkoholowe (10:00-22:00). Hotel zastrzega sobie prawo do 
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin 
serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie obiektu: bezpłatne centrum fitness czynne całą dobę, 
boisko do koszykówki (bezpłatnie), kort tenisowy (za opłatą). Dla 
najmłodszych: brodzik, plac zabaw.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych.
www.hotelgranit.com.mk

Położenie
Duży, 3 piętrowy hotel Sileks, składa się z 2 połączonych ze sobą 
budynków. Usytuowany jest na brzegu jeziora Ochrydzkiego, 
pomiędzy krystalicznie czystymi i błękitnymi wodami jeziora, 
a zielenią lasu sosnowego. W okolicy hotelu znajduje się szlak 
turystyczny, który prowadzi do soboru Świętego Stefana poło-
żonego na wysokości 720 m n.p.m. Centrum Ochrydy oddalone 
jest od hotelu o ok. 4 km, a od ochrydzkiego lotniska dzieli obiekt 
ok. 10 km. W okolicy hotelu liczne kawiarnie i bary.

Plaża
Prywatna, żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do jeziora znaj-
duje się ok. 150 m od hotelu (przejście przez niewielką ulicę). Na 
plaży bezpłatne leżaki i parasole. Bar na plaży (płatny). Przejrzy-
sta woda jeziora zachęca do kąpieli i nurkowania.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z lobby (w recepcji bezpłatne sejfy), winda, restau-
racja z tarasem zewnętrznym i aperitif bar (przy recepcji), bar na 
plaży (płatny), duży prostokątny odkryty basen, plac zabaw dla 
dzieci. Leżaki i parasole przy basenie i na plaży bezpłatne (brak 

ręczników plażowych). Za dodatkową opłatą masaże i sauna.
Pokoje
Ponad 100-pokojowy hotel oferuje zakwaterowanie w wygod-
nych pokojach 2-osobowych (ok. 20 m2; w pokoju łóżko małżeń-
skie lub 2 łóżka pojedyncze) z możliwością 1 dostawki dla osoby 
dorosłej lub dziecka (w formie rozkładanego łóżka). Każdy pokój 
posiada łazienkę (WC, prysznic, suszarka do włosów, zestaw mini 
kosmetyków). Pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowa-
ną klimatyzację, TV-sat, telefon, mini bar (dodatkowo płatny). 
Ponadto dysponują balkonem ze stolikiem i krzesłami. Posiadają 
widok na basen i boczny na jezioro lub na ogród i boczny na jezio-
ro. Możliwe łóżeczko dla niemowlaka (bezpłatne, za zapytanie).
Wyżywienie
All Inclusive soft: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu. Nielimito-
wane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-22:00). 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą All inclusive Soft (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Wieczorami, kilka razy w tygodniu, muzyka na żywo. Ponadto 
sauna (dodatkowo płatna ok. 7 EUR/30 min.). Dla najmłodszych: 
mały plac zabaw przy plaży.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi Fi w lobby. Nie jest dostępny w pokojach.
Kategoria lokalna: ****
www.hotelsileks.mk

Granit – Ochryda 
Jeden z niewielu hoteli w Macedonii, oferujący all inclusive w pełnym wymiarze. Dobry wybór dla wszystkich ceniących beztroski 
wypoczynek w komfortowych warunkach. Polecany grupom znajomych i parom.

Sileks – Ochryda 
Polecamy klientom, którzy szukają relaksu i spokoju w zacisznej okolicy, a jednocześnie cenią sobie bliskość atrakcji, które są 
na wyciągnięcie ręki w pobliskiej Ochrydzie.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Ekskluzywny hotel składający się z ośmiopiętrowego, piramidal-
nie zaprojektowanego budynku głównego, położony na rozle-
głym terenie bezpośrednio nad Jeziorem Ochrydzkim w pobliżu 
miejscowości Struga. Hotel posiada jeden z największych (17 000 
m2) aquaparków w regionie. Do centrum Strugi ok. 7 km (przysta-
nek autobusowy przy hotelu - ok. 1 EUR/os, taxi ok. 2 EUR/os), do 
Ochrydy ok. 20 km, do lotniska ok. 15km.
Plaża
Szeroka, żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do jeziora, bezpo-

średnio przy hotelu (ok. 200m). Na plaży i przy basenie bezpłatne 
leżaki i parasole. W sezonie bar na plaży (płatny, czynny w go-
dzinach (08:00-20:00))
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 4 windy, sklep, bankomat, punkt wymiany walut, 
aquapark ze zjeżdżalniami (ok.10 o różnej wielkości dla dorosłych 
i dzieci; czynny w zależności od pogody), duży lagunowy ba-
sen odkryty typu infinity ze słodką wodą oraz brodzik dla dzieci 
a także basen wewnętrzny, boisko wielofunkcyjne (siatkówka, 
koszykówka), boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, wy-

pożyczalnia rowerów (płatna), centrum SPA. Restauracja główna 
z tarasem zewnętrznym i widokiem na jezioro, restauracja a la 
carte (płatna), beach bar (płatny), lobby bar oraz aquapark bar 
(płatny).
Pokoje
W hotelu znajduje się ok. 200 komfortowo wyposażonych pokoi 
standardowych (ok. 19-22 m2; z możliwością zakwaterowania 
2  dzieci - drugie dziecko śpi z rodzicami; pokoje rodzinne wy-
łącznie na potwierdzenie) z łazienkami (WC, prysznic, suszarka 
do włosów, kosmetyki toaletowe, szlafrok, kapcie), zestaw do 
parzenia kawy i herbaty. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub 
taras (stolik + krzesła), centralną klimatyzację, TV SAT, telefon, 
sejf (bezpłatny), mini bar (za opłatą), bezpłatne Wi-Fi. Pokoje 
z widokiem na las/góry lub na jezioro (za opłatą).
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) i obiadokolacje w formie bufetu (19:00 
- 21:30; napoje do obiadokolacji płatne, posiłki w formie bufetu). 
Restauracja a’la carte (płatna; posiłki serwowane) czynna w po-
rze lunchu (13:00-14:00) i kolacji (19:00 - 21:30). Hotel zastrzega 
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą HB (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatny, nielimitowany wstęp do aquaparku. W strefie welness 
(09:00-21:00): bezpłatnie basen wewnętrzny, sala fitness, łaźnia 
turecka oraz sauna; jacuzzi, masaże i solarium (płatne). Ponadto 
bezpłatnie: boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa oraz 
tenis stołowy, mini golf. Dla dzieci: plac zabaw, zjeżdżalnie w aqu-
aparku, brodzik, mini klub.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym obiekcie, również w pokojach.
www.hotelizgrev.com/index.html

Położenie
Kompleks Mizo usytuowany jest przy plaży nad Jeziorem 
Ochrydzkim. Składa się z budynku głównego i willi - bungalowów 
– przypomina mini wioskę wakacyjną rozlokowaną na obszernym 
terenie. Do centrum Ochrydu tylko 1,5 km, do najbliższego lotni-
ska ok. 9 km. Do Ochrydy warto wybrać się spacerem ścieżką 
wijącą się początkowo wzdłuż jeziora, a dalej prowadzącą na 
wzgórze Staromiejskie.
Plaża
Hotel posiada własną żwirkową plażę (długość ok. 350 m) bezpo-

średnio przy obiekcie. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży (brak 
ręczników plażowych). Przy hotelu pomost (korzystanie z pomo-
stu jest dodatkowo płatne ok. 3,5 EUR/os./dzień).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja w budynku głównym, bezpłatne sejfy przy 
recepcji, duży prostokątny basen (leżaki i parasole bezpłatne, 
brak ręczników plażowych), boiska do koszykówki i siatkówki. 
Ponadto w hotelu restauracja śniadaniowa i restauracja główna 
z tarasem z widokiem na jezioro i bar.

Pokoje
Hotel oferuje możliwość zakwaterowania w budynku głównym 
(pokoje z widokiem na jezioro za dodatkową opłatą) oraz w wil-
lach-bungalowach przy basenie (pokoje z widokiem na jezioro za 
dopłatą). Pokoje 2- osobowe (odnowione na sezon 2018) z moż-
liwością jednej dostawki (dla dorosłego lub dla dziecka, łóżeczko 
dla niemowlaka na zapytanie). W każdym pokoju: łazienka (WC, 
prysznic/wanna; suszarka do włosów), klimatyzacja oraz balkon 
lub taras. Ponadto: TV-sat, lodówka (bezpłatna) i bezpłatny do-
stęp do Wi-Fi (o ograniczonym zasięgu).
Wyżywienie
Śniadania (07:30 - 09:30) w formie bufetu, obiady (13:30 - 15:00) 
i kolacje (19:00 - 20:30) - wybór dań (spośród: zup, sałatek, 2 
dań głównych i 2 deserów) oraz 2 napoje w ciągu dnia (lokalne 
alkoholowe -piwo, uzo, rakija, wino; lub bezalkoholowe - woda, 
kawa, herbata, napoje). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu usług objętych formułą Full Board Plus (np. godzin ser-
wowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Bezpłatnie w całym hotelu, również w pokojach (o ograniczonym 
zasięgu).
www.hotelmizo.com.mk/

Izgrev Spa & Aquapark – Struga 
Elegancki hotel z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym, ulokowany bezpośrednio przy jeziorze, zaspokoi oczekiwania wymagających 
klientów. Odpowiedni na komfortowe wakacje oraz rodzinny relaks i wypoczynek.

Mizo – Ochryda 
Beztroska atmosfera wakacyjnej wioski w otoczeniu zieleni i bezpośredniej bliskości jeziora, sprawia że kompleks Mizo jest świetnym 
miejscem na udane wakacje.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: Delfy - wyrocznia delficka • Vergina • wiszące klasztory - Meteora • Mykeny i pałac Agamemnona • Ateny i wspaniały Akropol 

• Olimpia • Termopile i pomnik Leonidasa
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni  pobytu w hotelu na: Riwierze Olimpijskiej lub Chalkidiki

Dookoła Grecji

Meteory

Saloniki

Wergina

Termopile

Delfy

Ateny

Nafplion

Mykeny

PELOPONEZ

EpidaurosOlimpia

GRECJA

Albania

Macedonia
Bułgaria

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

      –› Tour Guide System 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Salonik w Grecji samolotem chartero-
wym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pilotem 
i transfer do hotelu, położonego w okolicach Sa-
lonik (hotel z basenem).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Werginy 
(lista UNESCO), gdzie zobaczymy niesamowity 
kurhan-muzeum, kryjący w sobie królewskie 
grobowce władców Macedonii, między innymi 
Filipa II oraz jednej z jego żon, pochodzące z IV 
w p.n.e. Niebanalna forma tego podziemnego 
muzeum i zachwycające zbiory wyróżniają to 
miejsce. Najcenniejszymi znaleziskami są nie 
tylko groby kopułowe, ale również bogactwo 
przedmiotów, z  którymi chowano zmarłych 
oraz liczne malowidła zdobiące ściany kurhanu. 
Następnie przejazd w kierunku Aten, po drodze 
postój w Termopilach, miejscu krwawej walki 
Persów z Grekami, gdzie zobaczymy pomnik 
Leonidasa. Przyjazd do hotelu w Atenach, za-
kwaterowanie, nocleg. Dla chętnych wieczór 
grecki na Place (fakultatywnie). 
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Aten: 
wzgórze Akropolu z  Partenonem, Erechte-
jonem i  monumentalnymi Propylejami oraz 
Narodowe Muzeum Archeologiczne. Następ-
nie przejdziemy na starożytną agorę, która po-
cząwszy od VI w p.n.e. stanowiła ośrodek życia 
politycznego obejrzymy słynną świątynię He-
fajstosa i portyk kolumnowy Attalosa. Podczas 
objazdu miasta zobaczymy zmianę warty pod 
Parlamentem, Stadion Panatenajski, Świątynię 
Zeusa Olimpijskiego, następnie udamy się na 
spacer po Place - niegdyś najstarszej dzielnicy 
rzemieślniczej, a dzisiaj najbardziej romantycz-
nej i kolorowej części stolicy Grecji. Przejazd 
w kierunku Peloponezu, dla chętnych rejs po 
Kanale Korynckim (fakultatywnie). Transfer do 
hotelu w Tolo lub w okolicach Koryntu, zakwa-
terowanie, nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pę-
tli Argolidzkiej, zobaczymy najlepiej zachowany 
teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-
zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa, przejazd do Nafplion, 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspania-
łymi weneckimi fortyfikacjami, spacer po sta-
rówce na Plac Syntagma. Następnie przejazd do 
Myken, gdzie zobaczymy Bramę Lwic, Cytadelę, 
Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. 
Przejazd do hotelu w okolicach Olimpii, zakwa-
terowanie, nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Olimpii, 
miejscowości, w której ponad 1500 lat temu 
odbywały się najważniejsze igrzyska panhel-

leńskie, zwiedzanie Gimnazjonu, Świątyni Hery, 
Świątyni Zeusa, Pracowni Fidiasza, Stadionu 
oraz Muzeum Archeologicznego. Tego dnia od-
wiedzimy również lokalną tłocznię oliwy, gdzie 
poznamy tajniki wytwarzania „płynnego złota”. 
Następnie przejazd do Delf, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Delf, które 
starożytni uważali za środek ziemi. Zwiedzanie 
Świętego Okręgu ze skarbcami, Świątynią Apol-
lina, rzymskim teatrem, stadionem gdzie odby-
wały się Igrzyska Pytyjskie. Wizyta w muzeum 
archeologicznym, jednym z  najważniejszych 
w Grecji. Przejazd do hotelu w Kalambace lub 
Mouzaki, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie wiszących 
klasztorów Meteora, co znaczy „skały zawieszo-
ne w powietrzu”, uznane za jedną z najwspa-
nialszych atrakcji turystycznych Grecji będącą na 
liście 100 cudów świata (konieczny odpowiedni 
strój: zakryte ramiona, panie długie spódnice, 
panowie długie spodnie), wizyta w wytwórni 
ikon bizantyjskich. Przejazd w kierunku Salo-
nik. Następnie zwiedzanie Salonik, drugiego co 
do wielkości miasta Grecji. Przez miasto wiedzie 
arteria, która w starożytności stanowiła część 
słynnej Via Egnatia. Zobaczymy między innymi: 
Białą Wieżę, symbol miasta, Rotundę, najstarszy 
zabytek w Salonikach, pochodzący z przełomu 
III i IV wieku oraz kościół św. Demetriusza. Zwie-
dzanie zakończy spacer po nadmorskiej prome-
nadzie. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Salonik.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 

• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na Chalkidi-
ki lub Riwierze Olimpijskiej- do hotelu. 
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
1850 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele 2*, 3* i 4* - 7 noclegów. Hotele położo-
ne są z reguły poza centrami miast, niektóre 
nad morzem, część hoteli z basenem. Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i wc oraz klimatyzacją.
Śniadania kontynentalne, wzmocnione. Za do-
płatą 6 obiadokolacji (we wszystkich hotelach 
z wyjątkiem zakwaterowania w Atenach).
Kategoria lokalna: B, C
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o 3, 4 lub 7 dni pobytu 
na Riwierze Olimpijskiej lub Chalkidiki w wy-
branym przez Państwa hotelu. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Salonik, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, a za dopłatą 
obiadokolacje (6), opiekę pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). Prze-
dłużenia na Chalkidiki i Riwierze Olimpijskiej 
obejmują: 3 rozpoczęte doby hotelowe (wylot 
w środę, powrót w sobotę), 4 rozpoczęte doby 

hotelowe (wylot w sobotę, powrót w środę), 
7 rozpoczętych dób hotelowych (wylot i powrót 
w środę lub wylot i powrót w sobotę).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
biletów wstępu, przewodników i systemu Tour 
Guide - ok. 190 EUR/os. Imprezy fakultatywne, 
dla chętnych: wieczór grecki ok. 35 EUR/os., rejs 
po kanale korynckim ok. 27 EUR/os., Nafplio 
nocą ok. 12 EUR/os. Orientacyjna cena jednego 
obiadu ok. 10 - 12 EUR/os. (podczas objazdu 
będą organizowane przerwy na lunch).
Cena nie obejmuje greckiego podatku tury-
stycznego, wynoszącego ok. 10 - 15 EUR/pokój 
za tydzień. Podatek płatny będzie u pilota lub 
w recepcji przed zakwaterowaniem. Wysokość 
podatku uzależniona jest od standardu hotelu: 
hotel 2* - 0,5 EUR/pokój/noc, hotel 3* - 1.5 EUR/
pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji.

San Panteleimon 
****

od 449 zł

Olympus Thea
****

od 470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1599 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

Wyruszymy w ślad za bogami Olim-
pu, do korzeni Europy, w podróż, 
którą musi odbyć każdy. Oczaro-
wani krajobrazami. Poczujemy woń 
kadzideł w Meteorach, wsłuchamy 
się w echo słów Pytii, powalczymy 
o wieniec oliwny na stadionie w 
Olimpii, przepłyniemy kanałem 
korynckim, obejmiemy wzrokiem 
ogrom Aten, podziwiając je ze 
szczytu Akropolu... w rytmie „Zorby” 
objedziemy Grecję dookoła.

Jakub Zaryczny
Pilot wycieczek Rainbow

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1599 3720

Czerwiec od 1649 3730

Lipiec od 1599 3730

Sierpień od 1749 3720

Wrzesień od 1749 3499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Dopłata do obiadokolacji od 285 

Kod imprezy: GOT

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. 
Przelot do Salonik w Grecji samolotem chartero-
wym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pilotem 
i transfer do hotelu położonego w okolicach Sa-
lonik (hotel z basenem).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Kalambaki, zwiedzanie wiszących klasztorów 
Meteora, co znaczy „skały zawieszone w po-
wietrzu”, uznane za jedną z najwspanialszych 
atrakcji turystycznych Grecji będącą na liście 
100 cudów świata (konieczny odpowiedni strój: 
zakryte ramiona, panie długie spódnice, panowie 
długie spodnie), następnie wizyta w wytwórni 
ikon bizantyjskich. Przejazd do hotelu w okoli-
cach Delf lub Arachovej, zakwaterowanie, nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Delf, które 
starożytni uważali za środek ziemi. Zwiedza-
nie Świętego Okręgu ze skarbcami, Świątynią 
Apollina, rzymskim teatrem, stadionem gdzie 
odbywały się Igrzyska Pytyjskie. Zwiedzanie 
Muzeum Archeologicznego - jednego z  na-
jatrakcyjniejszych muzeów archeologicznych 
Grecji, następnie przejazd do Aten. Po drodze 
wizyta w niewielkiej, ślicznej górskiej wiosce 
Arachova, znanej wśród Polaków, jako greckie 
Zakopane. Krótki spacer wąskimi uliczkami, 
możliwość zakupu miodów, serów, mocnego, 
czerwonego wina, z którego wioska słynie. Za-
kwaterowanie w hotelu. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pę-
tli Argolidzkiej, zobaczymy najlepiej zachowany 
teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-

zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa, przejazd do Nafplion, 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspania-
łymi weneckimi fortyfikacjami, spacer po sta-
rówce na Plac Syntagma. Następnie przejazd do 
Myken, gdzie zobaczymy Bramę Lwic, Cytadelę, 
Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. 
Powrót do hotelu. Dla chętnych wieczór grecki 
na Place (fakultatywnie). 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Aten: 
wzgórze Akropolu z Partenonem, Erechtejonem 
i monumentalnymi Propylejami oraz niedawno 
otwartego, nowoczesnego Muzeum Akropolu. 
Następnie przejdziemy na starożytną agorę, 
która począwszy od VI w p.n.e. stanowiła ośro-
dek życia politycznego obejrzymy słynną świą-
tynię Hefajstosa i portyk kolumnowy Attalosa. 

Podczas objazdu miasta zobaczymy zmianę 
warty pod Parlamentem, Stadion Panatenajski, 
Świątynię Zeusa Olimpijskiego, następnie uda-
my się na spacer po Place - niegdyś najstarszej 
dzielnicy rzemieślniczej, a dzisiaj najbardziej 
romantycznej i kolorowej części stolicy Grecji. 
Przejazd do hotelu w okolicach Volos lub Nea 
Anchialos. Zakwaterowanie w 4* hotelu nad 
morzem (do najbliższej plaży ok. 800 m, dojazd 
autobusem ok. 1,2 EUR/os.).
 Dzień 6  Dzień wolny na plażowanie i kąpiele 
słoneczne. Dla chętnych możliwość skorzysta-
nia z wycieczki fakultatywnej na filmową Wyspę 
Skiathos. Nocleg w hotelu.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Paleos 
Panteleimonas - malowniczej, ukrytej w gó-
rach wioski,z różnorodnymi widokami na so-

W programie: Delfy - wyrocznia delficka • Vergina • Wiszące klasztory - Meteora • Mykeny i pałac Agamemnona • Ateny i wspaniały Akropol 

• Paleos Panteleimonas - wioska ukryta w górach • dzień na plażowanie!
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni  pobytu w hotelu na: Riwierze Olimpijskiej lub Chalkidiki

Grecja w innym tempie

Meteory

Saloniki
Wergina

Delfy

Volos

Paleos Panteleimonas

Arachova

EpidaurosNafplion

Mykeny
Ateny
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Albania

Macedonia
Bułgaria

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław  
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czystą zieleń, plaże Riwiery Olimpijskiej oraz 
twierdzę Platamonas. Przejazd do Werginy 
(lista UNESCO), gdzie zobaczymy niesamowity 
kurhan-muzeum, kryjący w sobie królewskie 
grobowce władców Macedonii, między innymi 
Filipa II oraz jednej z jego żon, pochodzące z IV 
w p.n.e. Niebanalna forma tego podziemnego 
muzeum i zachwycające zbiory wyróżniają to 
miejsce. Najcenniejszymi znaleziskami są nie 
tylko groby kopułowe, ale również bogactwo 
przedmiotów, z  którymi chowano zmarłych 
oraz liczne malowidła zdobiące ściany kurhanu. 
Przejazd do Salonik, zwiedzanie drugiego co do 
wielkości miasta Grecji. Przez miasto wiedzie 
arteria, która w starożytności stanowiła część 
słynnej Via Egnatia. Zobaczymy między innymi: 
Białą Wieżę, symbol miasta, Rotundę, najstarszy 

zabytek w Salonikach, pochodzący z przełomu 
III i  IV wieku oraz kościół św. Demetriusza. 
Zwiedzanie zakończy spacer po nadmorskiej 
promenadzie. Wieczorem zakwaterowanie 
w hotelu w Salonikach.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na Chalkidi-
ki lub Riwierze Olimpijskiej- do hotelu. 
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
1600 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele 3* i 4* - 7 noclegów. Hotele położone są 

z reguły poza centrami miast, niektóre nad mo-
rzem, część hoteli z basenem. Pokoje: 2 - osobo-
we (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i wc oraz klimatyza-
cją. Śniadania kontynentalne, 
wzmocnione. Za dopłatą 
6 obiadokolacji w  formie 
bufetu (we wszystkich 
hotelach z wyjątkiem za-
kwaterowania w Atenach). 
Kategoria lokalna: B, C.
Dla chętnych za dopłatą ist-
nieje możliwość przedłużenia 
imprezy o 3, 4 lub 7 dni pobytu na 
Riwierze Olimpijskiej lub Chalkidiki w wy-
branym przez Państwa hotelu. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Salonik, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hote-
lowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, a za dopłatą 
obiadokolacje (6), opiekę pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). Prze-
dłużenia na Chalkidikach i Riwierze Olimpijskiej 
obejmują: 3 rozpoczęte doby hotelowe (wylot 
w środę, powrót w sobotę), 4 rozpoczęte doby 
hotelowe (wylot w sobotę, powrót w środę), 
7 rozpoczętych dób hotelowych (wylot i powrót 
w środę lub wylot i powrót w sobotę).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, lokalnych prze-
wodników, dodatkowych posiłków oraz innych 
wydatków osobistych. Orientacyjny koszt biletów 
wstępu, przewodników i systemu Tour Guide - ok. 
168 EUR/os. Imprezy fakultatywne, dla chętnych: 

wieczór grecki ok. 35 EUR/os., rejs na Skiathos ok. 
40 EUR/os. Orientacyjna cena jednego obiadu ok. 

10 - 12 EUR/os. (podczas objazdu będą 
organizowane przerwy na lunch).

Cena nie obejmuje greckiego 
podatku turystycznego, wy-

noszącego ok. 10 - 15 EUR/
pokój za tydzień. Podatek 
płatny będzie u pilota lub 
w  recepcji przed zakwa-

terowaniem. Wysokość 
podatku uzależniona jest od 

standardu hotelu: hotel 2* - 0.5 
EUR/pokój/noc, hotel 3* - 1.5 EUR/

pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji.

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

Chrousso Village
***+

od 470 zł

Arystoteles Hotel 
****

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1999 zł

Pełna oferta wycieczek do Grecji 
z przedłużeniem pobytu na Riwierze 
Olimpijskiej lub Chalkidiki dostępna 
na stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1999 3899

Czerwiec od 2030 4020

Lipiec od 2130 4220

Sierpień od 2130 4220

Wrzesień od 2049 4099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 

Dopłata za pok. 1 os. od 669 

Dopłata do obiadokolacji od 340 

Kod imprezy: GOX

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Grecja Riwiera Olimpijska Hotele na Riwierze Olimpijskiej do imprez GOT, GOX

Położenie
Hotel jest położony bezpośrednio w  centrum Paralii, przy 
piaszczystej plaży znajdującej się po drugiej stronie głównego 
deptaku z wieloma atrakcjami - wzdłuż którego znajdują się 
sklepy, bary, restauracje, dyskoteka itp. Transfer z lotniska do 
hotelu trwa ok. 90 min. W odległości ok. 300 m od hotelu znaj-
duje się przystanek autobusu komunikacji publicznej, z którego 
można dostać się do innych miasteczek Riwiery Olimpijskiej. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny 

bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 10 m od piaszczystej plaży (aby dojść do 
plaży należy przejść przez ulicę będącą w rzeczywistości depta-
kiem). Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
komplet: 2 leżaki + parasol, przy zamówieniu czegoś w barze 
plażowym - bezpłatnie), brak ręczników kąpielowych.
Do dyspozycji gości
Hotel został całkowicie odnowiony na przełomie lat 2008/2009.

Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja główna z tarasem 
(brak krzesełek dla dzieci), bardzo gustownie urządzony drink bar 
z widokiem na morze, przechowalnia bagażu, brak basenu. Hotel 
nie akceptuje kart płatniczych.
Pokoje
42 pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie normalne-
go łóżka) z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami. W po-
kojach znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, dodatkowo płatna ok. 4 EUR/doba), lodówka. Brak 
sejfów. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne i na zamówienie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika 
(kuchnia międzynarodowa, głównie europejska), dodatkowo 
bufet sałatkowy oraz deser.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie hotelu. Jednakże świet-
ne położenie hotelu w samym centrum tętniącego życiem za-
równo w dzień jak i w nocy kurortu, oferuje szereg atrakcji dla 
spragnionych wakacyjnych szaleństw i rozrywek. Wieczorami 
na plaży niedaleko hotelu beach party! Na plaży sporty wodne 
(dodatkowo płatne).
Internet
Przy recepcji kącik internetowy, w pokojach internet Wi-Fi - bez-
płatne.

Położenie
Hotel oddalony o ok. 800 m od centrum Paralii, gdzie znajdują 
się sklepy, bary, restauracje, dyskoteka itp. (dojście do centrum 
przez pierwsze 400 m zwykłą drogą, następnie zaczyna się 
główny deptak Paralii prowadzący przez kolejne 400 m, aż do 
jej ścisłego centrum). Transfer z lotniska do obiektu trwa ok. 
80 min. W odległości ok. 800 m od Aparthotelu, w centrum 
Paralii, znajduje się przystanek autobusu komunikacji miejskiej, 
z którego można dostać się do innych miasteczek Riwiery Olim-
pijskiej lub do Katerini, stolicy Prierii. Najbliższy sklep znajduje 

się ok. 150 m od obiektu. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 300 m od pięknej, piaszczystej i sze-
rokiej plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne ok. 
6 EUR/komplet lub przy zamówieniu czegoś w barze plażowym 
- bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja (czynna tylko przy kwaterowaniu gości), ogród, basen 
bez wydzielonej części dla dzieci (ze słodką wodą), leżaki i pa-
rasole przy basenie - bezpłatne, brak ręczników kąpielowych. 
Obiekt posiada dostęp dla wózków inwalidzkich.
Pokoje
Obiekt posiada 23 wygodnie umeblowane pokoje typu studia 
2 - 3- 4 osobowe, które składają się z pokoju dziennego peł-
niącego jednocześnie funkcję aneksu kuchennego z pełnym 
wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce, czajnik 
elektryczny, mini sejf, suszarka do włosów), łazienki z WC oraz 
balkonu (meble ogrodowe: krzesła + stolik). Ponadto klimaty-
zacja (na zamówienie, indywidualnie sterowana, dodatkowo 
płatna ok. 5 EUR/dzień), TV- sat, oraz Wi-Fi (bezpłatny). Łó-
żeczko dla dzieci do 2 lat bezpłatne – na wcześniejsze zamó-
wienie. Środki czystości we własnym zakresie. Pokoje zostały 
odnowione w 2015 r.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia 
w pobliskiej tawernie: śniadania (ok. 4 EUR), obiadokolacje (ok. 
8 EUR).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach inetrnet 
Wi-Fi - bezpłatny.

Konstantin – Paralia 
Polecamy parom, młodym osobom lubiącym wakacyjny gwar! Również dla wszystkich tych, którzy dysponują skromniejszym budżetem.

Aparthotel Jason – Paralia 
Dla osób dysponujących skromniejszym budżetem oraz ceniących sobie niezależność. Polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na nieco 
spokojniejszą okolicę oraz piękną, szeroką plażę.

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: **
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Grecja Riwiera Olimpijska Hotele na Riwierze Olimpijskiej do imprez GOT, GOX

Położenie
Hotel położony w małej, spokojnej miejscowości Panteleimonas 
z kameralnymi kawiarenkami i tawernami. Oddalony o ok. 3 km 
od centrum miejscowości Platamonas - z widokiem na masyw 
Olimpu, ok. 6 km od Leptokarii. Ok. 700 m od hotelu znajduje 
się przystanek komunikacji publicznej. Ok. 2 km od hotelu, na 
niewielkim wzniesieniu, znajduje się średniowieczny zamek 
Pantelemona. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny 

bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 100 m od szerokiej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne, pod warunkiem 
zamówienia czegoś do picia.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz 2 budynków bocznych, 
położonych przy basenie oraz po drugiej stronie uliczki.
Recepcja 24 - godz. z lobby, parking, winda w budynku głównym, 

basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci (z wodą słodką) z tara-
sem słonecznym, pool bar. Istnieje możliwość wypożyczenia ręcz-
ników plażowych (dodatkowo płatne 5 EUR plus 10 EUR/kaucja).
Pokoje
Hotel posiada 85 pokoi (możliwość 1 lub 2 dostawek dla osób 
dorosłych lub dzieci) rozlokowanych w  budynku głównym, 
budynku bocznym położonym przy basenie oraz budynku po 
drugiej stronie uliczki.
Pokoje typu Deluxe– położone w budynku głównym i budynku 
bocznym przy basenie. Wyremontowane w 2016 roku.
Pokoje standardowe bungalow- położone w budynku po drugiej 
stronie uliczki. Wyremontowane w 2015 roku.
Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienki, balkony lub tarasy, 
klimatyzację (centralnie sterowaną, z indywidualną regulacją), 
TV-sat, w większości pokoi lodówka. Istnieje możliwość wy-
pożyczenia suszarki do włosów w recepcji. Można wypożyczyć 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30 - 09:30) w formie bufetu, lunch 
(13:00 - 14:30), kolacje (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Napo-
je bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne alkohole: wino 
czerwone i białe, piwo, ouzo, brandy (11:00-22:00). Dodatkowo 
w barze podawane są lody.
Program sportowy i animacyjny
W sezonie hotel organizuje wieczory z muzyką (na żywo, konkurs 
tańca).
Internet
Internet Wi - Fi dostępny w ogólnodostępnych częściach hotelu 
(bezpłatnie).
www.sanpanteleimon.gr

Położenie
Platamonas, położone w pobliżu pasma gór Olimpu, to otoczony 
gajami oliwnymi ośrodek turystyczny z łagodnie schodzącą do 
morza piaszczysto-żwirkową plażą. To miejsce pełne spokoju 
i tradycyjnej greckiej atmosfery. Hotel Olympus Thea znajduje się 
na niewielkim wzniesieniu, ok. 2 km od średniowiecznego zamku 
Pantelemona z czasów bizantyjskich. Do centrum Platamonas jest 
ok. 2 km (kursuje bezpłatny bus hotelowy). Przy hotelu znajduje 
się przystanek komunikacji publicznej. Transfer z lotniska trwa 
ok. 2 godziny. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-

nego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Do ładnej, żwirkowej plaży w Platamonas jest ok. 900 m (kursuje 
bezpłatny bus hotelowy dowożący do pięknych, piaszczystych 
plaż, oddalonych od hotelu o ok. 4 km). Leżaki i parasole do-
datkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 -godz. z przestronnym lobby, klimatyzowana restau-

racja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, 2 baseny 
ze słodką wodą otoczone dużą ilością zieleni (w tym jeden dla 
dzieci), leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, taras słoneczny. 
Ręczniki plażowe dostępne za kaucją (ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel posiada łącznie 79 gustownie i elegancko urządzonych 
pokoi:
Pokoje standardowe 2 - osobowez możliwością dostawki dla 
osoby dorosłej lub dziecka.
Pokoje standardowe 3 - osobowe z możliwością zakwaterowania 
3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci (łóżko piętrowe).
Pokoje rodzinnez możliwością zakwaterowanie 4 osób dorosłych 
lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci (łóżko piętrowe).
Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras z widokiem na morze 
(oprócz pokoi ekonomicznych), łazienkę, indywidualnie sterowa-
ną klimatyzację, TV-SAT, suszarkę, minibar (dodatkowo płatny), 
sejf (dodatkowo płatny 2 EUR/dziennie).
Wyżywienie
All Inclusive w formie obfitego bufetu. Śniadania (7:30-9:30), 
obiady (13:00-14:30) oraz kolacje (19:30-21:30). Podczas kolacji 
obowiązuje strój formalny. W godzinach 11:00-19:30 serwowane 
są lody, kawa, herbata oraz ciastka w barze przy basenie. W cenę 
wliczone są również napoje bezalkoholowe (woda, cola, oran-
żada, lemoniada, soki, kawa, herbata, gorąca czekolada) oraz 
lokalne napoje alkoholowe (wino stołowe, piwo, ouzo, brandy) 
serwowane w wyznaczonych przez hotel barach (11:00 - 22:00).
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w lobby (bezpłatne).

San Panteleimon – Pantaleimonas 
Hotel jest doskonałą propozycją dla Klienta ceniącego spokój, z dala od dużych kurortów. Bardzo ładna, szeroka, piaszczysta plaża 
i wygodna formuła All Inclusive za bardzo przystępną cenę. Szczególnie polecamy ze względu na stale podnoszący się standard hotelu!

Olympus Thea – Platamonas 
Na szczególną uwagę zasługują bardzo ładne pokoje oraz rozległy, zielony teren hotelu z pięknym, panoramicznym widokiem na morze 
i całe Platamonas. Bardzo atrakcyjna cena w stosunku do jakości!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Grecja Chalkidiki Hotele na Chalkidiki do imprez GOT, GOX

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy rozlokowany w ładnym, dużym 
ogrodzie, oddalony o ok. 1,5 km od najbliższej miejscowości - 
Paliouri, gdzie znajdują się sklepy, bary, restauracje itp. (do cen-
trum atrakcyjnego Pefkochori oraz do niezwykle rozrywkowego 
Hanioti dowozi bezpłatny bus hotelowy). Transfer z lotniska do 
hotelu trwa ok. 1 godz. 50 min. Cena nie obejmuje lokalnego po-
datku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt położony ok. 500 m od piaszczystej, niezwykle urokliwej 
plaży z pięknym widokiem (dojście do plaży spacerkiem przez 
lasek piniowy). Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 8 EUR/
komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, mini market, mini klub dla dzieci, 
trzy różne place zabaw dla dzieci, rozległy i pięknie utrzymany 
ogród, klimatyzowana restauracja główna z tarasem (dostępne 
bezpłatne krzesełka dla dzieci), 2 bary przy basenie, duży basen, 

1 mniejszy basen oraz brodzik dla dzieci (wszystkie ze słodką 
wodą), leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki pla-
żowe (kaucja zwrotna ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 2-piętrowych bungalowach. 
Apartament- przestronne pokoje z możliwością zakwaterowania 
maksymalnie 4 osób dorosłych, składające się z pokoju dziennego 
z aneksem kuchennym. Pokoje rodzinne- przestronne pokoje 2 
- osobowe (z możliwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 do-
stawek dla dzieci w formie kanapy). Pokoje standardowe- 2-oso-
bowe (z możliwością 1 dostawki). Wszystkie pokoje wyposażone 
są w: TV-sat, telefon, sejf (dodatkowo płatny ok. 18 EUR/tydzień), 
lodówkę (bezpłatna), klimatyzację (indywidualnie sterowana, 
bezpłatna). W ofercie posiadamy również pokoje ekonomiczne.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (13:00-15:00) i ko-
lacje (18:30-21:00) w formie bogatego bufetu, przekąski (10:30-
18:30) dostępne w barze, lody (13:00-15:00 oraz 18:30-21:00) 
w restauracji, kawa, herbata i słodycze (16:00-17:00), napoje bez-
alkoholowe oraz lokalne alkoholowe, inne koktajle (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie w ramach opcji All Inclusive program animacyjny oraz 
sportowy: całodzienne gry, zabawy, dwa razy w tygodniu wieczór 
z muzyką na żywo, codziennie animacje dla dzieci oraz dorosłych 
(animacje prowadzone w językach: angielskim i niemieckim). Po-
nadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! 
Internet
Na terenie hotelu Wi-Fi (bezpłatnie).
www.chrousso.gr

Położenie
Hotel usytuowany jest w bardzo ładnie utrzymanym ogrodzie, 
w sąsiedztwie gajów oliwnych. Bananowce, drzewa cytrusowe, 
granatu i oliwkowe rosnące wokół hotelu tworzą śródziemno-
morski charakter tego miejsca. Do centrum miejscowości ok. 
600 m (dojście ulicą), gdzie znajdują się liczne sklepy, tawerny 
i restauracje. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 300 m od złocistej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży - zejście dróżką asfaltową (przejście przez ulicę). Przy 
plaży działa zorganizowany bar plażowy (nie należący do hotelu) 
z leżakami i parasolami - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja (07:00-02:00), lobby ze strefą TV LCD, klimatyzowana 
restauracja z tarasem (dostępne krzesełka dla dzieci) serwująca 
dania kuchni greckiej i międzynarodowej, bar wewnętrzny peł-
niący także rolę pool bar, basen dla dorosłych (ze słodką wodą) 

oraz osobny basen z jacuzzi (włączane w określonych godzinach) 
pełniący także rolę brodzika dla dzieci, leżaki i parasole przy ba-
senie - bezpłatne, skrytki sejfowe w recepcji (dodatkowo płatne, 
ok. 12 EUR/tydzień). 
Pokoje
36 gustownie urządzonych pokoi 2-osobowych zróżnicowanego 
typu rozlokowanych w 4 budynkach.
- Pokoje typu standard- (możliwość 1 dostawki).
- Pokoje typu junior suite - (możliwość 1 dostawki dla osoby do-
rosłej i 2 dostawek dla dzieci).
Wszystkie pokoje z łazienkami z wc i balkonami (meble ogrodo-
we). W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, lodówka (bezpłat-
na), indywidualna klimatyzacja (sterowana na pilota, bezpłatna).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00) w formie bufetu, lunch: 
wybór z 2 dań z sałatkami (13:00-14:00), kolacje: wybór z 3 przy-
stawek i 4 dań zasadniczych z sałatkami i deserami (18:30-20:30), 
przerwa kawowa - herbata, kawa, ciasteczka (17:00-18:00). Na-
poje bezalkoholowe: woda, cola&soft drinks oraz lokalne alko-
holowe: piwo beczkowe, wino stołowe białe i czerwone, ouzo 
serwowane podczas posiłków oraz w barze (11:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
W budynku głównym znajduje się centrum SPA w tym sauna fińska, 
hammam, strefa jacuzzi (riviera), podgrzewane szezlongi - (koszt 
25 EUR/os./90 min., dla min. 2 os.) oraz strefa masażu (dodatkowo 
płatne), a także nowocześnie wyposażona siłownia (płatne 6 EUR/
os./dzień). 1 x w tygodniu hotel organizuje wieczór z kolacją przy 
grillu - BBQ oraz 2 x w tygodniu wieczory z karaoke, bingo i quizami.
Internet
Internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.haniotivillage.com

Idealny obiekt na spokojne wczasy, z dala od zgiełku wakacyjnych kurortów - bardzo dobry standard, wygodne pokoje, przepyszne jedzenie, 
ładna plaża, świetnie utrzymany, duży ogród. Polecamy również dla rodzin z dziećmi, a ze względu na opcję All Inclusive wszystkim tym, 
którzy cenią sobie wygodę pobytu, a nie chcą wydawać zbyt wiele na miejscu.

Chrousso Village – Paliouri +

Hanioti Village – Hanioti 
Kameralny hotel z pięknym ogrodem znajdujący się niedaleko centrum kurortu Hanioti, który kusi wieloma atrakcjami. Polecamy 
ze względu na wygodną opcję All Inclusive, możliwość czynnego spędzenia czasu (wieczory z animacją, siłownia, centrum SPA).

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Grecja Chalkidiki Hotele na Chalkidiki do imprez GOT, GOX

Położenie
Rozległy i dobrze zorganizowany kompleks położony na malow-
niczym wzgórzu, na rozległym, zadbanym terenie, w miejscowo-
ści Pefkochori. Zaledwie 500 m od hotelu znajduje się centrum 
miejscowości, a w nim liczne sklepy, tawerny, restauracje i kluby. 
Do centrum kursuje bezpłatny bus hotelowy. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Piękna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduję się ok. 800 m od ho-
telu. Na plażę kursuje bezpłatny bus hotelowy. Leżaki i parasole 
na plaży - płatne (ok. 7 EUR/komplet) lub w ramach zamówio-
nych napoi w barze.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, bar w lobby. Duży basen o nieregu-
larnych kształtach oraz mniejszy basen (oba ze słodką wodą). 
Wokół basenu duży taras słoneczny z leżakami i parasolami - 
bezpłatnie oraz pool bar z tarasem i bistro. Przy willach osobne, 

prywatne baseny ze słodką wodą (w pokojach typu junior suite). 
Restauracja główna serwująca posiłki w formie bufetu oraz re-
stauracja a’la carte czynna w szczycie sezonu. Ręczniki kąpielowe 
- bezpłatnie (kaucja ok. 10 EUR). Na terenie hotelu wypożyczalnia 
samochodów i rowerów.
Pokoje
Kompleks posiada łącznie 118 pokoi róznego typu, oferujących 
zakwaterowanie TYLKO dla osób dorosłych. W ofercie posiadamy 
pokoje standardowez możliwością zakwaterowania 2 osób (oraz 
dostawki dla osoby dorosłej) oraz pokoje typu junior suite z pry-
watnymi basenami z możliwością zakwaterowania 2 osób (oraz 
dostawki dla osoby dorosłej). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w indywidualnie sterowaną klimatuzację (bezpłatna), TV-sat, te-
lefon, lodówkę, sejf (bezpłatny), deska do prasowania, minibar 
(dodatkowo płatny) oraz taras. W łazienkach prysznic, suszarka 
do włosów. W pokoju zestaw do przygotowania kawy i herbaty.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), lunch (13:00-14:30) i obia-
dokolacje (18:30-21:00) w formie bufetu, lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe oraz lody (10:30-22:30), snaki, ciasta 
i ciastka (11:00 - 18:00).
Program sportowy i animacyjny
Raz w tygodniu wieczór grecki, bezpłatna siłownia. Za opłatą: 
kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu, SPA z licznymi zabiegami 
i masażami (dodatkowo płatne).
Internet
Na terenie całego hotelu (także w pokojach) internet Wi-Fi - 
bezpłatnie.
www.alia-palace.com

Położenie
Hotel Arystoteles położony jest na wzniesieniu, z panoramicznym 
widokiem na Zatokę Toronejską oraz Sithonię, środkową odnogę 
półwyspu Chalcydyckiego. Kompleks oddalony jest o ok. 2,5 km 
od najpiękniejszej miejscowości na całych Chalkidikach - Afitos. 
Miasteczko Afitos położone na wysokim klifie, urzeka swoją tra-
dycyjną, kamienną zabudową, krętymi tajemnicznymi uliczkami 
oraz szerokim wyborem restauracji i tawern serwujących lokalną 
kuchnię. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1 godz. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/

pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Ładna, piaszczysto - żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do mo-
rza znajduje się ok. 50 m od hotelu. Przejście kładką nad drogą, 
zjazd windą oraz dojście ścieżką i schodami. Leżaki i parasole - 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h) z obszernym lobby, sala TV, bar przy basenie, ta-
ras z widokiem na morze, bar przy plaży (dodatkowo płatny), kli-

matyzowana restauracja główna (dostępne krzesełka dla dzieci), 
basen ze słodką wodą, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie, 
mini plac zabaw dla dzieci, minimarket, sklep z pamiątkami, wy-
pożyczalnia rowerów.
Pokoje
Hotel posiada 220 wyremontowanych pokoi rozlokowanych 
w ośmiu 2-piętrowych budynkach w otoczeniu tropikalnej zie-
leni. Przestronne pokoje z możliwością zakwaterowania 4 osób 
(możliwe 2 dostawki dla dzieci lub dorosłych), składają się z łóżka 
małżeńskiego, łóżka pojedynczego oraz rozkładanej sofy. W po-
kojach znajduję się lodówka (bezpłatna), TV-sat, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, bezpłatna), balkon lub taras. Więk-
szość pokoi położona jest od strony morza. Dostępne bezpłatne 
łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (12:30-14:30) i ko-
lacje (19:00-21:30) w formie bufetu serwowane w restauracji 
głównej, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne alko-
holowe: piwo, ouzo, rakija, wino białe i czerwone (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu animacje: całodzienne gry, zabawy, konkurencje 
sportowe, gimnastyka, aerobik, hotel organizuje wieczór z muzy-
ką na żywo. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferują-
cy animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! Dodatkowo 
do dyspozycji Gości: kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażo-
wa, szafy ogrodowe. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.aristotelesbeach.gr/

Alia Palace – Pefkochori 
Ten 5-gwiazdkowy hotel położony jest w zacisznej, malowniczej okolicy z widokiem na Zatokę Toroneo, z pewnością spełni wszelkie 
oczekiwania swoich Gości. Na szczególną uwagę zasługują pokoje z prywatnymi basenami! Od sezonu lato 2020 hotel zmienia profil 
i oferuje zakwaterowanie tylko dla dorosłych!

Arystoteles Hotel – Afitos 
Hotel idealny dla rodziny: piękny ogród, dużo przestrzeni, autentycznie turkusowe morze z łagodnym zejściem do wody, animacje 
i wygodna formuła all inclusive. Na dodatek można korzystać z atrakcji pobliskiego, bardzo interesującego miasteczka Afitos.W tym hotelu 
nie można się nudzić.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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W programie: Korfu – przyroda i historia • Kanał Miłości • Paleokastritsa • wąwóz Wikos• Lefkada•dla chętnych możliwość rejsu 
na Kefalonię i Itakę • Grecja kontynentalna • Zagorochoria i kamienne mosty • Acheron - jedna z pięciu rzek Hadesu, w której zanurzony 
został Achilles•Parga
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni pobytu w hotelu na: Korfu

Grecja – Trzy przystanki na Morzu Jońskim 

ALBANIA

GRECJA

Kanał
Miłości

Paleokastritsa

Korfu

Kanoni

Igoumenitsa

jaskinie
Perama

Zagorochorii

Vikos

Preweza

Nikopolis

Parga

Lefkada

KORFU

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

      –› Tour Guide System 
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK

7+7
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dni
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8
dni

lub



233

Europa Grecja

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Wylot na Korfu. Po 
przylocie spotkanie z pilotem i transfer do ho-
telu na Korfu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. Uwaga! W przypadku przylotu późno 
wieczorem w tym dniu nie ma kolacji.
 Dzień 2  Śniadanie. Malownicze Korfu to 
wyspa pełna cudów przyrody i pocztówkowych 
miejsc. Zwiedzanie zaczniemy od słynnej for-
macji skalnej Kanału Miłości - to tutaj morze wy-
rzeźbiło w piaskowcu przesmyk, którym według 
legendy mają przepłynąć zakochani. Następnie 
udamy się w stronę zatoki Paleokastritsa, gdzie 
czeka nas rejs łódkami do grot morskich. Po po-
łudniu przejazd do Miasta Korfu, którego sta-
rówka została wpisana na listę UNESCO - spacer 
uliczkami oraz nabrzeżem miasta, a także wi-
zyta na słynnym punkcie widokowym Kanoni, 
skąd rozpościera się widok na Mysią Wyspę. 
Na zakończenie zapraszamy na kieliszek ouzo 
lub kawę w jednej z lokalnych tawern. Kolacja 
i nocleg na Korfu. (Trasa ok.90 km w zależności 
od położenia hotelu).
 Dzień 3  Po śniadaniu przeprawa promem do 
Igoumenitsy. Przejazd w stronę jaskiń Perama, 
uformowanych ponad 1,5 miliona lat temu. Czas 
na spacer pomiędzy przepięknymi stalagmitami 
i stalaktytami o różnych kształtach i kolorach. 
Następnie przejazd w region górski Zagorocho-
rii - obszar ten to park narodowy, na terenie 
którego znajduje się ponad 40 malowniczo po-
łożonych wiosek i miasteczek. Wieczorny spacer 
po jednej z nich. Nocleg w jednym z hotelików 
o  charakterystycznej kamiennej zabudowie 
(hotele to zazwyczaj kwatery prywatne bez ofi-
cjalnej standaryzacji, pokoje o podstawowym 

wyposażeniu z łazienką). Kolacja w lokalnej re-
stauracji/tawernie (w cenie). (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zapraszamy na trek-
king przez jeden z najgłębszych kanionów na 
świecie - wąwóz Wikos. Wąwóz został wpisany 
do Księgi Rekordów Guinessa jako najgłęb-
szy wąwóz Ziemi. Jego ściany wznoszą się na 
900 m, a szerokość wynosi maksymalnie 1100 
m i to właśnie te proporcje stanowią o jego wy-
jątkowości. Pokonamy trasę o długości 10 km, 
z wioski Monodeneri do wioski Wikos (należy 
zabrać wodę, przekąskę, wygodne buty trekkin-
gowe, nakrycie głowy, krem z filtrem; przejście 
trwa od 5 do 6 godzin, w tym 45 minut mocno 
pod górę w słońcu). Dla osób, które nie chcą 
brać udziału w trekkingu czas wolny w jednej 
z górskich miejscowości i przejazd na punkt 
widokowy na wąwóz Wikos. Przejazd do nad-
morskiej Prewezy. Kolacja i nocleg w okolicach 
Prewezy. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd na wyspę 
Lefkada, która jako jedyna z  greckich wysp 
połączona jest z kontynentem groblą. Lefkada 
słynie z najładniejszych plaż na Wyspach Joń-
skich. Biel klifów i plaż na zachodnim wybrzeżu 
wyspy kontrastuje z błękitnym kolorem wody, 
co tworzy bajkowe krajobrazy. Wnętrze wyspy 
jest zielone, porośnięte drzewami oliwnymi, cy-
prysami i winną latoroślą. Miasto Lefkada - stoli-
ca wyspy, położona nad laguną, słynie z domów 
w pastelowych kolorach i o tradycyjnej zabudo-
wie (parter z kamienia, piętro z drewna, często 
kolorowy dach). Spacer krętymi uliczkami mia-
sta. Zakwaterowanie w hotelu na Lefkadzie. Dla 
chętnych i za dodatkową opłatą kolacja w jednej 
z tawern z owocami morza (płatna na miejscu 
zgodnie z zamówieniem). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny na kąpiele 

słoneczne i morskie. Dla chętnych i za dodatko-
wą opłatą (ok. 40 EUR/os) rejs do najbardziej 
atrakcyjnych miejsc Lefkady i okolicznych wysp: 
dotrzemy do Porto Katsiki - plaży, która stała 
się wizytówką Lefkady; odwiedzimy również 
plażę Egremni; następnie przybijemy do portu 
malowniczej miejscowości Fiskardo na Kefalo-
nii, która zachowała się mimo trzęsienia ziemi 
w 1953 r; dopłyniemy też do mitycznego domu 
Odyseusza - Itaki, a  także opłyniemy wyspę 
Skorpios, która należała do greckiego milionera 
Arystotelesa Onasisa. Rejs trwa około 8-9 h, na 
pokładzie statku bar - możliwość zakupu napo-
jów i przekąsek. Nocleg na Lefkadzie. Kolacja we 
własnym zakresie (płatna dodatkowo). 
 Dzień 7  Śniadanie. Tuż po opuszczeniu 
wyspy zatrzymamy się u  wybrzeży Grecji 
kontynentalnej by odwiedzić Nikopolis gdzie 
znajdują się ruiny zamku i miasta założonego 
przez cesarza Oktawiana i którego imponujące 
pozostałości ciągną się wzdłuż trasy przejazdu. 
Następne przejazd w okolice Gliki, spacer brze-
giem rzeki Acheron (zalecamy buty piankowe), 
w której zanurzony został Achilles, aby stać się 
nieśmiertelnym. Acheron to według mitologii 
jedna z pięciu rzek Hadesu. Spokojny spływ 
pontonami w dół rzeki. Przejazd do malowniczej 
Pargi, która swój oryginalny wygląd zawdzięcza 
Turkom i Wenecjanom - spacer po miasteczku 
i późny lunch (w cenie). Po południu przejazd 
do Igoumenitsy, przeprawa promem na Korfu. 
Kolacja i nocleg na Korfu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu: 
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko, wylot do Polski. 
• dla Klientów pozostających kolejny tydzień na 
Korfu - transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotel *** (kategoria lokalna), w Zagorochoii 
zakwaterowanie w obiektach bez kategoryza-
cji lokalnej (kamienne domy), 7 rozpoczętych 
dób hotelowych. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, 
wszystkie z łazienkami, z funkcjonalnym wypo-
sażeniem (telefon, TV). Wyżywienie: zgodnie 
z programem imprezy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o 3, 4 lub 7 dni pobytu 
na Korfu w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-

terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery, wyżywienie wg programu imprezy, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 80 EUR /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie. Cena nie obejmuje też dodatko-
wych posiłków i napojów do lunchy/obiadoko-
lacji oraz innych wydatków osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,5 - 4 EUR/pokój/
dzień (w zależności od klasy hotelu). Podatek 
jest płatny bezpośrednio w recepcji lub u pilota 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

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

Daskalos Complex  
***+

od 149 zł

Louis Corcyra Beach 
****+

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2930 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 2930 5199

Lipiec od 3180 5699

Sierpień od 3270 5799

Wrzesień od 3230 5699

Październik od 3170 5549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 

Dopłata za pok. 1 os. od 1140 

Kod imprezy: KLK

Pełna oferta wycieczek do Grecji 
z przedłużeniem pobytu na Korfu 
dostępna na stronie R.pl

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Shqiperia - nieodkryta Kraina Orłów - jesteśmy w Albanii! • Tirana - albańska metropolia • Girokaster i Berat - miasta-muzea 

• Butrint - to , co najpiękniejsze ze starożytności • Apollonia i Durres • Via Egnatia • Ochryd - to, co najpiękniejsze w Macedonii 

• Stare Miasto Korfu - elegancja w niekoniecznie greckim stylu
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni pobytu w hotelu na: Korfu

Albania i Macedonia – W krainie orłów

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot na wyspę Korfu w Grecji samo-
lotem czarterowym. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przylocie spo-
tkanie z pilotem i transfer do hotelu na Korfu. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się do portu, skąd popłyniemy 

promem do Albanii. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od Butrintu nazywanego Bałkańskimi Pompe-
jami. To starożytne miasto portowe leżące na 
wzgórzu, z  trzech stron otoczone jest wodą. 
Wpisane na listę UNESCO, jedno z najciekaw-
szych stanowisk archeologicznych tamtego 
regionu. Podczas spaceru zobaczmy m.in. pozo-
stałości rzymskich łaźni, agorę, amfiteatr, świą-
tynię Asklepiosa, aleję ceremonialną oraz świą-
tynię Minerwy. Dalej skierujemy się na północ, 
jadąc nadmorską trasą w kierunku miasta Vlora. 
Po drodze odwiedzimy zatokę Porto Palermo, 
w  której znajduje się twierdza Alego Paszy 

z TepeIeny. Podziwiać tez będziemy wspaniale 
widoki na morze i góry opadające gwałtownie 
do morza. W pobliżu znajduje się też schron dla 
okrętów podwodnych, wybudowany za czasów 
reżimu Envera Hodży. Po drodze miniemy mia-
steczko Himare, założone przez Greków, obec-
nie popularne ze względu na piaszczyste plaże. 
W godzinach wieczornych dojedziemy do Vlory 
- miasta nad zatoką o tej samej nazwie, gdzie 
rozdzielają się morza Jońskie i Adriatyckie. Vlora 
ma długą historię i prawdziwie śródziemnomor-
ską atmosferę, a współcześnie słynie głównie, 
jako miejsce, gdzie w  1912 r. proklamowano 
niepodległość Albanii. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja i nocleg w hotelu we Vlorze.
 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Tego dnia odwiedzimy pierwsze z dwóch 
miast-muzeów. Berat - liczące około 2500 lat 
miasto, jest jednym z najstarszych i najciekaw-
szych miast w Albanii. Często nazywane jest 
również przez Albańczyków Miastem Okien. 
W trakcie spaceru uliczkami starego miasta, 
zobaczymy m.in. stare, zabytkowe domy, twier-
dzę Kalaja Berati oraz zwiedzimy znajdujące się 
w  jej obrębie muzeum ikon im. Czerwonego 
Onufrego. Następnie udamy się do Macedonii, 
do Ochrydy, miasta wpisanego na listę UNESCO. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Ochrydzie.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Ochrydy, 
miasta malowniczo położonego nad jeziorem, 
spacer po zabytkowych uliczkach: zobaczymy 
cerkiew św. Zofii i Bogurodzicy z przepięknymi 

freskami, kościół św. Pantalejmona na wzgórzu 
Plaosnik oraz teatr z czasów rzymskich. W dal-
szej części wycieczki, przejazd autokarem do 
monastyru Św. Nauma (lub dla chętnych rejs 
statkiem za dopłatą ok. 20 EUR/os.). Zwiedzi-
my prehistoryczną osadę na wodzie w Zatoce 
Kości. Monastyr św. Nauma to mistyczne miej-
sce, gdzie według legendy przykładając ucho do 
grobowca można usłyszeć bicie serca świętego. 
Następnie czeka nas przyjemny rejs po źródłach 
rzeki Czarny Drim. To niesamowite miejsce, 
gdzie słychać jedynie odgłosy przyrody. Nie za-
braknie też degustacji miejscowych specjałów. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Ochrydzie.
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd do Albanii. 
Trasa wiedzie nas przez miejscowość Elbasan 
do Durres. Tak w starożytności, jak i dziś, jeden 
z największych portów na Adriatyku i  jedno-
cześnie miasto posiadające długą historię, 
którą poznamy spacerując wzdłuż pozostałości 
wczesnośredniowiecznych murów obronnych. 
Najważniejszym zabytkiem starożytnego Dy-
rrachium jest amfiteatr o długości ok. 120 m, 
co czyni go największym na Bałkanach. Dalsza 
droga poprowadzi nas do Kruje, miasta na-
zywanego albańskim Krakowem. Oryginalna 
albańska zabudowa i stary bazar pozwoli nam 
przenieść się w przeszłość. W miasteczku zo-
baczymy muzeum Skanderbega, największego 
bohatera narodowego Albanii oraz ciekawe 
muzeum etnograficzne znajdujące się w orygi-
nalnie zachowanym 250 - letnim domu bogatej 
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rodziny tureckiej. Następnie przejazd do Tirany. 
Spacerując ulicami miasta zobaczymy m in. 
Plac Skanderbega, Piramidę (kiedyś muzeum 
E. Hodży), Pałac Prezydencki i  Kongresowy. 
Zakwaterowanie w  hotelu w  okolicy Tirany, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Tego dnia odwiedzimy 
dwa miasta, pierwsze-będące w starożytności 
początkiem bałkańskiej części szlaku handlo-
wego Via Egnatia - Apollonia, miasto portowe 
słynące niegdyś z targu niewolników. Dziś to 
stanowisko archeologiczne, gdzie zobaczymy 
m.in. rzymski Odeon, fragmenty świątyni Arte-
midy z przełomu I i II w. n.e., budynku konsula, 
czy biblioteki. Drugie to Gjirokaster - ,,Miasto 
Srebrnych Dachów”, jedno z najsłynniejszych 
miast Albanii, położone w dolinie rzeki Drinos 
w  południowej części kraju (wpisane na li-
stę UNESCO ze względu na to, iż jest jednym 
z  dwóch albańskich miast - muzeów). Cen-
tralnym punktem jest górująca nad miastem, 
trzynastowieczna cytadela rozbudowana przez 
Turków osmańskich. Z murów twierdzy, może-
my podziwiać widok na charakterystyczną za-
budowę miasta. Na terenie twierdzy znajduje się 
wieża zegarowa oraz mała cerkiew. W mieście 
zachował się także stary bazar oraz siedem-
nastowieczny meczet. Gjirokaster, to również 
rodzinne miasto byłego albańskiego dyktatora 
- Envera Hodży. Przejazd do Gjirokaster lub Sa-
randy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
Dla chętnych albański wieczór folklorystyczny. 
W programie pokaz tańca albańskiego, występ 
grupy prezentującej śpiew polifoniczny, zabytek 
znajdujący się na Liście Arcydzieł Ustnych i Nie-
materialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, 
tradycja unikatowa i powoli zanikająca; poczę-
stunek i wino (koszt ok. 30 EUR/os.).

 Dzień 7  Po śniadaniu przeprawa promowa 
na Korfu, gdzie odwiedzimy stolicę wyspy - 
miasto Korfu (Starówka wpisana jest na listę 
UNESCO). Podzielone na kilka części, jest cie-
kawą mieszanką architektoniczno-kulturową. 
Zobaczymy między innymi Stary Fort, pałac 
św. Michała i Jerzego,Esplanadę i ratusz miejski. 
Spacer słynną Liston, ulicą z arkadami, w któ-
rych ulokowane są eleganckie kawiarnie, za-
prowadzi nas do kościoła św. Spiridona Miraco-
ulous, patrona wyspy. Następnie przejedziemy 
na półwysep Kanoni skąd zobaczymy 
panoramę na Pontikonissi (Wyspę 
Mysią), która jest wizytówką 
wyspy. Zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 8  Śniadanie, 
wykwaterowanie z hotelu. 
Transfer: 
• dla Klientów powracają-
cych do Polski - na lotnisko, 
wylot samolotem czartero-
wym,
• dla Klientów pozostających dodatkowy 
tydzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu 
i pobyt w dniach 8 - 14, a 15 dnia wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu).
HOTELE
Hotel **/ *** (7 noclegów: na terenie Macedonii 
wszystkie hotele usytuowane w  miejscowo-
ściach nad Jez. Ochrydzkim, max 600 m od 
jeziora, na terenie Albanii i Korfu częśc hoteli 
usytuowanych w miejscowościach nad morzem.
funkcjonalnie wyposażone, 2  - osobowe 

(możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami 
i w większości z TV. Większość z nich posiada 
balkon. Do dyspozycji gości: w każdym hotelu 
recepcja, bar, restauracja. Wyżywienie: śnia-
dania najczęściej typu bufet i obiadokolacje 
(najczęściej bufet, rzadziej serwowane, w za-
leżności od hotelu). Kategoria lokalna: **/***.
Naszym zdaniem: świetna lokalizacja więk-
szości hoteli nad morzem lub nad jeziorem to 
miejsce wypadowe na wycieczki, a jednocze-
śnie możliwość relaksu po zwiedzaniu

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: 

przelot samolotem czarte-
rowym do/z Korfu, opłaty 

lotniskowe, zakwaterowa-
nie (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wszystkie 
transfery klimatyzowa-

nym autokarem lub busem, 
śniadania (7), obiadokolacje 

(7), opiekę pilota, ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistan-

ce i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty 
rezerwacyjne itp) w  kwocie 93 /os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie.
Cena nie obejmuje też też opłaty klimatycznej 
ok.1 EUR/dzień/osoba dodatkowych posiłków 
i napojów do obiadokolacji oraz innych wydat-
ków osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,5 - 4 EUR/pokój/
dzień (w zależności od klasy hotelu). Podatek 

jest płatny bezpośrednio w recepcji, przed za-
kwaterowaniem Klientów w hotelu.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport/Dowód osobisty. Dane paszportowe 
(numer paszportu lub dowodu osobistego, data 
wydania oraz data ważności) muszą zostać uzu-
pełnione na rezerwacji maksymalnie na 10 dni 
roboczych przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż 
ma miejsce później prosimy o niezwłoczne uzu-
pełnienie tych danych.
Podróż nieletnich. W przypadku podróży nie-
letnich do Albanii: 
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towa-
rzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana 
jest posiadać pismo notarialne drugiego z rodzi-
ców, przetłumaczone na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażające zgodę na 
podróż dziecka do Albanii. 
- jeżeli nieletni wyjeżdża pod opieką osób peł-
noletnich niebędących rodzicami widniejącymi 
w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do 
posiadania pisma notarialnego od obojga rodzi-
ców, przetłumaczonego na język angielski przez 
tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na 
podróż dziecka do Albanii

CENA OD

2699 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 Sandy Beach 
Resort ****+

od 370 zł

Golden Sands 
***

od 449 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:Albania to niewielki, ale niezwykle 

piękny kraj, „przytulony” do połu-
dniowego krańca Europy. To kraina 
słońca i gór, bunkrów i Mercedesów. 
Jeszcze do niedawna całkowicie 
niedostępna, teraz otwiera się na 
turystów wraz ze swoimi zwyczajami 
i gościnnością. Poznaj razem z nami 
ten ostatni, jeszcze nie do końca 
odkryty kawałek Bałkanów.

Przemysław Stawarz
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: CFA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Czerwiec od 2730 4849

Lipiec od 2780 4970

Sierpień od 2780 4970

Wrzesień od 2699 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Grecja Korfu Hotele na Korfu do imprez KLK, CFA

Położenie
Do miasta Korfu ok 6 km, do lotniska w Korfu ok. 7 km. W okoli-
cy hotelu znajduje się przystanek komunikacji lokalnej. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja, 2 bary, basen z tarasem 
słonecznym i  leżakami, brodzik dla dzieci, kącik telewizyjny, 

kantor, przechowalnia bagażu, mały sklepik z pamiątkami, kącik 
internetowy (płatny), bezpłatny parking, hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt 10 EUR/szt.).
Pokoje
Hotel dysponuje 95 pokojami różnego typu rozlokowanymi 
w 4-piętrowym budynku. Łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia 
bezpłatnie (należy zaznaczyć prośbę w rezerwacji).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania obiady i kolacje w formie bufetu, przeką-

ski między 11:00 a 17:00 w miejscach wyznaczonych przez hotel. 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 10:00 do 23:00 
serwowane w hotelowych barach.
Program sportowy i animacyjny
3 razy w tygodniu wieczorny program animacyjny. Bilard (płat-
ny), tenis stołowy (płatny).
Internet
Dostęp do Wifi bezpłatnie
www.alexandros-corfu.com/

Położenie
Apartamenty znajdują się w północno – zachodniej części wy-
spy, w spokojnej miejscowości Agios Stefanos. Do niewielkiego 
centrum ok 350 m (kilka tawern, sklepów i barów). Do znanego 
kurortu Sidari ok. 8 km (połączenia komunikacji lokalnej, do 
przystanku autobusu ok. 250 m). Najbliższy minimarket oko-
ło 250 m od apartamentów. Do lotniska ok. 40 km. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny przy za-
kwaterowaniu.

Plaża
Apartamenty znajdują się ok. 450 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży (dojście do plaży po schodach). Leżaki i parasole dodat-
kowo płatne.
Do dyspozycji gości
W oddallonym o 50 m aparhotelu Teresa, po złożeniu zamówienia 
w barze, Klienci mogą korzystać z basenu ze słodką wodą i pano-
ramicznym widokiem na morze i brodzika dla dzieci.

Pokoje
Obiekt oferuje funkcjonalnie urządzone pokoje rozlokowane 
w kameralnym, 2-kondygnacyjnym budynku. Wszystkie z ła-
zienką, klimatyzacją (płatna 6 ok. EUR/dzień), TV-sat, aneksem 
kuchennym (lodówka, kuchenka, zlewozmywak, naczynia, sztuć-
ce), balkonem lub tarasem (meble ogrodowe).
Pokoje typu studio - dla max 3 osób
Apartament- dla max 4 osób, z dwiema sypialniami
Wyżywienie
We własnym zakresie (w odlełości 200 m od Mikelis znajduje się 
tawerna Spiros & Maria znana z bardzo dobrej kuchni).
Program sportowy i animacyjny
Najbliższe rozrywki w centrum Agios Stefanos. Na plaży sporty 
wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W apartamentach brak dostępu do Internetu.

Budżetowa propozycja dla Klientów ceniących dobrą lokalizację (bliskość stolicy wyspy oraz świetny punkt wypadowy do samodzielnego 
zwiedzania wyspy), a jednocześnie wygodę wyżywienia w formie All inclusive. Szczególnie polecamy dla osób ceniących wypoczynek w 
spokojnej okolicy z pięknymi widokami. Zapraszamy!

Alexandros – Perama 

Mikelis – Agios Stefanos 
Dobrze utrzymany, schludny i położony wśród zieleni oraz, jak wskazują opinie, z przemiłymi i bardzo gościnnymi właścicielami. Długa 
i piaszczysta plaża Agios Stefanos, z łagodnym zejściem do morza, kilka sklepów, tawern i barów -  w sam raz dla tych, którzy lubią spędzać 
wakacje z dala od turystycznego zgiełku typowego dla większych kurortów.

Agios Stefanos

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: C
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Grecja Hotele na Korfu do imprez KLK, CFAKorfu

Położenie
Hotel malowniczo położony pomiędzy jeziorem Antinioti a plażą, 
w północnej części wyspy, w miejscowości Agios Spyridon. Mini-
market, bar i lokalna tawerna około 50 metrów od hotelu. Więk-
szy wybór rozrywek w Acharavi (ok. 5 km) lub w Kassiopi (ok. 7 
km). Hotel zapewnia transfer do Acharavi 3x dziennie (konieczna 
rezerwacja). Do lotniska ok. 38 km. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości ok. 3 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Agios Spyridon – piaszczysta, 2 oddzielne zatoczki, większa z nich 
ok. 350 m od hotelu. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 8 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel znajdował się 
w  trakcie budowy i  zamieszczony poniżej opis opiera się na 
prezentacji przesłanej przez właścicieli hotelu. Otwarcie hotelu 
planowane jest na 15 maja 2021 roku.
Recepcja z lobby, bar, bar przy basenie, restauracja, taras słonecz-

ny z leżakami i parasolami, basen i brodzik, miniklub, plac zabaw, 
opiekunka do dziecka (płatna), wypożyczalnia samochodów i sku-
terów, parking (gratis). Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapew-
nia ręczniki basenowe (depozyt, opłata za wymianę ok. 1,5 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się komfortowo wyposażone i nowoczesne 
pokoje rozlokowane w budynku głównym i parterowych bunga-
lowach (4-5 pokoi w każdym bungalowie). Wszystkie klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TV-
sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzień), małą lodówką 
oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do 2 
lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe(pow. ok. 20 m2) – dla max 3 osób, jako do-
stawka pojedyncze łóżko standardowych rozmiarów lub rozkła-
dana sofa, widok na ogród.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i obia-
dokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, do obiadów i obiadoko-
lacji lokalne piwo i wino, woda oraz soki. Przekąski (11:00-12:30), 
popołudniowe słodkości (15:00-18:00); lokalne napoje bezalko-
holowe oraz alkoholowe (np. ouzo, gin, wódka, rum, piwo, wino 
domowe, koktajle na bazie tych alkoholi), a także kawa z ekspresu 
przelewowego/herbata dostępne w godzinach 10:30-23:00.
Program sportowy i animacyjny
W cenie: ping pong, boisko do koszykówki, kort tenisowy. Hotel 
zapewnia 3x w tygodniu wieczory z muzyką na żywo.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.lagunaholidaycorfu.com

Położenie
Ten otoczony zielenią hotel znajduje się w popularnej miejsco-
wości Benitses-Tsaki. Przy hotelu znajduje się droga i przystanek 
autobusowy, zapewniający komunikację ze stolicą wyspy i innymi 
pobliskimi kurortami. Do lotniska ok. 14 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Prywatna plaża kamienista z bezpłatnymi leżakami i parasolami 

umieszczonymi w większości na drewnianym pomoście, położo-
na ok.350 m od hotelu (przejście na plażę częściowo ulicą). Na 
plaży, w ramach All Inclusive dostępny bar z wodą i napojami 
bezalkoholowymi. Niedaleko plazy hotelowej znajduje się plaża 
miejska, leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok 8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bar, basen z wydzielonym brodzi-
kiem, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw 
najmłodszych dzieci. Hotel nie zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje

Obiekt dysponuje 50 pokojami. Wszystkie klimatyzowane, z ła-
zienką, lodówką, TV sat, sejfem (płatny ok. 2 EUR/dzień) oraz 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Na sezon Lato 2019 
wszystkie pokoje zostały odwieżone, a łazienki odremontowane.
Pokoje typu superior-dla max 4 osób (w przypadku konfiguracji 
2+2 w pokoju 2 łóżka i łóżko piętrowe)
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (08:00-10:00), lunch (12:30-14:00) 
i obiadokolacja (19:00-20:45) w formie bufetu. W ciągu dnia 
(10:00-22:00) w barze przy basenie hotel serwuje lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe oraz lekkie przekąski (16:45-18:00). 
Dodatkowo na plaży bar wodą i napojami bezalkoholowymi w ra-
mach pakietu All Inclusive
Program sportowy i animacyjny
Płatne: sporty wodne na plaży miejskiej.
Internet
W lobbyWi-Fi gratis.
www.lidocorfusun.gr

Laguna Holiday Resort – Agios Spyridon +

Najnowszy 4* hotel na wyspie – bardzo ładnie zaaranżowany teren i budynki, nowoczesne wnętrza, różne typy pokoi w tym rodzinne 
z osobną sypialnią i z bezpośrednim dostępem do basenu, All Inclusive bazujące na śródziemnomorskiej i międzynarodowej kuchni, do 
tego przyjemna plaża z łagodnym zejściem do wody oraz widok na pobliską Albanię. Polecamy!

Kameralny hotel z ładnie zagospodarowanym terenem i pokojami rozlokowanymi w 3 budynkach. Hotel słynie z miłej, rodzinnej atmosfery 
i obsługi zawsze chętnej do pomocy. Dużym atutem jest prywtana plaża, choć wąska i kamienista, to zaplanowana z pomysłem - leżaki 
znajdują się na drewnianym pomoście - dla wszystkich cudownie krytaliczna woda i widok na kontynentalną Grecję. Hotel wart uwagi!

Lido Corfu – Benitses-Tsaki 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Grecja – Bliżej Bogów
W programie: Zakynthos - „Kwiat Wschodu” • Malownicza Zatoka Wraku • Mykeny i pałac Agamemnona • Wojownicza Sparta 

• Elafonisos - „greckie Seszele” • wino królów w Monemvassia • Ateny i wspaniały Akropol
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni pobytu w hotelu na: Zakynthos

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot na Zakynthos w Grecji samolotem char-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Po przylocie spotkanie z pilo-
tem i transfer na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie wyspy Zakynthos, zwanej „Kwiatem 
Wschodu”. Wyspa słynie z piaszczystych plaż, 
wysokich klifów, błękitnych grot i żółwi Caretta 
Caretta. Ten zagrożony wyginięciem gatunek 
od lat składa jaja na południowych plażach 
wyspy, miejsca te są specjalnie chronione. Pod-
czas wycieczki udamy się na taras widokowy 
Katastari z doskonałym widokiem na zatokę 
Alikanas i wyspę Kefalonię. Odwiedzimy też 
miejsce, z którego roztacza się widok na Za-
tokę Wraku - fotograficzną wizytówkę wyspy. 
Następnie przejedziemy autokarem do portu, 
z  którego przeprawimy się łódką na plażę 
Zatoki Wraku. Czas na krótki odpoczynek na 
plaży, następnie powrót łódką z przystankiem 
na półwyspie Skinari - ze swymi słynnymi 
jaskiniami (rejs odbędzie się, przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych). Później czeka 
nas przeprawa promem i przejazd do Olimpii. 
Zwiedzanie miejscowości, w której ponad 1000 
lat temu odbywały się najważniejsze igrzyska 
panhelleńskie (do dziś przed każdą olimpiadą 
zapalany jest tam znicz olimpijski) zwiedzanie 
Gimnazjonu, gdzie sportowcy przygotowywali 

się do zawodów, Świątyni Hery, Świątyni Zeusa, 
Pracowni Fidiasza oraz Stadionu. 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejedziemy do Mistry, 
miasta wpisanego na listę UNESCO. Mistra jest 
doskonale zachowanym bizantyjskim miastem 
założonym przez Franków w XIII w., w którym 
żyło ponad 20 tys. obywateli. To właśnie tam 
przeszło dwa stulecia odradzała się potęga Ce-
sarstwa, a kiedy Konstantynopol przeżywał swój 
kryzys pełniła funkcję stolicy. Wybrukowane alej-
ki prowadzą nas do średniowiecznych domów 
i kościołów z doskonale zachowanymi freskami, 

GRECJA

PELOPONEZ

ZAKYNTHOS

Zakynthos
Kilini

Olimpia

Mistra

Gythion

Nafplion

Epidauros
Mykeny

Korynt
Ateny

MonemvassiaJaskinie Diros

Elafonisos

      –› Tour Guide System 

      –› Wylot z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice, Poznań, Wrocław  
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widok ze zbocza nie ma sobie równych i sięga 
aż do Sparty. Następnie przejedziemy do Mo-
nemvasii, która wyrasta wprost z morza, ukryta 
na przedziwnej formie skalnej. To perełka okresu 
Bizancjum, wciąż zamieszkane miasteczko, któ-
re przenosi nas w inny wymiar. Lokalne sklepiki 
funkcjonują, stare kościoły są otwarte, a punkty 
widokowe zapierają dech w piersiach. Pierwsze 
zabudowania pojawiały się tutaj już w VI w. Tu 
powstało jedno z najdroższych win, na które 
mogli pozwolić sobie tylko władcy - MALVA-
SIA (szampan Monemvasii). W  Monemvassii 
można pokluczyć krętymi uliczkami, zajrzeć do 
średniowiecznych, odrestaurowanych zabudo-
wań, wspiąć się do górnego miasta i przeżyć 
niezapomniane chwile. Na nocleg zatrzymamy 
się w małej, uroczej wiosce rybackiej Gythion.
 Dzień 4  Śniadanie. Wyjazd na jedną z naj-
bardziej urokliwych i malowniczych wysp Morza 
Jońskiego - Elafonisos. Nazywana greckimi Se-
szelami, oferuje długie, szerokie plaże z mięk-
kim, białym piaskiem oraz cudownie turkusową 
wodę Morza Jońskiego. Po południu powrót 
promem i nocleg w Gythion.
 Dzień 5  Po śniadaniu czas wolny na odpo-
czynek, a dla chętnych odwiedzimy Jaskinie 
Diros, jedne z najpiękniejszych jaskiń na świe-
cie. Korytarze o długości 14 km prowadzą do 
najdziwniejszych i najciekawszych zakątków. 
Gigantyczne stalagmity i stalaktyty o przeróż-
nych kolorach zachwycają swoimi kształtami, to 
właśnie od nich poszczególne jaskinie przyjęły 
osobliwie nazwy: jaskinia deszczu, hipopotama, 
pantery czy lwa. Zwiedzanie jaskiń to pokonanie 
trasy o długości 1500 m małą łódką pod okiem 
czujnych flisaków oraz krótki spacer. Przeprawa 
trwa ok 30 min. Jaskinie znajdują się w sercu 
półwyspu Mani, słynącego w całej Grecji z har-

dości lokalnych mieszkańców i  idącej w ślad 
za tym niezwykłej architektury o militarnym 
charakterze. W  czasie wycieczki zaprosimy 
również na spacer po miejscowości Areopoli, 
stolicy Mani, gdzie przyjrzymy się typowym 
dla regionu mieszkalnym wieżom. (dodatkowo 
płatne ok. 30 euro) W tym dniu możliwa jest też 
wizyta w lokalnej winiarni i degustacja napoju 
Dionizosa (dodatkowo płatne ok. 12 euro) Na-
stępnie przejedziemy do Nafplio, pierwszej sto-
licy odrodzonej Grecji położonej u stóp twierdzy 
Palamidi. Spacer po niewielkiej starówce wśród 
kwiatów i stylowych kamieniczek na Plac Syn-
tagma należy do wyjątkowych przyjemności. 
Nocleg w Tolo lub Loutraki.
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Aten: 
wzgórze Akropolu z Partenonem, Erechtejonem 
i monumentalnymi Propylejami. Następnie przej-
dziemy na starożytną agorę, która począwszy od 
VI w p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego 
obejrzymy słynną świątynię Hefajstosa i portyk 
kolumnowy Attalosa. Podczas objazdu miasta 
zobaczymy zmianę warty pod Parlamentem, 
Stadion Panatenajski, Świątynię Zeusa Olimpij-
skiego, następnie udamy się na spacer po Place 
- niegdyś najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, 
a dzisiaj najbardziej romantycznej i kolorowej 
części stolicy Grecji. Zwiedzanie zakończymy 
w Narodowym Muzeum Archeologicznym. To 
jedno z najważniejszych muzeów świata. Zoba-
czymy między innymi skarb mykeński ze złotą 
maską Agamemnona odkryty przez Schlieman-
na, freski z Thiry, brązowy posąg Posejdona, rzeź-
bę i ceramikę grecką. Zakwaterowanie w hotelu. 
W tym dniu przewidziany jest dla chętnych wie-
czór grecki na Place (fakultatywnie, ok. 35 EUR).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pętli 
Argolidzkiej, zobaczymy najlepiej zachowany 

teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-
zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa. Następnie przejazd do 
Myken gdzie zwiedzimy Bramę Lwic, Cytade-
lę, Muzeum, Skarbiec Atreusa zwany grobem 
Agamemnona Przejazd do Kilini i przeprawa 
promowa na Zakynthos.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na Zakyn-
thos - do hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** i ** - 7 noclegów. Hotele położone 
są z reguły poza centrami miast, niektóre nad 
morzem, część hoteli z basenem. W niektórych 
terminach, ze względu na duże obłożenie hoteli 
na Zakynthos, możliwe zakwaterowanie w apar-
tamentach (dotyczy tylko Zakynthos). Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i wc oraz klimatyzacją.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o 3, 4 lub 7 dni pobytu na 
Zakynthos w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym na/z Zakynthos, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), wszystkie transfery klima-
tyzowanym autokarem lub busem, śniadania, 
a za dopłatą obiadokolacje (6, bez kolacji w dniu 
wieczoru greckiego), opiekę pilota, ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
biletów wstępu, przewodników i systemu Tour 
Guide - ok. 191 EUR/os. Imprezy fakultatywne, 
dla chętnych: wieczór grecki ok. 35 EUR/os.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, wynoszącego ok. 10 - 15 EUR/
pokój za tydzień. Podatek płatny będzie u pilo-
ta lub w recepcji przed zakwaterowaniem. Wy-
sokość podatku uzależniona jest od standardu 
hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji

CENA OD

1799 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

Ikaros Hotel 
**+

od 399 zł

White Olive Premium 
Laganas ****+

od 649 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZTO

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2149 4199

Maj od 1849 3849

Czerwiec od 1949 4020

Lipiec od 2099 4399

Sierpień od 1999 4199

Wrzesień od 1849 3970

Październik od 1799 3849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 

Dopłata za pok. 1 os. od 571 

Dopłata za obiadokolacje od 540 

Pełna oferta wycieczek do Grecji 
z przedłużeniem pobytu na Zakyn-
thos dostępna na stronie R.pl

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Zatoka Wraku na Zakynthos • Błękitne Groty • Lefkada - najpiękniejsze plaże Grecji • filmowa Kefalonia • jaskinia Drogarati 
i Melisanni • dla chętnych Ithaca
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3, 4 lub 7 dni pobytu w hotelu na: Zakynthos

Grecja – Wyspy Eptanisa 

GRECJA

Patra

Kilini

Zakynthos

Kefalonia

Lefkada

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Tour Guide System 

      –› Wylot z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice, Poznań, Wrocław  
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Wyspy Eptanisa, czyli 7 wysp Morza Jońskie-
go. Podczas tej wycieczki będziemy mieli 
okazję poznać cztery z  nich. Zakynthos to 
wyspa najpopularniejsza. Słynie z Błękitnych 
Grot, Zatoki Wraku i żółwi Caretta Caretta. 
Kefalonia jest największa, ale i najbardziej 
nieodkryta. Zielona, górzysta, skrywająca 
malownicze wioski i fantastyczne jedzenie. 
Itaka, mimo że najmniejsza, skrywa historię 
jednego z największych greckich herosów. 
Lefkada słynie z najpiękniejszych plaż… Czas 
odkryć wszystkie cztery!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
na Zakynthos, spotkanie z pilotem. Transfer do 
hotelu. 
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie wyspy Zakynthos, zwanej „Kwiatem 
Wschodu”. Wyspa słynie z piaszczystych plaż, 
wysokich klifów, błękitnych grot i żółwi Caretta 
Caretta. Ten zagrożony wyginięciem gatunek od 
lat składa jaja na południowych plażach wyspy, 
miejsca te są specjalnie chronione. Podczas 
wycieczki udamy się na taras widokowy Kata-
stari z doskonałym widokiem na zatokę Alikanas 
i wyspę Kefalonię. Następnie przejedziemy na 
punt widokowy, z którego zobaczymy Zatokę 
Wraku. W dalszej kolejności zjedziemy do portu 
Porto Vromi i stamtąd przeprawimy się łódką na 
plażę Zatoki Wraku, która stała się fotograficzną 
wizytówką wyspy. Czas na krótki odpoczynek 
na plaży, następnie powrót łódką do słynnych 
błękitnych jaskiń (rejs odbędzie się, przy sprzy-
jających warunkach pogodowych). Później 
udamy się do oliwiarnii Aristeon, gdzie będzie 
można skosztować lokalne produkty, a także 
przejedziemy przez miejscowość Exo Chora, 
gdzie rośnie najstarsze drzewko oliwne liczące 
2200 lat. Na koniec dnia czeka nas przeprawa 
promem i przejazd na nocleg w okolicach Patry.
 Dzień 3  Śniadanie. Przejazd na Lelfkadę. 
Lefkada jako jedyna wyspa połączona jest 
z kontynentem za pomocą grobli i pływającego 
mostu. Lefkada słynie z najładniejszych plaż na 
Wyspach Jońskich. Biel klifów i plaż na zachod-
nim wybrzeżu wyspy kontrastuje z błękitnym 
kolorem wody, co tworzy bajkowe krajobrazy. 
Wnętrze wyspy jest zielone, porośnięte drze-
wami oliwnymi, cyprysami i winną latoroślą. 
Miasto Lefkada - stolica wyspy, położona nad 
laguną, słynie z pastelowych domów, które mają 
tradycyjną budowę, parter z kamienia a piętro 
z drewna, które dodatkowo zostało przykryte 
kolorową blachą - jedyne takie miasto w całej 

Grecji. Objazd wyspy zaczniemy od północnego 
wybrzeża, do którego przylega twierdza Agia 
Mavra z 1300 r., wybudowana przez Giovannie-
go Orosiniego. Następnie przejazd do klasztou 
Faneromeni, który znajduje się na wzgórzu, 
ponad miastem Lefkada. Roztacza się stamtąd 
wspaniały widok na miasto, twierdzę oraz la-
gunę Ivari i plażę z 16- wiecznymi wiatrakami. 
Następnie spacer wąskimi uliczkami starego 
miasta Lefkada, gdzie odwiedzimy jeden z ba-
rokowych kościółków, kontrastujących z koloro-
wą zabudową. Przejazd do hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie. Dzień wolny na odpoczy-
nek. Dla chętnych wypłynięcie na rejs w stronę 
plaży Porto Katsiki, która swoją wy-
jątkowość zawdzięcza otacza-
jącym ją wapiennym białym 
klifem, który wraz z lazuro-
wą wodą nie bez przyczy-
ny widnieje na co drugiej 
pocztówce z Lefkady. Do-
trzemy również do plaży 
Egremni, która dostępna 
jest tylko od strony morza 
i  jest jedną z  najładniejszych 
plaż Lefkady. Po południu znajdzie-
my się w malowniczym miasteczku Fiscardo, 
które jako jedyne przetrwało trzęsienie ziemi 
z 1953 r. i do dnia dzisiejszego można podziwiać 
tam zabudowę z 17w. Następnie przeprawimy 
się w stronę zatoki Afales na Itace, gdzie według 
mitu Odyseusz zabierał swoją ukochaną Pene-
lopę. W drodze powrotnej, przepływając obok 
wyspy Meganissi, wpłyniemy do groty Papani-
kolis, gdzie podczas II wojny światowej ukry-
wała się grecka łódź podwodna Papanikolis. Na 
koniec zahaczymy o wyspę Scorpios, należącą 
dawniej do greckiego miliardera, Arystotelesa 
Onassisa (dodatkowo płatne, 30 EUR/os.). 
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd do portu 
i przeprawa promowa na Kefalonię. Przejazd 
przez wyspę i postój na punkcie widokowym 
na twierdzę Assos oraz miasteczko o tej samej 
nazwie, zwane miejscowością tysiąca barw. 
Następnie zjazd serpentynową drogą do Assos 
i czas wolny na spacer. Kolejnym przystankiem 
będzie punkt widokowy na słynną plażę Myr-
thos, gdzie kręcony był film Capitan Corelli z Ni-
colasem Cage i Penelope Cruz. Następnie wizyta 
w Klasztorze św. Gerasimosa patrona wyspy. 
Odwiedzimy również winiarnię, która produku-
je znane w świecie wino Robola, a mieszkańcy 
mówią o tym winie, iż jest Hrabiną Kefalonii. 
Przejazd do Argostoli - stolicy Kefalonii. Spacer 
promenadą wzdłuż zatoki i wizyta na głównym 
placu miasta. Przejazd do hotelu.

 Dzień 6  Śniadanie. Czas wolny na odpoczy-
nek. Dla chętnych - rejs na Itakę, ojczyznę króla 
Odysseusza, do której próbował dopłynąć przez 
10 lat po wojnach trojańskich. Sama wyspa sły-
nie z niewielkich zatoczek, turkusowej wody 
i zacisznych plaż. Podczas rejsu odwiedzimy 
2 miasteczka: Vathi-stolicę wyspy oraz Kioni-
-najbardziej reprezentacyjną miejscowość wy-
spy. Będzie również postój przy najładniejszej 
plaży Gidaki i czas wolny na kąpiel. (dodatkowo 
płatne 40 EUR/os.).
 Dzień 7  Śniadanie. Następnie przejazd do 
Jaskini Drogarati, słynącej z niezwykłej akusty-
ki, którą sprawdzał Luciano Pavarotti czy Maria 

Callas oraz wizyta w Jaskini Melisan-
ni. Ta niezwykła jaskinia odkryła 

swoje piękno po trzęsieniu 
ziemi, kiedy czubek góry 
spadł do podziemnego 
jeziora. Dzisiaj po jeziorku 
można pływać łodziami, 
a wpadające z góry świa-

tło tworzy niezapomniany 
świetlny spektakl. W dalszej 

kolejności zjedziemy krętą drogą 
na zapierającą dech w piersiach fil-

mową plażę Myrtos, gdzie będzie czas wolny na 
plażowanie. Po południu przejazd do rybackiej 
wioski Ag.Effimia i przerwa na lunch i spacer. 
Następnie przejazd do Pesady i wieczorna prze-
prawa promowa na Zakynthos. Zakwaterowanie 
w hotelu.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na Zakyn-
thos - do hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** i ** - 7 noclegów. Hotele położone 
są z reguły poza centrami miast, niektóre nad 
morzem, część hoteli z basenem. W niektórych 
terminach, ze względu na duże obłożenie ho-
teli na Zakynthos, możliwe zakwaterowanie 
w apartamentach (dotyczy tylko Zakynthos). 
Pokoje: 2  - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie z łazienkami i wc oraz klimatyzacją.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o 3, 4 lub 7 dni poby-
tu na Zakynthos w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. 
Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym 
R.pl

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym na/z Zakynthos, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób ho-
telowych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, a za dopłatą 
obiadokolacje (7), opiekę pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, promów, lo-
kalnych przewodników, dodatkowych posiłków 
oraz innych wydatków osobistych. Orientacyjny 
koszt biletów wstępu, przewodników i systemu 
Tour Guide - ok. 96 EUR/os płatne na miejscu. 
Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, wynoszącego ok. 10 - 15 EUR/
pokój za tydzień. Podatek płatny będzie u pilo-
ta lub w recepcji przed zakwaterowaniem. Wy-
sokość podatku uzależniona jest od standardu 
hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.

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

Commodore 
***

od 399 zł

White Olive Elite Laganas 
*****

od 799 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2099 zł

Kod imprezy: ZTW

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2270 4520

Czerwiec od 2149 4270

Lipiec od 2220 4549

Sierpień od 2249 4630

Wrzesień od 2149 4520

Październik od 2099 4399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 

Dopłata za pok. 1 os. od 529 

Dopłata za obiadokolacje od 420 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Hotel leży na wzgórzu w spokojnej miejscowości Argassi, skąd 
zwłaszcza wieczorem rozpościera się wspaniały widok na stoli-
cę wyspy. Do centrum resortu, gdzie znajdują się tawerny, bary 
i sklepy oraz najbliższy przystanek autobusowy jest ok. 400 m. 
Transfer z lotniska trwa ok. 40 min. (ok. 6 km). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zloklaizowany ok. 500 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
o łagodnym zejściu do morza. Serwis plażowy - płatny. Hotel dys-
ponuje także prywatną plażą (ok 600 metrów od hotelu), na której 
serwis plażowy jest bezpłatny, a do dyspozycji gości pozostaje dys-
trybutor z napojami bezalkoholowymi (w godzinach 11:00-17:00).
Do dyspozycji gości
Recepcję 24 - godz., parking, 3 baseny zewnętrzne ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, snack bar przy basenie, bar w hotelu, 
klimatyzowaną restaurację główną z tarasem, salę TV. Bezpłatne 

leżaki i parasole przy basenie. Klienci mogą korzystać z udogod-
nień 3 hoteli: AdmiralArgassi, Commodore i Captains (baseny, 
restauracje, bary).
Pokoje
Hotel Commodore posiada łącznie 110 pokoi. Pokoje standardowe 
- przestronne, 2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie roz-
kładanej sofy lub pojedyńczego łóżka). Pokoje family - większość 
z widokiem na basen lub ogród, 4-osobowe. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienkę (prysznic lub wanna, wc oraz suszarka 
do włosów), TV-sat, sejf (dodatkowo płatny 10 EUR/tydzień), te-
lefon, indywidualnie sterowaną klimatyzację (bezpłatna), balkon 
lub taras (meble ogrodowe: stolik + krzesła). Istnieje możliwość 
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive w formie bogatego bufetu: śniadania (08:00-10:00), 
obiady (13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Ponadto w ciągu 
dnia (10:00 - 12:00 i  15:00 - 17:00) serwowane są przekąski 
(hamburgery, frytki, tosty, hot-dogi, sałatki). Hotel serwuje zim-
ne napoje, kawę, herbatę, wodę oraz lokalne napoje alkoholo-
we: piwo z beczki, wino, wódkę, rum, gin, ouzo, martini, brandy 
(09:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny prowadzony w j. polskim i angielskim: za-
jęcia przy basenie, wieczorem imprezy tematyczne z muzyką, 
w ciągu dnia również zajęcia dla dzieci, wieczorem mini disco 
show. Dodatkowo do dyspozycji: basen dla dzieci, mini boisko 
do piłki nożnej, jacuzzi, ping pong.
Internet
Internet Wi-Fi w rejonie recepcji - bezpłatny.
www.commodorehotel.gr

Położenie
Hotel leży w miejscowości Laganas, w południowo-wschodniej 
części wyspy, nad zatoką Laganas. Kurort zachwyca przede 
wszystkim cudowną, piaszczystą plażą, to tutaj właśnie wystę-
pują żółwie Careta-Careta. W celu ich ochrony powstał Morski 
Park Narodowy. Sama miejscowość tętni życiem i przyciaga rze-
sze turystów z całego świata. Można tu znaleźć liczne restauracje, 
puby i kluby, które oferują wiele rozrywek i zabawę do białego 
rana. Hotel usytuowany jest ok. 300 metrów od centrum i ok. 
4 km od lotniska w Zakynthos. Transfer zajmuje ok. 15 - 20 min. 

Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 500 m od pięknej, piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatne, na plaży płatne (ok 8 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 -godz., basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
restauracja, bar/klub nocny przy basenie, TV sat w barze, taras 

słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami, sejf w recepcji 
(dodatkowo płatny 20 euro/tydzień), darmowy parking.
Pokoje
110 pokoi, w tym pokoje dla 2, 3 i 4 (w pokoju 4-osobowym do-
stawka to zazwyczaj łóżko piętrowe) osób, klimatyzacja, łazienka 
z WC, prysznicem i suszarką do włosów, TV z lokalnymi kanałami, 
lodówka, balkony/tarasy z krzesłami i stolikami.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe (w tym kawa, herbata) oraz lokalne napoje alko-
holowe (piwo, ouzo, wino czerwone i białe, tsipouro) bez ogra-
niczeń podawane są w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Gry: szachy, scrabble, bilard (płatny).
Internet
Wi-Fi dostępne za dodatkową opłatą (ok. 10 EUR za tydzień/
urządzenie).
www.ikaroshotel.gr

Commodore – Argassi 
Oferta dla oszczędnych Klientów. Za niewysoką cenę dostaniemy All Inclusive na bardzo solidnym poziomie. Właściciel Commodore słynie 
z najlepszej zorganizowanej obsługi All Inclusive na wyspie, obsługuje m. in. Aqua Bay, Admiral Argasi i Tsilivi. Warto zwrócić uwagę na 
bezpłatny serwis plażowy z wliczonymi napojami.

Ikaros Hotel – Laganas +

Atrakcyjna oferta naprawdę tanich wakacji all inclusive. Ciesząca się największą popularnością w Grecji, wyspa Zakynthos zachwyci 
Państwa przepięknymi, piaszczystymi plażami, pięknymi zakątkami do zwiedzania i tętniącymi życiem kurortami takimi jak Laganas, do 
którego Państwa serdecznie zapraszamy!

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: **
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Położenie
Hotel usytuowany we wschodniej części, zielonej ze względu 
na gaje oliwne, wyspy Zakynthos w Grecji, w miasteczku Tsi-
livi, które leży ok. 5 km od stolicy wyspy - Zakynthos i 10 km 
od lotniska.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok 100 m od plaży, zaś ok. 500 m od hotelu 
znajduje się piaszczysta plaża, oznaczona Błękitną Flagą przyzna-
waną kurortom spełniającym warunki programu ochrony środo-
wiska w miejscowościach nadmorskich. Brzeg posiada łagodne 

zejście do morza. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne 
(ok. 8 EUR/zestaw).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., 2 windy, sala TV, dyskoteka, 2 baseny od-
kryte ze słodką wodą, brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy 
basenie hotelowym - bezpłatne. Akceptowane karty kredytowe 
Visa i MasterCard.
Pokoje
Apartamenty - 4-osobowe, składające się z 2 pomieszczeń.
Pokoje typu studio - 4-osobowe, 1-pomieszczeniowe.

Pokoje wyposażone są w klimatyzację sterowaną indywidualnie, 
TV-sat, telefon, lodówka, czajnik, sejf (płatny ok. 10 EUR/tydzień), 
łazienka z WC, suszarka do włosów. Pokoje z balkonami lub ta-
rasami z widokiem na basen. Istnieje możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: 3 posiłki w  formie bufetu: śniadania 
(08:00-10:00), lunch (13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00), napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalne do posiłków, przekąski poranne 
i popołudniowe, serwowane między posiłkami, podawane w ba-
rze przy basenie (10:00-12:00 i 15:00-17:00); napoje alkoholowe 
lokalne (piwo, wino, ouzo, brandy, gin, wódka, rum) i bezalkoho-
lowe (09.:0-23:00). Wysokie krzesełka dla dzieci w restauracji.
Program sportowy i animacyjny
Za opłatą: bilard, wypożyczalnia sprzętu sportowego na plaży. 
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych prowadzone są 
w języku polskim, tenis stołowy. W sezonie hotel organizuje raz 
w tygodniu wieczór grecki. Dodatkową atrakcją jest Tsilivi Water 
Park (wstęp dodatkowo płatny, zniżka dla gości hotelu 30%), 
który słynie z wielu najróżniejszych zjeżdżalni, zapewniąjących 
świetną zabawę klientom w każdym wieku. Miejscowe lokale 
oferują doskonałą zabawę do białego rana.
Internet
Sieć wifi w ogólnodostępnych częściach hotelu - bezpłatna.
Kategoria lokalna: ***
www.tsiliviadmiralhotel.gr

Położenie
Hotel usytuowany wśród zieleni, na niewielkim wzniesieniu, skąd 
rozpościera się wspaniały widok na zatokę i miasto Zakynthos. 
Zaledwie 250 m dzieli hotel od głównej ulicy Argassi (liczne skle-
py, tawerny, puby), gdzie również znajduje sie najbliższy przysta-
nek autobusowy. Transfer z lotniska trwa ok. 40 min. (ok. 6 km). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Ok. 500 m od hotelu znajduje się wąska piaszczysto-żwirowa, pu-
bliczna plaża o łagodnym zejściu do morza. Serwis plażowy - płat-
ny. Hotel dysponuje także prywatną plażą (ok 600 metrów od ho-
telu), na której serwis plażowy jest bezpłatny, a do dyspozycji gości 
pozostaje dystrybutor z napojami bezalkoholowymi (11:00-17:00).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, sala TV, bar, winda, klimatyzowana 
restauracja główna (wysokie fotele dla dzieci), basen ze słodką 
wodą, taras słoneczny i snack-bar przy basenie, leżaki i parasole 

przy basenie - bezpłatnie, bilard (ok.1,50 EUR/gra). Klienci mogą 
korzystać z udogodnień 3 hoteli: Admiral Argassi, Commodore 
i Captains (baseny, restauracje, bary).
Pokoje
Gustownie, nowocześnie i wygodnie urządzone: Pokoje 2-oso-
bowe - (możliwość 1 lub 2 dostawek w postaci rozkładanej sofy 
lub pojedynczych łóżek) z łazienkami (WC, prysznic, suszarka do 
włosów). Pokoje 4-osobowe - część z nich przedzielona jest roz-
suwanymi drzwiami. Zarówno pokoje 2-osobowe jak i 4-osobo-
we posiadają indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz balkon 
z meblami ogrodowymi (stolik, krzesła). Ponadto TV (z polskimi 
kanałami), mały aneks kuchenny z  lodówką, sejf (dodatkowo 
płatny 10 EUR/tydzień), Większość pokoi posiada widok na morze.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Ponadto w ciągu dnia (10:00 
- 12:00 i 15:00 - 17:00) serwowane są przekąski (hamburgery, 
frytki, tosty, hot-dogi, sałatki), zimne napoje, kawę, herbatę, 
wodę oraz lokalne napoje alkoholowe: piwo z beczki, wino, wód-
kę, rum, gin, ouzo, martini, brandy (09:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu animacje (prowadzone w języku polskim i an-
gielskim): zajęcia przy basenie, wieczorem imprezy tematyczne 
z muzyką, w ciągu dnia również zajęcia dla dzieci. Dodatkowo 
nasi klienci mogą korzystać z hotelu Commodore i Captains (ten 
sam właściciel) - basen dla dzieci, mini boisko do piłki nożnej, 
jacuzzi, program animacyjny, mini-disco dla dzieci, ping pong.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (w lobby, przy basenie) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.admiralhotel.gr

Bardzo sympatyczny, niezwykle przyjazny rodzinom hotel, położony niedaleko Parku Wodnego w Tsilivi. Jeden z najchętniej wybieranych 
obiektów z naszej oferty, ceniony za bardzo smaczne, różnorodne i obfite posiłki.

Admiral Tsilivi – Tsilivi 

Admiral Argassi – Argassi 
Najlepszą rekomendacją tego hotelu są doskonałe opinie gości. Admiral to zdecydowanie najlepszy hotel all inclisive w tej kategorii 
cenowej. Hotel oferuje między innymi bezpłatny serwis plażowy. Gorąco polecamy!

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Nowocześnie urządzony, 2-piętrowy hotel leży w miejscowości 
Laganas, bezpośrednio przy plaży. Składa się z dwóch bliźnia-
czych budynków oddzielonych uliczką, którą dochodzi się do 
plaży. Odległość do centrum - ok. 400 m, do sklepów - ok. 50 m, 
do przystanku autobusowego - ok. 200 m, a do miasta Zakynthos 
- ok. 9 km, a do lotniska - ok. 7 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy piaszczystej, publicz-
nej plaży (z widokiem na wyspę Marathonisi) o łagodnym zejściu 

do morza. Parasole i leżaki płatne (ok. 8 EUR/dzień), ręczniki za 
kaucją (ok. 10 EUR; wymiana: 1 EUR). Istnieje możliwość korzy-
stania z bezpłatnych leżaków zlokalizowanych w prywatnej ho-
telowej strefie przyplażowej.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 2 windy, eleganckie lobby, restauracja 
główna, 2 baseny (z czego jeden dochodzi do samej plaży), 
snack-bar przy basenie.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 74 pokoi. Obiekt składa się z dwóch bliź-

niaczych budynków oddzielonych uliczką i podzielony jest na trzy 
rodzaje pokojów. W pierwszym budynku znajduje się recepcja, 
w drugim restauracja.
Pokoje standardowe (w budynku z recepcją)- przytulne, 2-osobo-
we pokoje (możliwość 1 dostawki dla dziecka) z łazienką wyposa-
żoną w prysznic, suszarkę do włosów. Pokoje posiadają bezpłatna 
klimatyzację indywidualną oraz balkon ze stolikiem i krzesełkami. 
Dodatkowe wyposażenie obejmuje: TV-SAT, telefon, sejf (płat-
ny - 2EUR/dzień), lodówkę, czajnik i zestaw do parzenia kawy 
i herbaty (na życzenie).
Pokoje rodzinne (w budynku z recepcją) - średniej wielkości, dla 
maksymalnie 4 osób, 2 pomieszczenia oddzielone drzwiami, wy-
posażone jak pokoje standardowe.
Pokoje superior (w budynku z restauracją)- 2-os. (możliwość 1 
dostawki), wyposażony jak pokój standard.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiad (13:00-14:30) i ko-
lacja (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji – przysmaki 
kuchni śródziemnomorskiej. Przekąski (lody i tosty) serwowane 
są w godzinach - 10:30-12:30 oraz 15:00-18:00, napoje bezalko-
holowe (w tym kawa, herbata) oraz lokalne napoje alkoholowe 
(lekkie piwo, 2 rodzaje wina) w wyznaczonych barach w godzi-
nach 10:30-22:45.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji nasz własny, doskonale zorganizowany Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w ję-
zyku polskim! Siłownia.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w hotelu.
www.gardellibeachresort.gr

Położenie
Hotel położony jest w centrum miejscowości Agios Sostis, w pięk-
nej zatoce Laganas. Wizytówką tej niewielkiej miejscowości jest 
mała, ale ciekawa wysepka Cameo Island, do której prowadzi 
drewniany most. Na samej wysepce znajduje się również piasz-
czysta plaża, która jest bardzo popularnym miejscem ślubów. 
Najbliższe sklepy i tawerny znajdują się w odległości ok 100 m 
od hotelu. Do Laganas, najbardziej popularnego kurortu w okolicy 
dotrzemy pieszo w 20 min. Laganas - miasto, które nigdy nie śpi 
to pełne życia centrum z licznymi sklepami, tawernami, kluba-

mi i dyskotekami. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy wąskiej, piaszczystej plaży (przejście 
przez uliczkę i kilkoma schodkami). Leżaki i parasole dodatkowo 
płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, bary (w tym jeden przy 

basenie), 2 baseny ze słodką wodą. Leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne. Ręczniki plażowe (wymagany depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
Składający się z dwóch budynków hotel przeszedł generalny re-
mont (pokoje, restauracja, bary) na przełomie 2015 i 2016 roku. 
W swojej ofercie posiadamy nowocześnie i gustownie urządzone 
pokoje dwuosobowe oraz rodzinne (dla maksymalnie 4 osób) 
z widokiem na morze lub basen. Wszystkie pokoje wyposażo-
ne są w łazienkę (prysznic, toaleta), balkon lub taras z meblami 
tarasowymi, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-SAT, lo-
dówkę, umywalkę z lustrem, sejf. Pokoje rodzinne składają się 
z dwóch pomieszczeń: sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz pokoju 
dziennego z dwoma pojedynczymi łóżkami. Dodatkowo w ofercie 
mamy pokoje typu Suite, które mogą pomieścić nawet do 6 osób 
i składają się z 3 sypialni.
Wyżywienie
All inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu, lody 
w barze 10:00 - 23:00, przekąski 15:00 - 19:00, napoje bezalkoho-
lowe (kawa filtrowana, herbata, soki, woda) i alkoholowe lokalnej 
produkcji (tsiopouro, ouzo, piwo, białe i czerwone wino, wybrane 
koktajle) serwowane są w hotelowych barach od 10:00-23:00. 
Możliwość korzystania z All Inclusive od momentu przyjazdu do 
hotelu do momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci: gry i zabawy, minidisco. W hotelu dostępna 
będzie również konsola z zestawem gier.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi dostępne na terenie lobby.
www.whiteolivehotels.com

Gardelli Resort – Laganas 
Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek na malowniczej wyspie Zakynthos! Basen z widokiem na morze, cudowna, piaszczysta plaża 
z łagodnym zejściem do wody, animacje oraz zabawy w naszym Figloklubie a także poza hotelem w tętniącym życiem Laganas zachwycą 
zarówno dzieci jak i dorosłych.

White Olive Premium Cameo – Agios Sostis 
Należący do naszej własnej sieci hoteli White Olive Cameo jest hitem sprzedażowym ostatnich kilku lat. Klienci najbardziej cenią położenie 
obiektu, dosłownie kilka metrów od plaży, ładną okolicę i bliskość romantycznej wysepki CAMEO. Oferujemy duże apartamenty nawet dla 
6 osób z 3 sypialniami. Nowością w 2021 będą atrakcje dla dzieci, w tym konsola do gier. Zapraszamy!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Nowy, wybudowany na przełomie 2018/2019 roku hotel jest 
najnowszym obiektem marki White Olive należącej do Rainbow. 
Położony jest niedaleko centrum jednego z najpopularniejszych 
kurortów na wyspie – Laganas. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok 
30 min. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej pla-

ży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole dodatkowo 
płatne ok. 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, 2 baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci w wy-
dzielonej części basenu głównego, restauracja, bar przy basenie, 
przechowalnia bagażu, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. 
Ręczniki basenowe dostępne w recepcji hotelowej (wymagany 
depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 196 nowocześnie urządzonych i eleganckich po-

koi usytuowanych w 1-piętrowych budynkach. Wyposażone są 
w łazienkę z prysznicem, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV-sat, minisejf, lodówkę, czajnik, telefon, suszarkę do włosów 
oraz balkony lub tarasy. Pokoje standardowe (ok. 23 m2) lub po-
koje rodzinne (ok. 32m2), przeznaczone dla maksymalnie 4 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bogatego bu-
fetu. Napoje bezalkoholowe - woda, soki, słodkie napoje, kawa, 
herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, ouzo, wódka, gin, 
brandy, rum. Bar czynny w godzinach 10:00-23:00. Możliwość 
korzystania z All Inclusive od momentu przyjazdu do hotelu do 
momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna siłownia. Za dodatkowa opłatą możliwość skorzystania 
z sauny oraz hotelowego SPA.
Aqua aerobic i water polo w basenie. Dwa razy w tygodniu zapra-
szamy na wspólne, integracyjne wyjście do lokalnej tawerny na 
wieczór z muzyką na żywo (za drobną opłatą). Dzieci zachęcamy 
do uczestnictwa w aktywnościach plastycznych i zręcznościo-
wych oraz do zabaw w wodzie prowadzonych przez animatora. 
Poza sezonem (do połowy czerwca oraz od połowy września) 
niektóre aktywności mogą być niedostępne.
NOWOŚĆ! Strefa Sportu i Zabawy w hotelu White Olive Premium 
Laganas (oddalonym o ok. 700 m), na której znajdują się: wie-
lofunkcyjne boisko (tenis, koszykówka, piłka nożna), boisko do 
siatkówki plażowej i plac zabaw dla małych dzieci. 
Internet
Bezpłatna sieć Wi-Fi w pokojach i na terenie całego hotelu.
www.whiteolivehotels.com

Położenie
Nowy, zadbany i świetnie utrzymany hotel. Położony jest niedale-
ko centrum jednego z najpopularniejszych kurortów na wyspie – 
Laganas. Ok. 500 m. od hotelu znajdują się liczne sklepy i tawerny 
oraz bary, kluby i dyskoteki. Wieczorem centrum zamienia się 
w miejsce spotkań i zabawy całego kurortu. Transfer do hotelu 
trwa ok 30 min. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.

Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Serwis plażowy dodatkowo płatny ok 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, 3 baseny zewnętrzne, taras słoneczny, leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne. Ręczniki basenowe dostępne 
w recepcji hotelowej (wymagany depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
Wyposażone w łazienkę z prysznicem, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację (bezpłatną), TV-sat z polskimi programami, mi-

nisejf (bezpłatny), lodówkę, suszarkę do włosów oraz balkony 
lub tarasy. Łóżeczka dla dzieci. Pokoje standard – nowocześnie 
urządzone, 2-osobowe (możliwość 1 dostawki). Pokoje de luxe - 
to najnowsze, nowocześnie urządzone, 2-osobowe pokoje. Poza 
standardowym wyposażeniem znajdują się w nich szlafroki i kap-
cie hotelowe, mini expres do kawy.
Inne typy pokoi: rodzinny, superior, Junior Suite, Suite.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. Napo-
je bezalkoholowe - woda, soki, słodkie napoje typu cola, fanta, 
kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, ouzo, wód-
ka, gin, brandy, rum, tequila, tsipouro. Bar czynny w godzinach 
10:00-23:00. Możliwość korzystania z All Inclusive od momentu 
przyjazdu do hotelu do momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna siłownia, jacuzzi przy basenie, niewielki kącik zabaw 
dla dzieci. NOWOŚĆ! Strefa Sportu i Zabawy, na której znajdują 
się: wielofunkcyjne boisko (tenis, koszykówka, piłka nożna), bo-
isko do siatkówki plażowej i plac zabaw dla małych dzieci. Od 
połowy czerwca do połowy września zajęcia dla dzieci i dorosłych 
w Strefie: stretching/joga, turniej siatkówki, boulle, tańce anima-
cyjne, fitness, turniej piłki nożnej, animacje i minidisco dla dzieci. 
Dodatkowo aqua aerobic i water polo w basenie. Dwa razy w ty-
godniu zapraszamy na wspólne, integracyjne wyjście do lokalnej 
tawerny na wieczór z muzyką na żywo (za drobną opłatą). Poza 
sezonem (do połowy czerwca oraz od połowy września) niektóre 
aktywności mogą być niedostępne.
Internet
Bezpłatna sieć wifi w pokojach i na terenie całego hotelu.
www.whiteolivehotels.com

White Olive Elite Laganas – Laganas 
Elitarny, designerski hotel został oddany do użytku w lipcu 2019 roku. Jego architektura, wyposażenie oraz wyśmienita lokalizacja 
w Laganas sprawiają, że można go zaliczyć do niewielkiego grona najlepszych hoteli na Zakynthos. Warto pamiętać, że tylko w naszych 
hotelach all inclusive działa od momentu wejścia do hotelu do transferu powrotnego. Gorąco polecamy!

White Olive Premium Laganas – Laganas +

Nasz własny hotel to z pewnością miejsce gdzie najlepiej możemy zadbać o swoich Klientów. W ostatnim czasie zdecydowanie zmieniliśmy 
wygląd tego obiektu, został rozbudowany i unowocześniony. Powstały nowe pokoje, większa restauracja, taras wypoczynkowy i siłownia. 
White Olive Premium posiada obecnie jedne z najlepszych pokoi w kurorcie Laganas. Gorąco polecamy!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: Cyklady • Grecja - jak z pocztówek • Fira - fascynujące widoki na kalderę • Akrotiri – najnowsze odkrycie • zachód słońca w Oia 

• Nea Kameni – spacer po wulkanie • Hot Springs – kąpiel w mineralnych wodach siarczkowych • turkusowe morze, bajeczne zatoczki, 
kolorowe plaże
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Santorini

Zachód Słońca na Księżycu – Santorini

SANTORINI

THIRASSIA

NEA KAMENI

GRECJA

C Y K L A D Y

Akrotiri
Faros

Oia

Fira

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Przelot do na Wyspę Santorini w Gre-
cji samolotem charterowym. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Po przylocie spotkanie z pilotem, transfer do 
hotelu. Czas wolny na odpoczynek, plażowanie 
(w zależności od rozkładu lotów).
 Dzień 2  Santorini to najbardziej znana i po-
pularna wyspa Archipelagu Cyklady. Jest to jed-
no z najpiękniejszych i najbardziej romantycz-
nych miejsc w Europie umieszczane jako punkt 
obowiązkowy zwiedzania Europy dla turystów 
z całego świata. Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
wyspy Fira. Wyspa Santorini jest w istocie czę-
ścią wierzchołka zatopionego w morzu wulka-
nu, który wybuchł w 1450 r. Wulkany, czerwone 
plaże, przyklejone do zbocza wulkanu małe, ko-
lorowe domki, turkusowe morze w tle. Fira jest 
kwintesencją Cyklad, położone kaskadowo na 
wyrastających z morza stromych skałach miasto 
jest pełne koloru i klimatu. Spacer po mieście, 
następnie zjazd kolejką linową na sam dół do 
portu, głównie dla pięknych widoków z tego 
miejsca. Kolejnym punktem zwiedzania będzie 
Muzeum Prehistorii Thiry, w którym znajduje się 
kolekcja eksponatów minojskich. Po zwiedza-
niu czas wolny, proponujemy przerwę na kawę 
w jednej z zawieszonych nad przepaścią tawern, 
widok z tego miejsca nie ma sobie równych. 
Następnie zwiedzimy Akrotiri - zwane greckimi 
Pompejami. Niedawno udostępnione stano-
wisko archeologiczne to pozostałość świetnie 
zorganizowanego miasta, pochodzącego z 1600 
r. p.n.e. Było to największe minojskie miasto 

(poza Knossos na Krecie). Miasto zastygło pod 
lawą i popiołem. W wielu miejscach pozostało 
nienaruszone. W nowoczesnym muzeum, pod 
dachem można zwiedzać całe ulice, zaglądać do 
domów, banków czy zakładów rzemieślniczych. 
Bogate freski zdobiły ściany domów, widać wy-
stawy sklepów, meble, naczynia do przechowy-
wania żywności. Powrót autokarem do hotelu. 
Po chwili odpoczynku zaproponujemy wizytę 
w stolicy wyspy pod osłoną nocy - nie-
samowite, urokliwe miasto Fira, 
które ze względu na porę oraz 
bajeczne oświetlenie odkry-
jemy na nowo. Nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. 
Wycieczka na na wulka-
niczną wyspę Nea Ka-
meni. Przejazd do portu 
i  przeprawa statkiem na 
wyspę, następnie spacer do 
krateru wciąż aktywnego wulka-
nu. Następnie powrót na statek i prze-
prawa na następną wyspę wulkaniczną zwaną 
Palea Kameni, gdzie znajdują się gorące źródła 
mineralne Hot Springs. Każdy z uczestników 
będzie miał okazję wykąpać się w leczniczych 
wodach siarczkowych. Przeprawa na kolejną 
wyspę Thirassia. Tutaj przez dwie godziny bę-
dzie można zwiedzać wyspę lub pływać przy 
plaży obok portu. Później wyruszymy w rejs 
wzdłuż klifów kaldery, imponującego rozmia-
rami dawnego stożka wulkanu wznoszącego się 
nad powierzchnią morza.
 Dzień 4  Śniadanie. Po południu wycieczka 
na zachód słońca w Oia. Rytuałem na Santorini 

jest obserwowanie zachodu słońca w Oia, to je-
dyne w swoim rodzaju przeżycie. Oia położona 
jest na wysokim klifie. Właśnie w tym miejscu 
zobaczymy słynne, zapierające dech w pier-
siach widoki na morską kalderę Następnie od-
wiedzimy Santo Wine - największą winnicę na 
wyspie Santorini, położonej na klifach kaldery 
z panoramicznym widokiem na wulkan i całą 
wyspę. Będziemy mogli posmakować najbar-

dziej znanych lokalnych win oraz serów 
przy dźwiękach greckiej muzyki.

 Dzień 5-7  Śniadanie. Czas 
wolny na wypoczynek, ką-

piele morskie i  słoneczne 
oraz indywidualne zwie-
dzanie wyspy. W uwagi na 
niedużą powierzchnie wy-

spy poruszanie po niej nie 
jest trudne. Można skorzy-

stać z autobusów publicznych, 
wynająć samochód, skuter czy po 

prostu rower. Na miejscu pilot zapropo-
nuje Państwu również wycieczki fakultatywne 
na Wyspę IOS i  wieczór grecki (dodatkowo 
płatne 70 EUR/os. i 55 EUR/os.)
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfery: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na drugi 
tydzień imprezy - do hotelu na Santorini
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotel RENA*** Perissa na Santorini (7 nocy).
Hotel położony 200 m od plaży. W Perissie sze-
roki wybór tawern, sklepów i restauracji. Hotel 
posiada recepcję, salę śniadaniową, basen, bar 
przy basenie. Wszystkie pokoje z łazienką i kli-
matyzacją, balkonem lub tarasem. Bezpłatny 
Internet Wi - Fi w ogólnodostępnych częściach 
hotelu. Wyżywienie: śniadania kontynentalne, 
za dopłatą serwowane w lokalnej tawernie ko-
lacje (7). Kategoria lokalna: **/***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu na 
Santorini w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym na trasie na/z Santorini, 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel 
- lotnisko, transfery hotel - port - hotel, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych 
na Santorini, śniadania (7), opiekę polskiego 

pilota/rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i przewodników, wycieczek fakultatywnych, 
indywidualnego zwiedzania wysp, pozostałych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w całym pro-
gramie wynosi ok. 83 EUR/os.
Cena podstawowa nie obejmuje: greckiego 
podatku turystycznego, wynoszącego ok. 15 - 
20 EUR/pokój za tydzień. Podatek płatny będzie 
u pilota lub w recepcji przed zakwaterowaniem. 
Wysokość podatku uzależniona jest od standar-
du hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji.

Pełna oferta wycieczek do Grecji 
z przedłużeniem pobytu na Santorini 
dostępna na stronie R.pl

Rena – Perissa +
Kategoria lokalna: ***

CENA OD

2299 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

Rena 
***

od 1149 zł

Areti 
***

od 1220 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: CPS

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2499 4720

Czerwiec od 2370 4799

Lipiec od 2570 5299

Sierpień od 2299 5230

Wrzesień od 2570 4930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 

Dopłata za pok. 1 os. od 1079 

Dopłata za obiadokolacje od 550 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: z wyspy na wyspę - promem przez Cyklady • Grecja - jak z pocztówek • Fira - fascynujące widoki na kalderę • zachód słońca w Oia 

• Święta wyspa Delos • Mykonos - grecka Wenecja • Naxos - zamek i stare miasto • Paros - stolica Parikia i urokliwa Naoussa 

• turkusowe morze, bajeczne zatoczki i piękne plaże
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Santorini

Co wyrosło na wulkanie – Cyklady

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Przelot do na Wyspę Santorini w Gre-
cji samolotem charterowym. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Po przylocie spotkanie z pilotem, transfer do 
hotelu. Czas wolny na odpoczynek, plażowanie 
(w zależności od rozkładu lotów).
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień na odpoczynek 
i nabranie sił na dalsze zwiedzanie Archipelagu 

Cyklady, polecamy udać się na plaże Kamari, 
największy kurort turystyczny wyspy Santorini 
słynący z czarnej wulkanicznej plaży. Dla chęt-
nych proponujemy niesamowity rejs po kalderze 
wulkanu Santorini. Udamy się wspólnie na wy-
spę Nea Kameni, gdzie wchodzić będziemy na 
wulkan. Na wyspie, która wyłoniła się z morza, 
znajdują się nadal aktywny krater wulkaniczny. 
Widoki z góry zapierają dech w piersiach. Na-
stępnie będziemy pływali w gorących, siarko-

wych źródłach przy wyspie Palea Kameni. Nasz 
ostatni przystanek to wysepka Thirassia gdzie 
będzie czas wolny na lunch (we własnym zakre-
sie), bądź kąpiele słoneczne i morskie. Na koniec 
podczas drogi powrotnej będziemy podziwiać 
malownicze widoki na kalderę i kolorowe domki 
wydrążone w skale wulkanicznej. Ten relaksu-
jący i pełen wrażeń rejs na długo pozostanie 
w  Państwa pamięci (dodatkowo płatne, ok. 
48 EUR/os.). W godzinach wieczornych powrót 

do hotelu. Nocleg na Santorini.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy wy-
spy Fira. Najbardziej znana wyspa w archipelagu 
Cyklad, Santorini jest skalista i stanowi wierzcho-
łek zanurzonego w morzu wulkanu. Santorini to 
niezwykła gratka dla fotografów, jest tematem 
wielu zdjęć i pocztówek. Wulkany, przyklejone 
do zbocza wulkanu małe, kolorowe domki, 
turkusowe morze w tle. Fira jest kwintesencją 
Cyklad, położone kaskadowo na wyrastających 

Fira
Akrotiri

Oia

SANTORINI

NAXOS

MYKONOS

DELOS

PAROS

Mykonos Town

Parikia Naxos Town

GRECJA
C Y K L A D Y

Zapraszam na Cyklady. Odkryją 
Państwo wyspę – wulkan czyli 
Santorini. Zobaczą świątynię Apolla 
na Delos i dołączą do grona gwiazd 
na Mykonos. Odwiedzą Paros - wyspę 
grillowanych ośmiornic i Naxos sły-
nącą z oryginalnych karafek na wino.

Marta Lesińska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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z morza, stromych skałach miasto jest pełne 
koloru i klimatu. Spacer po mieście, następnie 
zjazd kolejką linową na sam dół do portu, głów-
nie dla pięknych widoków z tego miejsca. Po 
zwiedzaniu czas wolny, proponujemy przerwę 
na kawę w jednej z zawieszonych nad przepa-
ścią tawern, widok z tego miejsca nie ma sobie 
równych. Następnie zwiedzimy Akrotiri - zwane 
greckimi Pompejami. Niedawno udostępnione 
stanowisko archeologiczne to pozostałość mia-
sta, pochodzącego z 1600 r. p.n.e. Jedno z naj-
większych miast ówczesnej Grecji, które zastygło 
pod warstwą popiołu wulkanicznego i w wielu 
miejscach pozostało nienaruszone. W nowo-
czesnym muzeum, pod dachem można zwie-
dzać całe ulice, zaglądać do domów, banków 
czy zakładów rzemieślniczych, widać wystawy 
sklepów, meble, naczynia do przechowywania 
żywności. Stamtąd udamy się do ostatniego 
punktu zwiedzania, na czerwoną plażę, gdzie 
naszym oczom ukaże się potężny czerwony klif, 
a wszyscy miłośnicy fotografii będą mieli szansę 
na zrobienie pięknych zdjęć. Następnie przejazd 
do portu i przeprawa promowa na wyspę Naxos. 
To największa spośród cykladzkich wysp. Zna-
kiem firmowym Naxos jest Portara - kamienny 
portal Świątyni Apollina (VI w. p.n.e.), który 
wita przybyłych do portu. Następnie udamy 
się na piesze zwiedzanie stolicy wyspy - Naxos 
Chora. Zobaczymy przepiękne stare miasto, peł-
ne wąskich uliczek, małych sklepików i tawern 
oraz zamkiem weneckim, gdzie wciąż jeszcze 
mieszkają ludzie. To właśnie stąd Marco Sanudo 
rządził wyspą w imieniu Wenecjan. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg na Naxos.
 Dzień 4  Po śniadaniu rejs promem na Wy-
spę Paros, trzecią co do wielkości wyspę w ar-
chipelagu Cyklad. Paros zachwyca malowniczym 
krajobrazem: niewielkie wzgórza, wśród których 
umieszczone są kościoły, niekończące się plaże, 
ruiny starożytnych budowli oraz małe, biało 
błękitne wioski skąpane w promieniach słońca. 
Wyspa słynie z marmurów, które były wykorzy-
stywane m.in. do budowy Akropolu. Zwiedzimy 
Parikię, stolicę i zarazem główny port wyspy. 
Parikia to cudowny labirynt krętych uliczek, 
które zaprowadzą nas do przepięknej, bizantyj-
skiej świątyni Ekatontapiliani (Matki Boskiej Stu 
Drzwi). Przejazd do miejscowości Naoussa, która 
słynie z tawern serwujących ośmiornice, a samo 
miasteczko uważane jest za jedno z najpiękniej-
szych na Cykladach. Czas wolny, plażowanie, 
następnie powrót na Naxos, nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Wypoczynek na Wyspie 
Naxos. Do kilku przepięknych plaż łatwo dotrzeć 
z centrum miasta. Najlepsze plaże leżą ok. 5 km. 
na południe od Naxos Town. Szczególnie poleca-

my Agios Prokopios, niewątpliwie najpiękniejszą 
plażę na Naxos. Agia Anna, Plaka, Mikri Viglia 
zachwycają swoim pięknem, czystą, turkusową 
wodą. W pobliżu plaż znajduje się sporo lokal-
nych tawern, polecamy skosztować miejscowych 
przysmaków, wśród których królują świeże ryby, 
owoce morza oraz potrawy z tutejszych ziemnia-
ków, znanych w całej Grecji oraz likier cytrynowy. 
Nocleg na Naxos. Dla chętnych proponujemy 
wycieczkę po wyspie Naxos. Odwiedzimy wio-
skę Domalas, słynącą z niezwykle ciekawych 
wyrobów ceramicznych. Tam, w rodzinnej pra-
cowni, o wielopokoleniowej tradycji zapoznamy 
się z procesem powstawania typowych dla Naxos 
dzbanków na wino. Zobaczymy również kubek 
sprawiedliwości Pitagorasa. Następnie, w daw-
nej stolicy wyspy - miejscowości Halki, próbować 
będziemy kitronu. Likieru produkowanego z liści 
drzewa owocowego o tej samej nazwie. Pójdzie-
my też na spacer wąskimi uliczkami. Halki słynie 
również z wyrobów tkackich. Wybierzemy się 
również do górskiej wioski Apeiranthos. Tam, po 
krótkim spacerze, przerwa na kawę. Grecka kawa 
z widokiem na góry smakuje wybornie. Wyspa 
Naxos słynie z kopalń odkrywkowych marmuru. 
Już od starożytności marmur z Naxos cieszył się 
bardzo dużym powodzeniem. Jadąc przez góry, 
w drodze powrotnej, będziemy mieli okazje po-
dziwiać ogromne ściany skalne marmuru. Ostat-
nim punktem naszej wycieczki będzie pobyt na 
jednej z przepięknych plaż, oznaczonych Błękitna 
Flagą. Plaża Plaka jest najdłuższą plażą na za-
chodnim wybrzeżu Naxos. Piaszczysta, z łagod-
nym zejściem do morza i bajecznym widokiem na 
inne, mniejsze wyspy. Czysta, idealnie przejrzysta 
woda, wręcz nawołuje do morskich kąpieli. Póź-
nym popołudniem powrót do hotelu. (Cena ok. 
25 EUR/os). Czas wolny. Nocleg. 
 Dzień 6  Po śniadaniu rejs na Delos i Myko-
nos. Delos to mityczne miejsce narodzin boga 
Apolla i bogini Artemidy. Z czasów świetności 
wyspy przetrwały ruiny reprezentacyjnego 
teatru oraz zespół świątyń ku czci bogów. Do 
najciekawszych zabytków należą: Agora, Gale-
ria Lwów i Sanktuarium Apolla, a także domy 
mieszkalne zdobione mozaikami. Krótka prze-
prawa na Mykonos, gdzie zwiedziny stolicę 
wyspy Mykonos Town z  pięknymi bielonymi 
domkami, labiryntem nieskończonej ilości 
wąskich uliczek, w których łatwo się zgubić, 
weneckim zamkiem oraz słynnymi wiatrakami. 
Fascynujące są również niektóre domy, które po 
prostu wyrastają z morza, podmywane falami 
na wysokość pierwszego piętra. Mykonos Town 
słynie również z życia nocnego i nazywane jest 
grecką Ibizą. Tak szerokiego wyboru tawern, 
restauracji, barów i klubów skomasowanego 

na tak małej przestrzeni nie ma chyba nigdzie 
w  Europie. Pospacerujemy starą dzielnicą 
miasta, która nosi wdzięczną nazwę „Małej 
Wenecji”, gdzie znajdują sie zabytkowe domy. 
Zobaczymy również kościoł Paraportiani, jeden 
z najstarszych na wyspie. Udamy się również 
pod słynne wiatraki i przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy symbol wyspy, mieszkającego tutaj 
pelikana Petrosa. Powrót do hotelu na Naxos, 
nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Przeprawa promowa na 
Santorini. Po południu czas wolny na kąpiele 
wodne i słoneczne oraz odpoczynek. Dla chęt-
nych możliwość skorzystania z  wycieczki na 
zachód słońca w Oia (dodatkowo płatne, ok. 
30 EUR/os.). Po drodze odwiedzimy winnicę, 
w  której posmakujemy najbardziej znanych 
lokalnych win, w tym - produkowanego tylko 
na Santorini, wina VinSanto. Zwiedzimy również 
muzeum wina, gdzie będziemy mogli zobaczyć, 
najbardziej tradycyjne sposoby przygotowywa-
nia tego trunku na wyspie. Po degustacji poje-
dziemy do Oia, gdzie obserwowanie zachodu 
słońca jest niemal rytuałem. To jedyne w swoim 
rodzaju przeżycie. Oia położona jest na wysokim 
klifie. Właśnie w tym miejscu zobaczymy z wy-
sokości słynne, pocztówkowe widoki na kalderę. 
Powrót do hotelu późnym wieczorem.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i transfery: 
• dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, 
• dla Klientów, którzy wybrali pobyt na drugi 
tydzień imprezy - do hotelu na Santorini
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele **/***- położone są zwykle poza centra-
mi miast. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - oso-
bowe (z możliwością dostawki), wszystkie z ła-
zienkami i wc. Klimatyzacja w cenie pokoju. Do 
dyspozycji gości: w hotelu z reguły restauracja 
i bar. Wyżywienie: śniadania kontynentalne, za 
dopłatą kolacje (7) w postaci bufetu lub serwo-
wane, w zależności od hotelu. Kategoria lokalna: 
B, C. Przykładowe obiekty na każdej z wysp:
Santorini: hotel Albatros - www.hotel-albatros.
gr, Naxos: hotel Sagterra - www.sagterra.com
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu na 
Santorini w wybranym przez Państwa hotelu. 
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym na/z Santorini, opłaty 
lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotni-

sko, transfery hotel - port - hotel, przeprawy 
promowe, zakwaterowanie (3 rozpoczęte doby 
hotelowe na Santorini, 4 rozpoczęte doby hote-
lowe na Naxos, w hotelach, śniadania (7), opiekę 
polskiego pilota/rezydenta, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i przewodników, wycieczek fakultatywnych, 
indywidualnego zwiedzania wysp, pozostałych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w całym pro-
gramie wynosi ok. 108 EUR/os.
Cena nie obejmuje greckiego podatku tury-
stycznego, wynoszącego ok. 10 - 15 EUR/pokój 
za tydzień. Podatek płatny będzie u pilota lub 
w recepcji przed zakwaterowaniem. Wysokość 
podatku uzależniona jest od standardu hotelu: 
hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* - 1.5 EUR/
pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji.

CENA OD

3120 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

Rena
***

od 1149 zł

Areti
***

od 1220 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: CPN

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 3199 5470

Czerwiec od 3120 5520

Lipiec od 3349 6549

Sierpień od 3220 6799

Wrzesień od 3399 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dopłata za obiadokolacje od 565 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Grecja Santorini Hotele na Santorini do imprez CPS, CPN

Położenie
Hotel położony jest ok. 500 m od centrum Kamari, popularnego 
kurortu na wyspie Santorini. Kilka minut spacerem od hotelu 
znajduje się długa promenada, oferująca szeroki wybór restau-
racji, tawern, dobrze zagospodarowanych beach barów. Santo-
rini to niezwykłe miejsce do spędzenia naprawdę wyjątkowych 
wakacji. Zapierające dech widoki na kalderę, białe domki przy-
klejone do zbocza wulkanu oraz najpiękniejsze zachódy słońca 
w Oia, to tylko niektóre atrakcje, jakie tu znajdziemy. Obiekt 
położony jest ok. 8 km od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 6 km od 

lotniska. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryj-
ny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 500 m od dobrze zagospodaro-
wanej plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży 
znajduje się promenada. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne, 
pod warunkiem zamówienia czegoś do picia.

Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, basen zewnętrzny z tarasem słonecznym (leżaki 
i parasole bezpłatne), bar przy basenie, sejf w recepcji.
Pokoje
Komfortowo i gustownie urządzone pokoje 2 - osobowe z ła-
zienkami i balkonami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone 
są w klimatyzację, TV - sat, lodówkę, sejf (dodatkowo płatny, ok. 
10 EUR/tydzień). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodatkowo płatne 
10 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu, istnieje możliwość dopłaty do serwo-
wanych obiadokolacji składających się z przystawki, dania głów-
nego, sałatki oraz deseru lub owocu, napoje dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w pokojach i ogólnodostępnych czę-
ściach hotelowych (bezpłatnie).
www.aretihotel.com.gr

Położenie
Kameralny hotel położony w Perissa, kurorcie znajdującym się 
w południowej części Santorini. Znajdziemy tu liczne sklepy, re-
stauracje i bary. Obiekt położony jest ok.10 km od Firy, stolicy 
wyspy oraz ok. 12 km od lotniska. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 100 m od dobrze zagospodarowanej 

plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży znajduje 
się promenada. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, sala śniadaniowa, basen zewnętrznw z tarasem 
słonecznym (leżaki i parasole bezpłatne), bar przy basenie.
Pokoje
Wygodnie wyposażone pokoje pokoje 2 osobowe z łazienkami 
i balkonami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone 
są w klimatyzację, TV, lodówkę. Istnieje możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodat-
kowo płatne 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w ogólnodostępnych częściach hotelowych (bezpłatne).

Areti – Kamari 
Hotel Areti wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą obsługą. Kameralny, urządzony ze smakiem hotel, położony w najpopularniejszym 
kurorcie na Santorini to idealny wybór zarówno na romantyczne wakacje we dwoje jak i świetna baza wypadowa do zwiedzania wyspy. 
Zapraszamy!

Rena – Perissa 
Zdecydowanym atutem hotelu jest jego położenie, blisko plaży i centrum Perissy, w której znajdziemy promenadę oraz szeroki wybór 
lokalnych restauracji, barów i tawern. Atrakcyjna cena stanowi również dobry wybór jako baza wypadowa do zwiedzania pięknego Santorini.

Kategoria lokalna: ***

Kategoria lokalna: ***
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Grecja Santorini Hotele na Santorini do imprez CPS, CPN

Położenie
Zupełnie nowy, elegancki hotel położony w samym centrum 
Kamari, popularnym kurorcie na wyspie Santorini. Położony jest 
przy promenada, oferującej szeroki wybór restauracji, tawern, 
dobrze zagospodarowanych beach barów. Santorini to nie-
zwykłe miejsce do spędzenia naprawdę wyjątkowych wakacji. 
Zapierające dech widoki na kalderę, białe domki przyklejone do 
zbocza wulkanu oraz najpiękniejsze zachody słońca w Oia, to 
tylko niektóre atrakcje, jakie tu znajdziemy. Obiekt położony jest 
ok. 8 km od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 6 km od lotniska. Cena 

nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 4 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy plaży z ciemnym, wulkanicz-
nym piaskiem. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne. Wzdłuż 
plaży znajduje się promenada.
Do dyspozycji gości
Recepcja z obszernym lobby, 5 basenów zewnętrznych z tarasami 
słonecznymi (leżaki i parasole bezpłatnie), restauracja a’la carte 

oraz bar (dodatkowo płatne).
Pokoje
Elegancko i nowocześnie urządzone pokoje 2 - osobowe rozlo-
kowane w 7 budynkach z łazienkami i balkonami lub tarasami 
(meble ogrodowe). Pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV 
- sat, lodówkę, sejf (bezpłatny), zestaw do przyrządzania kawy 
i herbaty, minibar (dodatkowo płatny). Na terenie hotelu znajdują 
się również pokoje z prywatnymi basenami. W łazience suszarka 
do włosów.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się SPA (zabiegi dodatkowo płatne) 
oraz siłownia (bezpłatna). Na plaży sporty wodne (dodatkowo 
płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu (bezpłatnie).
wwww.costagrand.com/

Położenie
Delfini Villas to luksusowe apartamenty położone w Oia, na pół-
nocnym cyplu wyspy Santorini, skąd rozciąga się niesamowity 
widok na kalderę. Pokoje ulokowane są na klifie, wykute w ska-
łach pomieszczenia, niegdyś pełniły funcje winnic. Santorini to 
jedno z najpopularniejszych miejsce w Grecji, chętnie odwiedzane 
przez turystów z całego świata. Santorini, najpiękniejsza wyspa 
Archipelagu Cykladzkiego, pełna kontrastów, z malowniczą za-
budową, wielokolorowymi plażami oraz wyjątkową, kosmopoli-
tyczną atmosferą. Oia nazywana mekką artystów, słynie przede 

wszystkim z romantycznych zachodów słońca oraz urokliwej, 
typowo greckiej architektury wpisanej na listę UNESCO, właśnie 
dlatego jest najchętniej fotografowanym miejscem w Grecji. Ok. 
200 m od obiektu znajduę się przystanek komunikacji miejskiej, 
skąd możemy dostać się m.in. do oddalonej ok. 10 km Firy, stolicy 
wyspy. Obiekt położony jest ok. 20 km od lotniska. Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt znajduje ok. 20 min spacerem od piaszczysto - żwirowej 
plaży z wulkanicznym piaskiem.
Do dyspozycji gości
Recepcja, prywatny parking.
Pokoje
Elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe (z możliwością dostaw-
ki) z łazienkami i balkonami. Pokoje wyposażone są w klimatyza-
cję (indywidualnie sterowana, bezpłatnie), TV - sat, lodówkę, sejf 
(bezpłatny), zestaw do przyrządzania kawy i herbaty. Każdy po-
kój posiada wyjątkowy widok na kalderę oraz jacuzzi na balkonie!
Wyżywienie
Śniadanie (serwowane do pokoju).
Internet
Wi - Fi w pokojach (bezpłatne).
www.delfinihotel.net/

Costa Grand to jeden z najnowszych hoteli na Santorini. Fantastycznie położony, tuż przy plaży oraz w centrum Kamari, z całą pewnością 
będzie idealnym wyborem dla najbardziej wymagających Klientów, szukających hoteli ze spokojną, intymną atmosferą.

Costa Grand Resort & SPA – Kamari 

Delfini Villas – Oia 
Delfini Villas to zupełnie nowy typ oferty - luksusowe pokoje urządzone z dbałością o każdy szczegół, położone w jednym z najpiękniejszych 
miejsc na Ziemi! Wystarczy wyjść na balkon, by zaznać zaperającego dech w piersiach widoku na morze i kalderę, którym możemy 
delektować się w dowolnie wybranym momencie dnia. Serdecznie zapraszamy!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: 4 klucze
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Klasyczna Hellada
W programie: pobyt na Zakynthos • Ateny i antyczne Delfy • Meteory - klasztory na skałach • Mykeny i Epidauros • Olimpia i Saloniki 

• Belgrad - twierdza Kalemegdan

Realizacja tej wycieczki może odbywać się 
na podstawie paszportu lub dowodu osobi-
stego(dokumenty powinny być ważne min. 
3 m-ce od daty powrotu)!
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry. Po drodze pla-
nowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Przejazd przez Serbię. Przyjazd do 
Grecji w godzinach wieczornych. Zakwaterowa-
nie w hotelu i czas na odpoczynek.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Meteo-
rów - słynnych bizantyjskich klasztorów, zbu-
dowanych przez mnichów na niedostępnych, 
przypominających maczugi skałach. Według 
legendy św. Atanazy, założyciel największego 

i najstarszego klasztoru tzw. Wielkiego Meteo-
ronu wzniósł się na grzbiecie orła na szczyt ska-
ły, po to aby zapoczątkować wznoszenie klasz-
torów. Uwaga! Konieczny skromny strój, panie 
spódnice minimum do kolan i okryte ramiona, 
panowie długie spodnie. Po zwiedzaniu wizyta 
w wytwórni ikon bizantyjskich, możliwość za-
kupu pamiątek. Przejazd do hotelu w Atenach, 
zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Aten. 
Zobaczymy wszystkie najważniejsze atrakcje 
miasta: wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami 
Partenonu, świątyni Ateny Partenos (dziewi-
cy) zbudowanej przez słynnego ateńskiego 
architekta Kallikratesa, monumentalna brama 

Propyleje, świątynia Ateny Nike oraz Erechtejon 
ze słynnym krużgankiem kor. Znakomity widok 
z Akropolu pozwoli nam również przyjrzeć się 
pobliskim wzgórzom, które były w starożyt-
ności najważniejszymi punktami otaczającymi 
serce Aten: Pnyks, Filopapu oraz Aeropag jak 
i zobaczyć Odeon Herodosa Attyka i Teatr Dio-
nizosa. Następnie przejdziemy na starożytną 
agorę, która począwszy od VI w p.n.e. stanowi-
ła ośrodek życia politycznego Aten i od wieków 
zachwyca Świątynią Hefajstosa czy portykiem 
kolumnowym Attalosa. Kolejnymi atrakcjami 
Aten, które zobaczymy będzie marmurowa 
Wieża Wiatrów na rzymskiej Agorze i świąty-
nia Zeusa w Olimpiejonie. Następnie spacer po 

Place - rozrywkowej dzielnicy Aten. Podczas 
objazdu miasta zobaczymy zrekonstruowany 
stadion Kali Marmaro, na którym odbyły się 
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie oraz 
słynnych gwardzistów greckich w tradycyjnych 
strojach, trzymających wartę przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Zwiedzanie zakończy-
my w Narodowym Muzeum Archeologicznym. 
To jedno z  najważniejszych muzeów świata. 
Zobaczymy między innymi skarb mykeński 
ze złotą maską Agamemnona odkryty przez 
Schliemanna, freski z Thiry, brązowy posąg Po-
sejdona, rzeźbę i ceramikę grecką. Powrót do 
hotelu na nocleg. Wieczorem wieczór grecki na 
Place (fakultatywnie).

Meteory

Saloniki

Delfy

Ateny

Nafplion

Mykeny

PELOPONEZ

GRECJA

Korynt

Epidauros
Olimpia

Zakynthos

Albania

Macedonia

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

      –› Tour Guide System 

14
dni
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 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd na Pelopo-
nez, w programie: postój przy Kanale Korync-
kim, 6-kilometrowym przesmyku oddanym do 
użytku w 1893 r., który łączy dzisiaj dwa morza 
Jońskie i Egejskie skracając tym samym czas 
opływania Peloponezu. Następnie zwiedzanie 
Nafplio, pierwszej stolicy niepodległej Grecji. 
Spacer po starówce m.in. Plac Konstytucji, 
mury obronne cytadeli Palamedesa, Akro-
nafplionu oraz twierdzy obronnej na wyspie 
Burtsi Następnie udamy się do Myken, miasta 
założonego przez legendarnego Perseusza, 
zwiedzimy twierdzę Mykeńską i mury cyklopie 
ze słynną bramą lwic, pałac Agamemnona, oraz 
Grób Agamemnona zwany Skarbcem Atreusza. 
Po południu przejazd do Epidauros m.in.: te-
atr zbudowany w IV w p.n.e. o fenomenalnej 
akustyce, w  którym do dzisiaj odbywają się 
spektakle dramatów antycznych oraz świątynie 
Asklepiosa - boga sztuki medycznej. Przejazd 
do miejscowości Killini i przeprawa portowa na 
Zakynthos. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 6-9  Czas na wypoczynek, kąpiele sło-
neczne i morskie. Podczas wypoczynku możli-
wość skorzystania z wycieczki fakultatywnej 
(np.: Zante Tour, czy wycieczka na Kefalonię).
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
przeprawa promowa i  przejazd do Olimpii, 
miejsca najważniejszych igrzysk antycznej 
Grecji. Zwiedzimy gimnazjon i palestrę, gdzie 
przygotowywali się sportowcy do zawodów, 
pracownia Fidiasza, w  której powstał jeden 
z 7 cudów świata - Zeus Olimpijski oraz Altis, 
czyli święty gaj oliwny ze Świątynia Zeusa i Hery 
oraz Stadion Olimpijski, a także muzeum arche-
ologiczne. Tego dnia zaprosimy taż na wizytę 
do lokalnej tłoczni oliwy, gdzie poznamy tajniki 
wytwarzania „płynnego złota”. Po drodze bę-
dziemy podziwiać panoramę nowoczesnego 
mostu Rio-Antirio. Nocleg w Delfach.

 Dzień 11  Rano zwiedzanie Delf. Wyrocz-
nia delficka była miejscem pielgrzymek an-
tycznych Greków poszukujący boskich porad 
w  sprawach polityki, wojny czy też miłości. 
Zwiedzimy 3  najciekawsze części wyroczni: 
Święty Okręg ze Świątynią Apollina, w której 
na trójnogu zasiadały pytie- antyczne wróżki, 
Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, który 
mógł pomieścić 5 tys widzów, stadion, gdzie 
odbywały się ważne Igrzyska Pytyjskie, święte 
źródło Kastalijskie. Zwiedzanie zakończy wizyta 
w Muz. Archeologicznym. Przejazd na północ 
w kierunku granicy z Macedonią, po dro-
dze krótki postój w Termopilach, 
miejscu słynnej bitwy w 480 r. 
p.n.e. między Persami i Gre-
kami. Zobaczymy pomnik 
Leonidasa - króla Sparty. 
Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicach Salonik.
 Dzień 12  Po śniadaniu 
zwiedzanie Salonik m.  in. 
Odos Egnatia - główna ulica 
miasta, przy której przeplątają 
się zabytki greckie, rzymskie, bizantyj-
skie i tureckie: łuk Cesarza Galeriusza, rzymska 
Rotunda, Hamam Bey (Rajska Łaźnia) kościół 
Panagia Chalkedon (Matka Boska od Kowali 
Miedzi). Następnie odwiedzimy bazylikę św. 
Demetriusza, patrona Salonik. Podczas objaz-
du miasta zobaczymy tez Białą Wieże - symbol 
Salonik, posąg Aleksandra Wielkiego, kościół 
świętej Mądrości Bożej i Dom Ataturka. Przejazd 
do Serbii i zakwaterowanie.
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd do Belgra-
du i zwiedzanie miasta, w programie między 
innymi stare miasto ze śladami architektury 
tureckiej, potężna, zbudowana przez Turków 
Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięk-
nym widokiem na Sawę i Dunaj, bastion Kula 

Nebojsa, bazylika Sveti Sava, wieża zegarowa 
oraz pałac księżnej Ljubicy. Po zwiedzaniu pro-
ponujemy wycieczkę fakultatywną- rejs Dunaj 
- Sawa (cena ok 14 EUR/os.). Po południu wy-
jazd w kierunku Polski. Podczas przejazdu moż-
liwość fakultatywnego zobaczenia Budapesztu 
nocą. W programie m.in. Plac Bohaterów, Par-
lament, mosty nad Dunajem, kompleks budyn-
ków pałacowych i Baszty Rybackie na Wzgórzu 
Zamkowym, Góra Gellerta z budapesztańską 
Statuą Wolności.
 Dzień 14  Przyjazd do Polski w godzinach 

popołudniowych. (Katowice ok. 11.00). 
(Realizacja programu obejmuje 

przejazd ok. 4500 km).
Uwagi! Kolejność realizacji 

punktów programu może 
ulec zmianie lub odwró-
ceniu. Pilot nie oprowadza 
po obiektach muzealnych.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele 

(5 noclegów: na terenie Grecji 
****,*** oraz w Serbii **(1 nocleg)).

Pokoje: wszystkie z łazienkami, wc oraz 
klimatyzacją (poza 1 noclegiem w Serbii), często 
z telefonami i balkonami.
Część pobytowa. Hotele (5 nocy) na Zakynthos. 
Hotel Letsos lub podobny. Pokoje: wszystkie 
z łazienkami, wc, często z telefonami i balkona-
mi. Istnieje możliwość dopłaty do klimatyzacji.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (wc, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach (11 rozpo-
czętych dób hotelowych), 11 śniadań, (w Grecji 
za dopłatą 9 obiadokolacji, bez kolacji w dniu 
wieczoru greckiego), program turystyczny j.w., 
opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu i lokalnych przewodników, Tour 
Guide System (bezprzewodowego systemu 
oprowadzania grup), dodatkowych posiłków, 
oraz innych wydatków osobistych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w całym programie - około 
192 EUR/os (w tym Tour Gouide system). Wy-
cieczki fakultatywne dodatkowo płatne: Dunaj 
- Sawa ok.14 EUR/os, wieczór grecki ok. 35 EUR/
os, Budapeszt nocą ok.10 EUR/os, Zante Tour - 
36 EUR/os, Kefalonia - 55 EUR/os. Studenci 
proszeni są o  zabranie polskich legitymacji. 
Orientacyjna cena jednego obiadu ok. 10 EUR/
os (podczas objazdu będą organizowane prze-
rwy na lunch).
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, wynoszącego ok. 12 - 18 EUR/
pokój za tydzień. Podatek płatny będzie u pilo-
ta lub w recepcji przed zakwaterowaniem. Wy-
sokość podatku uzależniona jest od standardu 
hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

Hotel Letsos 

Pełna oferta wycieczek do Grecji 
dostępna na stronie R.pl

CENA OD

1449 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: GRP

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1449 3349

Kwiecień od 1480 3349

Maj od 1580 3470

Czerwiec od 1620 3470

Lipiec od 1849 3699

Sierpień od 1820 3699

Wrzesień od 1680 3549

Październik od 1549 3470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 

Dopłata za pok. 1 os. od 260 

Dopłata za obiadokolacje od 550 

więcej na: R.pl



254

Europa Grecja

Grecja – Antyczna Przygoda
W programie: Ateny - Akropol i Plaka • antyczne Delfy i wyrocznia • Meteory - klasztory na skałach • Mykeny i Epidauros 

• Olimpia - stadion i świątynia Zeusa • Belgrad • Turcy, Dunaj i pałace

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 
Przejazd przez Słowację, Węgry. Po drodze pla-
nowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Przejazd przez Serbię. Przyjazd do 
Grecji w godzinach wieczornych. Zakwaterowa-
nie w hotelu i czas na odpoczynek.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do Kalambaki 
na zwiedzanie Meteorów - słynnych bizantyj-
skich klasztorów, zbudowanych przez mnichów 
na niedostępnych, przypominających maczugi 
skałach. Według legendy, św. Atanazy, założy-
ciel najstarszego i największego klasztoru tzw 
Wielkiego Meteoronu wzniósł się na skały na 
grzbiecie orła. Obecnie tylko dwa klasztory są 
ośrodkami życia monastycznego, pozostałe 

pełnią funkcję muzealną. Uwaga! Konieczny 
skromny strój - okryte ramiona, panie - długie 
spódnice, panowie - długie spodnie. Po zwie-
dzaniu wizyta w pracowni ikon bizantyjskich, 
nastepnie przejazd do Aten i zakwa-
terowanie w hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu 
zwiedzanie Aten - sto-
licy Grecji. Zobaczymy 
wszystkie najsłynniejsze 
atrakcje miasta: wzgórze 
Akropolu zwieńczone ru-
inami Partenonu - Świątyni 
Ateny Partenos (dziewicy) 
zbudowanej przez słynnego 
ateńskiego architekta Kallikratesa, 
monumentalna brama Propyleje, świątynia Ate-
ny Nike, Erechtejon ze słynnym krużgankiem 
oraz Agora - centrum życia politycznego, religij-

nego i handlowego starożytnej Grecji. Nastep-
nie zobaczymy Odeon Herodosa Attyka, wieżę 
wiatrów, świątynię Zeusa Olimpijskiego oraz 
zrekonstruowany stadion Kali Marmaro, na któ-

rym odbyły się pierwsze nowożytne 
igrzyska olimpijskie. Zobaczymy 

także słynnych gwardzistów 
greckich w  tradycyjnych 
strojach trzymających 
wartę przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza. Spa-
cer po Place, rozrywkowej 

dzielnicy Aten. Zwiedzanie 
zakończymy w  Narodowym 

Muzeum Archeologicznym. To 
jedno z  najważniejszych muzeów 

świata. Zobaczymy miedzy innymi skarb mykeń-
ski ze złotą maską Agamemnona odkryty przez 
Schliemanna, brązowy posąg Posejdona, rzeźbę 

i ceramikę grecką. Nocleg w hotelu w Atenach. 
Wieczorem dla chętnych wieczór grecki.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na Peloponez. W programie 
postój przy Kanale Korynckim - 6-kilometrowy 
przesmyk oddany do użytku w 1893 r. - dzisiaj 
skraca czas opływania przylądka o wiele go-
dzin i jest niezaprzeczalną atrakcją turystycz-
ną. Następnie udamy się do Myken, miasta 
założonego przez legendarnego Perseusza. 
Zwiedzimy twierdzę mykeńską ze słynną Lwią 
Bramą, Pałac Agamemnona, malownicze mury 
obronne oraz Grób Agamemnona, czyli Skarbiec 
Atreusza. Później przejazd do Epidauros, zoba-
czymy m.in.: teatr zbudowany w IV wieku p.n.e. 
o fenomenalnej akustyce, w którym do dzisiaj 
odbywają się spektakle dramatów antycznych 
oraz świątynię Asklepiosa, poświęconą patro-
nowi lekarzy i uzdrowicieli. Przejazd i krótkie 

Meteory

Saloniki

Delfy

Ateny

Nafplion

Mykeny

Kalambaka

PELOPONEZ

Korynt

EpidaurosOlimpia

Nis-Belgrad

GRECJA
Albania

Macedonia
Bułgaria

      –› Tour Guide System 
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zwierzanie Nafplion - Starego Miasto z turec-
kimi meczetami, leżącego u podnóża fortecy 
Palamidi, do której prowadzi 899 wyciosanych 
w kamieniu schodów. Przejazd i zakwaterowa-
nie w hotelu nad morzem w okolicach Loutrak
 Dzień 6  Po śniadaniu, przejazd do Olim-
pii, miejsca najważniejszych igrzysk antycznej 
Grecji i zwiedzanie zachowanych fragmentów 
niemal dwustumetrowego stadionu słynnego 
Altisu ze świątynią Zeusa oraz muzeum arche-
ologicznego. Tego dnia zaprosimy taż na wizytę 
do lokalnej tłoczni oliwy, gdzie poznamy tajniki 
wytwarzania „płynnego złota”. Po drodze bę-
dziemy podziwiać panoramę nowoczesnego 
mostu Rio-Antirio. Wieczorem przejazd do Delf 
i zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Delf. Wy-
rocznia delficka była miejscem pielgrzymek 
antycznych Greków poszukujących boskich 
porad w sprawach polityki, wojny czy też mi-
łości. Zwiedzimy najciekawsze części antycznej 
wyroczni: Święty Okręg, czyli Świątynia Apol-
lina, w której urzędowały Pytie, czyli antyczne 
wróżki, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, 
który mógł pomieścić 5 tys. widzów, „święte” 
Źródło Kastalskie. Odwiedzimy też lokalne mu-
zeum archeologiczne, jedno z najważniejszych 
w Grecji. Następnie przejazd w kierunku Salonik. 
Po drodze postój w Termopilach, miejscu krwa-
wej walki Persów z Grekami, gdzie zobaczymy 
pomnik Leonidasa. Zakwaterowanie w hotelu na 
Riwierze Olimpijskiej lub w okolicach Salonik.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu, krótkie zwiedzanie Salonik, między innymi 
Odos Egnatia, głównej ulicy miasta, przy której 
przeplatają się zabytki rzymskie, greckie, bizan-
tyjskie i tureckie, kościół Panagia Chalkeon, ruiny 
rzymskiej agory, Łuk Galeriusza, Rzymska Rotun-

da, Agia Sophia - wzorowana na słynnej bazylice 
z Konstantynopola oraz Biała Wieża. Następnie 
przejazd do Serbii. Wieczorem przyjazd na nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Belgra-
du i zwiedzanie miasta, w programie między 
innymi stare miasto ze śladami architektury 
tureckiej, potężna, zbudowana przez Turków 
Osmańskich twierdza Kalemegdan z przepięk-
nym widokiem na Sawę i Dunaj, bazylika Sveti 
Sava oraz wieża zegarowa. Po zwiedzaniu pro-
ponujemy wycieczkę fakultatywną- rejs Dunaj 
- Sawa (cena ok. 14 EUR). Po południu wyjazd 
w kierunku Polski. Podczas przejazdu możliwość 
fakultatywnego zobaczenia Budapesztu nocą. 
W programie m.in. Plac Bohaterów, Parlament, 
mosty nad Dunajem, kompleks budynków pa-
łacowych i Baszty Rybackie na Wzgórzu Zam-
kowym, Góra Gellerta z budapesztańską Statuą 
Wolności. Przejazd przez Węgry i Słowację. Po 
drodze planowane są krótkie postoje.
 Dzień 10  Przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. (Katowice ok. 11.00)
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
4400 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Grecja. Hotele **, ***, ****- razem 6 noclegów. 
Pokoje: wszystkie, 2 - i 3 - os. z łazienkami, wc, 
często z telefonem i balkonami, wszystkie posia-
dają klimatyzację (w cenie). Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne. Kategoria lokalna: C, B.
Serbia. Hotel ** (1 nocleg tranzytowy). Pokoje: 
z łazienkami (niektóre hotele w Serbii posiadają 
klimatyzację za dopłatą). Hotele najczęściej nie 
posiadają windy. Wyżywienie: śniadania konty-
nentalne. Kategoria lokalna: **.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd kom-
fortowym autokarem (wc, klimatyzacja, bar, 
video), zakwaterowanie w hotelach w Grecji 
(6 rozpoczętych dób hotelowych), śniadania (7), 
a za dopłatą kolacje w Grecji (5 obiadokolacji, 
bez kolacji w dniu wieczoru greckiego), 1 nocleg 
na terenie Serbii ze śniadaniem, program tury-
styczny j.w., opiekę pilota oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bi-
letów wstępu i lokalnych przewodników, Tour 
Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) oraz innych wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie (łącznie z systemem Tour Guide) 
- ok.185 EUR/os. Wycieczki fakultatywne do-
datkowo płatne: wieczór grecki ok.35 EUR/os, 
Dunaj - Sawa - ok.14 EUR/os, Budapeszt nocą 

ok.10 EUR/os. Studenci proszeni są o zabranie 
polskich legitymacji. Orientacyjna cena jednego 
obiadu - ok.10 EUR/os (podczas objazdu będą 
organizowane przerwy na lunch).
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, wynoszącego ok. 12 - 17 EUR/
pokój za tydzień. Podatek płatny będzie u pilo-
ta lub w recepcji przed zakwaterowaniem. Wy-
sokość podatku uzależniona jest od standardu 
hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
ROZKŁAD JAZDY
Aktualny rozkład dostępny na R.pl/rozklady.

CENA OD

1049 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: GOA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Marzec od 1120 2699

Kwiecień od 1120 2699

Maj od 1049 2770

Czerwiec od 1049 2799

Lipiec od 1049 2799

Sierpień od 1220 2849

Wrzesień od 1220 2799

Październik od 1149 2799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1470 

Dopłata za pok. 1 os. od 190 

Dopłata za obiadokolacje od 330 

więcej na: R.pl
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Cypr – Mozaika z Afrodytą
W programie: dwa oblicza wyspy - greckie i tureckie • piękne plaże północnej części wyspy • Larnaka i promenada palmowa • Paphos - słynne 
mozaiki z listy UNESCO • Skała Afrodyty • Nikozja - jedyna podzielona stolica • Kyrenia i malowniczy port • Białe Opactwo w Bellapais 

• Półwysep Karpaz • dzień wolny na kąpiele słoneczne
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Cyprze Północnym

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku na 2 godziny 
przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
na Cypr Północny. Po przylocie transfer do ho-
telu w okolicy Kyrenii. Czas wolny. Nocleg. Dla 
klientów przylatujących w późnych godzinach 
nocnych, obiadokolacja w tym dniu w formie 
suchego prowiantu (dla klientów, którzy dopła-
cili do tej opcji).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejedziemy do 
stolicy Cypru - Nikozji, jedynej podzielonej na 
dwie części: grecką i turecką stolicy w Europie. 
W północnej części miasta zwiedzimy dawny 
turecki karawanseraj - Büyük Han, dawną kate-
drę Agia Sophia - obecny Meczet Selima, a tak-
że Bramę Kyreńską oraz Kolumnę Wenecką. 
Odwiedzimy także muzeum- dom pierwszego 
tureckiego wiceprezydenta Cypru Fazila Kucu-
ka. Następnie przekroczymy tzw. „zieloną linię”, 
czyli graniczny punkt kontrolny i przejdziemy na 

południową cześć stolicy. Przejdziemy wąskimi 
uliczkami dzielnicy Laiki Gitonia- czas wolny na 
zakup pamiątek. Historię miasta i wyspy, aż od 
epoki neolitu do czasów współczesnych, pozna-
my oglądając bogate zbiory prywatnego mu-
zeum Leventis. Następnie udamy się na wieżę 
widokową by z wysokości 11. piętra podziwiać 
spektakularny widok na pozostałości zabytko-
wych murów obronnych miasta oraz. „Zieloną 
Linię” - strefę podziału stolicy. Czas wolny na 
spacer i lunch. Powrót do hotelu w okolicy Ky-
renii na nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, całodzienna wy-
cieczka na Półwysep Karpaz. To zdecydowanie 
najpiękniejsza kraina Cypru Północnego. Naszą 
wycieczkę rozpoczniemy od wizyty w tłoczarni 
oliwy, gdzie będzie można spróbować różnych 
rodzajów oliwy z oliwek oraz zakupić lokalne 
wyroby. Następnie udamy się do wioski Dipkar-
paz i odwiedzimy słynny klasztor Św. Andrzeja 

Apostoła. Będziemy mieli również możliwość po-
dziwiania miejscowej flory i fauny, m.in. dzikich 
osłów, a także popływamy w morzu na jednej 
z pięknych plaż, z których słynie region. Wieczo-
rem powrót do hotelu w okolicy Kyrenii i nocleg. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę 
po Cyprze Północnym, tzw. tureckiej części wy-
spy. Zwiedzimy Muzeum Wraku Żaglowca oraz 
potężny średniowieczny zamek w Kyrenii, a tak-
że odwiedzimy gotyckie opactwo pokoju w wio-
sce Bellapais - malowniczo położonej w paśmie 
Gór Pentadaktylos (pięciu palców). Opactwo jest 
jednym z najwspanialszych zabytków architektu-
ry gotyckiej na Bliskim Wschodzie. Po południu, 
przejazd do starożytnej Salaminy - najciekaw-
szego miejsca archeologicznego na Cyprze. Przez 
1000 lat Salamina była największym portem i za-
razem stolicą wyspy. Znajdziemy tu zachowane 
pozostałości starożytnego: teatru, amfiteatru, 
gimnazjonu i łaźni. Po zakończeniu zwiedzania 
przejazd do Famagusty, gdzie William Shakespe-
are umieścił akcję Otella. Można tu znaleźć praw-
dziwe perełki architektury gotyckiej, np. katedrę, 
którą zamieniono na meczet. W latach 60-tych 
XX w. Famagusta była popularnym kurortem 
nadmorskim, gdzie na wypoczynek na złotych, 
piaszczystych plażach przyjeżdżały np. sławy 
kina europejskiego i amerykańskiego. Obecnie 
Famagusta (ze względu na status polityczny) 
straciła swój dawny charakter i blask. Przejazd 
obok Varoshy „dzielnicy duchów” opuszczonej 
przez mieszkańców w  obawie przed inwazją 

wojsk tureckich. Obecnie teren chroniony jest 
przez żołnierzy tureckich i patrole ONZ. Zwiedzi-
my także kaplicę, w której znajdują się relikwie 
św. Barnaby - założyciela kościoła cypryjskiego. 
Wieczorem powrót do hotelu w okolicy Kyrenii. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodzienna wyprawa 
w okolice Paphos, wpisanego na Listę Dziedzic-
twa UNESCO. Po drodze zwiedzimy Chirokitię 
najstarszą odkrytą do tej pory osadę ludzką na 
Cyprze, która jest przykładem architektury epo-
ki neolitu. Krótka przerwa podczas, której zapro-
simy Państwa na kawę po cypryjsku- parzoną 
w specjalnym tygielku. Kolejnym punktem pro-
gramu będzie postój przy Skale Afrodyty (Petra 
Tou Ramiou) - miejscu, w którym mityczna Afro-
dyta wyłoniła się z piany morskiej. Możliwość 
zrobienia pamiątkowych zdjęć. Następnie zwie-
dzimy bardzo dobrze zachowane, słynne mozai-
ki, datowane na okres od III do V w. Na terenie 
wykopalisk archeologicznych znajduje się m.in. 
Dom Dionizosa, Dom Orfeusza oraz odeon. Zo-
baczymy także katakumby Agia Salomoni oraz 
odwiedzimy kościół Ayia Kyriaki, zbudowany 
ok. XI wieku na ruinach wczesno bizantyjskiej 
bazyliki, przy której znajduje się kolumna św. 
Pawła (przy kolumnie tej biczowano apostoła). 
Wieczorem powrót do hotelu w okolicy Kyrenii 
i nocleg. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na wy-
poczynek, kąpiele morskie i  słoneczne. Dla 
chętnych możliwość skorzystania z wycieczek 
lokalnych (za dodatkową opłatą): 

Paphos

CYPR

Słone
Jezioro

Kyrenia

Bellapais
Salamina
Famagusta

Monastyr
Kykkos

Nikitari

Kakopetria

Nikozja

Półwysep
Karpaz

Dipkarpaz

Ercan

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  
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Zamek Św. Hilariona - stanowił inspirację dla 
Walta Disney’a przy tworzeniu bajki „Królewna 
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Ta bizantyj-
sko-średniowieczna twierdza zlokalizowana jest 
na trzech poziomach, na malowniczym wzgórzu 
(na wysokości 732 m n.p.m.). Z jej komnat roz-
pościera się przepiękny widok na okolicę. Za-
mek stanowił m.in. letnią rezydencję dla rodziny 
królewskiej z frankońskiej dynastii de Lusignan 
(do zwiedzania wymagane wygodne obuwie). 
Cena ok. 37 EUR/os.
Morska Wyprawa - całodzienny rejs statkiem, 
relaks na pełnym morzu, z możliwością pły-
wania w krystalicznie czystej wodzie. Cena ok. 
35 EUR/os..
Lefkara & Larnaka - Dzień rozpoczniemy od 
wypraw do górskiej wioski Lefkara, znanej z tra-
dycji koronkarskich. Spacer po mieście, a także 
możliwość zakupu rękodzieła - tutejsze koronki 
wpisane są na listę dziedzictwa niematerialne-
go UNESCO. Następnie przejedziemy do lokalnej 
winiarni, gdzie skosztujemy cypryjskiego wina. 
Dalej podążymy do wioski Kiti, gdzie znajduje 
się XI-wieczny bizantyjski kościół Angeloktisti 
z mozaikami Dziewicy z Dzieciątkiem, przed-
stawionej w towarzystwie dwóch Archaniołów 
Michała i Gabriela. Na koniec zwiedzimy Larna-
kę. Rozpoczniemy od spaceru nadmorską pro-
menadą Drzew Palmowych. Zobaczymy słynny 
kamienny kościół Św. Łazarza, wybudowany 
w  IX w. na miejscu spoczynku Św. Łazarza - 
przyjaciela Jezusa i wieloletniego biskupa Kition 
(czyli dzisiejszej Larnaki). Cena ok. 60 EUR/os. 
Uwaga: przekraczamy Zieloną Linię, należy za-
brać dokument tożsamości (zaznaczamy, iż każ-
dorazowo należy okazać ten sam dokument).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd z hotelu i po-
dróż do zielonego serca Cypru - Gór Troodos. 

Wjeżdżając górskimi serpentynami, mijać bę-
dziemy niewielkie wioski oraz malowniczo poło-
żone bizantyjskie klasztory. Naszym pierwszym 
przystankiem będzie wioska Nikitari, gdzie znaj-
duje się kościół Asinou - zobaczymy tutaj jedne 
z  najlepiej zachowanych fresków, będących 
przykładem sztuki bizantyjskiej. Dalej zwiedzi-
my najbardziej znany, a zarazem najbogatszy 
klasztor na Cyprze - Monaster Kykkos. Ufundo-
wany w 1100 r. i poświęcony Dziewicy Marii, jest 
najświętszym i słynącym z cudów miejscem na 
wyspie. Następnie przejedziemy do wioski Ka-
kopetria, malowniczo ukrytej w górach. Spacer 
po wąskich, uroczych uliczkach, a następnie 
czas wolny na lunch - polecamy spróbować 
sera halloumi oraz pysznego meze! Późnym 
popołudniem powrót do hotelu w okolicy Ky-
renii i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz.: 12.00). Następnie transfery: 
• dla Klientów pozostających na dodatkowy 
tydzień pobytu - przejazd do wybranego ho-
telu w okolicach Kyrenii lub Famagusty i pobyt 
w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski,.
• dla Klientów powracających do Polski - trans-
fer na lotnisko w Ercanie i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie opro-
wadza po zwiedzanych obiektach muzealnych. 
Klienci podczas całego objazdu zakwaterowani 
są na północnej części wyspy i w dniach 2., 5., 
(opcjonalnie w dniu 6.), 7. imprezy przekraczają 
granicę z Cyprem Południowym. Formalności na 
przejściu granicznym zajmują każdorazowo ok. 
30-40 minut. 
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.
HOTELE
Pia Bella **** (lub podobny) - Kameralny hotel, 
prowadzony przez lokalną rodzinę, położony 
w malowniczym, dobrze utrzymanym ogrodzie. 
W bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne restau-
racje i bary, a nieopodal mieści się historyczny 
port w Kyrenii. Lotnisko w Ercan oddalone jest 
o ok. 45 km. Do dyspozycji gości: Recepcja, 
restauracja i  bar, basen zewnętrzny. Pokoje: 
2-osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami, klimatyzacją. Wyżywienie: śnia-
dania kontynentalne typu bufet; możliwość do-
płaty do pakietu 7 obiadokolacji (w pierwszym 
dniu suchy prowiant).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu na Cy-
prze Północnym w wybranym przez Państwa 
hotelu. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. 
Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym z Polski do Ercan i z Ercan 
do Polski (z międzylądowaniem technicznym 
w Antalyi), opłaty lotniskowe, przejazdy klima-
tyzowanym autokarem lub busem (w zależności 
od liczby uczestników), zakwaterowanie (7 roz-
poczętych dób hotelowych podczas objazdu lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych: 
objazd + pobyt), wyżywienie: podczas części 
objazdowej: 7 śniadań, a podczas części poby-
towej - jak w opisie hoteli, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskojęzycznego pilota, pro-
gram turystyczny j. w., ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodników lokalnych, Tour Guide System, 
napiwków - ok. 97 EUR/os. (płatne na miej-
scu), pakietu (7) obiadokolacji (dostępne do 
wykupienia poprzez system rezerwacyjny) oraz 
kosztów dodatkowych posiłków czy wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Turecka Republika Cypru Północnego nie jest 
uznawana przez Unię Europejską jako samo-
dzielne państwo. W związku z powyższym na 
jej terytorium brak jest opieki konsularnej nad 
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Naj-
bliższa placówka dyplomatyczna znajduje się 
na terenie Cypru Południowego: Ambasada RP 
w Nikozji (Nikozja, Kennedy Avenue 12/14, Offi-

ce 601, 1087 Tel. +35722753517, +35722668415). 
Rezydenci Biura Podróży Rainbow sprawują 
kompleksową opiekę na klientami wypoczywa-
jącymi na terytorium Cypru Północnego. Klienci 
są także standardowo ubezpieczeni przez To-
warzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. Loty 
realizowane są w następujący sposób: wylot 
z  lotniska w  Polsce do międzynarodowego 
lotniska w Antalyi w Turcji kontynentalnej, na-
stępnie z Antalyi do Ercanu jako wewnętrzny lot 
krajowy na terenie Turcji. Obecnie turyści, którzy 
chcą przemieszczać się pomiędzy terenami tzw. 
„Tureckiej Republiki Cypru Północnego” a tere-
nami Republiki Cypryjskiej muszą przekroczyć 
Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Są to 
m.in.: Yeslirmak, Bostanci, Mehetan, Beyarmu-
du, Akyar w okolicy Famagusty oraz przejście 
na Ledra Street w Nikozji - przejście tylko piesze 
na starówce. Przejście odbywa się na podsta-
wie ważnego paszportu lub dowodu osobiste-
go (zaznaczamy, iż w drodze powrotnej należy 
okazać ten sam dokument, który był okazywany 
uprzednio). Prosimy o zapoznanie się z komuni-
katem MSZ dotyczącym odwiedzanego kraju.

CENA OD

2299 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

Riverside Garden Resort 
****

od 1130 zł

Acapulco Resort 
*****

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Odnajdziemy bajeczne miej-
sce, gdzie Afrodyta wyłoniła się 
z morskiej piany. Poznamy Nikozję 
– jedyną na świecie stolicę, wciąż 
podzieloną murem. Nakarmimy 
dzikie osiołki, które pilnują drogi do 
cudownego źródełka św. Andrzeja. 
Do zobaczenia na Cyprze!

Maciej Paszek
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: CYB

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3470 4430

Maj od 2799 4230

Czerwiec od 2699 4699

Lipiec od 2799 4849

Sierpień od 2699 4849

Wrzesień od 2599 4349

Październik od 2299 4220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2630 

Dopłata za pok. 1 os. od 440 

Dopłata do obiadokolacji od 260 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Nowoczesny obiekt wybudowany w 2010 roku, mający kształtem 
przypominać biblijną Arkę Noego. Położony jest w miejscowości 
Bafra, w odległości ok. 30 km od Famagusty. Lotnisko Ercan znaj-
duje się w odległości ok. 65 km od hotelu. Najbliższa restauracja 
oraz sklepy znajdują się w promieniu około jednego kilometra, 
a do Famagusty dojechać można lokalną komunikacją.
Plaża
Hotel położony jest przy prywatnej, pięknej piaszczystej plaży. 
Plaża jest dobrze zagospodarowana, dodatkowo posiada pomost 

wchodzący do morza. Leżaki, parasole i ręczniki – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, winda, pralnia, mini 
market. Hotel posiada restaurację główną Flora, restauracje a’la 
carte Alabora (kuchnia śródziemnomorska) i Raki Meze (kuchnia 
turecka), kawiarnię, English Pub oraz kilka barów, w tym: lobby 
bar, bar przy basenie, Aqua Bar oraz bar na plaży. Goście mogą 
korzystać z basenów zewnętrznych i brodzika dla dzieci oraz 
basenu wewnętrznego i aqua parku z 4 zjeżdżalniami. Leżaki, 
parasole i ręczniki przy basenie – bezpłatne.

Pokoje
Hotel dysponuje ponad 600 pokojami położonymi w głównym, 
8-piętrowym budynku oraz kilku piętrowych budynkach bocz-
nych. Część kompleksu Holiday Village - wszystkie pokoje wy-
posażone są w TV-sat, telefon, klimatyzację, łazienkę (prysznic/
wanna, WC, suszarka do włosów), sejf oraz minibar (płatny do-
datkowo). Większość pokoi posiada balkon.
Łóżeczko dla niemowlęcia – dostępne bezpłatnie. Przy zakwa-
terowaniu pobierany jest depozyt w wysokości 125 EUR/pokój 
(blokda na karcie kredytowej bądź gotówka).
Wyżywienie
Ultra All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-11:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bu-
fetu w restauracji głównej. Ponadto lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Animacje prowadzone w ciągu dnia i wieczorami - gry i zabawy, 
muzyka oraz pokazy na żywo. Ponadto tenis ziemny (oświetlenie 
płatne dodatkowo), tenis stołowy, siatkówka, koszykówka oraz 
aqua park, a za opłatą bilard oraz piłkarzyki. Goście skorzystać 
mogą także z ofert hotelowego spa: sauny, łaźni parowej i siłowni 
oraz za dodatkową opłatą z zabiegów upiększających i masaży. 
Dla najmłodszych hotel posiada brodzik, plac zabaw oraz mini 
klub. Za dodatkową opłatą skorzystać można z usług opiekunki 
do dzieci.
Internet
Na ternie hotelowego lobby oraz w barach bezpłatny dostęp do 
internetu WiFi. Ponadto za dodatkową opłatą dostęp do WiFi 
w pokojach.
www.noahsark.com.tr

Położenie
Rozległy kompleks wypoczynkowy położony, w malowniczym, 
egzotycznym ogrodzie, w niewielkiej miejscowości Alsancak - 
ok. 12 km od centrum Kyrenii (raz dziennie kursuje płatny bus 
hotelowy). Lotnisko w Ercan oddalone jest o ok. 45 km.
Plaża
Obiekt oddalony od piaszczystej plaży o ok. 5 km (dojazd bez-
płatnym busem hotelowym kilka razy dziennie). Leżaki i parasole 
na plaży - bezpłatne (brak ręczników plażowych).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilkunastu willi oraz budynku głównego, kom-
pleksowo wyremontowanego w 2013 r.
Recepcja 24 - godz., sejf w recepcji (za dodatkową opłatą), punkt 
wymiany walut, mini market, pralnia. Hotel posiada restaurację 
główną, bar w budynku głównym, bar przy basenie oraz (płatne 
dodatkowo) restaurację a’la carte. Goście mogą korzystać z 3 roz-
ległych basenów zewnętrznych, brodzika dla dzieci (wydzielone-
go z jednego z basenów głównych) oraz mini aquaparku (4 zjeż-
dżalnie), otoczonych tarasem słonecznym. Leżaki i parasole przy 

basenach - bezpłatne (ręczniki kąpielowe dostępne w recepcji 
- depozyt 5 EUR.).
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 200 pokojami. Wygodnie urządzone 
pokoje standardowe, mieszczące się w willach (możliwość do-
stawki dla osoby dorosłej lub dwójki dzieci - rozkładana sofa lub 
łóżko). Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), telefon, mini bar (płatny), zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
oraz balkon lub taras. Łóżeczko dla niemowląt bezpłatnie - wy-
magane wcześniejsze zgłoszenie.
Wyżywienie
Soft All Inclusive obejmujące: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(12:00-14:00) oraz kolacje (20:00-22:00) serwowane w restau-
racji głównej w formie bufetu. W niskim sezonie lunche mogą 
być podawane a la carte - wybór z menu. W ciągu dnia dostępne 
są lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-22:00) 
w wyznaczonym barze (w restauracji a’la carte). Program nie 
obejmuje świeżo wyciskanych soków, importowanych alkoholi, 
lodów, niektórych typów kawy.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: korty tenisowe (oświetlenie i sprzęt 
płatne dodatkowo), siatkówka i koszykówka (opłata za piłkę) 
oraz aquapark, a za dopłatą: zabiegi na ciało w spa, sauna oraz 
masaże. Dla dzieci - brodzik, mini aquapark oraz plac zabaw.
Internet
Bezpłątne WiFi dostępne w restauracjach a’la carte. Na terenie 
lobby oraz w pokojach można dokupić internet - płatny (ok. 20€ 
za tydzień).
www.riversideholidayvillage.com

Noah’s Ark – Bafra 
Przestronny i nowoczesny kompleks hotelowy o imponującej architekturze w kształcie arki. Bogaty program animacyjny, doskonała 
kuchnia oraz fantastyczna plaża - szczególnie polecany wymagającym Gościom!

Riverside Garden Resort – Kyrenia 
Wakacyjna wioska z dobrze zagospodarowanym ogrodem oraz wygodnym programem All Inclusive Soft. Szczególnie polecana osobom 
ceniącym spokojny wypoczynek, a także rodzinom wypoczywającym z dziećmi.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Imponujący, przestronny kompleks hotelowy, otoczony zadba-
nym ogrodem, mieszczący się w malowniczej zatoczce. Centrum 
Kyrenii, skupiające liczne restauracje i sklepy oddalone jest o ok. 
10 km (kilka razy dziennie kursują busy hotelowe, za opłatą ok. 
5 TRY/w jedną stronę).
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy rozległej, prywatnej, piaszczystej 
plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe (wydawane na pod-
stawie karty) na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości 
Kompleks hotelowy, składający się z 3 budynków głównych oraz 
bungalowów. Recepcja 24h., windy, mini market, kasyno. Hotel po-
siada kilka restauracji: główną Sunset oraz a’la carte: Sea Side oraz 
Aqua (bar&snacks), a także kilka barów. Goście hotelowi mogą ko-
rzystać z dużego basenu zewnętrznego oraz nowego basenu zloka-
lizowanego przy plaży Infinity (dla dorosłych), a także aquaparku. 
Pokoje
Kompleks hotelowy dysponuje ponad 800 pokojami, mieszczący-
mi się w budynkach głównych oraz bungalowach. Standardowe 

pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 
2 dostawek dla dzieci), wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf, mini bar (do-
datkowo płatny) oraz balkon (tylko pokoje w budynku głównym). 
Pokoje mieszczące się w bungalowach oferują skromniejsze wypo-
sażenie, bez tarasu czy balkonu (porównywalne do standardu ****).
Wyżywienie
Soft All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie 
bufetu w restauracji głównej Sunset. Dodatkowo lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonym barze 
na terenie hotelu (10:00-24:00). Formuła All Inclusive Soft nie 
obejmuje: mini baru, napoi importowanych, napoi butelkowa-
nych, świeżo wyciskanych soków, herbat ziołowych, kawy po 
turecku i kaw smakowych oraz przekąsek.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych (gry i zabawy, zawody, np. rzut-
ki, water polo), pokazy wieczorne: muzyka na żywo, show. Od 
połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami 
w języku polskim. Bezpłatnie dostępne są siłownia, fitness, rzutki, 
boisko wielofunkcyjne, aqua park oraz kort tenisowy (oświetlenie 
płatne dodatkowo). Dla najmłodszych gości przygotowano bro-
dzik, mini klub, plac zabaw.
Internet
Na terenie całego terenu hotelu oraz w budynkach głównych 
jest ogólnodostępne WiFi. Brak możliwości wykupienia interne-
tu w bungalowach.
www.acapulco.com.tr

Położenie
Nowoczesny, mieszczący się na zadbanym terenie kompleks hote-
lowy, położony jest w północnej części Famagusty, ok. 10 km od jej 
centrum, w którym dostępnych jest wiele restauracji, sklepów i ba-
rów. Międzynarodowe lotnisko w Ercan oddalone jest o ok. 50 km.
Plaża
Obiekt usytuowany tuż przy prywatnej, dość wąskiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, kasyno, mini market, 

sklep z biżuterią, windy, usługi concierge. Goście mogą korzystać 
z restauracji głównej oraz 3 barów: lobby baru, baru przy basenie, 
na plaży i przy aquaparku. Hotel posiada dwa baseny zewnętrzne, 
basen wewnętrzny oraz brodzik dla najmłodszych gości otoczony 
rozległym tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki ką-
pielowe przy basenach - bezpłatne. Na terenie hotelu dostępny 
jest aquapark (kilka dużych zjeżdżalni).
Pokoje
Hotel oferuje ponad 500 standardowych, komfortowych pokoi 
(w trzech budynkach głównych lub bungalowach). Standardowe 

pokoje 2-osobowe mają ok 25m2 (możliwość 1 dostawki dla oso-
by dorosłej lub 2 dla dzieci; niemowlęta są liczone do obłożenia 
pokoju!!!), wyposażone w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzację, telefon, TV-sat, mini-bar (za opłatą), sejf 
oraz balkon. Większość pokoi posiada boczny widok na morze.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w restauracji 
głównej Seluck w formie bufetu (kuchnia cypryjska i międzyna-
rodowa). Dodatkowo: późne śniadanie (10:00-11:00), przekąski 
i  lody (12:00-16:00), podwieczorek (17:00-18:00) oraz późne 
przekąski (23:00-02:00) serwowane w wyznaczonych barach lub 
restauracji. Dostępne są także lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe w wybranych barach i restuaracjach na terenie hotelu 
w godzinach 08:00-02:00. Ultra All Inclusive nie obejmuje: mini 
baru, szampana, świeżo wyciskanych soków, napojów butelko-
wanych, posiłków w restauracjach a’la carte oraz room service’u.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny, zarówno w ciągu dnia (tenis stoło-
wy, fitness, gry i zabawy), jak i wieczorem (lokalne show, muzyka 
na żywo). Od połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB 
z animacjami w języku polskim. Dodatkowo: tenis (oświetlenie 
kortu i sprzęt - płatne dodatkowo), tenis stołowy, boisko do siat-
kówki plażowej oraz koszykówki, rzutki, aerobik, szachy, sauna, 
jacuzzi, łaźnia turecka, siłownia, a za opłatą: bilard, masaże, spor-
ty wodne. Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, animacje w ramach 
mini klubu, a za opłatą - opiekunka do dzieci.
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
www.salamisbayconti.com

Acapulco Resort – Kyrenia 
Jeden z najlepszych hoteli w północnej części Cypru - wysoki standard, malownicze położenie oraz bogactwo animacji zapewnią wspaniały 
wakacje! Pokoje w budynkach głównych polecamy osobom szukającym wypoczynku w komfortowych wnętrzach hotelowych, natomiast 
Goście stawiający na bardziej swobodną atmosferę będą zadowoleni z wyboru atrakcyjniejszych cenowo pokoi w bungalowach.

Salamis Bay Conti – Famagusta 
Bardzo dobrej klasy hotel, świadczący usługi na najwyższym poziomie, z bogatą ofertą All Inclusive. Ze względu na atrakcyjny program 
animacyjny oraz rozbudowaną ofertę sportową, w tym aquapark, a także zajęcia prowadzone w ramach Figloklubu będzie znakomitym 
wyborem dla rodzin z dziećmi!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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W programie: stolica na styku dwóch kultur - Stambuł • Błękitny Meczet • imponująca Hagia Sophia i pałac Topkapi • fascynująca Kapadocja 
- zapierający dech w piersiach lot balonem (fakultatywnie) • legendarna Troja • antyczny Pergamon i Efez • Bawełniana Twierdza - Pamukkale 
i termalne źródła
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Riwierze Tureckiej

Turcja – Smak Orientu

 Dzień 1  Wyloty z Polski. Zbiórka przy sta-
nowisku odpraw Rainbow na poszczególnych 
lotniskach na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na www.R.pl/rozklady. Wylot do Antalyi. Po 
przylocie transfer do hotelu w Antalyi, spotkanie 
z pilotem. Czas wolny. Klienci przylatujący póź-
nym wieczorem nie mają w tym dniu obiado-
kolacji, w zamian otrzymają prowiant w postaci 
pakietów. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Pamukkale, ze względu na kolor 

zwanego Bawełnianą Twierdzą. To niezwykła ka-
skada białych, wapiennych tarasów i naturalnych 
basenów, napełnionych wodą z gorących źródeł. 
Następnie spacer po ruinach Hierapolis - antycz-
nego uzdrowiska lub możliwość kąpieli w base-
nie Kleopatry (płatne dodatkowo ok. 100 TL). 
Po południu przejazd do Efezu i zwiedzanie ruin 
jednego z najlepiej zachowanych miast antycz-
nych na świecie: wspaniała Droga Arkadyjska, 
imponujący teatr oraz fontanna Trajana. Następ-
nie przejazd do Meryemana, gdzie zobaczymy 
dom, w którym zgodnie z  tradycją mieszkała 

Stambu∏

Konya

Pergamon

KAPADOCJA

Pamukkale

Goreme
Efez

Ankara
TURCJA

Grecja

Antalya

Kaymakli

Canakkale
Troja

Kusadasi

      –› Wyloty z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
dni

lub
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Maria - matka Chrystusa. Obiadokolacja i nocleg 
w ok. Selcuk lub ok. Kusadasi. (Trasa ok. 650 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Pergamonu, gdzie zwiedzać będziemy m.in.: 
wspaniały akropol, teatr oraz świątynię Traja-
na. Po południu przejazd do starożytnej Troi. 
Miasto odkrył w XIX w. archeolog-amator Hen-
ryk Schliemann, kierując się opisem z „Iliady” 
Homera. Zobaczymy teren wykopalisk, gdzie 
archeolodzy doliczyli się dziewięciu warstw - 
miast i do dziś toczą spory o to, które z nich jest 
Troją „homerycką”. Dodatkową atrakcją będzie 
możliwość zobaczenia repliki słynnego konia 
trojańskiego (która „zagrała” w filmie „Troja”) 
w miejscowości Canakkale. Obiadokolacja i noc-
leg w ok. Canakkale. (Trasa ok. 540 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Stambułu. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 
rzymskiego Hipodromu, który mógł pomieścić 
100 tys. widzów i gdzie odbywały się wyścigi 
kwadryg oraz antyczne przedstawienia. Po pier-
wotnym Hipodromie pozostały dzisiaj: kolumna 
Konstantyna, kolumna wężowa i egipski obelisk. 
Następnie zobaczymy Błękitny Meczet - z 6 mi-
naretami i 260 witrażami. Kolejnym punktem 
zwiedzania będzie meczet Hagia Sophia - bizan-
tyjski kościół ufundowany przez cesarza Justynia-
na I Wielkiego oraz kompleks pałacowy Topkapi, 
który od XV do XIX w. był siedzibą sułtanów. 
Klienci, którzy rozpoczynają objazd w sobotę, 
zamiast Pałacu Topkapi (który jest zamknięty 
we wtorki) będą zwiedzać Pałac Dolmabahce, 
zbudowany w XIX w. przez sułtana Abdulmecida 
I. Pałac miał za zadanie złożyć świadectwo ciągłej 
potęgi Imperium Osmańskiego, został zaprojek-
towany i zbudowany w stylu zachodnioeuropej-
skim, a  jako wzorce posłużyły francuski Luwr 
i  angielski Pałac Buckingham. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Stambule. Dla chętnych rejs 
statkiem po cieśninie Bosfor (płatny dodatkowo 
ok. 24 EUR/os.). (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w kierunku Kapadocji. Po drodze planowane 
są postoje na zrobienie zdjęć, a  w  Ankarze 
zwiedzanie Mauzoleum Ataturka. Przejazd na 
obiadokolację i  nocleg do hotelu na terenie 
Kapadocji. Dla odprężenia proponujemy wizytę 
w prawdziwej łaźni tureckiej, gdzie po zabiegach 
w pianie i masażu zrelaksujemy się po ciężkim 
dniu (płatne dodatkowo ok. 26 EUR/os.). (Trasa 
ok. 900 km).
 Dzień 6  Przed śniadaniem dla chętnych 
możliwość lotu balonem nad Kapadocją (płatne 
dodatkowo ok. 215 EUR/os., na potwierdzenie). 
Po śniadaniu zwiedzanie niesamowitych for-
macji skalnych, podziemnych miast i kościołów, 
z których słynie Kapadocja. Zobaczymy zespół 

świątyń w  skansenie Goreme (wpisanych 
na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO), 
zwiedzimy kompleks Pasabagi, gdzie mnisi 
żyli w  odosobnieniu w  celach wydrążonych 
w  skałach. Następnie przerwa na zrobienie 
zdjęć przy naturalnej „twierdzy” z wulkanicz-
nego tufu w Uchisar, spod stóp której rozciąga 
się imponujący widok na niezwykłe formacje 
skalne w okolicy. Po południu wizyta w pod-
ziemnym mieście Kaymakli, zbudowanym na 
ośmiu różnych poziomach, zamieszki-
wanym niegdyś przez ok. 10 tys. 
wczesnych chrześcijan, którzy 
mimo niekorzystnych wa-
runków, zdołali zbudować 
znakomicie zorganizo-
wane podziemne miasto. 
Będzie też czas na zakupy 
oryginalnej biżuterii z ony-
ksu, wyrobów skórzanych 
oraz tureckich słodkości. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację. 
Po obiadokolacji dla chętnych wieczór 
turecki (płatny dodatkowo ok. 28 EUR/os.) i/lub 
pokaz wirujących derwiszy (płatny dodatkowo 
ok. 15 EUR/os.). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Rano, dla chętnych offroad jeepa-
mi w Kapadocji o wschodzie słońca (cena ok. 
60 EUR/os.) Po śniadaniu przejazd w kierunku 
południowym przez fascynujący teren Kapa-
docji do Konyi - „ojczyzny Mevlany” - założy-
ciela zakonu tańczących derwiszy. Zwiedzanie 
Mevlana Tekkesi, czyli kompleksu budynków 
należących do zakonu tych islamskich mistyków, 
którzy dążą do zjednoczenia z Bogiem poprzez 
ekstatyczny taniec. Następnie przejazd do An-
talyi. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Następnie transfery: - dla Klientów 
pozostających na drugi tydzień wypoczynku - 
przejazd do wybranego hotelu na Riwierze Tu-
reckiej, pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do 
Polski. - dla Klientów powracających do Polski 
transfer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** - skromne, położone zwykle poza 
centrami miast - (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Antalya - 2, Selcuk/ Kusadasi - 1, Cana-
kkale - 1, Stambuł - 1, Kapadocja - 2). Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z  klimatyzacją (hotele w  Kapadocji bez kli-
matyzacji) i  łazienkami. Do dyspozycji gości: 
restauracja i bar. Wyżywienie: śniadania konty-
nentalne typu bufet oraz obiadokolacje (bufet 

lub zestawy serwowane do stolików). Napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Kategoria 
lokalna: ***. 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Riwierze Tureckiej. Opisy hoteli w katalogu 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-

lotem czarterowym, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych 

dób hotelowych lub za do-
płatą 14 rozpoczętych dób 

hotelowych), transfery kli-
matyzowanym autokarem 
lub busem, wyżywienie: 
podczas części objazdowej 

- śniadania i obiadokolacje 
lub lunche wg programu, 

podczas części pobytowej - 
jak w opisie hoteli, program tu-

rystyczny j.w., opiekę polskiego pilota 
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków, 
usług lokalnego przewodnika, opłat rezerwacyj-
nych do zwiedzanych obiektów, obsługi grupy 
w systemie TGS. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie ok. 164 EUR/os. (płatny pilo-
towi jako pakiet), nie obejmuje dodatkowych 
posiłków (7-10 EUR/1 posiłek) i napoi, innych 
wydatków osobistych oraz wizy tureckiej.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-

dane zostały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy tureckiej przez 
obywateli Polski niezbędny jest paszport ważny 
co najmniej 150 dni od daty wjazdu do Turcji.
Obywatele Polski są zwolnieni z obowiązku wi-
zowego w celu turystycznym do 90 dni w ciągu 
180 dni od daty pierwszego wjazdu.
Uwaga! Posiadaczy paszportów tymczaso-
wych mogą obowiązywać inne warunki wjaz-
dowe. 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.
Powyższe warunki podane zostały na dzień 
25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Waluty. Uprzejmie informujemy że od dnia 
26.04.2019 w Turcji nie są honorowane bank-
noty o nominale 500 EUR. W związku z tym nie 
będzie możliwości opłacania pakietów płatnych 
pilotowi oraz wycieczek lokalnych banknotami 
o tym nominale.

CENA OD

1899 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

Aquaworld Belek By MP 
Hotels *****

od 849 zł

Starlight Resort Hotel 
*****

od 1649 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1920 3470

Maj od 1899 3499

Czerwiec od 1899 3699

Lipiec od 2030 3799

Sierpień od 2030 3749

Wrzesień od 2030 3699

Październik od 1899 3470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1620 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Kod imprezy: TRT

Turcja to wspaniały kraj, będący bra-
mą do świata orientu, pełnego aro-
matycznych przypraw na lokalnych 
bazarach, mistycznego nawoływania 
muezina z meczetu i wielu mitów 
ukrytych w zagadkowych ruinach. 
To dzika przyroda, bezkresne 
przestrzenie i życzliwi ludzie których 
spotykamy na każdym kroku. Zapra-
szam do świata orientu, do którego 
z chęcią będziecie wracać… 

Robert Kuchar
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Turcja Riwiera Turecka Hotele na Riwierze Tureckiej do imprezy TRT

Położenie
Hotel położony w sąsiedztwie bujnego lasu, ok. 3,5 km od kurortu 
turystycznego Avsallar z szerokim wyborem sklepów. Do Alanyi 
ok. 27 km, do lotniska w Antalyi ok. 100 km. Hotel wyremonto-
wany w 2016 roku.
Plaża
Piaszczysta plaża zlokalizowana jest bezpośrednio przy hotelu 
(zejście po schodach), do dyspozycji gości także tarasy słoneczne 
przy plaży. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie, ręczniki kąpie-
lowe za dodatkową opłatą (ok. 10 EUR/ręcznik).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, 3 bary (lobby, przy 
basenie, na plaży), basen (leżaki i parasole przy basenie dostępne 
bezpłatnie, ręczniki kąpielowe za dodatkową opłatą), brodzik dla 
dzieci. Płatne dodatkowo: szisza, pralnia, sklep, fryzjer, fotograf, 
wypożyczalnia samochodów, lekarz.
Pokoje
Hotel dysponuje 142 pokojami o różnym standardzie. Pokoje 
standardowe (pow. ok. 20m2) dla max. 3 osób dorosłych lub 
dwóch dorosłych i dziecka, wyposażone są w łazienkę (wanna lub 

prysznic, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimaty-
zację, telefon, TV-Sat., sejf (dodatkowo płatny ok. 2 EUR/dzień), 
minibar (bezpłatnie butelka wody dziennie). W ofercie dostępne 
także pokoje standardowe z widokiem na morze (pow. ok. 17 m2) 
dla max. 3 osób dorosłych lub dwóch dorosłych i dziecka oraz 
pokoje typu Family Suite składające się z sypialni i części dziennej 
(pow. ok. 28m2) dla max. 3 osób dorosłych i dziecka na dostawce.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głów-
nej. Ponadto przekąski w barze na plaży (11:30 – 15:30) oraz nocne 
posiłki w restauracji głównej (24:00-01:00). Napoje bezalkoho-
lowe i lokalne alkohole dostępne w barze w lobby (10:00-18:00), 
barze przy basenie (10:00-23:00) i barze na plaży (10:00-17:00). 
Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, szampan, alkohole 
importowane, napoje butelkowane, kawa po turecku, lody.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje dzienne i wieczorne animacje w wersji soft 
dla dzieci i dorosłych. Ponadto: Zabawy przy basenie, aerobic 
w wodzie, rzutki, sauna, hammam, centrum fitness, TV room, 
Miniklub dla dzieci w wieku 4-10 lat (w godz. 10:00-12:00 oraz 
14:00-17:00). Dodatkowo płatne: skutery wodne, parasailing, 
narty wodne, rowery wodny, klub nurkowy, Centrum SPA
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w częściach ogólno-
dostępnych hotelu.
www.miarosaincekumwest.com

Położenie
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej 
plaży w otoczeniu pięknego naturalnego ogrodu. Centrum miasta 
Alanya oddalone ok. 6 km. Do lotniska w Antalyi ok. 140 km.
Plaża
Prywatna plaża piaszczysto-żwirkowa o długości 550 m znajduje 
się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniku dostępne 
są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 4 restauracje: Główna Madera serwująca 

dania w formie bogatego bufetu oraz restauracje ala carte: wło-
ska (bezpłatna raz na pobyt, wymagana rezerwacja), oraz płatne 
dodatkowo: Sunset, Viande (grill i BBQ). 5 barów: przy basenie, 
w lobby, przy plaży oraz Coco (bar na plaży; za dodatkową opła-
tą); 2 odkryte baseny (leżaki, parasole i ręczniki są bezpłatne), 2 
baseny dla dzieci. 
Pokoje
Hotel posiada 350 przestronnych, komfortowo zaprojektowanych 
pokoi (kompletnie odnowionych w 2012 r.) z widokiem na morze. 
Obiekt oferuje 6 typów pokoi: Pokoje standardowe typu bunga-

low (pow. ok. 28 m2) dla max. 3 osób (z możliwością dostawki 
w postaci łóżka składanego) - wyposażone w łazienkę z pryszni-
cem, suszarkę do włosów, zestaw kosmetyków, szlafrok, kapcie, 
centralnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-Sat., minibar (kon-
sumpcja płatna dodatkowo), zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
sejf, balkon lub taras. Pokoje typu superior (pow. ok. 34 m2) dla 
max. 3 osób (z możliwością dostawki w postaci łóżka składanego) 
– wyposażone w łazienkę z wanną, suszarkę do włosów, zestaw 
kosmetyków, szlafrok, kapcie, centralnie sterowaną klimatyzację, 
telefon, TV-Sat., minibar (konsumpcja płatna dodatkowo), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, sejf, balkon lub taras. 
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
Wyżywienie
Formuła All inclusive: posiłki w formie bufetu – śniadanie, późne 
śniadanie, lunch, obiadokolacja w głównej restauracji; przeką-
ski – w barze przy plaży oraz przy basenie, tradycyjny turecki 
przysmak gözleme w barze na plaży i w barze przy basenie, kawa 
w barze przy basenie, bufet dla dzieci w głównej restauracji, noc-
ny bufet z zupami. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane są w godzinach 10:0-24:00. Konsumpcja po 24:00 
płatna dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje program animacyjny w ciągu dnia i wieczorami: 
dzienne (m.in. aerobik, siatkówka plażowa, minigolf, tenis stoło-
wy, boccia) oraz wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych (m.in. 
dyskoteka); łaźnia parowa, hamman. Za dodatkową opłatą: 
sporty wodne oraz zabiegi w centrum SPA „La Brise”, masaż. 
Dla dzieci – miniklub (4-12 lat), plac zabaw.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.labranda.com

Przytulny hotel którego największą zaletą jest położenie na wzniesieniu, dzięki czemu oko cieszyć będą niezapomniane widoki. Hotel 
chwalony za czystość i miłą atmosferę. Polecamy gościom pragnącym odpocząć w spokoju wśród zieleni.

Miarosa Incekum West Resort – Avsallar 

Otoczenie pięknych ogrodów, plaża na wyciągnięcie ręki, smaczna kuchnia jak i rozrywka na żywo sprawią, że Labranda Alantur Hotel będzie 
idealnym miejscem dla tych, którzy szukają relaksującego, ale także aktywnego wypoczynku. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi.

LABRANDA Alantur Resort – Alanya 
Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Hotel położony w Kizilagac, na bardzo dużym terenie w za-
dbanym ogrodzie. Wraz z siostrzanych hotelem Sunrise Resort 
Hotel tworzy jeden kompleks hotelowy. Do Manavgat ok. 8 km, 
do antycznego Side ok. 10 km. Do lotniska w Antalyi ok. 75 km 
(transfer ok. 90min).
Plaża
Hotel położony przy szerokiej, pięknej, piaszczystej plaży z drob-
nym żwirkiem. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, restauracja tylko dla doro-
słych, 12 restauracji ala carte: restauracja śródziemnomorska do-
stępna raz na pobyt wymagana rezerwacja, pozostałe 11 restau-
racji ala carte – płatne dodatkowo. 8 barów, bary z przekąskami. 
3 baseny, aquapark z 11 zjeżdżalniami, basen dla osób pow. 16 
roku życia, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.
Pokoje
W hotelu znajduje się 811 pokoi zlokalizowanych w budynku głów-
nym i 18 budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe w budynku 

głównym elegancko urządzone (ok. 41 m2) dla max. 3 os. doro-
słych (dostawki w formie normalnego łóżka lub/i sofy). Wyposa-
żone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów, 
centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, 
uzupełniany minibar, serwis do przygotowania kawy i herbaty, 
balkon. Pokoje w domkach w ogrodzie: club superior (28-31 m2) 
dla max 3 os. Pozostałe pokoje opisane na R.pl
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, późne śniadanie, lunch, obiado-
kolacja, nocne przekąski (nocny bufet, bardzo szeroki wybór 
przekąsek w ciągu dnia, lody, placki gözleme, stoisko z owoca-
mi. Napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe oraz część im-
portowanych dostępne 24 h w wybranym barze, w pozostałych 
barach w godzinach otwarcia, świeżo wyciskane soki serwowane 
do śniadania. 
Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy ba-
senie i w ogrodzie m.in.: aerobik, step, łucznictwo, rzutki, wodne 
polo, muzyka na żywo, wieczorne show. Ponadto: siatkówka pla-
żowa, 30 kortów tenisowych, sauna, łaźnia turecka, tenis stołowy, 
rzutki, dyskoteka, kajaki. Płatne dodatkowo: centrum SPA, sporty 
wodne na plaży, bilard, centrum gier, mini golf, kręgle, squash, 
koszykówka, ścianka wspinaczkowa, jazda konna. Dla dzieci: mini 
klub, program animacyjny, 6 x w tygodniu figloklub z polskim 
animatorem, plac zabaw.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.starlight.com.tr

Położenie
Hotel położony w turystycznym regionie Kizlot, ok. 20 km od 
Side. ok. 15 km od Manavgat, ok. 95 km od lotniska w Antalyi.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu dostępna szeroka, piaszczysto-żwiro-
wa plaża. Leżaki, parasole, ręczniki plażowe i materace na plaży 
dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, windy, przestronne lobby, restauracja główna, 
dwie restauracje a’la carte: Sultan oferująca kuchnię turecką 

oraz Baia specjalizująca się w daniach kuchni włoskiej (wyma-
gana wcześniejsza rezerwacja, opłata 5 EUR/os.), bar w lobby 
(10:00-24:00), bar przy basenie czynny 24h, bar z przekąskami 
(10:00-17:00). W hotelu znajduje się rozległy basen o nieregu-
larnym kształcie z 6 zjeżdżalniami oraz brodzik dla dzieci z małą 
zjeżdżalnią, dodatkowo dostępny basen wewnętrzny. Bezpłatne 
leżaki, ręczniki i parasole przy basenie. Ponadto za dodatkową 
opłatą: butiki, supermarket, fotograf, lekarz oraz fryzjer.
Pokoje
W hotelu znajdują się 347 komfortowo urządzone pokoje. Pokoje 

standardowe o powierzchni ok. 30m2 dla max. 3 osób wyposażo-
ne są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów, 
centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (2 EUR/
dzień) i minibar dostępny bezpłatnie. Dostępne również pokoje 
z częściowym widokiem na morze oraz z całkowitym widokiem na 
morze – pokoje wyposażone są jak pokoje standardowe. Pokoje 
rodzinne dwupomieszczeniowe o powierzchni ok. 55m2 dla max. 
5 osób wyposażone jak pokoje standardowe.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30), obia-
dokolacja (18:30-21:00). Przekąski w barze przy basenie oraz 
przy plaży (12:00-15:30), ciastka, kawa, herbata: w hotelu (10:00-
22:00), placki Gozleme (11:00-16:00), przerwa kawowa w barze 
z przekąskami (16:00-17:00), lody (12:30-14:30; 18:30-21:00). 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne w godzinach 
(10:00-24:00) w różnych barach w zależności od godzin otwarcia. 
All Inclusive nie obejmuje soków ze świeżo wyciskanych owoców, 
kawy po turecku.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny: zabawy w wodzie, 
aerobik, muzyka na żywo, wieczorne show. Siatkówka plażowa, 
rzutki, tenis stołowy, water polo. Dodatkowo dostępna sauna, 
centrum fitness, łaźnia turecka, biblioteka. Dla dzieci dostępny 
mini klub (4-12 lat) i plac zabaw. Za dodatkową opłatą: centrum 
SPA, masaże oraz sporty wodne na plaży.
Internet
Internet Wi-Fi na terenie hotelu dostępny bezpłatnie.
www.sultanofdreams.com

Starlight Resort Hotel – Kizilagac 
Luksusowy nowoczesny hotel położony na dużym zadbanym terenie, który polecamy dla szczególnie wymagających Klientów. Największą 
zaletą hotelu są eleganckie pokoje, niezwykle bogata formuła Ultra All Inclusive i bardzo szeroki wybór typów pokoi co pozwoli dopasować 
ofertę dla każdego Klienta. Część opisanej infrastruktury dostępna w siostrzanym hotelu Sunrise Resort hotel położonym na wspólnym terenie.

Bardzo dobrej klasy hotel, którego głównymi zaletami jest nowoczesny design, wyśmienita kuchnia oraz bogaty program animacyjny dla 
dorosłych oraz dzieci. Ładnie zagospodarowany teren hotelowy i przyjemna obsługa sprawia, że jest to świetny wybór na rodzinny wyjazd.

Sultan of Dreams – Kizlot 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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W programie: stolica na styku dwóch kultur - Stambuł • Błękitny Meczet • imponująca Hagia Sophia i Pałac Topkapi • fascynująca Kapadocja 

• legendarna Troja • antyczny Pergamon i Efez • Bawełniana Twierdza - Pamukkale i termalne źródła
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o pobyt w hotelu: w okolicy Bodrum, Didim lub Kusadasi

Turcja – Sułtańskie rarytasy 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.Wylot do 
Bodrum. Po przylocie transfer do hotelu w ok. 
Milas i spotkanie z pilotem. Czas wolny. Klien-
ci przylatujący późnym wieczorem nie mają 
w tym dniu obiadokolacji, w zamian otrzymają 
prowiant w postaci pakietów. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Efezu, zwiedzimy ruiny jednego 
z najlepiej zachowanych miast antycznych na 
świecie: wspaniała Droga Arkadyjska, impo-
nujący teatr oraz fontanna Trajana. Następnie 
przejazd do Meryemana, gdzie zobaczymy dom, 
w którym zgodnie z tradycją mieszkała Maria - 
matka Chrystusa. Przejazd do Pamukkale, ze 
względu na kolor zwanego Bawełnianą Twier-
dzą. To niezwykła kaskada białych, wapiennych 
tarasów i naturalnych basenów, napełnionych 
wodą z gorących źródeł. Następnie dla chęt-

nych spacer po ruinach Hierapolis - antycznego 
uzdrowiska lub możliwość kąpieli w basenie 
Kleopatry (płatne dodatkowo ok. 100 TL). Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu w ok. Pamukkale. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w kierunku Konyi - „ojczyzny Mevlany” - zało-
życiela zakonu tańczących derwiszy. Zwiedza-
nie Mevlana Tekkesi, czyli kompleksu budynków 
należących do zakonu tych islamskich mistyków, 
którzy dążą do zjednoczenia z Bogiem poprzez 
ekstatyczny taniec. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg do hotelu na terenie Kapadocji. Dla 
odprężenia proponujemy wizytę w prawdziwej 
łaźni tureckiej, gdzie po zabiegach w pianie oraz 
masażu zrelaksujemy się po ciężkim dniu (płatne 
dodatkowo ok. 26 EUR/os.). (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 4  Przed śniadaniem dla chętnych 
możliwość lotu balonem nad Kapadocją (płatne 
dodatkowo ok. 215 EUR/os., na potwierdzenie) 
lub przejażdżka jeepami w Kapadocji o wscho-

dzie słońca (płatne dodatkowo ok. 60 EUR/
os.). Po śniadaniu zwiedzanie niesamowitych 
formacji skalnych, podziemnych miast i kościo-
łów, z których słynie Kapadocja. Zobaczymy ze-
spół świątyń w skansenie Goreme (wpisanych 
na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO), 
zwiedzimy kompleks Pasabagi, gdzie mnisi żyli 
w odosobnieniu w celach wydrążonych w ska-
łach. Następnie przerwa na zrobienie zdjęć 
przy naturalnej „twierdzy” z  wulkanicznego 
tufu w Uchisar, spod stóp której rozciąga się 
imponujący widok na niezwykłe formacje skal-
ne w okolicy. Po południu wizyta w podziem-
nym mieście Kaymakli, zbudowanym na ośmiu 
różnych poziomach, zamieszkiwanym niegdyś 
przez ok. 10 tys. wczesnych chrześcijan, którzy 
mimo niekorzystnych warunków, zdołali zbu-
dować znakomicie zorganizowane podziemne 
miasto. Będzie także czas na zakupy oryginal-
nej biżuterii z  onyksu, wyrobów skórzanych 
oraz tureckich słodkości. Powrót do hotelu na 

obiadokolację. Po kolacji dla chętnych wieczór 
turecki (płatny dodatkowo ok. 28 EUR/os.) i/lub 
pokaz wirujących derwiszy (płatny dodatkowo 
ok. 15 EUR/os.). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w kierunku Stambułu. Po drodze planowane 
są postoje na zrobienie zdjęć, a  w  Ankarze 
zwiedzanie Mauzoleum Ataturka. Przyjazd do 
Stambułu, zakwaterowanie w hotelu. Następ-
nie zwiedzanie kompleksu pałacowego Topkapi, 
który od XV do XIX w. był siedzibą sułtanów. 
Zakwaterowanie i nocleg w Stambule. (Trasa 
ok. 800 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie 
miasta. Rozpoczniemy od rzymskiego Hipodro-
mu, który mógł pomieścić 100 tys. widzów 
i gdzie odbywały się wyścigi kwadryg oraz an-
tyczne przedstawienia. Po pierwotnym Hipodro-
mie pozostały dzisiaj: kolumna Konstantyna, 
kolumna Wężowa i egipski obelisk. Następnie 
zobaczymy Błękitny Meczet - z sześcioma mi-
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

15
dni

11
dni

10
dni

8
dni

lub



265

Europa Turcja

naretami i 260 witrażami. Kolejnym punktem 
zwiedzania będzie Hagia Sophia - bizantyjski 
kościół ufundowany przez cesarza Justyniana 
I Wielkiego (w 2020 roku przemianowany na 
meczet). Dla chętnych rejs statkiem po cieśninie 
Bosfor (płatny dodatkowo ok. 24 EUR/os.). Prze-
jazd w ok. Canakkale, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do starożytnej Troi. Miasto odkrył w XIX w. ar-
cheolog-amator Henryk Schliemann, kierując 
się opisem z „Iliady” Homera. Zobaczymy teren 
wykopalisk, gdzie archeolodzy doliczyli się dzie-
więciu warstw-miast i do dziś toczą spory o to, 
które z nich jest Troją „homerycką”. Dodatkową 
atrakcją będzie możliwość zobaczenia repliki 
słynnego konia trojańskiego (która „zagrała” 
w filmie „Troja”). Następnie przejazd do Perga-
monu gdzie zwiedzimy m.in.: wspaniały akropol, 
teatr oraz świątynię Trajana. Następnie przejazd 
do hotelu w okolicy Milas. Zakwaterowanie w ho-
telu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na wypoczynek 
- przejazd do wybranego hotelu na Riwierze 
Egejskiej. 
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Dla niektórych z Państwa impreza może być 
wyczerpująca. Dziennie przejazdy autobusem 
będą się wahać od min. 250 do nawet 500 km 
(1 dzień ponad 900 km), a wyjazdy z hoteli or-
ganizowane są bardzo wcześnie rano. 
Wykwaterowanie z hoteli do godz. 10:00 nieza-
leżnie od godziny zakwaterowania. 

HOTELE
Hotele *** - skromne, położone zwykle poza 
centrami miast, - (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Bodrum/ Milas - 2, Canakkale - 1, Pamu-
kkale - 1, Stambuł - 1, Kapadocja - 2). Pokoje: 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z klimatyzacją (hotele w Kapadocji bez klimaty-
zacji) i łazienkami. Do dyspozycji go-
ści: restauracja i bar. Wyżywie-
nie:śniadania kontynentalne 
typu bufet oraz obiadoko-
lacje (bufet lub zestawy 
serwowane do stolików). 
Napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo. Kate-
goria lokalna:***.
Dla chętnych za dopłatą ist-
nieje możliwość przedłużenia 
wycieczki o pobyt w hotelu w oko-
licy Bodrum, Didim lub Kusadasi. Opisy hoteli 
w dalszej części kataloguWięcej propozycji 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub bu-
sem, wyżywienie: podczas części objazdowej 
- śniadania i obiadokolacje lub lunche wg pro-
gramu, podczas części pobytowej - jak w opisie 
hoteli, program turystyczny j.w., opiekę polskie-
go pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków, 
usług lokalnego przewodnika, opłat rezerwacyj-
nych do zwiedzanych obiektów, obsługi grupy 

w systemie TGS. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie ok. 164 EUR/os. (płatny pilo-
towi jako pakiet), nie obejmuje dodatkowych 
posiłków (7-10 EUR/1 posiłek) i napoi, innych 
wydatków osobistych oraz wizy tureckiej.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-

dane zostały na dzień 25.02.2021 r. 
i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia 
granicy tureckiej przez 
obywateli Polski niezbęd-
ny jest paszport ważny 
co najmniej 150 dni od 

daty wjazdu do Turcji. Oby-
watele Polski są zwolnieni 

z obowiązku wizowego w celu 
turystycznym do 90 dni w ciągu 180 

dni od daty pierwszego wjazdu.
Uwaga! Posiadaczy paszportów tymczaso-
wych mogą obowiązywać inne warunki wjaz-
dowe. 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.
Uwaga! Powyższe warunki podane zostały na 
dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie. 

Waluty. Uprzejmie informujemy że od dnia 
26.04.2019 w Turcji nie są honorowane bank-
noty o nominale 500 EUR. W związku z tym nie 
będzie możliwości opłacania pakietów płatnych 
pilotowi oraz wycieczek lokalnych banknotami 
o tym nominale.

Pełna oferta wycieczek do Turcji 
z przedłużeniem pobytu na Riwierze 
Tureckiej, Riwierze Egejskiej lub Mar-
maris dostępna 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

Cactus Fleur Beach Club 
****

od 370 zł

Labranda Ephesus Princess 
*****

od 549 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1749 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2120 3770

Maj od 1980 3499

Czerwiec od 1949 3599

Lipiec od 2049 3730

Sierpień od 2049 3730

Wrzesień od 1949 3630

Październik od 1780 3349

Listopad od 1749 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 

Dopłata za pok. 1 os. od 321 

Kod imprezy: TIR

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Ten elegancki hotel znajduje się w odległości ok. 5 km od centrum 
Kusadasi z licznymi sklepami, restauracjami i barami. Ok. 25 km 
od historycznego Efezu oraz ok. 130 km od lotniskowa w Bodrum.
Plaża
Hotel położony jest na wysokim brzegu, do zatoki z 300-metro-
wą piaszczystą plażą (łagodne zejście do wody) można dojść po 
schodach lub skorzystać z hotelowego busa (10:00-18:00). Na 
plaży leżaki, parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości

Recepcja 24 h, przestronne lobby, 6 wind, restauracja główna 
z panoramicznymi widokami, 2 restauracje à la carte: z owocami 
morza i turecka (dostępna bezpłatnie dwa razy na pobyt, wyma-
gana rezerwacja), 2 pozostałe restauracje à la carte tj. kuchnia 
wschodu i śródziemnomorska (otwarte będą w zależności od 
obłożenia hotelu), 7 barów m.in.: bar przy basenie, bar przy pla-
ży, w lobby. 3 baseny: bardzo duży o nieregularnych kształtach, 
jeden ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), basen ze 
słoną wodą oraz brodzik dla dzieci. Taras słoneczny przy basenie 
z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami.

Pokoje
Hotel posiada 465 komfortowych i nowoczesnych pokoi. Pokoje 
standardowe o pow. ok. 25 m2 dla max. 3 os. dorosłych z do-
stawką w  postaci pojedyńczego łóżka lub rozkładanej sofy: 
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłat-
ny sejf, minibar (soft drinki, uzupełniany codziennie), zestaw do 
przygotowania kawy i herbaty, balkon. Pokoje superior o pow. 
ok. 45 m2 dla rodziny 2+2 z dostawką w postaci rozkładanej sofy. 
Wiekszość pokoi posiada widok na morze.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07-00-10:00), lunche (12:30-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie urozmaiconego bufetu, 
przekąski w ciągu dnia (11:00-17:00), kawa, herbata, ciasta i lody 
(12:00-20:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 24 
h w wybranym barze, w pozostałych w godzinach otwarcia. Za 
opłatą: pozostałe napoje importowane, świeżo wyciskane soki, 
kawa po turecku.
Program sportowy i animacyjny
Codzienny program animacyjny: zabawy i gry przy basenie i wie-
czorne show, muzyka na żywo. Ponadto: kort tenisowy, koszy-
kówka, siatkówka, siłownia, joga, łucznictwo, mini piłka nożna, 
mini golf, kajaki (20 min. bezpłatnie), rowery wodne, sauna. Za 
opłatą: tenis stołowy, kręgle, bilard, oświetlenie kortu, sporty 
wodne, zabiegi i masaże w centrum SPA. Dla dzieci: mini klub 
hotelowy, 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od 
połowy czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.sealighthotel.com

Położenie
Wygodny hotel, należący do sieci Sealight, położony na rozle-
głym terenie, oddalony o ok. 5 km od centrum Kusadasi z wie-
loma sklepami, restauracjami i barami. Położony ok. 25 km od 
historycznego Efezu oraz ok. 130 km od lotniska w Bodrum.
Plaża
Hotel położony jest tuż przy 300-metrowej żwirowo-piaszczy-
stej plaży z łagodnym zejściem do wody. Dojście do plaży po 
schodach lub dojazd busem sąsiedniego hotelu Sealight Resort 
do baru nad plażą a następnie zejście schodkami. Na plaży leżaki 

oraz parasole dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, bar przy basenie, bar na pla-
ży z panoramicznym widokiem. Na terenie hotelu znajdują się 
basen główny, aquapark na terenie sąsiedniego hotelu Sealight 
Resort oraz mini aquapark dla najmłodszych Gości na terenie ho-
telu. Leżaki, ręczniki oraz parasole przy basenie są bezpłatne. Do-
datkowo płatne: opieka lekarska, fryzjer, sklepy, pralnia, fotograf.
Pokoje
Hotel składa się z  111 komfortowych wygodnych i zadbanych 

pokoi. Pokoje standardowe o pow. ok. 32 m2, mogące zakwate-
rować 3 osoby dorosłe lub rodzinę 2+2 (dostawka w formie łóż-
ka piętrowego lub rozkładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon, 
płatny sejf ok. 1,5 EUR/dzień, minibar (dodatkowo płatny), zestaw 
do przygotowania kawy i herbaty, balkon. Bezpłatne łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:00) i obia-
dokolacja (19:00-21:30) w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
(14:00-16:30), napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alko-
holowe dostępne w barze przy basenie oraz w lobby (10:00-
24:00). Za opłatą: napoje importowane, świeżo wyciskane soki, 
lody, kawa po turecku.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w  wersji soft: imprezy 
tematyczne, poranne i wieczorne gry przy basenie i wieczorne 
show, muzyka na żywo. Ponadto: tenis stołowy, karty, szachy, 
gry planszowe, rzutki, łaźnia turecka (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja) oraz sauna (wymagana wcześniejsza rezerwacja) 
w sąsiednim hotelu Sealight Resort. Za opłatą: bilard, sporty 
wodne, mini golf, masaż. Dla dzieci: mini klub hotelowy (4-12 lat) 
oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od połowy 
czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu oraz w pokojach.
www.sealighthotels.com

Sealight Resort Kusadasi – Kusadasi 
Elegancki hotel, którego kaskadowe położenie gwarantuje wspaniałe widoki. Polecamy osobom nastawionym na aktywny wypoczynek dzięki 
bogatym animacjom oraz bliskości turystycznego Kusadasi. Dodatkowym atutem jest dobre jedzenie i bogata formuła Ultra All Inclusive.

Dobrej klasy hotel, należący do lubianej i cenionej za wysoką jakość usług sieci Sealight. Doskonale położony tuż przy plaży, z bogatą ofertą 
animacji oraz sportów, pozwoli na swobodny wypoczynek całym rodzinom, a bliskość Kusadasi pozwoli na odkrycie uroków tego kurortu. 
Dodatkowym atutem jest bardzo dobra kuchnia!

Sealight Family Club – Kusadasi 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Hotel położony jest ok. 4 km od centrum niedużej miejscowości 
Davutlar, ok. 15 km od centrum Kusadasi oraz ok. 120 km od lot-
niska w Bodrum. W niedalekiej okolicy hotelu znajdują się m.in. 
ruiny miasta Efez, monastyr Kursunlu, Park Narodowy Dilek oraz 
wiele innych atrakcji turystycznych.
Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej, prywatnej plaży. 
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży dostępne bez-
płatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja, 3 restauracje a’la carte (rybna, 
turecka, włoska), 5 barów: lobby, pool&beach, snack, cafe oraz di-
sco bar. Basen główny, basen ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci 
ze zjeżdżalnią, leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie 
bezpłatnie. Za opłatą: fryzjer, fotograf, lekarz, butik, pokój gier.
Pokoje
346 nowocześnie urządzonych pokoi. Pokoje standardowe, o pow. 
ok. 26 m2, dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie normal-
nego łóżka, sofy lub łóżka składanego), wyposażone są w: łazien-

kę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, minibar (1 butelka wody mineralnej/dzień bezpłat-
nie, pozostała konsumpcja za opłatą). Ponadto dostępne pokoje 
large (pow. ok. 32 m2) wyposażone jak standardowe z dostaw-
ką w formie łóżka piętrowego dla 2 os. dorosłych oraz 2 dzieci. 
Dostępne także dwupomieszczeniowe pokoje rodzinne (pow. ok. 
42 m2). Wszystkie pokoje z balkonem (pokoje standardowe moż-
liwe z balkonem francuskim). Możliwość wstawienia bezpłatnie 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie 
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja w formie bufetu 
(19:30-21:30), bufet dla dzieci (19:00-20:00). Przekąski w ciągu 
dnia, kawa, herbata, ciastka, lody, nocna przekąska. Możliwość 
skorzystania z restauracji a’la carte raz na tydzień (oprócz nie-
dzieli) po wcześniejszej rezerwacji. W Cafe Bar w godz. (24:00-
07:00) dostępne kanapki i ciastka. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe dostępne 24 h w Cafe Bar. Za dopłatą: importowane 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki, na-
poje butelkowane oraz w puszkach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, aerobik, aqua aero-
bik, siatkówka plażowa, łaźnia turecka, sauna. Za opłatą: zabiegi 
i masaże w SPA, bilard (ok. 7 EUR/godz.), PlayStation, centrum 
sportów wodnych na plaży. Dla dzieci: hotelowy mini klub (4-12 
lat), plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz przy basenie.
www.palmwings.com.tr

Położenie
Kaskadowo położony hotel z bajecznym widokiem na lazurowe 
wody Morza Egejskiego oraz na zamek św. Piotra. Ok. 500 m do 
centrum turystycznego Bodrum, gdzie znajduje się wiele butików, 
sklepów, barów i restauracji. Ok. 32 km do lotniska Bodrum-Milas.
Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży (przejście przez 
promenadę lub tunelem), dno miejscami kamieniste (zalecane 
obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracja a’la carte (do-
datkowa płatna, czynna w szczycie sezonu), 4 bary: bar przy 
plaży (10:00-18:00), bar na dachu z panoramicznym widokiem 
na zatokę (16:00-24:00), całodobowy lobby bar, bar przy basenie 
(10:00-24:00). Ponadto: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, bez-
płatne leżaki, parasole i ręczniki przy basenie. Dodatkowo płatne: 
sala konferencyjna, pralnia, fryzjer, doktor, fotograf, minimarket.
Pokoje
Hotel oferuje 214 pokoi zlokalizowanych w kilku budynkach. Po-

koje standardowe o pow. ok. 19 m2 z możliwością jednej dostawki 
w postaci rozkładanego pojedynczego łóżka wyposażone są w: 
łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, minibar 
(w dniu przyjazdu uzupełniony w napoje bezalkoholowe, ponadto 
codziennie 1 butelka wody na osobę), balkon, widok na ogród lub 
za opłatą na morze. Pokoje rodzinne z dwoma pomieszczeniami 
o pow. ok. 38 m2 dla rodziny 4-osobowej. Pokoje typu promo 
z widokiem na ulicę bądź okolicę hoteli nie posiadają balkonu.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-11:00), lunch (12:30-14:30), 
obiadokolacja (19:00-21:30), lody (12:30-14:30, 19:00-21:30), 
przekąski w ciągu dnia (12:30-17:00), przerwa kawowa ze słodką 
przekąską (17:00-18:00), nocna przekąska (23:30-00:15), kanapki 
na zimno (01:00-07:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe oraz niektóre importowane napoje importowane w lobby 
barze 24 h. Dodatkowo płatne: pozostałe importowane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane i soki ze świe-
żych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi lekki program animacyjny dla dzieci oraz dla do-
rosłych. Gry w basenie, bilard, rzutki, aqua aerobik, tenis stoło-
wy, mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw, muzyka na 
żywo, pokazy, centrum SPA: łaźnia turecka, sauna a za dodatkową 
opłatą masaże i zabiegi.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.diamondofbodrum.com.tr

Palm Wings Kusadasi – Kusadasi 
Lubiany hotel, położony na zadbanym terenie tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Jest to idealne miejsce na wypoczynek zarówno 
we dwoje, jak również z dziećmi ze względu na liczne atrakcje, które oferuje hotel. Położenie na uboczu gwarantuje wypoczynek w spokoju, 
długa plaża pozwala na wieczorne spacery, natomiast bliskość Kusadasi na korzystanie z uroków turystycznego miasta.

Diamond of Bodrum – Bodrum 
Niewątpliwie największym atutem tego hotelu jest jego malownicze położenie (z tarasu można podziwiać grecką wyspę Kos) oraz bliskość 
rozrywkowego Bodrum. Przy hotelu ciągnie się promenada, którą można dotrzeć do zameku św. Piotra, portu czy urokliwych knajpek z lokalną 
kuchnią. Polecamy tym, którzy w ciągu dnia korzystają z bogatego serwisu hotelu a wieczorami z życia nocnego jakie oferuje to miasteczko.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Wysokiej klasy hotel, położony w zacisznym miejscu w pięknym 
otoczeniu, wśród bujnej, nadmorskiej roślinności. Ok. 11 km do miej-
scowości Turgutreis, ok. 18 km do centrum Bodrum z licznymi skle-
pami, barami i restauracjami i ok. 55 km do lotniska Bodrum-Milas.
Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z bezpłatnymi 
leżakami, parasolami i ręcznikami.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor, restauracja główna, 

restauracja a’la carte (za dodatkową opłatą), 4 bary, m.in. przy 
basenie, na plaży, lobby bar oraz za dodatkową opłatą Coco bar. 
Basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci. Bezpłatne leżaki, para-
sole i ręczniki. Za dodatkowa opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczal-
nia samochodów, sala konferencyjna.
Pokoje
Hotel dysponuje 375 pokojami o różnym standardzie zlokalizowa-
nych w budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe z możliwo-
ścią max. 1 dostawki w formie rozkładanej sofy lub fotela o pow. 
ok. 24 m2 wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, 

suszarką do włosów, klimatyzację, bezpłatny sejf, telefon, TV Sat., 
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą), balkon. Możliwość 
zarezerwowania pokoju z widokiem na otoczenie hotelu lub na 
morze. Dostępne również pokoje standardowe dla rodziny 2+2 
z łóżkiem piętrowym. Pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe z wi-
dokiem na ogród o pow. ok. 40 m2 dla rodziny 3+1. Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zapytanie.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie 
(10:00-11:00), lunch (12:00-14:30), obiadokolacja (18:00-21:30). 
Przekąski w ciągu dnia (12:00-17:00), słodkie przekąski (17:00-
18:00), nocna zupa (23:00-00:00). Lokalne napoje bezalkoholo-
we oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-07:00 w lobby 
barze. Za dopłatą: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach, świeżo wy-
ciskane soki.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program sportowy i animacyjny. Muzyka 
na żywo, siłownia, minigolf, tenis stołowy. Dla dzieci: hotelowy 
mini klub, plac zabaw. Za dodatkową opłatą: sporty wodne na 
plaży, zabiegi w centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.kairaba-hotels.com

Położenie
Luksusowy hotel położony na rozległym, zielonym terenie, na 
malowniczym wzgórzu skąd rozpościera się przepiękny widok 
na wody Morza Egejskiego. Zaledwie ok. 10 km do popularnego 
kurortu Kusadasi z licznymi barami, restauracjami i sklepami. Ok. 
140 km do lotniska Bodrum-Milas.
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży z pomostem (zejście do 
plaży schodkami lub bezpłatny przejazd hotelowym busem). 
Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja, 24 h, eleganckie lobby, sala telewizyjna, restauracja 
główna, restauracje tematyczne a’la carte (dostępne bezpłatnie 
raz na pobyt, wymagana rezerwacja), m.in.: włoska, turecka, re-
stauracja serwująca owoce morza. 7 barów, m.in. przy basenie, 
na plaży, w lobby, za dodatkową opłatą, m.in.: winiarnia, bar 
przy dyskotece, Vip bar. 3 baseny w tym jeden ze zjeżdżalniami, 
brodzik dla dzieci, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. Ponadto 
za dodatkową opłatą: sklepiki, butik, mini market, pralnia, wypo-
życzalnia samochodów.

Pokoje
Hotel oferuje pokoje o różnym standardzie zlokalizowane w 21 bun-
galowach lub w budynku głównym. Pokoje standardowe znajdują-
ce się w bungalowach w ogrodzie o pow. ok. 25 m2 z możliwością 1 
dostawki w formie pojedynczego łóżka wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem i suszarką do włosów, centralnie sterowaną klima-
tyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja za 
dodatkową opłatą), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon lub 
taras. Pokoje superior z widokiem na morze są zlokalizowane w bu-
dynku głównym o pow. ok. 25 m2. Pokoje rodzinne (w bungalowach 
o pow. 30 m2) dla max. 3 osób dorosłych i 1 dziecka, z 2 pomieszcze-
niami: jedno podwójne łóżko i dwa pojedyncze lub łóżko piętrowe. 
Pokoje rodzinne dla max. 5 osób (pow. ok. 41 m2) z 2 sypialniami 
(podwójne łóżko oraz 2 pojedyncze) i pokojem dziennym z sofą. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:30). Po-
nadto: nocna zupa 21:00-01:00, lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe w lobby barze (10:00-24:00). Za dodatkową opłatą 
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Wieczorne 
show, muzyka na żywo, tureckie wieczory i disco, gry w basenie 
i na plaży, siatkówka plażowa, aerobik, korty tenisowe, mini golf, 
tenis stołowy, rzutki, boisko do piłki nożnej, sauna, siłownia, łaźnia 
parowa i turecka. Dla dzieci: mini klub (4-12 lat), plac zabaw. 
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, przy basenie głównym i re-
stauracji.
www.labrandaresort.com

Kairaba Bodrum Imperial (ex. Magic Life Bodrum Imperial) – Turgutreis 
Elegancki hotel z malowniczym położeniem, bardzo smaczna kuchnia a także różnorodność typów pokoi, sprawi, że jest to idealne miejsce 
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Nikt tu nie będzie się nudzić, a bogata oferta sportowo-rekreacyjna połączona z polskimi animacjami 
dla dzieci pozwoli zadowolić najbardziej wymagających Klientów.

LABRANDA Ephesus Princess – Kusadasi 
Ekskluzywny i elegancki hotel ze znakomitą kuchnią i pięknymi widokami. Niezwykle szeroka oferta typów pokoi pozwoli dopasować ofertę 
do potrzeb każdego Klienta. Idealny zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi, ze względu na bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jak 
i doskonały serwis.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Nowo wybudowany luksusowy hotel, znajdujący się w odległości 
ok. 12 km od centrum Kusadasi z licznymi sklepami, restauracjami 
i barami. Blisko atrakcji turustycznych/historycznych, ok. 130 km 
od lotniska w Bodrum.
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, 230-metrowej 
piaszczystej plaży. Bezpłatne parasole, leżaki oraz ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, winda, restauracja główna, 3 

restauracje à la carte (włoska, turecka oraz rybna - dodatkowo 
płatne, ok. 3 EUR/os. każda), 4 bary m.in.: bar przy basenie oraz 
bar w lobby. Na terenie hotelu znajduje się duży basen główny 
z dziewięcioma zjeżdżalniami dla dorosłych, basen dla dzieci 
z ośmioma zjeżdżalniami, a także basen wewnętrzny. Taras sło-
neczny przy basenie z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcz-
nikami. Dodatkowo płatne: opieka medyczna, fryzjer, sklepy, 
pralnia, fotograf, kantor, pokój z grami.
Pokoje
Hotel oferuje swoim Gościom 325 nowoczesnych i komfortowych 

pokoi, mieszczących się w kilku 3-piętrowych budynkach. Pokoje 
standardowe o pow. ok. 34 m2 dla max. 3 os. dorosłych i dziecka 
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłat-
ny sejf, minibar (uzupełniany codziennie bezpłatnie: woda, soda 
oraz fanta/cola, pozostała konsumpcja dodatkowo płatna), ze-
staw do przygotowania kawy i herbaty, balkon. Pokoje rodzinne 
(pow. ok. 44m2) z dwoma łazienkami, składają się z sypialni oraz 
pokoju dziennego, wyposażone jak pokoje standardowe. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie 
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:00-21:30) 
w formie urozmaiconego bufetu, bufet dla dzieci (18:30-19:30), 
przekąski w ciągu dnia (11:00-16:00), nocne przekąski (23:00-
00:30) oraz ciasta i słodycze (15:00-18:00). Świeży sok pomarań-
czowy serwowany do śniadania. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe 24 h w wybranym barze, w pozostałych barach 
w godzinach otwarcia. Za opłatą: pozostałe napoje importowane, 
świeżo wyciskane soki, kawa po turecku. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny: zabawy i gry przy 
basenie i wieczorne show, dyskoteka 16+ (23:00-02:00). Ponad-
to: kort tenisowy (oświetlenie dodatkowo płatne), koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo, boccia, karty, 
aerobik, centrum fitness (16+), łaźnia turecka, łaźnia parowa, sau-
na. Za opłatą: bilard, piłkarzyki, sporty wodne, zabiegi i masaże 
w centrum SPA. Dla dzieci: mini klub hotelowy (4-12 lat).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi.
www.korumarephesus.com.tr

Położenie
Elegancki hotel usytuowany na wzniesieniu, z niesamowitym wi-
dokiem na błękitne wody Morza Egejskiego. Ok. 2 km do centrum 
Kusadasi z licznymi barami, restauracjami i sklepami oraz szeroką 
ofertą życia nocnego. Do lotniska w Bodrum-Milas ok. 125 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży 
z platformą utrzymującą się nad wodą. Bezpłatne leżaki, parasole 
i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, kantor, sala telewizyjna, restauracja 
główna, 3 restauracje a’la carte (za dodatkową opłatą, wymagana 
wcześniejsza rezerwacja), 5 barów m.in.: przy plaży, snack bar, lo-
bby bar. Basen główny, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią dla dzieci 
w wieku 3-10 lat. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki przy base-
nie. Za dodatkową opłatą: butiki, market, lekarz, fryzjer, pralnia.
Pokoje
Hotel oferuje 272 elegancko urządzonych pokoi zlokalizowanych 
w budynku głównym. Pokoje standardowe z możliwością dwóch 

dostawek w postaci pojedynczych łóżek lub rozkładanej sofy, wy-
posażone są w: w łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do 
włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, mi-
nibar (bezpłatnie woda oraz napoje bezalkoholowe uzupełniane 
codziennie, pozostała konsumpcja za dodatkową opłatą), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, bezpłatny sejf, balkon. Dostępne po-
koje z widokiem na morze za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30), 
obiadokolacja (19:00-21:30). Dodatkowo przekąski w ciągu dnia 
(11:00-16:00), bufet dla dzieci 19:00-21:00, przerwa kawowa ze 
słodkimi przekąskami (16:30-17:30). Lokalne napoje bezalkoho-
lowe oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-24:00. Za do-
datkową opłatą: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholo-
we, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane oraz w puszkach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, aerobik, siłownia, 
gry w basenie, wieczorne show, kort tenisowy (oświetlenie oraz 
sprzęt za dodatkową opłatą), tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, 
sauna, łaźnia turecka. Dla dzieci: hotelowy mini klub (4-12 lat), 
plac zabaw. Za dodatkową opłatą: bilard, sporty wodne, szkoła 
nurkowania, zabiegi w centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.korumar.com.tr

Korumar Ephesus Beach – Kusadasi 
Bardzo elegancki i nowoczesny hotel, który polecamy dla rodzin z dziećmi oraz osób nastawionych na aktywne spędzanie czasu. Bogaty 
program animacyjny oraz aquapark zostaną docenione przez miłośników sportów, natomiast doskonałe położenie tuż przy szerokiej plaży 
pozwoli na wakacyjny wypoczynek! Dodatkowym atutem jest wyśmienita kuchnia!

Korumar Deluxe – Kusadasi 
Elegancki hotel z pięknymi widokami i bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Doskonała baza wypadowa do odkrywania tej części 
Turcji, w niedalekiej odległości od centrum Kusadasi z licznymi atrakcjami. Polecamy tym, którzy oczekują od hotelu dobrego serwisu, 
pysznej kuchni i komfortowych pokoi.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****



270

Europa Turcja

W programie:  Pamukkale - Bawełniana Twierdza i termalne źródła • zapierająca dech w piersiach Kapadocja podziwiana z lotu ptaka (fakultatywnie) 

• osmańskie Safranbolu • monumentalny Stambuł • imponująca Hagia Sophia • Błękitny Meczet i Pałac Topkapi • antyczny Pergamon i Efez
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Marmaris, Fethyie lub okolicy

Turcja – W kraju szafranem i anyżkiem pachnącym

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na poszczególnych lotniskach na 2 godzi-
ny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
do Dalamanu. Po przylocie spotkanie z pilotem 
i transfer do hotelu w ok. Dalamanu lub Fethiye. 
Czas wolny. (Trasa ok. 45 km).
Uwaga! Klienci przylatujący późnym wieczorem 
nie mają w tym dniu kolacji, w zamian otrzymają 
prowiant w postaci pakietów.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Pamukkale, ze względu na kolor zwanego 
Bawełnianą Twierdzą. To niezwykła kaskada 
białych, wapiennych tarasów i naturalnych ba-
senów, napełnionych wodą z gorących źródeł. 
Następnie spacer po ruinach Hierapolis - an-
tycznego uzdrowiska, dla chętnych możliwość 
kąpieli w basenie Kleopatry (płatne dodatkowo 
ok. 100 TL/os.). Przejazd do Konyi - „ojczyzny 
Mevalny” - założyciela zakonu tańczących de-
rwiszy, gdzie zwiedzimy Mevlana Tekkesi, czyli 
kompleks budynków należących do zakonu is-
lamskich mistyków, którzy dążą do zjednoczenia 
z Bogiem poprzez ekstatyczny taniec. Obiado-

kolacja i nocleg w hotelu w Konyi lub okolicy. 
(Trasa ok. 610 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
magicznej Kapadocji, po drodze zobaczymy 
Sultanhani XII-wieczny Karavanseray, 
który powstał z  fundacji sułta-
na Alaeddina Keykobada na 
ważnym szlaku handlowym. 
W  Kapadocji zwiedzimy 
podziemne miasto Sa-
ratli oraz zespół świątyń 
w skansenie Goreme wpi-
sany na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Zatrzymamy się tak-
że w zapierających dech piersiach 
punktach widokowych. Będzie również 
czas na zakup oryginalnej biżuterii z onyksu 
oraz wyrobów skórzanych. Przyjazd do hotelu 
na terenie Kapadocji, obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 270 km).
Po kolacji dla chętnych wieczór turecki (płatny do-
datkowo ok. 28 EUR/os.) lub wizyta w hamamie - 
łaźni tureckiej (płatna dodatkowo ok. 26 EUR/os.).

 Dzień 4  Przed śniadaniem, dla chętnych, 
możliwość lotu balonem nad Kapadocją (ok. 
215/os. EUR, na potwierdzenie) lub przejażdżka 
jeepami w Kapadocji o wschodzie słońca (płatne 

dodatkowo ok. 60 EUR/os.). Po śniadaniu 
wyjazd w kierunku Ankary, gdzie 

zwiedzimy Muzeum Cywilizacji 
Anatolijskich, jedno z  naj-

wspanialszych muzeów 
w  Turcji. Jego chronolo-
giczna ekspozycja przed-
stawia zabytki różnych kul-

tur począwszy od czasów 
prehistorycznych. Następnie 

udamy się do Safranbolu, mia-
sta słynącego z tradycyjnych do-

mów osmańskich, z których większość 
została odrestaurowana i  służy obecnie jako 
prywatne muzea. Safranbolu wpisane jest na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zoba-
czymy również Kaymakamlar Muze Evi - typowe 
domostwo osmańskie. Czas wolny w centrum. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Safranbolu 
(w stylu domów z epoki osmańskiej lub kara-
wanseraju). (Trasa ok. 520 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w kierunku Stambułu. Zatrzymamy się na zdję-
cia niedaleko malowniczego jeziora Sapanca. 
W  Stambule zwiedzanie rozpoczniemy od 
rzymskiego Hipodromu, który mógł pomieścić 
100 tys. widzów i gdzie odbywały się wyścigi 
kwadryg oraz antyczne przedstawienia. Po pier-
wotnym Hipodromie pozostały dzisiaj: kolumna 
Konstantyna, kolumna Wężowa i egipski obe-
lisk. Następnie zobaczymy Błękitny Meczet z 6 
minaretami i 260 witrażami. Kolejnym punktem 
zwiedzania będzie Hagia Sophia - bizantyjski 

kościół ufundowany przez cesarza Justyniana 
I Wielkiego (w 2020 roku przemianowany na 
meczet) oraz kompleks pałacowy Topkapi, któ-
ry od XV do XIX w. był siedzibą sułtanów. Dla 
chętnych rejs po Bosforze (płatny dodatkowo 
ok. 24 EUR). Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Stambule. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do Bur-
sy (przeprawą promową lub drogą lądową) 
pierwszej stolicy państwa osmańskiego i ko-
lebki nowożytnej kultury tureckiej. Zwiedzanie 
miasta rozpoczniemy od wizyty w XIV-wiecz-
nym meczecie Ulu Camii. Zobaczymy także 
dawny, słynący z  handlu jedwabiem bazar 
Koza Han oraz odwiedzimy lokalny bazar. 
Następnie przejazd w  kierunku Pergamo-
nu i  zwiedzanie starożytnego miasta, które 
rozpoczniemy od malowniczego wzgórza, 
na którym zlokalizowane były najważniejsze 
budowle. Zobaczymy m.in. miejsce w którym 
stał słynny ołtarz Zeusa Olimpijskiego, wyjąt-
kowo stromy teatr na 10 tys. widzów oraz ruiny 
świątyni Trajana i drugiej co do wielkości sta-
rożytnej biblioteki, która mieściła ok. 200 tys. 
zwojów. Przejazd do Izmiru najważniejszego 
portu handlowego Turcji Egejskiej, czas wolny 
w dzielnicy Kordonboyu, będącym urokliwym 
miejscem spacerowym. Obiadokolacja i nocleg 
w Izmirze. (Trasa ok. 620 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu udamy się 
do dawnej Dzielnicy Żydowskiej, żeby zobaczyć 
starą windę (Asansor), która jest nie tylko cie-
kawostką historyczną ale także inżynieryjną. Ta 
ponad 50-metrowa winda przyczepiona do skały 
przypomina wieżę pokrytą dachem. Przejazd do 
Efezu i zwiedzanie ruin jednego z najlepiej za-
chowanych miast antycznych na świecie: wspa-
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niała Droga Arkadyjska, imponujący teatr oraz 
fontanna Trajana. Następnie przejazd do Mery-
emana, gdzie zobaczymy dom, w którym zgod-
nie z tradycją mieszkała Maria - matka Chrystusa. 
Możliwość zakupienia lokalnych słodkości. Zoba-
czymy także „uroczą” (takie jest dosłowne tłu-
maczenie jej nazwy) wioskę Sirince - malowniczo 
położona, otoczona sadami i ogrodami, zgodnie 
z przepowiednią miała jako jedyna zostać oca-
lona przed końcem świata, który wg kalendarza 
Majów miał nastąpić 21 grudnia 2012 r. Wtedy 
też miejscowość ta przeżyła oblężenie turystów. 
Wizyta w winiarni- degustacja lokalnych specja-
łów. Przejazd w ok. Dalamanu na obiadokolację 
i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8   Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu 
w Marmaris, Fethyie lub okolicy, pobyt w dniach 
8-14, a 15 dnia wylot do Polski,
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Dla niektórych z Państwa impreza może być 
wyczerpująca. Dziennie przejazdy autobusem 
będą się wahać od minimum 90 km do nawet 
ponad 600 km, a wyjazdy z hoteli organizowa-
ne są bardzo wcześnie rano. Wykwaterowanie 
z hoteli do godziny 10:00 niezależnie od godzi-
ny zakwaterowania.  
HOTELE
Hotele*** - skromne, położone zwykle poza 
centrami miast (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Dalaman - 2, Konya - 1, Kapadocja - 1, 
Safranbolu - 1, Stambuł - 1, Izmir - 1). Pokoje: 

2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z klimatyzacją (hotele w Kapadocji bez klimaty-
zacji, hotele w Safranbolu bez oficjalnej katego-
ryzacji i możliwie bez klimatyzacji) i łazienkami. 
Do dyspozycji gości: restauracja i bar. Wyżywie-
nie: śniadania kontynentalne typu bufet oraz 
obiadokolacje (bufet lub zestawy serwowane 
do stolików). Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo. Kategoria lokalna:***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o  tydzień pobytu 
w  hotelu w Marmaris, Fethyie lub okolicy. 
Opisy hoteli w dalszej części kataloguWięcej 
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub 
busem, wyżywienie: podczas części objaz-
dowej - śniadania i obiadokolacje lub lunche 
wg programu, podczas części pobytowej - jak 
w opisie hoteli, program turystyczny j.w., opie-
kę polskiego pilota i rezydenta podczas pobytu, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków, usług 
lokalnego przewodnika, opłat rezerwacyjnych 
do zwiedzanych obiektów, obsługi grupy w sys-
temie TGS. Orientacyjny koszt uczestnictwa 
w programie ok. 164 EUR/os. (płatny pilotowi 
jako pakiet), nie obejmuje dodatkowych posił-
ków (7-10 EUR/1 posiłek) i napoi, innych wydat-
ków osobistych oraz wizy tureckiej. 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 

za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy tureckiej przez 
obywateli Polski niezbędny jest paszport ważny 
co najmniej 150 dni od daty wjazdu do Turcji.
Obywatele Polski są zwolnieni z obowiązku wi-
zowego w celu turystycznym do 90 dni w ciągu 
180 dni od daty pierwszego wjazdu.
Uwaga! Posiadaczy paszportów tymczaso-
wych mogą obowiązywać inne warunki wjaz-
dowe. 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.
Uwaga! Powyższe warunki podane zostały na 
dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie. 
Waluty. Uprzejmie informujemy że od dnia 

26.04.2019 w Turcji nie są honorowane bank-
noty o nominale 500 EUR. W związku z tym nie 
będzie możliwości opłacania pakietów płatnych 
pilotowi oraz wycieczek lokalnych banknotami 
o tym nominale.

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

Orka Lotus Beach Hotel 
*****

od 1099 zł

Turunc Resort 
*****

od 1120 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2049 zł

Turcja to bogata historia, fascynują-
ca kultura i aromaty niezliczonych 
przypraw. Herbata z szafranem 
wypita na jednej z wielu wąskich uli-
czek Safranbolu, zakupy na bazarze 
w Bursie, czy spacer po starożytnym 
Efezie to oblicza Turcji, które przycią-
gają turystów z całego świata.

Wojciech Jaszczak
Rezydent Rainbow

Kod imprezy: TDM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2049 3730

Maj od 2070 3570

Czerwiec od 2130 3770

Lipiec od 2130 3849

Sierpień od 2099 3849

Wrzesień od 2099 3699

Październik od 2049 3630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1620 

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Turcja Marmaris Hotele w Marmaris do imprezy TDM

Położenie
Nowoczesny hotel oddalony od centrum Calis o ok. 1 km, dokąd 
można dotrzeć promenadą wzdłuż plaży lub dojechać lokalnym 
busem. Do centrum Fethiye, z szerokim wyborem sklepów, barów 
i restauracji ok. 5 km, do lotniska w Dalamanie ok. 50 km.
Plaża
Tuż przy pięknej, szerokiej, piaszczysto-żwirowej, prywatnej plaży 
w Calis (przejście przez niewielką ulicę). Bezpłatne ręczniki, leżaki 
i parasole.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte: turec-

ka, śródziemnomorska i azjatycka (1 dostępna raz na pobyt, wy-
magana rezerwacja, pozostałe płatne dodatkowo ok. 10 EUR/os.), 
kawiarnia, 6 barów, w tym bar przy basenie i bar w centrum SPA. 
5 basenów: główny, ze zjeżdżalniami, relaksacyjny, wewnętrzne 
jacuzzi, brodzik dla dzieci. Bezpłatne ręczniki kąpielowe, leżaki 
i parasole. Za opłatą: room service, fryzjer, lekarz, fotograf, wy-
pożyczalnia samochodów, usługi opiekunki dla dzieci.
Pokoje
367 komfortowych pokoi. Pokoje standardowe o pow. ok. 32 m2, 
w których zakwaterować można max. 3 os. dorosłe (możliwa do-
stawka w formie rozkładanego łóżka), wyposażone są w: łazienkę 

z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klima-
tyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini bar (woda w dniu 
przyjazdu bezpłatna, pozostała konsumpcja płatna), zestaw do 
przygotowywania kawy i herbaty oraz balkon. 2-os. pokoje na 
poddaszu o pow. ok. 20 m2, wyposażone jak pokoje standardo-
we, zamiast balkonu posiadają zagospodarowaną loggię, 2-po-
mieszczeniowe pokoje rodzinne o pow. ok. 40 m2, dla max. 2 os. 
dorosłych oraz 2 dzieci (łóżko małżeńskie, 2 pojedyncze łóżka).
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bo-
gatego bufetu. Serwowane w snack barze przekąski, przerwa 
kawowa oraz wieczorna przekąska. Dostępne 24 h: zimne prze-
kąski, kawa, herbata, soki (poza sokami ze świeżych owoców) 
oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Za opłatą: im-
portowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, koktajle, soki ze 
świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogaty program animacyjny. Ponadto: nieduże bo-
isko do plażowej piłki nożnej, siatkówka plażowa, fitness, centrum 
SPA (bezpłatne: sauna sucha, parowa, łaźnia turecka), aerobik, 
aqua aerobik, tenis stołowy, bilard, rzutki. Za opłatą: masaże i za-
biegi w centrum SPA, nurkowanie, kitesurfing, lekcje surfowania, 
wyprawy jachtem, windsurfing (wymagana licencja). Dla dzieci: 
mini klub hotelowy oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim ani-
matorem (od połowy czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.jivabeachresort.com

Położenie
Wybudowany w 2015 r. hotel, położony w jednej z najpiękniej-
szych zatok Morza Egejskiego, z jednej strony otoczony lazuro-
wymi wodami, z drugiej śródziemnomorskim lasem piniowym. 
Ok. 2 km do Icmeler oraz ok. 6 km do rozrywkowego Marmaris. 
Ok. 90 km do lotniska w Dalamanie.
Plaża
Piaszczysta, prywatna plaża o długości ok. 650 m - przejście przez 
promenadę. Bezpłatne ręczniki, leżaki, materace i parasole.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte, 6 barów 
(m.in.: lobby 24h, przy plaży; niektóre za opłatą). Ponadto aqu-
apark z 5-ma zjeżdżalniami, basen relaksacyjny, basen kryty, taras 
słoneczny. Bezpłatne ręczniki, leżaki i parasole. Za opłatą: room 
service, sklepy, fryzjer, salon piękności, usługi opiekunki dla dzieci.
Pokoje
441 pokoi w 9 budynkach. Pokoje standardowe o pow. ok. 26 m2, 
dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie normalnego łóżka 
lub rozkładanej sofy), wyposażone w: łazienkę z prysznicem lub 

wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, 
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (uzupełniony codziennie 
w wodę i soki). Większość pokoi posiada balkon. Pokoje promo 
posiadają widok na inne budynki hotelowe i mogą znajdować się 
w przyziemiu. Pokoje standard large o pow. ok. 36 m2, dla max. 
4 os. dodatkowo posiadają zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
Na potwierdzenie 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne (pow. ok. 
40-55 m2) dla max. 4 osób. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:30), późne śniadanie 
(10:30-11:30), lunch (12:30-14:30) i obiadokolacja (19:00-21:30) 
w formie bogatego bufetu, popołudniowe, nocne przekąski i lody. 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz niektóre napoje 
importowane, napoje gorące i ciastka dostępne w lobby barze 
24 h. Restauracja a’la carte: azjatycka lub włoska raz na pobyt 
bezpłatnie (wymagana rezerwacja), turecka dodatkowo płatna 
(wymagana rezerwacja). Płatne dodatkowo: pozostałe importo-
wane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane 
i soki ze świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny, wieczory przy muzyce na żywo. 
Ponadto siatkówka plażowa, aqua aerobik, sauna i łaźnia turecka 
w centrum SPA, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki i boccia, siłownia. 
Za opłatą: masaże i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne przy 
plaży, lekcje nurkowania. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub 
z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września), 
mini disco, plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.orkahotels.com

Jiva Beach Resort – Fethiye 
Elegancki obiekt, w przepięknej lokalizacji. Polecamy zarówno parom chcącym poza plażowaniem i kąpielami skorzystać z szerokiego 
wachlarza aktywności oferowanych przez hotel oraz uroków pobliskiego Calis i Fethiye, jak również rodzinom z dziećmi ze względu 
na bogaty program animacyjny w języku polskim. Hotel słynie z bardzo dobrej kuchni oraz wysokiego standardu usług.

Orka Lotus Beach –Icmeler 
Nowoczesny, elegancki hotel z pięknymi widokami na zatokę, szerokim wyborem restauracji oraz komfortowo wyposażonymi pokojami. 
Polecamy Gościom, którzy cenią sobie odpoczynek w luksusie i w formule Ultra All Inclusive. Również nasi najmłodsi Goście znajdą tu 
atrakcje dla siebie, gwarantujące niezapomniany wypoczynek w rodzinnej, wakacyjnej atmosferze.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Turcja Marmaris Hotele w Marmaris do imprezy TDM

Położenie
Elegancki i nowoczesny hotel, wybudowany w 2015 roku. Do-
godnie położony, zaledwie ok. 100 m od centrum Turunc, gdzie 
znajdują się liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Do centrum 
Marmaris ok. 20 km. Do lotniska w Dalamanie ok. 120 km (transfer 
ok. 2,5h z przesiadką do busów w Marmaris).
Plaża
Hotel położony jest tuż przy piaszczysto-żwirowej prywatnej 
plaży. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. Ręczniki plażowe 
dostępne za depozytem ok. 20 TL (ok. 10 EUR).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 3 windy, restauracja główna oraz turecka re-
stauracja a’la carte otwarta w godzinach: 20:00-22:00 (płatna 
dodatkowo, wymagana wcześniejsza rezerwacja), 5 barów: przy 
basenie, Lotus bar, lobby bar, Panorama bar i bar w centrum Spa. 
Ponadto: basen ze słodką wodą, basen kryty, brodzik dla dzieci ze 
zjeżdżalniami. Bezpłatne leżaki i parasole przy basenach, ręczni-
ki kąpielowe dostępne po uiszczeniu depozytu. Za dopłatą: sala 
konferencyjna, pralnia, lekarz, market.

Pokoje
W hotelu znajduje się 213 pokoi położonych w 5-piętrowym bu-
dynku. Pokoje standardowe dla max. 3 osób dorosłych (dostawka 
w postaci normalnego łóżka) o pow. ok. 30 m2 wyposażone są w: 
łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywi-
dualnie sterowana klimatyzacja, TV Sat., bezpłatny sejf, minibar 
(bezpłatnie dostępna woda, pozostała konsumpcja dodatkowo 
płatna), zestaw do przygotowywania herbaty i kawy, balkon. 
Dostępne są również pokoje z widokiem na morze wyposażone 
tak samo jak pokoje standardowe.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie 
(10:00-11:00), lunch (12:45-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00) 
serwowane w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (12:00-
16:00), lody (16:00-17:00), przerwa kawowa (17:00-18:00) nocna 
przekąska (zupa: 24:00-02:00, kanapki 02:00-06:00). Lokalne 
napoje bezalkoholowe dostępne 24 h oraz lokalne napoje alkoho-
lowe dostępne do 02:00 w lobby barze. Pozostałe importowane 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy i animacyjny: aqua aerobik, fitness, 
tenis stołowy, rzutki, wieczorne show, muzyka na żywo. Ponadto 
bogato wyposażone centrum SPA: sauna, łaźnia turecka bezpłat-
ne. Za dodatkową opłatą: bilard, masaże i zabiegi w centrum SPA, 
sporty wodne na plaży. Dla dzieci: mini klub (4-12 lat), plac zabaw. 
Goście z hotelu Turunc Premium mogą korzystać z aquaparku 
hotelu Turunc Resort za dodatkową opłatą (ok. 100 LT za osobę 
za dzień).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby.
www.turunchotels.com

Położenie
Przepięknie położony kompleks otoczony zielonymi wzgórzami, 
gdzie u podnóża rozciągają się turkusowe wody zatoki. Do po-
bliskiej miejscowości Turunc ok. 1 km, gdzie znajdują się liczne 
sklepy, kawiarnie i restauracje. Do centrum Marmaris ok. 20 km. 
Do lotniska w Dalamanie ok. 120 km (transfer ok. 2,5h z przesiad-
ką do busów w Marmaris).
Plaża
Hotel położony jest tuż przy piaszczysto-żwirowej prywatnej plaży 
wyróżnionej certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki i parasole dostęp-

ne bezpłatnie. Ręczniki plażowe - depozyt ok. 20 TL (ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna oraz 2 restauracje a’la carte: 
turecka oraz włoska (płatne dodatkowo), 5 barów: przy basenie, 
snack bar, lobby bar, przy plaży i Aqua bar. Ponadto: 2 baseny ze 
słodką wodą, basen kryty, aquapark ze zjeżdżalniami, brodzik 
dla dzieci. Bezpłatne leżaki i parasole przy basenach, ręczniki 
kąpielowe dostępne po uiszczeniu depozytu. 
Pokoje
W hotelu znajduje się 380 pokoi położonych w 5 kilkupiętrowych 

budynkach. Pokoje standardowe dla max. 3 osób dorosłych (do-
stawka w postaci normalnego łóżka) lub dla rodziny z 2 dzieci 
(dostawka w formie łóżka piętrowego) o pow. ok. 20 m2 wyposa-
żone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, 
minibar (woda dostępna na powitanie, pozostała konsumpcja 
dodatkowo płatna), zestaw do parzenia herbaty i kawy, balkon. 
Pokoje duplex (dwupoziomowe, dodatkowo 2 toalety) o pow. 
ok. 45 m2 dla 4 osób (dostawka w formie rozkładanej sofy) oraz 
pokoje rodzinne o pow. ok. 43 m2 z dwoma sypialniami dla 4 osób. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie 
(10:00-11:00), lunch (12:45-14:00), obiadokolacja (19:30-21:30) 
serwowane w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (12:00-
16:00), lody (14:30-17:00), przerwa kawowa (16:00-17:00), 
nocne przekąski (23:30-02:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
dostępne 24 h oraz lokalne napoje alkoholowe oraz niektóre im-
portowane napoje alkoholowe dostępne do 02:00 w lobby barze. 
Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: aerobik, aqua ae-
robik, fitness, tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa, wieczorne 
pokazy. Ponadto bogato wyposażone centrum SPA: sauna i łaźnia 
turecka bezpłatne. Za dodatkową opłatą: bilard, piłkarzyki, ma-
saże i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne na plaży. Dla dzieci: 
mini klub hotelowy, 6 x w tygodniu figloklub z polskim animato-
rem (od połowy czerwca do połowy września), plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby.
www.turunchotels.com

Turunc Premium – Turunc 
Ekskluzywny hotel dla wymagających Klientów. Niewątpliwym atutem hotelu jest bliskość centrum miasta oraz lokalnych atrakcji. Bogate 
oferta All Inclusive, przestronne pokoje i wyśmienita obsługa sprawi, że poczują się tu Państwo jak na prawdziwych tureckich wakacjach.

Turunc Resort – Turunc 
Malowniczo położony hotel o dogodnej lokalizacji niedaleko centrum miasta oraz pobliskich atrakcji. Komfortowo urządzone pokoje oraz 
bogaty All Inclusive są dodatkowym atutem tego hotelu. Hotel ceniony przede wszystkim za znakomitą kuchnię, serwis oraz położenie. 
Oferta skierowana głównie dla rodzin z dziećmi oraz dla osób pragnących odpocząć blisko natury.

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Kaukaz Południowy Gruzja

 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 w okolicach Batumi, 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 świe-
cie promenada przyciągająca rzesze turystów. 
Podziwiać tu można także urokliwe uliczki, ele-
ganckie kamienice, świątynie różnych wyznań 
i subtropikalną roślinność. Śpiewające fontanny, 
kluby nocne, delfinarium, różnorodne atrakcje 
- wszystko to czyni miasto pełnym życia i niepo-
wtarzalnym. Zobaczymy starą i nową część mia-

sta, promenadę z Wieżą 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 odwie-
dzimy miejscowy 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 re-
stauracji. 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 Ku-
taisi. Samo miasto zamieszkałe jest od 4000 lat, 
było stolicą antycznego królestwa Kolchidy, do 
którego wg legendy przybył Jazon z Argonau-
tami po złote runo. Dziś dawna Kolchida przyjęła 

administracyjną nazwę Imeretia, region słynie 
z przepięknych krajobrazów. Zobaczymy tu ka-
nion Martwili (przy sprzyjającej pogodzie i od-
powiednim 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 zwie-
dzimy również 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 
Adżarii. Najpierw zobaczymy doskonale zacho-
wane mury fortecy w Gonio - od kilku lat z po-
wodzeniem pracują tu polscy archeolodzy. Na-
stępnie zobaczymy wodospad w Makhuntseti 
i zabytkowy kamienny most Tamary. Odwiedzi-

my też winiarnię gdzie spróbujemy adżarskich 
win. Wycieczkę zakończymy obiadem u gościn-
nych 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 
cieplejsze ubranie) - Swanetia, Mestia i Uzh-
guli. Cała kraina Swanetia wpisana jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Uzhguli jest 
najwyżej położoną osadą w Europie, z przepięk-
ną panoramą na szczyty Wysokiego Kaukazu. 
Odwiedzane po drodze Zugdidi słynie z pięk-
nego pałacu oraz ogrodów królewskich dynastii 
Dadiani. Pałac jest obecnie placówką muzealną, 

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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w której znajduje się wiele unikatowych ekspo-
natów. Jednym z nich jest maska Napoleona. 
Szczegółowy program 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 ho-
telu (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! 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
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 lunche 
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 Pań-
stwa hotelu. Opisy hoteli na dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób 
hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 14 
rozpoczętych dób hotelowych: objazd + pobyt 
w Batumi w wybranym hotelu), transfery kli-
matyzowanym autokarem lub busem, wyżywie-
nie: podczas części objazdowej (7 śniadań oraz 
3 lunche), a podczas części pobytowej 
- jak w opisie hoteli, opiekę pilota 
i  rezydenta podczas pobytu, 
ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i ba-
gaż).
Cena podstawowa nie 
obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu do zwiedza-
nych obiektów, usług prze-
wodnickich, napiwków - razem 
ok. 75 EUR/os płatne pilotowi na 
miejscu; wycieczek fakultatywnych m.in. 
rejsu łódką ok. 5 EUR/os, dodatkowych posiłków 
we własnym zakresie (ok. 10-15 EUR za 1 posi-
łek) 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. Pamiętajmy, że na każdej 
trasie pokonujemy odcinki przez góry, gdzie 

pogoda może znacznie różnić się od 
upalnych dolin. Przyda się cieplej-

sze 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). Aktualne kursy 
można sprawdzić /porównać na 

www.xe.com. Istnieje możliwość korzy-
stania z kart płatniczych / kredytowych, jednak 
w słabiej zagospodarowanych 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 (wraz z tłumaczeniami na język gruziński 
lub angielski), a zestaw mieć w bagażu podręcz-
nym. Inaczej mogą zostać rozpakowane głów-
ne bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać 

zatrzymane. Zwracamy uwagę, że niektóre leki 
dostępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą 
być kwalifikowane jako środki odurzające i sub-
stancje psychotropowe. Jednocześnie uczulamy, 
że gruzińskie służby graniczne działają w tym 
zakresie bardzo restrykcyjnie. Obowiązuje abso-
lutny zakaz wwożenia do Gruzji leków zawierają-
cych kodeinę lub pseudoefedrynę. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl. Ze 
względu na odmienną florę bakteryjną zalecamy 
zaopatrzyć się w środki przeciw dolegliwościom 
żołądkowym typu Stoperan (leki te są dozwolo-
ne 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. 

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

2180 zł

Legacy  
****

od 930 zł

Panorama 
***

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Pełna oferta wycieczek do Gruzji 
z przedłużeniem pobytu w Batumi 
dostępna na stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2370 4099

Czerwiec od 2280 4220

Lipiec od 2349 4349

Sierpień od 2349 4349

Wrzesień od 2180 4049

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Kod imprezy: GUF

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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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. Następ-
nie dla chętnych kolacja w tradycyjnej restauracji, 
połączona z programem artystycznym (dodat-
kowo płatna ok. 30 EUR/os). Zakwaterowanie 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. Następnie pokonu-
jąc Przełęcz Krzyżową dotrzemy do Stepantsmin-
dy (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 sa-
mochodów terenowych i podjedziemy do kościół-
ka 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. 
 Dzień 5  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. Odwie-
dzimy tu katedrę Sweti Cchoweli, która przez 
stulecia była miejscem koronacji i pochówku 
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 hotelu 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. Mo-
gło tu mieszkać nawet do 60 tys. ludzi. Później 
Wardzia została przekształcona przez królową 
Tamarę z obronnej fortecy w zespół rezydencjal-
no-klasztorny. Kompleks wykuty jest w zboczu 
górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum 
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. z boga-
tymi freskami. Następnie wizyta w Achalciche, 
gdzie zwiedzimy twierdzę Rabati z XII w., poło-
żoną na wzgórzu w starej części miasta. Powrót 
do hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  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 otoczeniu 
wysokogórskich krajobrazów. Następnie przejazd 
w stronę Batumi. Po drodze w okolicach Kutaisi 
zwiedzimy jedną z  jaskiń znanych z pięknych 
form krasowych. Przyjazd do Batumi zakwatero-
wanie, 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 - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. - pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program wycieczki należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszyst-
kich pozycji zwiedzania. 

Batumi

GRUZJA

Tbilisi
Gori
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Armenia Azerbejdżan
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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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HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (7 rozpoczętych 
dób hotelowych) - położone zwykle poza 
centrami miast. Pokoje: 2  - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie 
z  łazienkami. Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja 
i bar. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne typu 
bufet oraz obiadokolacje 
wg. programu (bufet lub 
zestawy serwowane do sto-
lików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą ist-
nieje możliwość przedłużenia 
wycieczki o tydzień pobytu w Gruzji 
w Batumi w wybranym przez Państwa ho-
telu. Opisy hoteli na dalszej części katalogu. 
Więcej propozycji 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 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 5 obiadokolacji), a podczas części pobyto-
wej - jak w opisie hoteli, 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, 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 teren Gruzji 
wymagany jest paszport 
lub dowód osobisty ważny 

co najmniej 6  miesięcy od 
daty powrotu.

Ubiór. w Gruzji, poza plażami Ba-
tumi, od turysty oczekiwany jest skrom-

ny ubiór; mężczyźni zazwyczaj 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 dekoltami. Bardzo prosimy 
stosować się do powyższych wytycznych - ina-
czej turyści mogą nie zostać wpuszczeni do 
zwiedzanych obiektów. Dla pań bardzo przydat-
na będzie chusta; w Gruzji w wielu obiektach sa-
kralnych 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. 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 (wraz z tłumaczeniami na język gruziński 
lub angielski), a zestaw mieć w bagażu podręcz-
nym. Inaczej mogą zostać rozpakowane głów-
ne bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać 
zatrzymane. Zwracamy uwagę, że niektóre leki 
dostępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą 
być kwalifikowane jako środki odurzające i sub-
stancje psychotropowe. Jednocześnie uczulamy, 
że gruzińskie służby graniczne działają w tym 
zakresie bardzo restrykcyjnie. Obowiązuje ab-
solutny zakaz wwożenia do Gruzji leków zawie-
rających kodeinę lub pseudoefedrynę. Szcze-
gółowe informacje w systemie rezerwacyjnym 
R.pl. Ze względu na odmienną florę bakteryjną 
zalecamy zaopatrzyć się w środki przeciw do-
legliwościom żołądkowym 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

2599 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

Aqua Batumi
****

od 799 zł

Ire Palace
****

od 1149 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

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 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 3349 4570

Czerwiec od 2599 4849

Lipiec od 2870 4849

Sierpień od 3199 4849

Wrzesień od 2999 4520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

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. Wylot 
do Gruzji - Batumi. Po przylocie, transfer do ho-
telu 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 niepowtarzalnym i pełnym ży-
cia. 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 wa-
gon, którym dyktator pojechał na konferencję 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 na punkt widoko-
wy 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 
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. 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).

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  

15
dni

8
dni

lub
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 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 usytu-
owanego na zboczu góry Eruszeti. W średnio-
wieczu Wardzia służyła jako schronienie podczas 
najazdów mongolskich, była największym mia-
stem 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. 
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 ho-
telu (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 - transfer 
na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.

Program wycieczki należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszyst-
kich pozycji zwiedzania. 
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 Pań-
stwa hotelu. Opisy hoteli na dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym 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 pod-
czas 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 (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/Armenii, poza plażami Batumi, 
od turysty oczekiwany jest skromny ubiór; męż-
czyźni zazwyczaj noszą długie spodnie, kobiety 
sukienki /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. Pamiętajmy, że na każdej tra-
sie pokonujemy odcinki przez góry, gdzie pogo-
da może znacznie różnić się od upalnych dolin. 
Przyda się cieplejsze okrycie chroniące również 
przed deszczem oraz krem z filtrem przeciwsło-
necznym. Uwaga: nie chodzi o kurtki zimowe. 
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.
Zdrowie. na wszystkie leki wwożone do Gruzji 
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie (wraz z tłumaczeniami na język gruziński 
lub angielski), a zestaw mieć w bagażu podręcz-
nym. Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 
bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać za-
trzymane. Zwracamy uwagę, że niektóre leki do-
stępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą być 

kwalifikowane jako środki odurzające i substancje 
psychotropowe. Jednocześnie uczulamy, że gru-
zińskie służby graniczne działają w tym zakresie 
bardzo restrykcyjnie. Obowiązuje absolutny zakaz 
wwożenia do Gruzji leków zawierających kodeinę 
lub pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje na 
R.pl. Ze względu na odmienną florę bakteryjną 
zalecamy zaopatrzyć się w środki przeciw dole-
gliwościom żołądkowym typu Stoperan (leki te są 
dozwolone w Gruzji i nie ma konieczności posia-
dania 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

3099 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

Legacy  
****

od 949 zł

Panorama 
***

od 1030 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: GUA/GKA

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 3099 5049

Czerwiec od 3199 5349

Lipiec od 3299 5349

Sierpień od 3099 5349

Wrzesień od 3270 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 

Dopłata za pok. 1 os. od 581 

Dostępny również przelot do/z 
Kutaisi – kod imprezy GKA. Wszelkie 
punkty programu GUA realizowane 
są również w programie GKA, szcze-
gółowy program imprezy dostępny 
na R.pl.
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Gruzja Batumi Hotele w Batumi do imprez GUF, GUJ, GKJ, GUA

Położenie
9-piętrowy hotel położony w centrum Batumi, ok. 400 m od Pla-
cu Europejskiego. Do lotniska w Batumi ok. 6 km.
Plaża
Obiekt położony 6 minut spacerem od kamienistej plaży.
Do dyspozycji gości
Hotel dysponuje 38 pokojami. Oferuje gościom całodobową re-
cepcję, windę, taras (czynny sezonowo), sejf w recepcji (dodat-
kowo płatny). Za opłatą: usługi pralnicze, opiekunka do dzieci. 
Ponad to restauracja główna oraz bar na dachu.

Pokoje
Hotel oferuje różne typy pokoi- familijne, standardowe, junior 
suite. Standardowe pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki 
dla 1 osoby dorosłej lub dziecka. Pokoje są klimatyzowane i wypo-
sażone w zestaw do parzenia kawy i herbaty, lodówkę, telewizor 
z płaskim ekranem i telewizję kablową. W każdym znajduje się 
łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym zesta-
wem kosmetyków. Pokoje mają widok na wewnętrzny dziedzi-
niec. Część pokoi posiada balkon.

Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu serwowane w restauracji w godzinach 
08:00-11:00
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Bezpłatne WiFi w całym obiekcie, również w pokojach.
www.irepalace.ge

Położenie
Hotel Panorama położny jest w samym sercu czarnomorskiego 
wybrzeża - w mieście Kobuleti, zlokalizowanym ok. 21 km na 
zachód od Batumi.
Plaża
Obiekt zlokalizowany nieopodal plaży - zaledwie 50 m spacer-
kiem przez sosnowy park. Serwis plażowy - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, restauracja główna (dania w formie 
skromnego bufetu), winda, sejf w recepcji (bezpłatny), coctail-

-bar oraz strefa wypoczynkowa. Hotel akceptuje płatności kar-
tami kredytowymi.
Pokoje
Na 6 piętrach rozmieszczone są 32 pokoje standardowe oraz 
9 apartamentów. Każdy pokój posiada łazienkę (wc, prysznic; 
mozliwość bezpłatnego wypożyczenia suszarki do włosów 
w recepcji), TV-sat, klimatyzację oraz balkon. Możliwość zakwa-
terowania max. 2 dorosłych + dziecka. Ponadto dostępne (na za-
mówienie - płatne dodatkowo na miejscu w hotelu) przestronne 
2-pokojowe apartamenty składające się z pokoju dziennego i sy-

pialni, wyposażone w podwójne łóżko, komplet wypoczynkowy, 
stolik, przestronną szafę, TV-sat, lodówkę i klimatyzację.
Wyżywienie
All inclusive soft - śniadania i kolacje w formie skromnego bufetu, 
lunch - w formie lekkich przekąsek. Wybrane napoje bezalko-
holowe oraz lokalne wino białe i czerwone, a także gruziński 
trunek: cha-cha, podawane (10:00-22:00) w restauracji i barze 
na terenie hotelu.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu internet Wi-Fi.

Dogodna lokalizacja w centrum miasta pozwoli na jego eksplorowanie wszystkim aktywnym Klientom, z drugiej strony bliskość plaży 
umożliwi relaks nad morzem.

Ire Palace – Batumi +

Polecamy ze względu na przyjemne i relaksujące otoczenie, pobliską plażę oraz prawdziwą, gruzińską atmosferę.

Panorama – Kobuleti 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Gruzja Batumi Hotele w Batumi do imprez GUF, GUJ, GKJ, GUA

Położenie
Komfortowy, kameralny hotel, nowocześnie urządzony, oddalony 
zaledwie o 10 min. spacerem od promenady skupiającej liczne 
restaurację, bary. Do centrum Batumi 3 km (możliwy dojazd au-
tobusem - koszt ok. 0,6 lari lub taxi ok. 5 lari). Hotel znajduje się 
5 km od lotniska w Batumi. Do najbliższego sklepu ok 100 m.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 700 m od żwirkowo-kamienistej, pu-
blicznej plaży. Serwis plażowy - płatny (ok. 4-25 Lari/os./dzień 
- w zależności od miejsca).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z przestronnym lobby, winda, restauracja. Za 
dodatkową oplatą pralnia oraz usługa budzenia na życzenie. Ho-
tel akceptuje platnosci kartami kredytowymi: Visa, Master Card. 
W budynku hotelu Night Club.
Pokoje
Hotel posiada ponad 60 pokoi 2-osobowych (pow. ok. 21 m2; 
możliwość 1 dostawki), elegancko i  wygodnie urządzonych, 
wyposażonych w telewizor z płaskim ekranem, lodówkę, tele-
fon. W każdym pokoju - łazienka z wc i prysznicem, suszarka 

do włosów oraz balkon/taras. Do dyspozycji gości indywidualnie 
sterowana klimatyzacja.
Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane.
Program sportowy i animacyjny
Brak.
Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych internet - bezpłatny.
www.batumilegacy.com

Położenie
Hotel położony przy jednej z najładniejszych plaż Batumi, ok. 
5 km od centrum miasta. Słynny park New Boulevard z licznymi 
restauracjami, sklepami i barami oraz tańczącymi fontannami 
znajduje się ok. 15 min drogi spacerem od hotelu. Do lotniska 
w Batumi ok 3 km.
Plaża
Żwirkowo - kamienista plaża znajduje się bezpośrednio przy ho-
telu. Leżaki i parasole na plaży dla Gości hotelowych są bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja i bar Aqua Room serwująca dania kuch-
ni gruzińskiej i europejskiej.
Pokoje
Hotel oferuje 40 komfortowych i przytulnych pokoi 2 os. (ok. 
28 m2; z możliwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka). 
W pokoju znajduje się jedno łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze. 
Każdy z pokoi wyposażony jest w indywidualnie sterowaną klima-
tyzację, łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi, zestaw do kawy i herbaty, sejf (bez-

płatny), minibar (dodatkowo płatny), TV, telefon. Pokoje posidają 
widok na morze.
Wyżywienie
Śniadanie (08:00-11:00) w formie bufetu w restauracji Aqua 
Room. Lunch i  obiadokolacja możliwa za dodatkową opłatą 
(bezpośrednio w hotelu; serwowane z karty).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programów animacyjnych.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, również w pokojach.
www.aquahotel.ge

Dobrej klasy hotel za rozsądną cenę, polecamy wszystkim spragnionym miejskich atrakcji. Hotel dla ludzi aktywnych, którzy po 
całodziennych eskapadach, pragną wypocząć w komfortowych warunkach.

Legacy – Batumi 

Ze względu na swoje położenie, hotel jest idealny zarówno dla szukających spokojnego wypoczynku jak i miejskich atrakcji.

Aqua Batumi – Batumi 

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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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 samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot 
do Gruzji - Batumi. Po przylocie transfer do ho-
telu 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 cało-
dniowe zwiedzanie Tbilisi. Zobaczymy m. in. 
największą budowlę sakralną Zakaukazia - ka-
tedrę Trójcy Świętej, cerkiew Metechi z XIII w., 

położoną wysoko nad rzeką Kurą. Wjedziemy 
kolejką linową na Narikalę - starożytną twierdzę 
wznoszącą się nad Tbilisi z przepiękną panora-
mą miasta. Przejedziemy Aleją Rustawelego 
- najdłuższą ulicą w  Tbilisi, rozciągającą się 
pomiędzy placem Wolności a placem Rewolucji 
Róż. Znajdują się przy niej m.in. stary parlament, 
Muzeum Narodowe, jak również liczne galerie, 
teatry i kawiarnie. Powrót 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 

Batumi

Kutaisi

GRUZJA

ARMENIA
Erywań
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Tbilisi
Signagi

Jezioro Sevan

Zorac
Karer

Gori
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Gudauri
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Wardzia
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Azerbejdżan

Turcja

Iran

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System 

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
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największy zachowany cmentarz chaczkarów - 
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 
Eczmiadzyn. Następnie przejazd w  kierunku 
granicy ormiańsko - gruzińskiej. Odprawa celno 
- paszportowa i przejazd malowniczą trasą do 
Wardzii, skalnego miasta - klasztoru usytuowa-
nego na zboczu góry Eruszeti. W średniowie-
czu Wardzia służyła jako schronienie podczas 

najazdów mongolskich, była największym mia-
stem 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. Kola-
cja i nocleg w okolicach 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 wolny 
na wypoczynek. 
Dla chętnych wycieczka fakultatywna (dodat-
kowo płatna, ok. 45 EUR/os.) w góry Adżarii, 
podczas której zobaczymy doskonale zachowa-
ne mury fortecy w Gonio, wodospad i zabytko-
wy kamienny most w Makhuntseti. Odwiedzimy 
też winiarnię gdzie spróbujemy adżarskich win. 
Wycieczkę zakończymy obiadem u gościnnych 
adżarskich gospodarzy. 
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery 
na lotnisko w Batumi i powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program wycieczki należy traktować ramowo 
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszyst-
kich pozycji zwiedzania. 
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: ***.
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; wy-
cieczek fakultatywnych, dodatkowych posiłków 
we własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek), 
napoi do posiłków oraz innych wydatków oso-
bistych.
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

4999 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 4999 7699

Czerwiec od 5149 7849

Lipiec od 5199 8070

Sierpień od 5099 7970

Wrzesień od 5099 7699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4249 

Dopłata za pok. 1 os. od 1129 

Impreza GKM już od  4699

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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 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 
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 do-
datkowo ok. 30 USD/os.). Zatrzymamy się także 
przy supermodnej plaży JBR, z której widać jeden 
z najnowszych cudów miasta - wyspę Bluewaters 
i stojący na niej najwyższy diabelski młyn świata, 
Ain Dubai. 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 

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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Monorail, z której wyraźnie widać założenie Pal-
my i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę 
Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja spraw-
dzić temperaturę wody w Zatoce Perskiej, ale 
również sfotografować jedną z najbardziej roz-
poznawalnych ikon miasta - nawiązujący kształ-
tem do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy 
również kompleks Madinat Jumeirah, nazywany 
Dubajską Wenecją. Następnie przejedziemy do 
pobliskiego centrum handlowego Mall of the 
Emirates, w którym znajduje się m.in. pierwszy na 
Bliskim Wschodzie kryty stok narciarski, a na ko-
niec odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gardens 
(czynne sezonowo, zwykle od przełomu listopa-
da i grudnia). W przypadku zamknięcia ogrodu 
kwiatowego przejedziemy do innej atrakcji przy-
rodniczej - rezerwatu Ras Al. Khor będącego 
ostoją dzikiego ptactwa min. czapli i flamingów, 
a także z pięknym widokiem na wysokościowce 
Dubaju. Powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy; 
obiadokolacja (fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 
100km). Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 
USD/os.) proponujemy wieczorny spektakl „La 
Perle” - połączenie gry światła i wody - budzącej 
podziw scenografii (z ruchomą sceną) oraz nad-
zwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, akro-
batów i aktorów. Przedstawienie 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 kaskaderów w ogromnej meta-
lowej perle. Całość oprawiona doskonale dobraną 
muzyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
położonej na wyspach stolicy ZEA. Zwiedzimy 
obowiązkowy punkt każdej wizyty w tym mie-
ście - arcydzieło islamskiej architektury, lśniący 
bielą marmurów i mieniący się kolorami kamie-
ni szlachetnych Wielki Meczet Szejka Zajeda. 
Następnie dojedziemy do przyprawiającego 
o  zawrót głowy, pełnego przepychu pałacu 
prezydenckiego Qasr Al Watan, będącego od-
zwierciedleniem emirackiego blichtru i jedno-
cześnie hołdem dla arabskiego dziedzictwa. Po 
zwiedzaniu przejedziemy promenadą Corniche, 
mijając wzorowo prowadzone ogrody i spekta-
kularne wieżowce stojące w  miejscu, gdzie 
jeszcze pół wieku temu ludność zamieszkiwała 
w namiotach. Odwiedzimy słynny targ z dak-
tylami i zatrzymamy się przy słynnym Louvre 
Abu Dhabi, największym muzeum na Półwyspie 
Arabskim, którego bryła zachwyca śmiałymi 
rozwiązaniami i lekkością konstrukcji. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju na obiadokola-
cję (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga: Qasr al Watan jest oficjalnym pałacem 
Prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Oznacza to, że czasami z powodów niezależ-
nych od Biura może być niedostępny dla zwie-
dzających. W tej sytuacji oferujemy zwiedzanie 
innego obiektu. W tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/
os.) z atrakcji Ferrari World. Korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w zwiedzaniu miasta; 
dojazd do atrakcji i powrót do hotelu z grupą. 
 Dzień 4  Po śniadaniu skierujemy się 
ku starym częściom Dubaju, gdzie 
przespacerujemy się po pie-
czołowicie odrestaurowanej 
dzielnicy Al Fahidi. Wąski-
mi uliczkami dojdziemy do 
Muzeum Kawy (możliwość 
spróbowania parzonej lo-
kalnym sposobem kawy 
arabskiej), fragmentów mu-
rów miejskich oraz odwiedzi-
my jeden z tradycyjnych domów. 
Przejdziemy także wzdłuż dubajskiej 
zatoki do przystani łódek abra, którymi prze-
prawimy się na przeciwległy brzeg, oglądając 
miasto od strony wody. Tym samym znajdziemy 
się na słynnych dubajskich targach ze złotem 
i przyprawami. Następnie przejazd do finanso-
wej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej naj-
większe 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 
najwyższego 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 
lotnisko 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 (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów i po-
bytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-

dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
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 od-

powiadającym *** w oce-
nie organizatora (razem 
4 rozpoczęte doby hotelo-
we w Dubaju lub okolicy). 

Pokoje: 2 - osobowe, wy-
posażone są w łazienki z wc, 

klimatyzację, często TV. Wy-
żywienie: śniadania a za dopłatą 

obiadokolacje (we wskazanych dniach, 
zazwyczaj w restauracjach hotelowych); napo-
je do kolacji dodatkowo płatne. Do dyspozycji 
gości na terenie hotelu najczęściej: restauracja, 
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: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków 
dla obsługi oraz Tour Guide System) w kwo-
cie ok. 140 USD/os. (płatne na miejscu, opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w  programie); taksy turystycznej 
w Dubaju (ok. 20 USD/pokój/objazd - płatne 
w hotelach); innych wydatków osobistych.
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.
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 obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, 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 
Meczetu nie wolno mieć widocznych tatuaży, 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwotę 
ok. 20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso, można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.
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 
poinformowaniu na miejscu.

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

2249 zł

Pełna oferta wycieczek do Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich dostęp-
na na stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2299 4199

Czerwiec od 2299 4299

Lipiec od 2299 4199

Sierpień od 2249 4270

Wrzesień od 2599 4430

Październik od 2599 4630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 

Dopłata za pok. 1 os. od 271 

Dopłata za obiadokolacje od 180 

Kod imprezy: ZED

więcej na: R.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 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 przejedzie-
my do finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy 
w niej największe centrum handlowe świata, Du-
bai 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. Powrót do hotelu, obiad (opcjonalny). 
Po południu czas wolny; dla chętnych (za do-
datkową 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, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Wieczorem powrót do hotelu w Dubaju 
lub okolicy na nocleg (w tym dniu nie ma opcjo-
nalnej kolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
położonej na wyspach stolicy ZEA. Zwiedzimy 
obowiązkowy punkt każdej wizyty w tym mie-
ście - arcydzieło islamskiej architektury, lśniący 
bielą marmurów i mieniący się kolorami kamie-
ni szlachetnych Wielki Meczet Szejka Zajeda. 
Następnie dojedziemy do przyprawiającego 
o  zawrót głowy, pełnego przepychu pałacu 
prezydenckiego Qasr Al Watan, będącego od-
zwierciedleniem emirackiego blichtru i jedno-

cześnie hołdem dla arabskiego dziedzictwa. Po 
zwiedzaniu przejedziemy promenadą Corniche, 
mijając wzorowo prowadzone ogrody i spekta-
kularne wieżowce stojące w  miejscu, gdzie 
jeszcze pół wieku temu ludność zamieszkiwała 
w namiotach. Odwiedzimy słynny targ z dak-
tylami i zatrzymamy się przy słynnym Louvre 
Abu Dhabi, największym muzeum na Półwyspie 
Arabskim, którego bryła zachwyca śmiałymi 
rozwiązaniami i lekkością konstrukcji. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju na obiadokola-
cję (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga: Qasr al Watan jest oficjalnym pałacem 
Prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Oznacza to, że czasami z powodów niezależnych 
od Biura może być niedostępny dla zwiedzają-
cych. W tej sytuacji oferujemy zwiedzanie in-
nego obiektu. W tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/
os.) z atrakcji Ferrari World. Korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w zwiedzaniu miasta; 
dojazd do atrakcji i powrót do hotelu z grupą. 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 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 ok. 30 USD/os.). Zatrzymamy się 
także przy supermodnej plaży JBR, z której wi-
dać jeden z najnowszych cudów miasta - wyspę 
Bluewaters i stojący na niej najwyższy diabelski 
młyn świata, Ain Dubai. Kolejno przejedziemy 
na słynny archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany 
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwa-

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
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rium Lost Chambers zamieszkiwane przez oko-
ło 65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy 
kolejką magnetyczną Monorail, z  której wy-
raźnie 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 kompleks 
Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską We-
necją. Następnie przejedziemy do pobliskiego 
centrum handlowego Mall of the Emirates, 
w którym znajduje się m.in. pierwszy na Bli-
skim Wschodzie kryty stok narciarski, a  na 
koniec odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gar-
dens (czynne sezonowo, zwykle od przełomu 
listopada i grudnia). W przypadku zamknięcia 
ogrodu kwiatowego przejedziemy do innej 
atrakcji przyrodniczej - rezerwatu Ras Al. Khor 
będącego ostoją dzikiego ptactwa min. czapli 
i flamingów, a także z pięknym widokiem na 
wysokościowce Dubaju. 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 (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów i po-
bytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-
dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
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 rozpoczęte doby hotelowe w Dubaju) oraz 
w wybranym hotelu podczas pobytu (4 rozpo-
częte doby hotelowe), wyżywienie: śniadania 

(3) oraz posiłki jak w opisie wybranego hotelu 
podczas pobytu, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu i pobytu, program turystyczny j.w. oraz 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków 
dla obsługi oraz Tour Guide System) w kwocie 
ok. 190 USD/os. (płatne na miejscu, opłata nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych po-
danych w programie); taksy turystycznej w Du-
baju (ok. 15 USD/pokój/objazd), depozytu oraz 
taksy podczas wypoczynku (4 dni) - wysokość 
depozytu i taksy uzależniona od hotelu, innych 
wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy w czę-
ści pobytowej) obowiązuje 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 wymagana 
wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich.
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 obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 

ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, 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 
Meczetu nie wolno mieć widocznych tatuaży, 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwotę 
ok. 20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso, można w skarpetach.
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.
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 
poinformowaniu 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

2299 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2549 4349

Czerwiec od 2299 4349

Sierpień od 2449 4349

Wrzesień od 2599 4520

Październik od 2699 4630

Dopłata za pok. 1 os. od 219 

Dopłata za obiadokolacje od 90 

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

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Przelot do Dubaju. Po przy-
locie odprawa celno-paszportowa i transfer do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy). Zakwaterowanie 
i nocleg (w tym dniu nie ma opcjonalnej obia-
dokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy 
Al Fahidi. Dojdziemy do Muzeum Kawy, frag-
mentów murów miejskich oraz odwiedzimy je-
den z tradycyjnych domów. Przejdziemy wzdłuż 
dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, któ-
rymi przeprawimy na przeciwległy brzeg. Znaj-
dziemy się na słynnych dubajskich targach ze 
złotem i przyprawami. Przejedziemy do finan-
sowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej naj-
większe centrum handlowe świata, Dubai Mall, 
gdzie przejdziemy obok jego głównych atrakcji: 
m.in. akwarium, lodowiska oraz wodospadów 
ze skoczkami, następnie wjedziemy na taras 
widokowy najwyższego budynku świata, Burdż 
Chalify.. Po południu czas wolny; dla chętnych 
proponujemy półdniową wycieczkę na pustynne 

safari (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, 
położonej na wyspach stolicy ZEA. Zwiedzimy 
arcydzieło islamskiej architektury - Wielki Me-
czet Szejka Zajeda. Następnie dojedziemy do 
pełnego przepychu pałacu prezydenckiego Qasr 
Al Watan. Po zwiedzaniu przejedziemy prome-
nadą Corniche, mijając wzorowo prowadzone 
ogrody i spektakularne wieżowce. Odwiedzimy 
słynny targ z daktylami i zatrzymamy się przy 
słynnym Louvre Abu Dhabi, największym mu-
zeum na Półwyspie Arabskim. Następnie powrót 
do hotelu w Dubaju na obiadokolację (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km). Uwaga: Qasr al 
Watan jest oficjalnym pałacem Prezydenta Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Oznacza to, że 
czasami z powodów niezależnych od Biura może 
być niedostępny dla zwiedzających. W tym dniu 
istnieje możliwość skorzystania za dodatkową 
opłatą (ok. 95 USD/os.) z atrakcji Ferrari World. 
Korzystający z tej opcji nie biorą udziału w zwie-
dzaniu miasta. Po powrocie do Dubaju możliwość 

podziwiania miasta ze spektakularnego tarasu 
jednego z dubajskich hoteli-wysokościowców, 
dopełniona wybornym drinkiem. Biorący udział 
w tym fakultecie muszą mieć ukończone 21 lat. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem (płatne ok. 
30 USD/os.). Zatrzymamy się przy plaży JBR, 
z której widać jeden z najnowszych cudów mia-
sta - wyspę Bluewaters i stojący na niej najwyższy 
diabelski młyn świata, Ain Dubai. Przejedziemy 
na słynny archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany 
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwa-
rium Lost Chambers zamieszkiwane przez około 
65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy kolej-
ką magnetyczną Monorail. Przejedziemy na plażę 
Jumeirah, gdzie będzie okazja sfotografować ho-
tel Burj Al-Arab. Odwiedzimy kompleks Madinat 
Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. Przeje-
dziemy do pobliskiego centrum handlowego Mall 
of the Emirates, w którym znajduje się m.in. kryty 
stok narciarski, a na koniec odwiedzimy ogrody 
Dubai Miracle Gardens (czynne sezonowo, zwykle 
od przełomu listopada i grudnia). W przypadku 
zamknięcia ogrodu kwiatowego przejedziemy do 
rezerwatu Ras Al. Khor będącego ostoją dzikie-
go ptactwa. Powrót do hotelu na nocleg (w tym 
dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
(Trasa ok. 100 km). Wieczorem (dla chętnych, 
cena ok. 110 USD/os.) proponujemy spektakl „La 
Perle” - połączenie gry światła i wody.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do 
Szardży. Zatrzymamy się przy nabrzeżu Al Ma-
dżaz, oferującym piękną scenerię z widokiem 
na wieżowce przy lagunie Chaled. Miniemy 
Pomnik Zjednoczenia i  centralny targ, Blue 

Souk, docierając w  ten sposób do dzielnicy 
Heart od Sharjah, - znakomitego miejsca na 
zakup pamiątek. Odwiedzimy Muzeum Cywili-
zacji Islamskiej. Przejedziemy do najmniejszego 
z emiratów, Adżmanu. W położonym w centrum 
miasta forcie urządzono muzeum, w którym zo-
baczymy, jak wyglądało życie na tych terenach 
przed petrodolarowym boomem. Zobaczymy 
adżmańską stocznię, a  także tor wyścigów 
wielbłądzich. Przejazd do hotelu w emiracie 
Fudżajra przez emiraty Umm Al Quwain i Ras 
al Chajma, zakwaterowanie (miejscowości Al 
Aqah lub Al Faqeet). Obiadokolacja (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyruszymy na krótką 
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskie-
go. Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju 
niewielkim meczecie Badiyah, a następnie do-
trzemy do miasta Chor Fakkan, które władze 
emirackie planują zmienić na swoją flagową 
atrakcję turystyczną. Zobaczymy nawiązujący 
do rzymskiej architektury amfiteatr, jak rów-
nież zajrzymy na lokalną promenadę, wzdłuż 
której urządzono przyjemny park. Następnym 
punktem będzie miasto Fudżajra, w  którym 
odwiedzimy pięknie położony na szczycie skały 
fort oraz Muzeum Emiratu Fudżajra. Dalej po 
drodze zatrzymamy się jeszcze na zdjęcia frotu 
Bitnah zatopionego w dolinie wypełnionej pal-
mami. Powrót do hotelu. (Trasa ok. 100 km). Po 
południu czas wolny lub udział w górskiej eska-
padzie (opcja fakultatywna, dodatkowo płatna 
ok. 70 USD/os.): przejazd dżipami z napędem 
4x4 lub busem w bezdroża gór Hadżar, krótki 
trekking łatwą trasą. Powrót do hotelu na obia-
dokolację (opcjonalnie) i nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Fudżaj-

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
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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rze. Możliwość skorzystania z wycieczki fakul-
tatywnej - rejsu wzdłuż omańskiego półwyspu 
Musandam - koszt ok. 100 USD/os. Nocleg w ho-
telu w Fudżajrze. Obiadokolacja (opcjonalnie). 
 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 moż-
liwość przedłużenia wycieczki o tygodniowy po-
byt w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy 
hoteli 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, np. Ramadan 12.04-
11.05.2021) organizacja objazdów i  pobytów 
może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, go-
dziny otwarcia obiektów muzealnych 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 obia-
dokolacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj 
w restauracjach hotelowych); napoje do kolacji 
dodatkowo płatne. Do dyspozycji gości: Na tere-
nie hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w dalszej częścikatalogu. Więcej propozy-
cji w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem 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: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m. 
in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, obsłu-
gi lokalnych przewodników, napiwków dla ob-
sługi oraz Tour Guide System) w kwocie ok. 245 
USD/os. (płatne na miejscu, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie); taksy turystycznej w Dubaju (ok. 
20 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) obowiązuje taksa klima-
tyczna 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 wymagana 
wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich.
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 obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, 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 
Meczetu nie wolno mieć widocznych tatuaży, 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwotę 
ok. 20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso, można w skarpetach.
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.
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 
poinformowaniu na miejscu.

CENA OD

2699 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

Mirage Bab Al Bahr Hotel & 
Resort ****

od 820 zł

Radisson Blu Resort 
Fujairah  *****

od 870 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2999 5349

Czerwiec od 2699 5230

Sierpień od 2699 5299

Wrzesień od 3299 5430

Październik od 3399 5699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3120 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata za obiadokolacje od 405 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Zjednoczone Emiraty Arabskie Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na do imprez ZEL, ZEP

Położenie
Położony w sercu nowego Dubaju 4-gwiazdkowy hotel jest ide-
alnym połączeniem klasycznej elegancji i nowoczesności. Usy-
tuowany przy jednej z głównych ulic - Sheikh Zayed Road, pięć 
minut spacerem od centrum handlowego Mall of the Emirates, ok. 
25 minut jazdy do międzynarodowego lotniska w Dubaju i ok. 45 
min jazdy od lotniska Dubaj Al Maktoum.
Plaża
Do najbliższej publicznej, piaszczystej plaży około 8 km, nieda-
leko hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Hotel 

oferuje bezpłatny transfer na plażę publiczną (m. in. The Pointe 
Beach oraz La Mer Beach). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży za 
dodatkową opłatą (ok. 35 USD/dzień).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut (w recepcji), zabiegi 
kosmetyczne w centrum SPA (dodatkowo płatne), odkryty basen 
na dachu z widokiem na słynny hotel Burj Al Arab, dobrze wypo-
sażona siłownia, sauna i łaźnia parowa, 3 restauracje: główna The 
Gem Garden serwująca śniadania, obiady i kolacje (kuchnia mię-
dzynarodowa), The Royal Budha (kuchnia tajska), Gharana (kuch-

nia indyjska), kawiarnia w lobby oraz 2 bary na dachu: Xennya 
Terrace i Dolphin Bar, bar The Q oraz klub nocny Bodega Garage.
Pokoje
Hotel oferuje 309 eleganckich pokoi. Standardowe pokoje deluxe 
są 2-osobowe o pow. ok. 30 m2 (możliwość zakwaterowania do-
datkowo 1 dziecka do 12 lat - dziecko korzysta z łóżka rodziców, 
brak możliwości dostawki), wyposażone w: łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka do włosów, klapki), klimatyzację, telewi-
zor z płaskim ekranem, telefon, sejf (bezpłatny), zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty, czajnik elektryczny, żelazko (na życzenie) 
oraz małą lodówkę.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu serwowane w restauracji 
głównej The Gem Garden (06:30-10:00). Za dopłatą obiadoko-
lacje (19:00-23:30) - HB lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:00-
23:30) - FB serwowane w formie bufetu lub a’la carte w zależno-
ści od obłożenia hotelu, w restauracji głównej The Gem Garden. 
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu można korzystać z centrum fitness: siłownia (07:00-
21:00), sauna i łaźnia parowa (08:00-21:00), odkrytego basenu 
ze słodką wodą (08:00-21:00), a za dodatkową opłatą z rzutek, 
bilardu oraz licznych zabiegów kosmetycznych w centrum od-
nowy biologicznej.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.hialbarshadubai.com

Położenie
JA The Resort to kompleks trzech fantastycznych 5* hoteli - JA 
Beach Hotel, JA Palm Tree Court oraz JA Lake View Hotel. Nasi go-
ście zakwaterowani w części JA Beach Hotel. Kompleks znajduje 
się w dzielnicy Dubaj Jebel Ali, bezpośrednio przy plaży z wido-
kiem na wyspę Jebel Ali Palm. Oddalony jest od lotniska w Dubaju 
(DXB) ok 55 km. Do centrum Dubaju z takimi atrakcajmi jak Burj 
Khalifa, Dubai Mall ok. pół godziny jazdy taksówką.
Plaża
Obiekt znajduje się bezpośrednio przy długiej (ok. 800 m), 

piaszczystej i prywatnej plaży. Serwis plażowy bezpłatny dla 
gości hotelowych.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, ogród, baseny z leżakami i parasola-
mi. Goście JA Beach Hotel mogą korzystać z 3 basenów. Dostępna 
również restauracja główna Ibn Majid oraz restauracja przy plazy 
Captain, a także Calm Spa & Salon oferujący różnego rodzaju za-
biegi SPA (płatne), bezpłatna sauna i jacuzzi, boiska do siatkówki 
plażowej, 4 oświetlone korty tenisowe (płatne), kort do squasha 
i badmintona, bilard, tenis stołowy, paintball (płatny), nauka 

jazdy konnej (na terenie ośrodka znajdują się stajnie – płatne), 
9 dołkowe profesjonalne, oświetlone pole golfowe (do przejścia 
w 35 uderzeń) z pełną infrastrukturą (płatne). Dla mniej wpraw-
nych graczy dostępne jest pole do minigolfa (płatne).
Pokoje
Hotel JA Beach oferuje łącznie 248 pokoi i apartamentów, w tym 
169 pokoi typu standard z widokiem na kurort o powierzchni ok. 
32m2. Pokoje maksymalnie przeznaczone są dla 2 osób dorosłych 
i 1 dziecka.
Wyżywienie
All inclusive - śniadania i kolacje w formie bufetu lub serwo-
wanego menu (w zależności od obostrzeń dotyczących COVID) 
w  głównej restauracji hotelowej Ibn Majid oraz serwowane 
z menu obiady w restauracji Captain przy plaży. W trakcie dnia 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wybranych 
barach. Kompleks dysponuje łącznie 22 barami i restauracjami 
a’la carte (płatne) min. z kuchnią azjatycką ,włoską, śródziemno-
morską, indyjską, czy z daniami z grilla.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie kompleksu dostępna, m.in: siatkówka plażowa, turnie-
je piłkarskie, bilard, rzutki, tenis stołowy, 2 siłownie. Dodatkowo 
brodzik dla dzieci i niemowląt z regulowaną temperaturą i klub 
dla dzieci Pirates & Mermaids (4-12 lat). Hotel zlokalizowany nie-
daleko mariny. Centrum sportów wodnych (płatne) organizuje 
pływanie kajakiem, deską SUP, wakeboarding i wakesurfing. 
UWAGA wymienione atrakcje są w pełni otwarte w czasie wy-
sokiego sezonu. Poza sezonem ich dostępność może być ogra-
niczona.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych oraz w pokojach.
www.jaresortshotels.com/dubai/ja-the-resort

Holiday Inn Al Barsha – Dubaj 
Lokalizacja w sercu tętniącego życiem Dubaju pozwoli na samodzielne zwiedzanie miasta, a doskonała jakość jaką oferuje ten hotel, 
należący do znanej i lubianej sieci hotelowej Holiday Inn, zapewni klientom niesamowity wypoczynek - polecamy!

JA Jebel Ali Beach Hotel – Dubaj 
Fantastyczny 5* hotel dla wymagających klientów, szukających zarówno odpoczynku wśród zieleni jak i dla osób aktywnych, którym zależy 
na dostępnie do atrakcji Dubaju. Ze względu na szereg udogodnień polecany również rodzinom z dziećmi.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Zjednoczone Emiraty Arabskie Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na do imprez ZEL, ZEP

Położenie
Elegancki hotel znanej i cenionej marki Radisson Blu Hotels & 
Resorts, usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej 
plaży, w urzekającej scenerii - między pasmem gór Hajar a woda-
mi Zatoki Omańskiej. Położony w północnej części emiratu Fuja-
irah, w rejonie Dibba. Hotel oddalony o ok. 1 h. jazdy od miasta 
Fujairah, o ok. 2 h jazdy od lotniska w Dubaju (Dubai International 
Airport) i ok. 3 h. od lotniska Dubai Al Maktoum Airport. 
Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży (o dłu-

gości ok. 500 m). Serwis plażowy: leżaki, parasole oraz ręczniki 
plażowe dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., przestronne lobby, windy, kantor wymiany 
walut (w recepcji) a za dodatkową opłatą pralnia oraz gabinet 
kosmetyczny i fryzjerski. Dla gości hotelu przygotowano 2 re-
stauracje: główną Breeze oraz z  widokiem na morze Grand 
Bleu (kuchnia międzynarodowa), a także bar przy basenie. Na 
terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny z wydzielonym 
brodzikiem dla dzieci (okresowo podgrzewany zimą) otoczony 

tarasem słonecznym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne 
są bezpłatnie).
Pokoje
Hotel oferuje ponad 250 nowoczesnych pokoi. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów, szlafroki), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
telefon, telewizor LCD, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini 
bar (dodatkowo płatny) i sejf (bezpłatny). Większość pokoi z wi-
dokiem na morze oraz z balkonem lub tarasem.
Wyżywienie
Śniadania w restauracji głównej w formie bufetu. Za dopłatą 
obiadokolacje (HB - napoje dodatkowo płatne) lub obiady i ko-
lacje (FB - napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive - śniadania 
(07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (18:30-22:30) w for-
mie bufetu serwowane w restauracji głównej Breeze, ponadto lo-
kalne napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, 
lokalna woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych 
barach (09:00-22:30). All Inclusive nie obejmuje świeżo wyci-
skanych soków oraz mini baru w pokoju i room service. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne: tenis stołowy oraz centrum fitness (siłow-
nia, jacuzzi), sauna, strefa relaksu, a za dopłatą: bilard, salon SPA 
oraz centrum sportów wodnych i nurkowania na plaży. Dla naj-
młodszych przygotowano mini klub z animacjami i zabawami, 
a także brodzik oraz możliwość wynajęcia opiekunki (za opłatą).
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
www.radissonblu.com/en/resort-fujairah

Położenie
Hotel usytuowany jest w północnej części emiratu Fujairah nad 
Zatoką Omańską, tuż przy piaszczystej plaży, w sąsiedztwie gór 
Hajar. Oddalony o ok. 10 km od miasta Dibba Al Fujairah. W za-
sięgu ok. 1 h jazdy samochodem znajduje się miasto Fujairah., 
ok. 2 h lotnisko w Dubaju (Dubai International Airport) a Dubai 
Al Maktoum Airport o ok. 3 h jazdy.
Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży. Serwis 
plażowy (leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe) dostępny bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, przechowalnia bagażu, sejf oraz 
punkt wymiany walut (w recepcji), restauracja główna Al Shahoof 
(kuchnia międzynarodowa) oraz kilka barów, m. in. przy basenie. 
Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny oraz oddzielny 
brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw (obydwa ze słodką 
wodą, okresowo podgrzewane zimą) otoczone tarasem słonecz-
nym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie). 
Dodatkowo parking, wypożyczalnia samochodów oraz sklepik 
z pamiątkami, centrum SPA (niektóre dodatkowo płatne).

Pokoje
Hotel oferuje blisko 70 komfortowych pokoi rozlokowanych 
w 1-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone w: 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, telefon, TV sat, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, żelazko, mini bar (dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny). 
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej (07:00-10:30). 
Za dopłatą obiadokolacje (HB, napoje dodatkowo płatne) lub 
All Inclusive (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu serwo-
wane w restauracji głównej Al Shahoof, przekąski serwowane 
w barze przy basenie (11:00-19:00), ponadto lokalne alkohole, 
kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, lokalna woda mineralna 
serwowane w szklankach w wybranych barach na terenie hotelu 
(11:00-22:00); napoje alkoholowe serwowane są osobom, które 
ukończyły 21 lat). All Inclusive nie obejmuje mini baru w pokoju 
i room service. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakre-
su usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania 
posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: siatkówka plażowa, siłownia, sauna, a za 
dopłatą: centrum SPA oraz centrum sportów wodnych i nurko-
wania na plaży. Dla najmłodszych brodzik, wodny plac zabaw 
z kilkoma niewielkimi zjeżdżalniami oraz możliwość wynajęcia 
opiekunki (za opłatą).
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
www.babalbahr.miragehotelsgroup.com

Radisson Blu Resort Fujairah – Fujairah 
Wysokiej klasy hotel należący do znanej i lubianej sieci hotelowej Radisson Blu - ceniony za wyśmienitą kuchnię i luksusowe pokoje. 
Idealne miejsce na błogi wypoczynek na rajskiej plaży w pięknym otoczeniu gór i oceanu! Serdecznie polecamy.

Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort – Fujairah 
Niewielki, kameralny obiekt, który dzięki swemu położeniu przy ładnej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy sprawdzi się idealne jako 
miejsce na błogi wypoczynek.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Bliski Wschód Jordania

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 Kró-
lestwa Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego 
Eilatu. Po południu dnia 4 fakultatywna wycieczka 

w głąb pustyni Wadi Rum (dla chętnych za dodat-
kową 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 tajemni-
czych i zawsze gościnnych Beduinów. Powrót na 
kolację i nocleg w hotelu w Akabie. 
 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, uznawaną 
za miejsce śmierci Mojżesza. Przy dobrej pogo-
dzie można stąd dojrzeć mury Jerozolimy. Wizyta 
w kościele Św. Jerzego gdzie zachowała się mo-
zaika Ziemi Świętej z VI wieku, wstąpimy również 
do warsztatu gdzie zapoznamy się z techniką pro-
dukcji mozaik z czego słynie region Madaba. Po-
wrót do hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 250 km).

Izrael

Morze Martwe

JORDANIA

Amman

Qasr Al-Kharanah
Qasr Amrah

Qasr Azraq
Macheront

Nebo

Madaba

Betania

Kerak

Petra

Akaba

Wadi Musa

Jarash

Egipt Arabia
Saudyjska

Syria

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System   

8
dni
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 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 
Bliskiego Wschodu (w zależności od godzin 
przelotu możliwośc realizacji tego punktu 
programu w innym dniu). Powrót do Ammanu 
i przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. (Trasa 
ok. 140 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 ich zawartość).
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* https://www.jazhotels.com/Aqaba/; lub po-
dobne. Do dyspozycji gości: w hotelu restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienką 
oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania 
oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie).

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

2520 zł

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2520 4299

Czerwiec od 2699 4730

Lipiec od 2599 4699

Sierpień od 2730 4699

Wrzesień od 2670 4730

Październik od 2699 4699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata do hotelu 4* od 210 

Kod imprezy: AMZ

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 
światową listę UNESCO. Będziemy mogli zo-
baczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królew-
skie oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto 
wykute w skale i położone w trudno dostęp-
nej 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 archeolo-
giczne, a dopiero w 1958 r. otworzono Petrę 
dla turystów. Niektóre budowle umieszczone 
są także na pobliskich szczytach - polecamy 
spacer do malowniczo położonego Klasztoru. 
rzejazd do Ammanu, zakwaterowanie, 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 
Jordanii - 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 

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

Amman
Betania

Aqaba

      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
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7+7



295

Bliski Wschód Jordania

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. La-
wrence - czyli słynny Lawrence 
z Arabii, inspirator arabskiej 
emancypacji i  stworzenia 
niepodległych państw Bli-
skiego 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 Kró-
lestwa Jordanii położonym naprzeciw 
izraelskiego Eilatu. Możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych (m.in. Ejlat) - ak-
tualną ofertę przedstawi rezydent na miejscu. 
Kolacja i nocleg w Aqabie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. 
• Dla klientów pozostających na pobyt - trans-
fer do wybranego hotelu w Aqabie lub nad Mo-
rzem 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 
(lokalne święta narodowe i religijne) organi-
zacja objazdów i pobytów może ulec zmianie 
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia 
obiektów muzealnych i świątyń, godziny ser-
wowanych 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 oraz kolacje (wg. opisu w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7  kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Aquabie lub nad Mo-
rzem Martwym. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. 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 następujących 

danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, se-

ria i  numer paszportu, data 
wydania i  ważności pasz-

portu (paszport ważny 
min. 6  miesięcy od daty 
powrotu do kraju).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obej-

muje: przeloty samolotem 
do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 

zakwaterowanie (razem 7 rozpo-
czętych dób hotelowych), wyżywienie: 

śniadania, transfery klimatyzowanym auto-
karem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu, ubezpiecze-
nie 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.

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

Tala Bay Resort 
*****

od 1399 zł

Hyatt Regency Aqaba 
*****

od 1499 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2220 4399

Czerwiec od 2099 4349

Lipiec od 2099 4349

Sierpień od 2099 4270

Wrzesień od 2370 4430

Październik od 2220 4299

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: JOT

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 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). Podczas obiadu będzie 
można delektować się wyśmienitym obiadem 
z endemicznie występującą w tym rejonie rybą 

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

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub
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św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Na-
stępnie zwiedzimy miejsca związane z ważnymi 
dla chrześcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - ko-
ściół 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 Je-
ziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub okoli-
cy). (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, 
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 
chętnych zwiedzanie „Jerozolimy 
nocą” w  późnych godzinach 
wieczornych (dodatkowo 
płatne ok. 25 USD). 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 słynnych zwo-
jów znad Morza Martwego. Zakupy kosmetyków 
z minerałami z Morza Martwego oraz kąpiel 
w Morzu Martwym - 420 m poniżej poziomu 
morza. Przejazd i przekroczenie granicy z Jor-
danią; 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 - trans-
fer do wybranego 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 wielowyzna-
niowych, szczególnie w okresach świątecznych 
(lokalne święta narodowe i religijne) organiza-
cja objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. 
kolejność zwiedzania, godziny otwarcia obiek-
tów muzealnych i świątyń, godziny serwowa-

nych posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta 

religijnego Yom Kippur, mogą 
wystąpić zmiany w organi-

zacji objazdów i pobytów. 
Wszystkie posiłki w  tym 
czasie są serwowane na 
zimno, podawane są tylko 

napoje bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym 

z  kąpieli w  Morzu Martwym 
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).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7  kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Aquabie lub nad Mo-
rzem Martwym. Opisy hoteli w dalszej części 
katalogu. Więcej propozycji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, Wła-
dze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na 
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer 
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę 
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izra-
ela. Należy jednak pamiętać, iż fakt przekrocze-
nia 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 paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub 
innych nieuznających Izraela.
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.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie (razem 7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie: śniadania i  obiadokolacje lub 
lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa - 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 progra-
mu zwiedzania (wizy i opłat granicznych, bi-
letów 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.

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

Beau Rivage By SolYMar 
****

od 949 zł

Intercontinental Aqaba 
Resort *****

od 1830 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2449 zł

Kod imprezy: JOI

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2449 5020

Czerwiec od 2449 5020

Lipiec od 2449 5020

Sierpień od 2449 4899

Wrzesień od 2570 5130

Październik od 2499 4970

Dopłata za pok. 1 os. od 1271 
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Położenie
Komfortowy resort, część kompleksu hotelowo-rezydencjonal-
nego Tala Bay. Położony jest w zacisznej okolicy, ok. 15 km od 
Aqaby (bus z hotelu do centrum Aqaby). W pobliżu znajduje się 
kilka sklepów oraz nadmorska promenada i marina. W zasięgu 
ok. 2 godzin jazdy samochodem znajduje się Petra, a ok. 1 godz. 
- Wadi Rum. Lotnisko w Aqabie dzieli od hotelu ok. 25 km.
Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym 
zejściem do morza (przy linii z wodą żwirek) oraz pomostem. 

Parasole, leżaki, i ręczniki bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Wygodny hotel z wnętrzami urządzonymi w arabskim stylu ofe-
ruje: 24h recepcję, lobby, windy, restaurację główną Aziab z ta-
rasem (kuchni lokalna i międzynarodowa), bar/restaurację Heat 
Wave, lobby bar Kenzi, bar Sunset (na dachu), plażowy bar Oasis, 
bar Baywatch przy basenie oraz swim-up bar Dugout (niektóre 
z wymienionych barów i restauracji dodatkowo płatne), 4 base-
ny zewnętrzne (1 z nich podgrzewany sezonowo) w tym jeden 
typu infinity, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo: punkt 

wymiany walut, przechowalnia bagażu, sklepik z pamiątkami, 
SPA (płatne).
Pokoje
Resort składa się z kilku 2- i 3-piętrowych budynków, w których 
mieści się 336 pokoi. Standardowe mają ok. 32 m2 powierzchni 
(dla maksymalnie 3 osób). Wyposażone w: łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., tele-
fon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras, widok na góry, ogród 
lub basen.
Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu w ho-
telowej restauracji głównej Aziab (napoje dodatkowo płatne do 
posiłków oraz między posiłkami)
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, siatkówka plażowa, zajęcia yogi, piłka wodna. Sezono-
wo, kilka razy w tygodniu w ciągu dnia lekki program animacyjny 
oraz okazjonalnie wieczorami muzyka na żywo i pokazy tańca 
brzucha. Dla najmłodszych brodzik, mini klub oraz opiekunka 
(płatne). Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu 
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.talabay.net

Położenie
Hotel należy do popularnej w krajach arabskich grupy hotelowej 
„Jaz”. Zlokalizowany ok. 15 km na południe od miasta Aqaba, 
w spokojnej okolicy, z zachwycającym widokiem na Zatokę Aqa-
ba i pobliskie góry. W pobliżu znajduje się kompleks Tala Bay 
z kilkoma sklepami i urokliwą mariną. Trzy razy dziennie kursuje 
bezpłatny bus hotelowy do Aqaby. Port lotniczy w Aqabie leży 
w odległości ok. 28 km od hotelu.
Plaża
Hotel położony jest na niewielkim wzniesieniu niecałe 600 m od 

wybrzeża i publicznej plaży. Dla gości hotelowych dostępna jest 
prywatna plaża w oddalonym o niecałe 2 km Hotelu Berenice 
Beach Club, z bezpłatnymi leżakami i ręcznikami plażowymi. Na 
plaże 3 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy.
Do dyspozycji gości
Hotel oferuje: 24-godzinną recepcję, lobby, restaurację główną Le 
Chateaux (dania kuchni międzynarodowej serwowane w formie 
bufetu), lobby bar Le Brasserie i bar przy basenie Le Coquilla-
ge (niektóre dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znajdują się 
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą oraz jacuzzi otoczone tara-

sem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki basenowe w cenie). 
Dodatkowo w hotelu: boisko do siatkówki, sklepik z pamiątkami, 
parking oraz możliwość wynajmu auta.
Pokoje
W 3-piętrowym budynku hotelowym, zbudowanym na planie 
litery „U” mieści się 105 przytulnych, komfortowo urządzonych 
pokoi. Standardowe pokojez możliwością zakwaterowania 2 osób 
dorosłych. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., 
telefon, sejf, mini bar (za dodatkową opłatą), balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu (na-
poje dodatkowo płatne) lub za dopłatą All Inclusive – śniada-
nia (07:00-10:00), obiady (13:00-14:30) i kolacje (19:00-21:30) 
w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
alkohole (za wyjątkiem wina) serwowane w restauracji głównej 
do posiłków oraz w wyznaczonym barze (na ogół przy basenie) 
na terenie hotelu w godzinach 11:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z 2 basenów ze słodką wodą 
lub jacuzzi. Ponadto dostępne: boisko do siatkówki, rzutki, boccia 
oraz sezonowo w ciągu dnia lekki program animacyjny. Za opła-
tą, znajdujące się w pobliżu hotelu centrum sportów wodnych 
i centrum nurkowe.
Internet
Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu bez opłat.
www.jazhotels.com

Rozległy kompleks hotelowy ze znakomitą lokalizacją tużprzy plaży w bliskim zasięgu miasta i lotniska, tworzy swego odzaju wakacyjne 
miasteczko. To idealna na komfortowy relaks w spokojnej, w urokowej okolicy, ze wszystkimi ugodnieniami.

Tala Bay Resort – Aqaba 

Kameralny i urokliwy, niedawno wybudowany (2016r.) hotel przypadnie do gustu wszystkim, którzy pragną relaksu z dala od zgiełku miasta. 
Szczególnie polecamy parom. Smaczna kuchnia, miła obsługa i bliskość centrów nurkowych dodatkowo umilą beztroskie wakacje w Jordanii.

Beau Rivage By SolYMar – Aqaba 
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort to malownicze miejsce po-
łożone pośród wysokich gór, olśniewających błękitnych lagun 
i przepięknej mariny. Do centrum Akaby zaledwie kilka minut 
spacerem, do międzynarodowego lotniska w Akabie ok 10 km.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża La Plage tuż przy hotelu. Dostepny 
bezpłatny serwis plazowy (lezaki i parasole).
Do dyspozycji gości
Nowoczesny, ekskluzywny i  bardzo elegancki hotel otwart 

w grudniu 2018 roku oferuje całodobową recepcję, restaurację 
główną Olive Tree z daniami kuchni międzynarodowej, kilka ba-
rów - m. in. bar na plaży La Plage, bar Vistie czy bar przy basenie 
Cascades. W ofercie również 4 baseny, rozbudowana strefa SPA 
(płatna), bezpłatny bus hotelowy kursujący codziennie do cen-
trum Aqaby oraz możliwość wypożyczenia rwerów (dodatkowo 
płatne).
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 286 nowocześnie urządzonych i  prze-
stronnych pokoi. Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub 

prysznic, wc, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków), TV- SAT, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, mini bar (płatny). Wszystkie pokoje dysponują 
balkonem lub tarasem z przepięknym widokiem na laguny i wy-
sokie góry Akaby lub okolicę.
Wyżywienie
Śniadania i za dopłatą obiadokolacje w restauracji głównej Olive 
Tree (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Zachęcamy do skorzystania z bogato wyposażonej siłowni, jed-
nego z najlepszych SPA w regionie (płatne). Ponad to 4 baseny 
(w tym 1 typu infinity, 1 duży rodzinny, 1 dla dzieci - podgrzewany 
oraz 1w SPA). Dodatkowo do dyspozycji gości (odpłatnie) m.in. 
pole do mini golfa, wakeboarding na plaży, zabiegi spa i nar-
ciarstwo linowe. Dla dzieci hotel przygotował kids club Camp 
Hyatt - pełen zabawy obiekt oferujący dostosowane do wieku 
gry i zajęcia.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie hotelu.
www.hyatt.com

Położenie
Malowniczo ulokowany nad morzem, stylowy obiekt należący do 
międzynarodowej sieci „InterContinental”. Znajduje się w połu-
dniowo-zachodniej części miasta Aqaba w jego nieco spokojniej-
szej strefie, lecz z bardzo dogodnym i bliskim dostępem do cen-
trum z wieloma sklepami i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie 
ok. 10 km od hotelu.
Plaża
Prywatna piękna, piaszczysta plaża o długości ok. 300 metrów. 
Leżaki, parasole i ręczniki -bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Elegancki hotel, urządzony w nowoczesnym stylu oferuje: 24-go-
dzinną recepcję, jasne lobby, windy, szeroki wachlarz restauracji 
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną Cor-
niche (kuchnia międzynarodowa), restaurację Burj Al Hamam 
(arabska), bar Martini’s Lounge, bar przy basenie The Beach 
Front oraz Deli Cafe. Na terenie obiektu znajduje się rozległy la-
gunowy basen z wydzielonym jacuzzi oraz oddzielny brodzik dla 
dzieci (okresowo podrzewany zimą). Leżaki, parasole i ręcznikami 
bezpłatne. Dodatkowo w hotelu: sklepik z pamiątkami, centrum 

fitness, SPA, przechowalnia bagażu, pralnia, parking.
Pokoje
W rozległym 5-piętrowym budynku znajduje się 255 pokoi. Stan-
dardowe 2-os. z możliwością dostawki maksymalnie dla 2 dzieci 
(jedno dziecko śpi z rodzicami). są utrzymane w nowoczesnym, 
klasycznym i eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., te-
lefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny). 
Większość pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Moż-
liwa dopłata do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub peł-
nego wyżywienia „plus” (FB+) obejmującego śniadania, obiady 
i kolacje oraz do wyboru kieliszek lokalnego wina lub szklankę lo-
kalnego piwa lub napoju bezalkoholowego do obiadu/kolacji oraz 
wodę, filiżankę kawy lub herbaty do każdego posiłku. Ponadto 
voucher na 2 piwa dziennie/os., raz dziennie napój bezalkoholowy 
w barze przy plaży i raz na pobyt butelkę lokalnego alkoholu (do 
wyboru wino, whisky, wódka lub rum) na pokój. Pozostałe napoje 
do posiłków oraz między posiłkami dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Sezonowo, kilka razy w tygodniu, w ciągu dnia i wieczorami lek-
ki program animacyjny. Ponadto dostępne są: sauna, boisko do 
siatkówki, tenis stołowy, gigantyczne szachy, dobrze wyposażo-
na siłownia. Dla najmłodszych brodzik, nieduży plac zabaw oraz 
pokój gier. Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu 
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.
Internet
Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne.
www.ihg.com

Hyatt Regency Aqaba – Aqaba 
Najwyższej klasy nowoczesny, ekskluzywny hotel zachwycający najdrobniejszymi szczegółami wykończenia. Wspaniała kuchnia i świetne 
położenie pozwalające na odpoczynek na plaży, ale równocześnie zachęcające do zwiedzania okolicy. Polecamy!

Lokalizacja hotelu umożliwia łatwe poznawanie okolicy, a jednocześnie pozwala na oddawanie się błogiemu wypoczynkowi pośród zieleni, 
przy imponującym lagunowym basenie lub na pięknej piaszczystej plaży - jedyneij takiej w Aqabie. Doskonała sieć hotelowa i światowej 
klasy serwis zapewnią idealne 5 – gwiazdkowe wakacje w Jordanii!

Intercontinental Aqaba Resort – Aqaba 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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W programie: Jerozolima - święte miasto • Amman i góra Nebo • Petra - skarb UNESCO • Dżerasz i ulica 600 kolumn • Via Dolorosa - Droga 
Krzyżowa • Ściana Płaczu • 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 grani-
cy izraelsko-jordańskiej, którą przekroczymy 
na moście Szejka Husajna na rzece Jordan. Po 
odprawie granicznej przejazd do Dżerasz. Ten 
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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. Przy od-
prawie na rejs do Izraela, (TLV lub VDA) mogą 
zostać Państwo wybrani do dodatkowej kontroli 
bezpieczeństwa (informacja na karcie pokłado-
wej w postaci „SSSS”). Informację o dodatko-
wej kontroli dostaniecie Państwo przy odprawie 
biletowo-bagażowej - „check-in”. Na kontrolę 
należy zgłosić się bez wezwania, po kontroli 
paszportowej przed wejściem do samolotu. Brak 
adnotacji na karcie pokładowej o odbyciu kon-
troli uniemożliwi wejście na pokład samolotu.
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.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
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: na-
pojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatyw-

nych (Jerozolima nocą ok. 25 USD/os., Wzgórza 
Golan ok. 35 USD/os., Jerycho ok. 15 USD/os.) 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, wła-
dze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na 
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer 
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę 
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izra-
ela. Należy jednak pamiętać, że fakt przekrocze-
nia 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 paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub in-
nych nieuznających Izraela.
Ważne informacje: 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).
Wiza. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.

CENA OD

2720 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2820 5220

Czerwiec od 2920 5270

Lipiec od 2920 5270

Sierpień od 2720 5270

Wrzesień od 2820 5399

Październik od 2870 5270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3270 

Dopłata za pok. 1 os. od 729 

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 
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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/os.). Podczas lunchu bę-
dzie można delektować się wyśmienitym obia-
dem z endemicznie występującą w tym rejonie 
rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD/
os.). Następnie przejazd do miejsc związanych 
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 kibuc 
- specyficzną izraelską formę „spółdzielni”. Rejs 
łodzią po Jeziorze Galilejskim. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub okli-
cy). (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.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w  ocenie organizatora (wg programu) - (7 
rozpoczętych 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). 
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. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, wła-
dze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na 
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer 
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę 
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izra-
ela. Należy jednak pamiętać, że fakt przekrocze-
nia 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 paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub in-
nych nieuznających Izraela.
Wiza. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.

CENA OD

2670 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

Pełna oferta wycieczek do Izraela 
dostępna na stronie R.pl

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2749 5199

Czerwiec od 2670 5199

Lipiec od 2920 5130

Sierpień od 2849 5130

Wrzesień od 2970 5199

Październik od 2720 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: IZT

więcej na: R.pl
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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 Wielkiego, 
zobaczymy między innymi hipodrom, teatr, 
akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców z po-
tężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza 
Śródziemnego dotrzemy do Tel Avivu (przejazd 
przez najciekawsze części miasta). Następnie 
przejedziemy do Jaffy - miasteczka pamiętają-
cego wydarzenia wspominane w Starym Testa-
mencie. Spacer po starej Jaffie. Na zakończenie 
dnia udamy się przez Jerozolimę do Betlejem. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w Be-
tlejem lub okolicy. Fakultatywnie zwiedzanie 
„Jerozolimy nocą” w późnych godzinach wie-
czornych (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 Wiel-
kiego i  jednocześnie miejsca walki 
zelotów - społeczności żydow-
skiej, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Przejazd oraz 
kąpiel w Morzu Martwym 
- ok. 440 m p.p.m. Zakupy 
kosmetyków z Morza Mar-
twego. Dalszą drogę przeje-
dziemy do granicy z Egiptem 
(po załatwieniu formalności 
granicznych przejście przez gra-
nicę pieszo) i przejazd autokarem do 
Sharm el Sheikh. Czas wolny na odpoczynek, ko-
lacja 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 średnim standardzie (wg programu) 
- (7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje:2 - 
osobowe (możliwość dostawki), wszystkie kli-
matyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-
-sat. Do dyspozycji gości:w hotelu restauracja 

oraz bar. Wyżywienie:śniadania oraz lunche lub 
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 dalszej części. Więcej propozycji w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.

Wiza egipska. Przypominamy, że 
po wylądowaniu na lotnisku 

w Sharm el Sheikh nie nale-
ży kupować standardowej 
wizy, a  jedynie poprosić 
o  bezpłatną Sinai Only. 
Standardowa wiza jest 
wymagana tylko w  przy-

padku wyjazdów poza Synaj 
(np. wycieczka fakultatywna 

do Kairu, Aleksandrii czy Lukso-
ru) i po wyjeździe z Egiptu do Izraela 

lub Jordanii traci ważność. Standardową wizę 
można zakupić po powrocie do Sharm el Sheikh.
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 waż-
ny min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). 
Brak powyższych danych lub podanie niekom-
pletnych danych może spowodować trudności 
z przekroczeniem granicy przez klientów.
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, As-
sistance 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  prze-
kraczaniem granic (ok. 120 USD/os. - płatne 
na miejscu) oraz kosztów realizacji programu 
zwiedzania w Jordanii i  Izraelu (bilety wstę-
pu,zwiedzanie Masady, przewodnicy, obsługa 
bagażowych, kierowców, Tour Guide System itp: 
ok. 233 USD/os. płatne na miejscu), napojów do 
obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny 
w programie) oraz innych wydatków osobistych.

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

Oriental Resort Aurora 
****+

od 820 zł

Sharm Grand Plaza
*****

od 970 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 2970 4730

Czerwiec od 2849 4970

Lipiec od 2970 5099

Sierpień od 2820 5070

Wrzesień od 2949 5199

Październik od 2770 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 

Dopłata za pok. 1 os. od 729 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Położenie
Hotel należący do grupy hotelowej Oriental Resorts usytuowany 
w pięknym ogrodzie z fontannami i alejkami. Położony ok. 18 km 
od centrum Naama Bay i ok. 10 km od lotniska. W pobliżu hotelu 
La Strada - pasaż sklepików i restauracji.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Le-
żaki, parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: budynku głównego oraz willi. Re-

cepcja, restauracja główna Marhaba oraz a’ la carte La Terrazza 
(płatna), kilka barów: bar na plaży- Tiran Cafe Beach Bar, Lemon 
Twist Lobby Bar, Pathio Pool Bar, opieka medyczna, sklepiki z pa-
miątkami, dyskoteka Zodiac (czynna okresowo), Shisha Corner 
- El Mastaba (płatna), parking, 3 lagunowe baseny w tym 1 z nie-
wielką zjeżdżalnią (1 podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki, 
parasole i ręczniki przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje blisko 380 pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe, 
(możliwość dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) z łazienką 

(wc, wanna, suszarka do włosów). Wyposażony w indywidual-
nie sterowaną klimatyzację, TV-sat, minibar (dodatkowo płatny), 
telefon, sejf, balkon lub taras. Przy zakwaterowaniu 2+2 jedno 
z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 dostawkę. Hotel 
zapewnia butelke wody w pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadanie (07:00-10:00), lunch (13:00-
15:00) oraz kolację (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu 
w restauracji głównej Marhaba. Przekąski w Tiran Cafe przy plaży 
(13:00-15:00) oraz na tarasie głównej restauracji (16:00-17:00), 
lokalne napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, woda mineralna, 
napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe oraz lokalne alkohole: 
piwo, whisky i wódka (10:00-24:00). Hotel zastrzega sobie pra-
wo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorami program animacyjny. Ponadto szeroki 
wybór sportów m.in.: siatkówka plażowa, siłownia, tenis stołowy, 
dyskoteka i aerobik. Za dodatkową opłatą do dyspozycji gości są 
sporty wodne na plaży, nurkowanie i małe centrum SPA (masaże, 
sauna, jacuzzi, łaźnia turecka). Dla najmłodszych brodzik oraz 
zajęcia w miniklubie (czynny okresowo).
Internet
Wi-Fi w recepcji bezpłatne.
www.aurorahospitality.com/Aurora-oriental-resort/overview

Położenie
Kompleks hotelowy otoczony pięknym, zadbanym ogrodem 
o powierzchni ok. 40 000 m². W odległości ok. 4 km od Old Mar-
ket i ok. 7 km od Naama Bay. Do centrum Naama Bay raz dziennie 
kursuje bezpłatny bus hotelowy (z wyjątkiem weekendów, wy-
magana wcześniejsza rezerwacja). W pobliżu hotelu znajduje się 
kilka sklepów z pamiątkami, kafejek i restauracji. Ok. 18 km od 
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy plaży, z dostepem do 

rafy koralowej, zejście do morza z pomostu. Serwis plażowy - 
bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z ponad dwudziestu 1-piętrowych willi. Re-
cepcja 24 - godz. Restauracja główna Aloha (międzynarodowa), 
kilka barów: lobby bar Welcome, bar przy basenie Palma, bar na 
plaży Mare Roso, shisha, duży słoneczny taras, ogród, parking. 
Ponadto duży basen o nieregularnym kształcie (podgrzewany 
w okresie zimowym). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 pokoi. Pokoje standardowe - 2-osobowe 
(możliwość dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposa-
żone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klima-
tyzację, TV-sat, sejf (bezpłatnie), telefon, minibar (odpłatnie). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras z widokiem na ogród 
lub basen, część pokoi posiada balkon francuski (okno balkonowe 
oraz balustradę). W pokojach typu standard przy zakwaterowaniu 
2+2, jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 do-
stawkę. Hotel nie zapewnia butelek z wodą w pokojach.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) i  kolacje (19:00-21:00) w  formie bufetu w  restauracji 
głównej. Ponadto lekkie przekąski w barze na plaży (12:00-13:00). 
Lokalne napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
wina; 11:00-24:00) dostępne są w wyznaczonych barach. Na plaży 
w opcji all inclusive serwowane sa tylko napoje bezalkoholowe. 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Dla aktywnych hotel oferuje program animacyjny, aqua aerobik, 
siatkówkę plażową, piłkę wodną, siłownię, tenis stołowy, rzutki. 
Ponadto za dodatkową opłatą: bilard, Spa Center: masaże, sauna, 
jacuzzi, centrum nurkowe. Dla najmłodszych mini klub (czynny 
okresowo).
Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny.
www.otiumhotels.com

Oriental Resort Aurora – Sharm el Sheikh +

Przestronny kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży i oferujący dobry standard w rewelacyjnej cenie. Stanowi 
idealne miejsca zarówno dla osób szukających spokoju, jak i aktywnego wypoczynku.

Komfortowy hotel z fantastyczną, wakacyjną atmosferą oraz świetną obsługą. Dobra propozycja dla par oraz miłośników nurkowania. 
Polecamy!

Amphoras Blu – Sharm el Sheikh 
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Nowoczesny i  elegancki hotel położony na wybrzeżu Nabq, 
z przepięknym widokiem na turkusowe wody Zatoki Akaba i Wy-
spę Tiran. W odległości ok. 4 km znajduje się centrum handlowe 
Nabaq, a ok. 23 km od hotelu Naama Bay. Do portu lotniczego 
w Sharm El Sheikh ok 15 km.
Plaża
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy 
piaszczystej plaży o długości ok. 800 m. Zejście do morza łagodne, 
w sąsiedztwie rafa koralowa. Leżaki, parasole i ręczniki bez opłat.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz odchodzących od 
niego sześciu 2-piętrowych skrzydeł. Znajdują się w nim: 24-go-
dzinna recepcja, lobby, windy, restauracja główna La Brisa, 2 re-
stauracje a la carte (płatne) - Byblos i La Barracuda, 4 bary. Na 
terenie hotelowym (pow. ok. 80 000 m2) znajdują się 3 baseny 
oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne. Do-
datkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, 
salon piękności, amfiteatr, kort tenisowy, centrum sportów wod-
nych, sklepiki z pamiątkami, bankomat, pralnia.

Pokoje
Hotel posiada 345 pokoi. Pokoje superior 2-os. (z możliwością 
dostawki) mają ok. 45 m2 i są wyposażone w: łazienkę (wanna/ 
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, żelazko, mini bar (płatny), 
balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
12:00), obiady (13:00-15:00), kolacje (18:30-21:30) w restauracji 
oraz przekąski w wyznaczonym barze (12:00-17:00). Dla dzieci 
lody w barze przy plaży w godz. 15:00-16:00. Lokalne napoje 
alkoholowe oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane 
w określonych barach na terenie hotelu w godz. 10:00-24:00 
i w restauracji głównej do posiłków. Dodatkowo płatne: markowe 
alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, posiłki w restau-
racjach a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz inne 
niewymienione powyżej napoje i posiłki.
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia program animacyjny i zajęcia sportowe (m.in. aqua 
aerobic, wodne polo, yoga, lekcje tańca), a wieczorami przedsta-
wienia i występy na żywo w amfiteatrze. Dodatkowo: siłownia 
(10:00-22:00), rzutki, siatkówka plażowa, mini golf, tenis stołowy, 
boccia. Dla dzieci brodzik, mini klub (4-12 lat), mini disco, plac 
zabaw, a w restauracji głównej specjalne menu i kącik jadalny 
oraz wysokie krzesełka. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, SPA oraz 
centrum sportów wodnych i centrum nurkowe przy plaży.
Internet
Wi-Fi w lobby bez opłat.
www.barcelotiransharm.com

Położenie
Komfortowy hotel zlokalizowany w północnej części kurortu, 
w sąsiedztwie Parku Narodowego Nabq, ok. 8 km od lotniska.
Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej piaszczystej plaży z rafą 
koralową (zejście z pomostu).
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 3 restauracje: Riviera i Palmyra (czynna okre-
sowo) oraz dodatkowo płatna a’la carte włoska Portofino, 3 bary 
(przy basenach - Luna, bar na plaży - czynne okresowo oraz bar 

w dyskotece) oraz dyskoteka (czynna okresowo w wybrane dni 
tygodnia w godz. 23:00-02:00), a także sklepy, bankomat, ap-
teka i fryzjer (płatne). Dodatkowo 4 baseny, „leniwa rzeka” oraz 
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na 
prywatnej plaży hotelowej bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 540 przestronnych pokoi. 
Pokoje 2-osobowe, typu Superior (wyposażone w 2 łóżka o szer. 
160 cm; nie ma możliwości wstawienia 3 łóżka) mieszczą się w kil-
ku trzypiętrowych budynkach (łóżeczka dla niemowląt bezpłat-

nie). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna/prysznic, 
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, 
TV-SAT, telefon, sejf, mini bar (płatny), większość pokoi posiada 
balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród. Za dopłatą do-
stępne pokoje rodzinne. Hotel zapewnia butelkę wody w pokoju.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca śniadania (07:00-10:00), prze-
kąski śniadaniowe (11:00-12:30), obiady (12:30-15:00), popołu-
dniowe przekąski (15:00-17:00) oraz kolacje (18:30-21:30). Posiłki 
serwowane w formie bufetu w jednej z restauracji głównych (Ri-
viera lub Palmyra). Dodatkowo: lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe dostępne są w 2 barach przy basenach i barze pla-
żowym (10:00-23:00/do zachódu słońca). Wino jest serwowane 
tylko w restauracji w porze obiadu i kolacji. All inclusive nie zawie-
ra: korzystania z lobby baru (czynny 24 h), dyskoteki, mini baru, 
restauracji tematycznych a’la carte oraz markowych alkoholi, 
kawy espresso i cappuccino, soków ze świeżych owoców i lodów. 
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony 
w ciągu dnia: piłka wodna, gimnastyka w wodzie, rzutki, gry i za-
wody, a wieczorem pokazy tańca i muzyki. Ponadto dostępne są: 
boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis sto-
łowy, kort tenisowy (oświetlenie kortu oraz wypożyczenie sprzętu 
za dodatkową opłatą). Dla najmłodszych - plac zabaw, mini klub. 
Dodatkowo (za opłatą): masaże, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa 
(centrum SPA) i centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
Wi-Fi w lobby bezpłane.
www.sharmgrandplaza.com

Nowoczesny i bardzo stylowy hotel, otoczony z dwóch stron morzem, tuż przy pięknej plaży, jest idealnym miejscem na wakacyjny relaks 
i wypoczynek w komfortowych warunkach. Bogata oferta animacyjna, jak również sportowo-rekreacyjna sprawi, że miłośnicy aktywnego 
wypoczynku również będą zadowoleni z wyboru tego wyjątkowego 5-gwiazdkowego hotelu - polecamy!

Barcelo Tiran Sharm Resort – Sharm el Sheikh 

Sharm Grand Plaza – Sharm el Sheikh 
Obiekt kusi bardzo dobrym standardem usług oraz prywatną plażą hotelową z dostępem do rafy koralowej. Polecamy dla par i rodzin 
z dziećmi!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Afryka Północna 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.
 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 
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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 
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 
autokarowa do Aleksandrii - w programie: prze-
jazd autokarem przez centrum miasta, cytadela 
Caytbay (oglądana wewnątrz) - zbudowana 
z bloków kamiennych pozostałych po słynnej 
latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, no-
woczesna biblioteka Alexandrina (zbudowana 
ze stali i szkła niejako „w zamian” za wspaniałą 
bibliotekę spaloną w starożytności - zwiedzana 
wewnątrz; obiad w restauracji z widokiem na 
morze wliczony w cenę. Powrót i nocleg w ho-
telu 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 transfe-
rów 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.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/****- (5 rozpo-
czętych dób hotelowych: 2 - w Hurgha-
dzie - w  hotelu Royal Star**** 
lub podobnym; 3  - w Kairze 
- w hotelu ***). Do dyspo-
zycji gości:restauracja oraz 
bar. Pokoje:2 - osobowe 
(możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane 
z  łazienkami oraz najczę-
ściej TV-sat. Wyżywienie: all 
inclusive w hotelu w Hurgha-
dzie (śniadania, obiady i kolacje, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe, kawa, herbata, woda, napoje gazowane 
zgodnie z formułą all inclusive w hotelu), śnia-
dania i kolacje (w hotelu w Kairze, napoje do 
kolacji dodatkowo płatne).
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 
podróżowania.
Rejs po Nilu statkiem **** (4 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 na statku:-
śniadania, obiady i kolacje (napoje do obiadów 
i kolacji dodatkowo płatne). Za dopłatą wersja 
All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje 
alkoholowe (np. whisky, za wyjątkiem wina 
- serwowane tylko 2 lampki do obiadu i kola-
cji) i bezalkoholowe (woda, herbata i napoje 
gazowane; kawa - niektóre rodzaje dodatkowo 
płatne) serwowane w głównym barze (najczę-
ściej 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). Wyży-
wienie: wg opisu wybra-
nego hotelu.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmu-

je: przelot samolotem czarte-
rowym do Hurghady, opłaty lotni-

skowe, zakwaterowanie podczas objazdu: 
w hotelach - razem 5 rozpoczętych dób hotelo-
wych (2 w Hurghadzie w hotelu 4*; 3 w Kairze 
w hotelu 3*), na statku 4* (4 rozpoczęte doby 
hotelowe), w pociągu sypialnym z Asuanu do 
Kairu (1 rozpoczęta doba hotelowa); wyżywienie: 
all inclusive w hotelu w Hurghadzie (śniadania, 
obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje gazo-
wane zgodnie z formułą all inclusive), śniadania 
i kolacje w hotelu w Kairze oraz śniadania, obiady 
i kolacje na statku; 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 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. 315 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/os.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

2470 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

Sea Star Beaurivage
****+

od 349 zł

Stella Di Mare Beach Resort 
& Spa *****

od 520 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2699 4230

Maj od 2470 4099

Czerwiec od 2499 4130

Lipiec od 2599 4270

Sierpień od 2599 4220

Wrzesień od 2749 4299

Październik od 2599 4020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 

Dopłata za pok. 1 os. od 769 

Dopłata za all inclusive  

na statku (4 noce) od 520 

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

• wycieczka łodzią podwodną Seascope • wypoczynek w słonecznej Hurghadzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – Hurghada Holiday Tour 

Hurghada

Luxor
Dolina Królów
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 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 
miasta i  oglądanie panoramy z  nadmorskiej 
promenady. Następnie przejazd do nowego 
portu tzw. Nowej Mariny: chwila relaksu w lo-
kalnej kafejce - możliwość zapalenia shishy 
(fajki wodnej), spacer po Marinie oraz wizyta 
na lokalnym targu rybnym. Kolejno przejazd do 
najstarszej dzielnicy Hurghady - Daharu i zwie-
dzanie meczetu, wizyta w kościele koptyjskim, 
na egipskim bazarze 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 
łodzią 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 szklanymi 
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, ok. godz. 10:00 wy-
jazd z hotelu do portu w Hurghadzie i wycieczka 
statkiem seascope, bez konieczności wchodze-
nia do wody. Podczas wycieczki możliwość 
podziwiania bogactwa Morza Czerwonego. 
W trakcie ok. 2 - godzinnego rejsu obejrzymy 
przepiękne rafy koralowe oraz mnóstwo ga-
tunków ryb. Możliwość krótkiego snurkowania. 
Powrót do hotelu w okolicy obiadu, czas wolny 
w hotelu, nocleg. 
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwaterowa-
nie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00). 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
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.
WYCIECZKI LOKALNE
Podczad pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki lokalne. Więcej informacji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
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 
najczęściej 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 dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji 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 all inclusive, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota lub 
polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego 
kontrahenta i pakiet ubezpieczeniowy TU Eu-
ropa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewizowej 
części na realizację programu: kosztów biletów 
wstępu, usług lokalnych przewodników, baga-
żowych, kierowców, opłat parkingowych itp. 
(ok. 135 USD/os., 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/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

1799 zł

Sea Gull 
****

od 330 zł

Stella Di Mare Beach 
Resort & Spa *****

od 399 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 1899 3499

Maj od 1799 3199

Czerwiec od 1799 3349

Lipiec od 1970 3570

Sierpień od 1970 3599

Wrzesień od 1899 3430

Październik od 1799 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1620 

Dopłata za pok. 1 os. od 200 

Dopłata do hotelu 4* od 370 

Dopłata do hotelu 5* od 840 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



312

Afryka Północna Egipt

W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu • Luksor • starożytne Teby • imponujący Karnak • świątynia bogini Izydy na wyspie File 

• świątynia Horusa 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 spotka-
nie organizacyjne, następnie czas wolny na wypo-
czynek i aklimatyzację, obiad, wieczorem kolacja.
 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).

Hurghada

rejs po Nilu

Edfu Kom
Ombo

Asuan

Kair

Luksor
Dolina Królów

Abu Simbel

EGIPT

Jordania

Arabia
Saudyjska

Izrael

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

15
dni

11
dni

8
dni

lub
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 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-
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 
tydzień pobytu w Hurghadzie - transfer do wy-
branego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurgha-
dzie), 
• 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 w  hotelu 
w Hurghadzie: śniadania, obiady i kolacje, lo-
kalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, 
herbata, woda, napoje gazowane zgodnie z for-
mułą 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 (napoje do obiadów i kolacji do-
datkowo płatne). 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 noclegów 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Hurghady; opłaty lot-
niskowe; zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte 
doby hotelowe w Hurghadzie (hotel 4* np. ho-
tel Royal Star lub podobny, 2 na początku i 1 na 
końcu wycieczki), 1 rozpoczęta doba hotelowa 
w pociągu sypialnym z Asuanu do Kairu, 3 roz-
poczęte doby hotelowe na statku; wyżywienie: 
all inclusive w hotelach w Hurghadzie (śniada-
nia, obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje 
gazowane zgodnie z formułą all inclusive) oraz 
śniadania, obiady i kolacje na statku; transfe-

ry 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 przedstawiciela lokalnego 
kontrahenta podczas objazdu i pakiet ubez-
pieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewizowej 
części na realizację programu: kosztów biletów 
wstępu, zestaw słuchawkowy podczas zwiedza-
nia muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.) usług lo-
kalnych przewodników, bagażowych, kierowców 
itp. (łącznie ok. 300 USD/os. płatne na miejscu), 
napojów do obiadów i kolacji na statku oraz wy-
cieczek 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/os.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

2099 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

Amarina Abu Soma Resort 
& Aqua Park *****

od 430 zł

Sea Gull 
****

od 270 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 3670 3930

Maj od 2399 3630

Czerwiec od 2399 3770

Lipiec od 2299 3899

Sierpień od 2199 3849

Wrzesień od 2470 3899

Październik od 2099 3570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 

Dopłata za pok. 1 os. od 569 

Dopłata za all inclusive  

na statku (3 noce) od 390 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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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 • świątynia 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
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 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 poran-
nych wykwaterowanie (śniadanie w  formie 
suchego prowiantu) i transfer autokarowy do 
Luksoru. Następnie 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 Kar-
naku). Następnie udamy się do grobowców 
w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skalnych 
rozstępach, drążone na niewiarygodnych wyso-
kościach i niesamowicie długie, chroniły ciała fa-
raonów wraz z ich skarbami. Odwiedzimy także 
sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut 
oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwatero-
wanie 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 statku 
lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 95 
USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu Simbel 
(wyjazd ok.4:00), gdzie zobaczymy świątynię po-
świeconą bóstwom Re-Horachte i Hathor. Wznie-
siona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari 
świątynia do dziś zachwyca swym ogromem 
i bogactwem architektonicznym. Obiad na statku. 
Po południu rejs łodzią motorową po Nilu, zwie-
dzanie Ogrodów Kitchener’a - botanicznej wyspy, 
gromadzącej najbujniejsze i najbarwniejsze przy-
kłady flory północnej Afryki. Dla chętnych możli-
wość wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, 
gdzie zobaczymy małe krokodyle i szkołę nubijską 
oraz wypijemy tradycyjną herbatę w domu nubij-
skim (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 
tydzień pobytu w Hurghadzie - transfer do wy-
branego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurgha-
dzie), 
• 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 naj-
częściej TV sat. Wyżywienie:all inclusive w ho-
telu w Hurghadzie: 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 (napoje do obiadów i kolacji dodatko-
wo płatne). 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 noclegów 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w dalszej 
części katalogu. Więcej propozycji w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Hurghady, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych 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 hotelach w Hurghadzie (śniadania, 
obiady i  kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje 
gazowane zgodnie z formułą all inclusive) oraz 
śniadania, obiady i kolacje na statku; transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskoję-
zycznego przedstawiciela lokalnego kontrahen-
ta podczas objazdu i pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewizowej 
części na realizację programu: kosztów biletów 
wstępu, usług lokalnych przewodników, bagażo-
wych, kierowców itp. (ok. 225 USD/os. płatne na 
miejscu), napojów do obiadów i kolacji 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/os.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

1849 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

Sea Star Beaurivage 
****+

od 270 zł

Amarina Abu Soma Resort 
& Aqua Park *****

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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2149 3499

Maj od 1949 3270

Czerwiec od 1999 3349

Lipiec od 1899 3470

Sierpień od 1849 3430

Wrzesień od 2099 3470

Październik od 1899 3199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 

Dopłata za pok. 1 os. od 371 

Dopłata za all inclusive  

na statku (4 noce) od 520 

Kod imprezy: EGI

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Egipt Hurghada Hotele w Hurghadzie do imprez EGT, EGH, EGK, EGI

Położenie
Kameralny hotel, z którego rozpościera się piękny widok na Morze 
Czerwone. Odległość od starego centrum Hurghady to jedynie ok. 
2 km, a od lotniska w Hurghadzie ok. 15 km.
Plaża
Hotel bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej plaży. Leżaki, 
parasole, materace oraz ręczniki kapielowe na plaży - bezpłatne. 
Możliwość korzystania tylko z wydzielonej plaży hotelowej.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz dwóch 4-piętrowych 

skrzydeł. Całodobowa recepcja, 4 windy, punkt wymiany walut, 
bankomat, sklepiki z pamiątkami, pralnia. Dla gości przygotowano: 
3 restauracje (główną oraz 2 a’la carte - włoską i z owocami morza), 
bary: przy basenie i na plaży (10:00-17:00), a także pub On the 
Rocks, kawiarnię Star i dyskotekę Subway. Przy hotelu znajdują 
się 2 baseny (w tym 1 z podgrzewaną wodą w sezonie zimowym; 
w jednym wydzielona sekcja dla dzieci). Leżaki, parasole, materace 
oraz ręczniki kąpielowe przy basenie bezpłatne.
Pokoje
Ponad 290 wygodnie urządzonych pokoi 2-osobowych (możli-

wość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej) wyposażonych 
w  łazienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, 
TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (płatny) oraz balkon 
lub taras. W pokojach woda butelkowana (płatna). Łóżeczko dla 
niemowląt - bezpłatnie, na życzenie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00), 
kolacje (19:00-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej. Dodatkowo: późne śniadania (10:30-11:30), przekąski 
w barze na plaży i restauracji (12:30-14:30), słodki podwieczorek 
(16:00-17:00), lody dla dzieci (12:00-17:00) w barze włoskim. 
Ponadto lokalne napoje chłodzące, lokalne alkohole, kawa, her-
bata dostępne w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Dostępna 
woda mineralna z dystrybutorów. Dodatkowo płatne: alkohole 
importowane, świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, 
kawa po turecku, napoje butelkowane, a także restauracja a’la 
carte (rybna). Raz w tygodniu możliwość skorzystania z włoskiej 
restauracji a’la carte bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezer-
wacja). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci i dorosłych: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna i siat-
kowa, dyskoteka oraz wieczorny program rozrywkowy. Za dodat-
kową opłatą - siłownia, jacuzzi, masaże, sauna, łaźnia turecka, 
bilard, mini golf, sporty wodne na plaży: centrum nurkowania, 
windsurfing oraz kitesurfing.
Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu dostęp do WiFi 
za opłatą (ok. 20 EGP/ 1 godzinę, 100 EGP/ 1 dzień lub 200 EGP/ 
1 tydzień).
www.seastarbeaurivage.com

Położenie
Wygodny hotel położony w centrum Hurghady (Sakkala) odda-
lony od lotniska o ok. 8 km. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, 
centrum handlowe, restauracje, bary i dyskoteki. 
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza bez-
pośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i materace oraz ręczniki 
kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel częściowo odnowiony w 2016 r., składa się z dwóch budyn-

ków Sea Gull Club i Sea Gull Resort. Całodobowa recepcja, skle-
piki z pamiątkami, kilka restauracji i barów, m. in.: 2 restauracje 
główne: Cleopatra i Nefertiti, bar przy plaży, bary przy basenie 
oraz pub i dyskoteka. Hotel posiada 3 baseny (w tym 1 z wodo-
spadem oraz 2 podgrzewane w sezonie zimowym), brodzik dla 
dzieci i park wodny (9 zjeżdżalni: 3 dla dorosłych i 6 dla dzieci). 
Leżaki, parasole i materace - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 700 wygodnych pokoi 2-osobowych (możli-
wość 1 dostawki). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna 

lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, sejf (bez-
płatny), TV-sat, mini bar (płatny), telefon oraz balkon lub taras. 
Codziennie do pokoju dostarczana jest butelka wody mineralnej. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00), ko-
lacje (19:00-22:00) w formie bufetu serwowane w restauracjach 
głównych. W barach na terenie kompleksu hotelowego serwowa-
ne są przekąski (11:00-13:00 oraz 16:00-17:00) i lody (12:00-13:00 
oraz 16:00-17:00). Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe (ciepłe i zimne) dostępne w godzinach 10:00-24:00 we 
wskazanych barach. Restauracje a’la carte - restauracja chińska 
oraz obrotowa Captain Nemo (dodatkowo płatne), restauracja 
Fisherman (rybna) - raz na pobyt w cenie (wymagana wcze-
śniejsza rezerwacja). Dodatkowo płatne: alkohole importowane, 
świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, kawa po turecku. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami. Ponadto: siatkówka plażowa, 
piłka wodna, gimnastyka w wodzie, tenis stołowy, squash, bilard, 
mini golf, kort tenisowy, kino i teatr, siłownia, masaże, sauna, łaź-
nia turecka oraz spa (część z tych atrakcji może być dodatkowo 
płatna). Raz na pobyt goście mogą korzystać bezpłatnie z tenisa, 
squasha, zajęć fitness i bilarda (2 godz. na pobyt). Dla dzieci: 
plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie. Na plaży (za dodatkową opłatą) 
centrum nurkowania, windsurfing.
Internet
Darmowe WiFi tylko w barze na plaży w części Sea Gull Club od 
10:00-18:00; po godzinie 18:00 lub w innych miejscach hotelu 
dostęp do WiFi dodatkowo płatny. Brak internetu w pokojach.
www.hurghadaseagull.com

Dobrej klasy hotel, ceniony ze względu na centralną lokalizację w Hurghadzie. Polecany wKlientom, którzy szukają spokojnego wypoczynku 
w pobliżu atrakcji kurortu.

Sea Star Beaurivage – Hurghada +

Hotel dobrze znany polskim Gościom, chętnie wybierany ze względu na dobry serwis oraz doskonałą lokalizację w centrum Hurghady! 
Oferuje bogaty program all inclusive oraz aquapark za rozsądną cenę.

Sea Gull Beach Resort – Hurghada 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada Hotele w Hurghadzie do imprez EGT, EGH, EGK, EGI

Położenie
Niedawno otwarty, luksusowy hotel położony w idyllicznej i eks-
kluzywnej oazie Abu Soma, bezpośrednio przy piaszczystej plaży, 
w odległości ok. 45 minut jazdy od lotniska w Hurghadzie.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża o długości około 200 m. Leżaki i pa-
rasole na plaży bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, 4 restauracje, w tym: 
główna “Elements”, włoska “Luca Toni”, serwująca ryby oraz ser-

wująca potrawy kuchni orientalnej “Zeina”, lobby bar “Turuoise”, 
2 bary przy basenie: “Tropicana” i “Sea Shark”, 2 bary przy pla-
ży, 5 basenów zewnętrznych (w tym jeden z podgrzewana wodą 
w sezonie zimowym), basen dla dzieci, niewielki park wodny 
(6 zjeżdżalni). Do dyspozycji także siłownia (07:00-21:00) a za 
dodatkową opłatą centrum SPA, pralnia, sklepiki z pamiątkami.
Pokoje
Każdy z ponad 390 przestronnych pokoi wyposażony jest w kom-
fortowe, nowoczesne meble i prywatne balkony z widokiem na 
eleganckie ogrody, baseny lub na Morze Czerwone. W każdym 

pokoju znajduje się łazienka (wanna lub prysznic, wc, suszarka do 
włosów), klimatyzacja, TV-SAT, sejf, telefon, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, minibar (dodatkowo płatny). Do pokoju dostar-
czana codziennie 1 mała butelka wody na osobę – bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive - posiłki w formie bufetu: wczesne śniadanie (lobby 
bar, 05:00 - 07:00), śniadanie (restauracja główna i orientalna, 
07:00 - 10:00), późne śniadanie (restauracja orientalna, 10:30 - 
11:30), obiad (restauracja główna, 12:30 - 14:30), kolacja (restaura-
cja główna, 18:30-22:00), przekąski i lody (bar przy basenie, 12:00 
- 17:00), późna kolacja (orientalna restauracja, 23:00 – 00:00). Po-
nadto napoje: gorące, zimne, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe 
(bary przy basenie i na plaży 10:00-18:00; bar w lobby: przez całą 
dobę, w godzinach 00:00-10:00 tylko napoje bezalkoholowe; Lon-
don Pub 19:00-00:00). Raz na pobyt - kolacja w restauracji włoskiej 
lub orientalnej bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje szeroki zakres animacji i rozrywek dla dzieci i do-
rosłych w ciągu dnia i wieczorem. Ponadto siatkówka plażowa, 
wodne polo, aqua arobic, tenis stołowy, łucznictwo, rzutki, mini-
golf, kort tenisowy (wypożyczenie sprzętu i oświetlenie dodat-
kowo płatne). Za dodatkową opłatą: zabiegi w centrum odno-
wy biologicznej (masaże, sauna, jaccuzzi, salon kosmetyczny, 
fryzjer), sporty wodne i centrum nurkowe. Dla dzieci w różnym 
wieku - miniklub (4-7 lat), plac zabaw, brodzik ze zjeżdżalnią.
Internet
Wi-Fi dostepny w lobby, w pokojach hotelowych w ograniczonym 
zakresie.
www.amarinahotels.com

Położenie
Hotel położony w malowniczym ogrodzie w rejonie Makadi Bay, 
około 30 km od lotniska w Hurghadzie. 
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży, z rafą koralową 
oddaloną ok. 400 m od brzegu (pomost z zejściem do morza). 
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, sklepiki z pamiątkami, przechowal-
nia bagażu, fryzjer, salon urody, pralnia, 2 restauracje: główna 

Andalus i na plaży Sea Breeze, 2 restauracje a’la carte: włoska 
Casa Mia i indyjska Taj Majhal, 2 restauracje a’la carte w sąsiednim 
hotelu Stella Di Mare Garden: chińska oraz libańska (rezerwacja 
do dwóch wybranych spośród 4 wymienionych), a także 4 bary 
(2 przy basenach, na plaży i w lobby) i orientalny bar z shishą 
(płatny). Ponadto: 3 baseny (w tym 1 podgrzewany i 1 relaksa-
cyjny). Dla najmłodszych – 2 brodziki. Goście mogą korzystać ze 
zjeżdżalni w mini-aquaparku w sąsiednim hotelu Stella Di Mare 
Gardens Resort & Spa.

Pokoje
Ok. 600 pokoi: standardowe i rodzinne, każdy wyposażony jest 
w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-
-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty (na życzenie), 
sejf, mini bar (płatny), balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-12:00), obiady (12:30-15:00), ko-
lacje (18:30-21:30) w restauracji głównej Andalus oraz przekąski 
(15:30-17:00) i obiad w restauracji na plaży Sea Breeze. Dostępne 
wybrane lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, wino, wódka) 
i bezalkoholowe (10:00-23:00) w wyznaczonych restauracjach 
i barach. Bary na plaży i przy basenie czynne od 09:00 do za-
chodu słońca, lobby bar czynny 10:00-23:00, bar w dyskotece 
czynny od 23:00 do 2:00 (nie jest on objęty systemem all inc-
lusive). Raz na pobyt goście mogą skorzystać z dwóch (z 4 do 
wyboru) restauracji a’la carte (indyjskiej i włoskiej oraz chińskiej 
i libańskiej w sąsiednim hotelu Stella Di Mare Gardens Resort & 
Spa) po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Każdego dnia do 
pokoju dostarczana jest butelka wody mineralnej. 
Program sportowy i animacyjny
Urozmaicone dzienne i wieczorne animacje oraz liczne atrakcje: 
siłownia (10:00-20:00), kort tenisowy, mini golf, bilard, rzutki, 
tenis stołowy, centrum nurkowe (część z wymienionych płatna), 
dyskoteka (czynna 23:00-02:00, wstęp bezpłatny, napoje za 
opłatą), centrum Spa (płatne): m.in. sauna, jacuzzi, masaże. Dla 
dzieci: mini club (10:00-13:00 i 15:00-17:00), plac zabaw, zjeżdżal-
nie w hotelu Stella Di Mare Gardens & Spa.
Internet
Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby (bezpłatne). Internet w po-
kojach płatny. 
www.stelladimare.com

Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park – Hurghada 
Wygoda, elegancja, wyjątkowa obsługa, rozrywka i jakość jedzenia to największe atuty hotelu. Piaszczysta plaża, rozległa strefa basenowa 
ze zjeżdżalniami i bogate zaplecze rekreacyjne dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób marzących 
o wypoczynku i relaksie! Nowocześnie zaprojektowane, przestronne pokoje zapewniają Gościom nowe doświadczenie luksusu i komfortu. 

Doskonały hotel, ceniony wśród gości za bliskość pięknych raf koralowych, pyszne jedzenie i wysoki standard obsługi. Znakomity wybór 
zarówno dla osób chcących wypocząć, jak i aktywnie spędzić czas.

Stella Di Mare Beach Resort & Spa – Hurghada 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Afryka Północna 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* z formułą all inclusive w Marsa Alam. Czas 
na odpoczynek. Kolacja w hotelu.
 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. Na-
stępnie 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). Dalej udamy 
się do grobowców w „Dolinie Królów” - zakamu-
flowane w skalnych rozstępach, drążone na nie-
wiarygodnych wysokościach i niesamowicie dłu-
gie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami 
(możliwość wejścia do grobowca Tutanchamona 
za opłatą ok. 300 EGP/ os., fotografowanie we-
wnątrz grobowca za opłatą ok. 300 EGP). 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.; 
rekomendujemy wykupienie pakietu sport ze 
względu na fakt, iż lot balonem jest sportem 
wysokiego ryzyka). Po śniadaniu - wycieczka 
dla chętnych (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. Powrót na 
statek, obiad 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 Horusowi 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 
Simbel (wyjazd ok. 4:00), gdzie zobaczymy 
świątynię poświęconą 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. Dla chętnych możliwość wycieczki fakulta-
tywnej do wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy 
małe krokodyle i szkołę nubijską oraz wypije-
my 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). 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 

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 - świątynie Ramzesa II 
i Nefertari (opcjonalnie)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Marsa Alam

Dolina
Królów

EGIPT

rejs po Nilu

Edfu

Kom Ombo

Asuan

Marsa
Alam

Luksor

A
ra

bi
a

Sa
ud

yj
sk

a

Sudan

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań   

      –› Zwiedzanie i wypoczynek   
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Afryka Północna Egipt

w hotelu 4* z formułą all inclusive w Marsa Alam, 
kolacja 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 wy-
branego hotelu (opisy hoteli w sekcji 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.
WYCIECZKI LOKALANE
Podczad pobytu w Marsa Alam proponukemy 
wycieczki loklne. Więcej informacji w katalogu 
„Wypoczynek Egipt Marsa Alam” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
HOTELE
Hotele ****- (3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Marsa Alam). Pokoje: 2- osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Do dyspozycji go-
ści:lobby, restauracja oraz bar. Wyżywienie:śnia-
dania, obiady i kolacje w formule all inclusive 
(wg. opisu w programie).
Rejs po Nilu statkiem ****- (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.
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 na 
statku: śniadania, obiady i kolacje (formuła full 
board - napoje dodatkowo płatne (możliwość 
dopłaty do all inclusive)), transfery klimatyzo-
wanym autokarem, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
opiekę polskiego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wa-
riant standard (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. 225 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/os.

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 699 zł

Labranda Sataya Marsa 
Alam *****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1899 zł

Kod imprezy: EGM

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

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Maj od 1999 3299

Czerwiec od 1999 3470

Lipiec od 1999 3599

Sierpień od 1970 3599

Wrzesień od 2049 3570

Październik od 1899 3299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1649 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Dopłata do hotelu 5* od 840 

Dopłata za all inclusive  

na statku (4 noce) od 525 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Egipt Marsa Alam Hotele w Marsa Alam do imprezy EGM

Położenie
Należy do znanej sieci hotelowej Three Corners, położony na 
rozległym terenie z pięknym ogrodem. Lotnisko w Marsa Alam 
ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Marsa Alam - sze-
roka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do morza oraz molo. Przy 
brzegu piękna rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, 
parasole, ręczniki na plaży i przy basenach - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości

Obiekt kompleksowo wyremontowany w 2014 r. W hotelu: recep-
cja, lobby, mini market, sklepy z pamiątkami, pralnia, restauracja 
główna z tarasem, restauracja a’la carte (włoska; płatna), kilka 
barów: przy basenie i na plaży (oba od 10:00 do zachodu słońca), 
lobby bar (10:00-24:00) i bar/restauracja na plaży (10:00-18:00 
w sezonie zimowym i 10:00 -24:00 w sezonie letnim), 2 rozległe 
baseny (1 podgrzewany w sezonie zimowym) oraz brodzik dla 
dzieci (podgrzewany w sezonie zimowym), otoczone tarasem 
słonecznym. Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatnie.
Pokoje

210 pokoi w  niewysokich budynkach. Pokoje standardowe 
(ok. 27 m2; możliwość dostawki dla dziecka), wyposażone w ła-
zienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, 
telefon, minibar (płatny), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras. 
Większość pokoi ma boczny widok na morze i usytuowane są poza 
budynkiem głównym. Pokoje Superior z widokiem na morze (pow. 
ok. 33 m2) oraz pokoje rodzinne (pow. ok. 33 m2; dla max. 3 osób 
dorosłych lub rodziny 2+2) wyposażenie są pokoje standardowe.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz 
kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, późne śniadania (10:00-
11:30), przekąski (14:30-16:00), słodkie przekąski (16:00-17:00), 
lody (10:00-17:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-24:00) serwowane w wyznaczonych barach. Raz na po-
byt wizyta w restauracji włoskiej a’la carte w cenie. Świeże soki, 
importowane alkohole, napoje butelkowane, mini bar - płatne. 
Codziennie do pokoi dostarczana jest butelkowana woda. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny w ciągu dnia - gry i zabawy, water-
polo, aerobik, rzutki, quizy, boccia, a wieczorem - lokalne show, 
pokazy tańca brzucha. Bezpłatnie: tenis stołowy, siłownia, aerobik, 
siatkówka. Za dopłatą: centrum SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia, masa-
że), centrum sportów wodnych na plaży (windurfing, kitesurfing, 
nurkowanie), bilard oraz przejażdżki na quadach. Dla dzieci: anima-
cje w ramach Trixie Club, brodzik, plac zabaw. 
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.threecorners.com

Położenie
Komfortowy hotel położony na rozległym terenie, ok. 30 km od 
lotniska w Marsa Alam. Do najbliższego miasteczka z restauracja-
mi i sklepikami – Port Ghalib ok. 25 km.
Plaża
Prywatna, hotelowa, piaszczysto-żwirkowa plaża o  dł. ok. 
250 m z łagodnym zejściem do morza oraz długim pomostem 
(ok. 750 m) ułatwiającym podziwianie rafy (zalecane obuwie 
plażowe). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i 19 jednopiętrowych bu-
dynków. W hotelu: lobby z 24h recepcją, taras z widokiem na 
ogród i morze, restauracja główna z bogatym bufetem oraz 
tarasem (śniadania, obiady i tematyczne kolacje). Ponadto re-
stauracja przy plaży (a’la carte; 19:00-22:00; płatna - niezbęd-
na rezerwacja), 3 bary (w lobby, przy basenie i na plaży), pub 
z dyskoteką (dyskoteka: 23:00-02:00). Do dyspozycji Gości są 
2 baseny o gł. 140 i 160 cm (w tym 1 podgrzewany w sezonie 
zimowym oraz z niewielką zjeżdżalnią dla dzieci), brodzik o gł. 

50 cm, siłownia, amfiteatr, w którym odbywają się wieczorne 
animacje. Płatne: sauna, jacuzzi, kort tenisowy, bilard, centrum 
nurkowe, salon kosmetyczny, mini-centrum handlowe, pralnia.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 200 przestronnymi pokojami w jednopiętro-
wych budynkach z widokiem na ogród (w cenie) oraz basen lub 
morze (za dopłatą). Każdy pokój posiada balkon lub taras. Standar-
dowe pokoje 2 osobowe (ok. 30 m2; z możliwością zakwaterowania 
3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci) posiadają łazienkę 
(z prysznicem, wc i suszarką do włosów), indywidualnie sterowaną 
klimatyzacją, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny) i mini-bar (za dodat-
kową opłatą; raz dziennie gratisowa butelka wody). 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje 
(18:30-21:00) w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa i lokalna) 
w restauracji głównej oraz przekąski w restauracji przy plaży (10:00-
12:00 i 12:30-17:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w barze przy basenie i w lobby (10:00-23:00) oraz na plaży (od 
10:00 do zachodu słońca). Za opłatą: niektóre koktajle alkoholowe, 
alkohole importowane, świeżo wyciskane soki i kawy smakowe. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne 
show, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto: si-
łownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, piłka nożna, rzutki. Za 
opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum spa, masaże i nurkowanie. 
Dla dzieci: mini-klub, plac zabaw, brodzik, mała zjeżdżalnia. 
Internet
Dodatkowo płatny (ok. 20 EUR/1 tydz.; ok. 30 EUR/2 tyg.) w lo-
bby, restauracji i przy basenie.
www.flashinternational.travel/magic-tulip-resort

Idealny hotel na rodzinne wakacje - bogaty wybór animacji i sportów, wygodny i różnorodny program All Inclusive oraz fantastyczna lokalizacja 
przy jednej z najpiękniejszych i najdłuższych plaż w Marsa Alam! Dodatkowy plus za nowo wyremontowane wnętrza i świetny serwis!

The Three Corners Equinox Beach Resort – Marsa Alam +

Świetny kompleks, w którym komfortowo i bezpiecznie można spędzić relaksujące wakacje. Szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi 
ze względu na duży, bezpieczny teren, łagodne zejście do morza oraz rozległe baseny. Ciekawy program animacyjny pozwoli na atrakcyjne 
dopełnienie beztroskiego urlopu. Serdecznie polecamy!

Magic Tulip Beach Resort – Marsa Alam +
Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam Hotele w Marsa Alam do imprezy EGM

Położenie
Nowy, luksusowy i rozległy kompleks hotelowy położony 30 km od 
lotniska w Marsa Alam, ok. 35 km od centrum miasta i Portu Ghalib .
Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu z piękną rafą 
koralową (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki 
bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, windy, sklepiki z pamiątkami, główna re-
stauracja, 3 restauracje tematyczne (włoska, libańska, azjatycka), 

6 barów (m.in. w lobby, na plaży, 2 przy basenach, na tarasie) 
i kawiarnia, 6 rozległych basenów (w tym 2 podgrzewane w se-
zonie zimowym), leniwa rzeka oraz zjeżdżalnie. Przy basenach 
bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. 
Pokoje
W hotelu znajdują się eleganckie pokoje wyposażone w klima-
tyzację, minibar, sejf, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do 
włosów, wc), TV-SAT, telefon, czajnik, balkon lub taras. Dla dzieci 
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie). Hotel 
posiada pokoje superior z widokiem na morze, basen lub ogród 

(ok. 40 m2; dla max. 2 osób i 1 dziecka z 1 łóżkiem typu king size 
albo 2 łóżkami typu twin) oraz pokoje rodzinne z widokiem na 
morze, basen lub ogród i rodzinne typu swim up (bezpośredni 
dostęp do prywatnego basenu – zejście z tarasu) - ok. 52 m2; dla 
max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci z 1 łóżkiem typu king size lub 
2 łóżkami typu twin oraz oddzieloną strefą z 2 sofami. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i ko-
lacja (18:30-21:30) w restauracji głównej serwowane w formie 
bogatego bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00 - 24:00). Trzy razy podczas pobytu wizyta w jednej z re-
stauracji tematycznych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00 
– 22:00), włoska (19:00-23:00) i libańska na plaży (19:00-22:00). 
W restauracjach obowiązuje odpowiedni strój. Goście mogą ko-
rzystać z barów: w lobby (24 h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po pół-
nocy płatny), na tarasie (od zachodu słońca do północy), bar na 
plaży i przy basenie (10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze 
na plaży (12:00 - 15:00) oraz w kawiarni (24 h). 
Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny oraz aerobik, 
aqua aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis 
stołowy, bilard, wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla 
dzieci: animacje w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrakcja-
mi wodnymi i mini zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Za opłatą: 
centrum sportów wodnych, centrum nurkowe na plaży, kort teniso-
wy, pokój gier oraz SPA (łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi, siłownia) 
i centrum piękności. W hotelu znajdują się również zjeżdżalnie.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w całym hotelu. 
www.labranda.com

Położenie
Nowy hotel, położony na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 35 km 
od miasteczka Marsa Alam i 30 km od lotniska.
Plaża
Szeroka piaszczysta, plaża z łagodnym zejściem do wody. Przy 
plaży niesamowita rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). 
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne.
Do dyspozycji gości
W hotelu: recepcja 24 h, windy, dyskoteka, pokój z bilardem, 
sklepiki z pamiątkami, restauracja główna, 3 restauracje tema-

tyczne (włoska, libańska, azjatycka), 6 barów (m.in. w lobby, na 
plaży, 2 przy basenach, na tarasie) i kawiarnia oraz 6 rozległych 
basenów (w tym 2 podgrzewane w sezonie zimowym), leniwa 
rzeka i zjeżdżalnie. Za opłatą lekarz, pralnia i prasowanie, SPA.
Pokoje
Hotel posiada 270 eleganckich i nowocześnie urządzonych pokoi: 
Superior (ok. 40 m2, dla max. 2 osób dorosłych i dziecka) oraz 
Deluxe (ok. 48 m2; dla max. 2 osób dorosłych i dziecka lub 3 osób 
dorosłych). W pokojach łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze, ła-
zienka (suszarka do włosów, WC, wanna/prysznic), telefon, sejf, 

TV, czajnik, klimatyzacja, balkon lub taras, minibar (za opłatą). 
Pokoje posiadają widok na ogród, basen lub morze (za opłatą). 
Dla rodzin 2 +2 przestronne pokoje rodzinne (ok. 52 m2; posiadają 
łóżko małżeńskie oraz 2 pojedyncze lub sofy dla dzieci). Dla dzieci 
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i kola-
cja (18:30-21:30) w restauracji głównej w formie bogatego bufetu 
oraz 2 razy na tydzień kolacja w jednej z restauracji tematycz-
nych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00 – 22:00), włoska 
(19:00-23:00) i libańska (19:00-22:00). Lokalne napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Bar 
w lobby (24h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po północy płatny), na 
tarasie (od zachodu słońca do północy), na plaży i przy basenie 
(10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze przy basenie (12:00 
- 15:00) oraz słodkości w kawiarni (10:30-17:00). Napoje butel-
kowane, świeżo wyciskane soki, importowane alkohole - płatne. 
Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny, aerobik, aqua 
aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, 
wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla dzieci: animacje 
w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrakcjami wodnymi i mini 
zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Za opłatą: centrum sportów 
wodnych, centrum nurkowe na plaży, kort tenisowy, pokój gier, SPA 
(10:00-19:00; łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi, siłownia) i centrum 
piękności. Ponadto zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych. 
Internet- 
WI Fi bezpłatnie w całym hotelu. 
www.labranda.com

Nowo wybudowany hotel, który otworzył swe wnętrza dla pierwszych gości 2020 r. Razem z bliźniaczym hotelem Labranda Sataya tworzą 
dużą turystyczną enklawę wprost stworzoną do sielskiego wypoczynku. Nowocześnie zaaranżowane pokoje oraz rozległy teren pozwolą 
w pełni się cieszyć się wypoczynkiem i relaksem w luksusowym otoczeniu. Dodatkowy atut to piękna rafa koralowa tuż przy plaży.

Kairaba Sataya – Marsa Alam 

Nowy hotel, który przyjał pierwszych gości w 2020 r. Wspólnie z hotelem tej samej sieci Labranda - Kairaba Sataya - tworzą rozległy turystyczny 
kompleks wypoczynkowy, idealny do spędzenia idyllicznych wakacji. Fantastyczne miejsce do podziwiania bajecznej rafy koralowej przy plaży 
hotelowej. Polecamy zarówno osobom ceniącym spokój jak i rodzinom z dziećmi pragnącym wypocząć w eleganckim otoczeniu.

LABRANDA Sataya Marsa Alam – Marsa Alam 

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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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 roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie do Tunezji (Enfidha) transfer do 
hotelu w  okolicach 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! Następny 
punkt programu to Dougga - stanowisko ar-
cheologiczne w północnej Tunezji, w 1997 roku 
wpisane na listę światowego dziedzictwa 

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 ar-
cheologiczne szczyci się imponująca kolekcją 
antycznych mozaik, sarkofagów oraz ceramiki 
z czasów rzymskich i kartagińskich. Przejazd 
do Kartaginy, starożytnego państwa - mia-
sta założonego przez Fenicjan w 814 r. p.n.e. 
Początkowo centrum imperium fenickiego, 
w II w. p.n.e. stała się ważną prowincją impe-
rium rzymskiego na terenie Afryki Północnej. 
Obecnie Kartagina znajduje się w  dzielnicy 
zamieszkanej przez tunezyjskie elity, 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-
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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 romantyczne-
go mauretańskiego miasteczka Sidi Bou Said, 
w którym dominuje kompozycja bieli oraz błęki-
tu. Kolacja 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 wyprawę w góry Atlas. Planowany jest rajd po 
saharyjskich wydmach - Ong Jemel, które po-
służyły jako plener takich filmów jak „Gwiezdne 
Wojny” oraz „Angielski pacjent”. Będziemy po-
dziwiać zachwycające krajobrazy górskich oaz 
oraz wodospad w Chebice. Następnie przejazd 
w kierunku Douz przez Chott Jerid - największe 
słone jezioro w Afryce, gdzie przy odrobinie 
szczęścia będziemy mogli podziwiać niesamo-
wite zjawiska miraży. Krótki postój na zdjęcia. 
Przed wrotami Sahary odwiedzimy również re-
zerwat form eolicznych Fatnassa - jest to miej-
sce występowania bardzo ciekawie uformowa-
nych wydm. W Douz, gdzie możemy podziwiać 
piaszczysty kawalek Ergu Wschodniegi możliwa 
przejażdżka na wielbłądach (fakultatywnie, do-
datkowo 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 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 kręcone 
sceny walk do filmu „Gladiator”. Uwieńczeniem 
objazdu będzie spacer, podczas którego będą 
Państwo mieli okazję do ostatnich zakupów pa-
miątek w prestiżowej 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 po-
winny mieć długie spódnice i zakryte ramiona. 
Nie dotyczy to oczywiście plaż i basenów hote-
lowych. 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. Możliwa 
dopłata do pełnego wyżywienia (trzeci posiłek 
w ciągu dnia). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Tu-
nezji. Opisy hoteli w dalszej części katalogu 
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, 
opiekę 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 wydat-
ków osobistych. UWAGA! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysoko-
ści 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
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.

CENA OD

2070 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

IBEROSTAR 
Diar El Andalous *****

od 1199 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2230 4399

Maj od 2070 4220

Czerwiec od 2199 4349

Lipiec od 2230 4349

Sierpień od 2149 4399

Wrzesień od 2099 4199

Październik od 2099 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 

Dopłata za pok. 1 os. od 321 

Dopłata do FB od 110 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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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 
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. 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 cha-
rakterystycznymi mozaikami. Dla chętnych fa-
kultatywnie możliwość zwiedzania bryczką oazy 
pustynnej i zoo w Tozeur. Koszt wycieczki to ok 
10 EUR/os. Kolacja i nocleg w hotelu w Tozeur.
 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. Następ-
nie przejazd w kierunku Douz przez Chott Jerid 
- największe słone jezioro w Afryce, gdzie przy 

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 

15
dni

8
dni

lub
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Afryka Północna Tunezja

odrobinie szczęścia będziemy mogli podziwiać 
niesamowite zjawiska miraży. Krótki postój na 
zdjęcia. Przed wrotami Sahary odwiedzimy rów-
nież rezerwat form eolicznych Fatnassa - jest to 
miejsce występowania bardzo ciekawie uformo-
wanych wydm. W Douz możliwa przejażdżka na 
wielbłądach (fakultatywnie, dodatkowo płatna 
ok.15 EUR). Następnie udamy się na zwiedzanie 
regionu Matmata, gdzie będziemy zwiedzać 
znajdującą się na wzgórzach, wciąż zamieszka-
łą, wioskę berberyjską oraz wydrążone w ska-
łach domostwa troglodytów - prymitywnych 
plemion zamieszkujących jaskinie w przeszło-
ści. Matmata słynie też z pięknych, księżycowych 
krajobrazów, gdzie kręcone były sceny do filmu 
„Gwiezdne Wojny”. Kolacja i nocleg w okolicach 
Matmaty. (Trasa ok. 250 km)
 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 wspominać 
zesłanie manny z nieba i koniec epidemii. Od-
wiedzimy 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 
Djerbie. Po południu możliwość skorzystania 
z fakultatywnej wycieczki do Djerba Explorer - 
farmy krokodyli cena ok 25 EUR/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 po-
winny mieć długie spódnice i zakryte ramiona. 
Nie dotyczy to oczywiście plaż i basenów hote-
lowych. 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 dalszej części katalogu 
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, 
opiekę 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
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

CENA OD

1999 zł

Calimera Yati Beach
****

od 749 zł

Palm Azur (ex. Sentido 
Palm Azur) ****+

od 949 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2349 4270

Maj od 2020 4049

Czerwiec od 2149 4199

Lipiec od 2149 4270

Sierpień od 2049 4220

Wrzesień od 2049 4130

Październik od 1999 3899

Dopłata za pok. 1 os. od 379 

dopłata do Full Board od 700 

Kod imprezy: TUF

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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Tunezja Kontynent Hotele w Tunezji kontynentalnej do imprezy TUE

Położenie
Hotel usytuowany w spokojnej okolicy, ok. 6 km od centrum Ma-
hdii, która jest lokalnym centrum turystycznym; w pobliżu bary, 
restauracje oraz bazar (dogodny dojazd za pomocą lokalnych 
taksówek - ok. 3 EUR). Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego po-
datku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymal-
na wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych 
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 

w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Parasole i leżaki na plaży - bezpłatne; ręczniki plażowe do-
stępne po uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości ok. 10 TND/os.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, restauracja główna, 2 restauracje 
a la carte (włoska i tunezyjska - konieczna wcześniejsza rezer-
wacja, czynne w wysokim sezonie); 4 bary: Lobby Bar (08:00-
24:00), Pool Bar (10:00-18:00), Beach Bar (09:00-17:00, czyn-

ny w wysokim sezonie), Disco Bar (23:00-01:00). Dwa baseny 
(z brodzikiem dla dzieci), w tym jeden z bezpłatnymi zjeżdżal-
niami (czynne w określonych godzinach), basen kryty z podgrze-
waną wodą (czynny w okresie zimowym). Parasole i leżaki przy 
basenach - bezpłatne. Za dodatkową opłatą dostępne również: 
sklepy pamiątkowe, kantor, pralnia, zabiegi kosmetyczne, fryzjer, 
centrum medyczne oraz sala gier.
Pokoje
Obiekt dysponuje 531 przestronnymi pokojami 2-osobowymi 
(możliwość max. 2 dostawek) z łazienką z wc i suszarką do wło-
sów. Wszystkie wyposażone w klimatyzację sterowaną indywidu-
alnie (czynną w okresie lipiec-sierpień), TV-sat, telefon, bezpłatny 
sejf oraz dodatkowo płatny mini bar. Pokoje posiadają balkon lub 
taras. Pokój z widokiem na morze - za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
Formuła all inclusive: śniadania(07:00-10:00), późne śniadania 
(10:00-11:00), lunche (12:30-14:00) oraz kolacje (18:30-21:00) 
w formie bufetu oraz 2 kolacje w trakcie pobytu w restauracji 
a la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lekkie przekąski 
w ciągu dnia: pizza, owoce, ciastka, kanapki (16:00-17:00). Napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (10:00-24:00). Odpłatnie: 
soki wyciskane ze świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych i dla dzieci. Klienci mogą 
korzystać bezpłatnie z zajęć aerobiku, stretchingu, gimnastyki 
wodnej, gry w siatkówkę plażową, tenisa stołowego i gry w rzutki. 
Siłownia, korty tenisowe, kręgle, bilard, masaże, sauna, talassote-
rapia oraz sporty wodne na plaży dodatkowo płatne.
Internet
Na terenie recepcji i w lobby - bezpłatny internet Wi-Fi.
www.nourpalaceresort.com

Położenie
Hotel położony w luksusowej dzielnicy turystycznej Port El Kan-
taoui, ok. 5 km od historycznego centrum miasta Sousse, ok. 35 
km od lotniska w Enfidhi i ok. 30 km od lotniska w Monastirze. 
W najbliższej okolicy duży wybór sklepów, restauracji, barów. 
UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet 
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są 
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek 

jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża znajduje się w odległości ok. 200 m od 
obiektu. Leżaki, parasole i materace na plaży – bezpłatne, ręczniki 
kąpielowe – dostępne po uiszczeniu kaucji 20 TND/ręcznik.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, 2 restauracje a la 
carte, 4 bary w tym na plaży i  przy basenie (czynne w okresie 
letnim) oraz kawiarnia mauretańska (dodatkowo płatna). 2 ze-

wnętrzne baseny, w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne w okre-
ślonych godzinach), brodzik dla dzieci, basen kryty (czynny 
w okresie zimowym). Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, 
ręczniki kąpielowe za kaucją. Dla dzieci plac zabaw i mini-klub. Za 
dodatkową opłatą: salon spa, sala konferencyjna, kantor.
Pokoje
Hotel oferuje 297 pokoi. Pokoje standardowe (maksymalnie 
2 dostawki) wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyzację 
(czynna od lipca do połowy września), łazienkę z wc, wanną lub 
prysznicem oraz suszarką do włosów, TV-sat, telefon, sejf (dodat-
kowo płatny), mini-lodówkę, balkon lub taras. Dostępne pokoje 
z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Wyżywienie
All inclusive:kontynentalne wczesne śniadania (6:00 – 7:00), 
śniadania (w formie bufetu w restauracji głównej, 07:00 - 10:00), 
lunche (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:00). Lekkie przekąski 
w sezonie letnim: w barze na plaży 12:00-14:30, w barze przy 
basenie 12:30 – 15:00 oraz późne przekąski 15:30 – 17:00. Na-
poje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wyznaczonych barach 
w godzinach 10:00 – 24:00. Raz na pobyt możliwość skorzystania 
z kolacji w restauracji a la carte (wymagana rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci, a tak-
że wiele atrakcji i gier w mini-klubie dla dzieci (4-12 lat). Kort 
tenisowy (sprzęt dodatkowo płatny), mini golf, tenis stołowy, 
rzutki. Za opłatą: bilard, sporty wodne. W okresie od 15 czerwca 
do 15 września FIGLOKLUB - 6 x w tygodniu zabawy dla dzieci 
z polskim animatorem.
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

Nour Palace – Mahdia 
Bardzo dobry hotel, dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Świetna lokalizacja przy jednej z najładniejszych, piaszczystych plaż Tunezji. 
Polecamy rodzinom z dziećmi.

Riviera – Port El Kantaoui 
Dobrej klasy czterogwiazdkowy hotel, położony przy jednej z piękniejszych plaż Port el Kantaoui oraz w bliskiej odległości od wielu 
rozrywek, jakie proponuje miejscowość. Dobre wyżywienie oraz liczne animacje urozmaicą wakacje.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba Hotele na Djerbie do imprezy TUF

Położenie
Nowoczesny hotel położony na południu wyspy Djerba, w nad-
morskiej i spokojnej strefie hotelowej. Midoun, znajduje się ok. 
6 km od hotelu, Houmt Souk ok. 23 km od hotelu a lotnisko 
Djerba - Zarzis ok. 30 km. Uwaga!Cena nie obejmuje lokalne-
go podatku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. 
Maksymalna wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 
7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego 
pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku 
płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obligatoryjny 

i  płatny bezpośrednio w  recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt przy długiej piaszczystej plaży. Leżaki i parasole bezpłat-
nie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 duże zewnętrzne baseny ze słod-
ką wodą, brodzik dla dzieci, Aqua Park z 5-cioma zjeżdżalniami 
oraz 1 podgrzewany kryty basen (czynny w okresie zimowym). 
Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenach – bez-

płatnie. Goście mogą korzystać z restauracji głównej z tarasem, 2 
restauracji a la carte (azjatyckiej i tunezyjskiej, czynne od czerwca 
do października), lounge baru, baru w lobby, snack baru przy 
plaży (czynny w okresie letnim) oraz baru przy basenie (czynny 
w okresie letnim). Dla dzieci plac oraz pokój zabaw. Ponadto do-
datkowo płatne: sklep z pamiątkami, sala konferencyjna, fryzjer 
oraz centrum spa (zabiegi dodatkowo płatne). 
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 390 komfortowo urządzonymi pokojami, 
wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewanie 
(czynna w wysokim sezonie), TV-sat, mini lodówkę, telefon, ła-
zienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf.
Wyżywienie
All Inclusive:śniadania, lunche oraz kolacje w  formie bufetu. 
Napoje oraz lokalne alkohole dostępne w barach w godzinach 
10:00 – 1:00. Raz na pobyt kolacja w jednej z restauracji a la carte 
(wymagana rezerwacja). W ciągu dnia kawa i ciastka.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych 
(w tym zajęcia sportowe, pokazy wieczorne, muzyka na żywo 
i inne). Do dyspozycji 3 korty tenisowe (sprzęt za kaucją), boisko 
sportowe, siłownia, tenis stołowy, mini golf, siatkówka plażowa, 
a w sezonie także 1 wstępna lekcja nurkowania w basenie, ka-
jaki i rowery wodne, windsurfing (sporty wodne organizowane 
w zależności od warunków pogodowych). Za dodatkową opłatą 
bilard oraz lekcje tańca.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-palm-azur

Położenie
Hotel znajduje się w Midoun - nadmorskim i spokojnym kurorcie 
turystycznym. Najbliższe sklepy, bary i restauracji dostępne są 
w centrum Midoun ok. 6 km. Odległość od Houmt Souk, to ok. 
25 km, a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 30 km. Uwaga!Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 TND/
osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego li-
czona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku 
dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione 
z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obli-

gatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej plaży. Parasole i leżaki 
bezpłatnie; ręczniki plażowe (depozyt).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, punkt wymiany walut, winda, 3 ze-
wnętrzne baseny ze słodką wodą (w tym jeden ze zjeżdżalniami), 
brodzik dla dzieci, leżaki i parasole kąpielowe przy basenach – 
bezpłatnie, dostępny serwis ręczników plażowych (wymagany 

depozyt). Goście mogą korzystać z restauracji głównej, 2 restau-
racji a la carte oraz 5 barów. Na terenie hotelu dyskoteka (po g. 
24:00, napoje dodatkowo płatne). Ponadto dodatkowo płatne: 
centrum spa z jacuzzi (bezpłatnie i w wyznaczonych godzinach 
sauna, cennik zabiegów pielęgnacyjnych dostępny w hotelu), sejf 
w recepcji oraz fryzjer.
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 336 komfortowo urządzonymi pokojami, 
z których każdy posiada balkon lub taras. Pokoje standardowe 
(ok. 30 m2) wyposażone są w klimatyzację (czynna od połowy 
czerwca do połowy września), TV-sat, mini lodówkę, telefon, ła-
zienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf. 
Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci poniżej 2 roku (dostępne 
w recepcji w ramach dostępności).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, późne śniadania, lunche oraz kolacje 
w formie bufetu w restauracji głównej. Napoje oraz alkohole do-
stępne w barach na terenie hotelu w godzinach 10:00 – 24:00. 
W ciągu dnia w wyznaczonych godzinach przekąski przy basenie 
oraz przerwa kawowa. 1x na pobyt możliwość skorzystania z kola-
cji w restauracji a la carte (wymagana rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych w ciągu dnia i wieczorem (w tym zajęcia sportowe, gry 
zespołowe, pokazy wieczorne, muzyka na żywo i inne). Dla dzieci 
i młodzieży: plac zabaw oraz mini club. Za dodatkową opłatą: 
sporty wodne na plaży, wypożyczalnia rowerów, 4 korty tenisowe 
(wypożyczenie sprzętu za kaucją) oraz bilard.
Internet
Dodatkowo płatny punkt internetowy w lobby.
www.calimera.com

Palm Azur (ex. Sentido Palm Azur) – Midoun +

Jeden z lepszych hoteli w naszej ofercie z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym oraz aqua parkiem, który świetnie się sprawdzi 
jako propozycja dla osób aktywnych oraz rodzin z dziećmi. Nowoczesne i wygodne pokoje, a także bezpośrednie położenie przy plaży to 
dodatkowe atuty obiektu.

Calimera Yati Beach – Midoun 
Lubiany przez Klientów hotel o dobrym standardzie, położony przy pięknej piaszczystej plaży. Spokojna okolica zapewni wakacje pełne 
relaksu.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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W programie: rzymskie miasto Volubilis • Rabat - nowoczesność i średniowiecze • Meknes - marokański Wersal • Casablanca • tajemnicza 
medyna w Fezie • Marrakesz z magicznym placem Dżamaa el Fna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Cesarskie Miasta 

 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 lub Marrakeszu. 
Czas na odpoczynek po podróży.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Marra-
keszu, zwanego perłą na Atlasie, uznawanego 
często za najatrakcyjniejsze miasto Maroka. 
W programie: bazar (suk), znany z wyrobów 
miejscowego rzemiosła, meczet Koutoubija 
z XII wieku, Muzeum Marrakeszu, pałac Bahia 
oraz Grobowce Saadytów. Podczas zwiedzania 
miasta krótka wizyta w  zielarni berberskiej. 
Wieczorem udamy się na plac Dżamaa el Fna, 
który jest wpisany na listę Światowego dziedzic-
twa UNESCO; życie tam tętni przez całą dobę 
(m.in. zaklinacze węży, połykacze ognia, trese-
rzy małp, przenośne garkuchnie). Czas wolny, 
a następnie przejazd do hotelu, zakwaterowa-

nie, 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 Karaouyine, mauzo-

leum założyciela miasta Mulaj Idrisa II (zarówno 
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/os.). Po-
wrót do hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Volubi-
lis (zabytek UNESCO), gdzie zwiedzimy ruiny 
rzymskiego miasta z  I w., łuk triumfalny Ka-
rakali, dom Orfeusza, termy, bazylikę, forum 
i domy patrycjuszy z doskonale zachowanymi 
mozaikami. Następnie 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 Casablanki 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-
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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. Nocleg i ko-
lacja w hotelu w Agadirze lub Essaouirze. (Trasa 
ok. 180 km w przypadku noclegu w Agadirze).
 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! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda się 
z zewnątrz - dotyczy to w szczególności mecze-
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.
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 Agadirze lub o drugą wycieczkę objazdo-
wą - Maroko Magiczne Południe. Opisy hoteli 
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji 
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, 
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
Wizy. Każdy podróżny z obywatelstwem pol-
skim musi mieć paszport ważny przynajmniej 
3  miesiące od daty wyjazdu z  Maroka. Przy 
pobytach do 90 dni wiza nie jest wymagana 
od obywateli polskich. Obywateli pozostałych 
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowo-wizowe.

CENA OD

2070 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 899 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1570 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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2570 4470

Maj od 2170 4199

Czerwiec od 2070 4230

Lipiec od 2099 4399

Sierpień od 2099 4349

Wrzesień od 2199 4470

Październik od 2099 4199

Dopłata za pok. 1 os. od 379 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: zachód słońca na Saharze • przejażdżka na wielbłądach • NOWOŚĆ 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 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 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 Zagory i przejazd przez tradycyjne wioski ber-
beryjskie. Dalej trasa wiedzie przez góry Jbel 
Saghro, podczas której zatrzymamy się aby 
obejrzeć charakterystyczne dla tego regionu 
skały i zatopione w nich skamieliny. Po połu-
dniu dojeżdżamy do Erfoud, gdzie będziemy 
zakwaterowani w hotelu. Następnie dla chęt-
nych wycieczka fakultatywna: zachód słońca na 
pustyni: wyjazd spod hotelu samochodami tere-
nowymi na pustynię, aby na skraju ogromnego 
ergu Chebbi zmienić jeepy na wielbłady, które 
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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. Noc-
leg 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) 
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 realizacji punktów programu 
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.
HOTELE
Hotele ***/ ****(7 noclegów). Pokoje:2 - 3  - 
osobowe z  łazienkami i  wc. Do dyspozycji 
gości: 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 systemie rezer-
wacyjnym 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 
jeepami na pustynię (około 50 EUR/os.), na-
pojów do obiadokolacji oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Każdy podróżny z obywatelstwem pol-
skim musi mieć paszport ważny przynajmniej 
3  miesiące od daty wyjazdu z  Maroka. Przy 
pobytach do 90 dni wiza nie jest wymagana 
od obywateli polskich. Obywateli pozostałych 
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy 
paszportowo-wizowe.

CENA OD

1820 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 899 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:

Pełna oferta wycieczek do Maroka 
z przedłużeniem pobytu w Agadirze 
dostępna na stronie R.pl

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)

Terminy cena w promocji od cena katalogowa

Kwiecień od 2099 4520

Maj od 1999 4270

Czerwiec od 1930 4299

Lipiec od 1920 4349

Sierpień od 1949 4349

Wrzesień od 2020 4399

Październik od 1820 4099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2320 

Dopłata za pok. 1 os. od 340 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Maroko Agadir Hotele w Agadirze do imprez MRT, MRP

Położenie
Hotel położony blisko centrum kurortu (ok. 5 min. spacerem), 
w najbliższej okolicy duży wybór sklepów, barów, restauracji i roz-
rywek. Lotnisko znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt połozony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole - bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Obiekt przeszedł generalny remont zakończony w 2013 r. Ca-
łodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, restauracja główna 

serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz bar. Duży basen 
z kilkoma zjeżdżalniami, podgrzewany w sezonie zimowym z wy-
dzieloną częścią dla dzieci. Dodatkowo butiki, apteka, kantor wy-
miany walut oraz bankomat. Usługi pralni za dodatkową opłatą. 
Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe za 
kaucją ok. 100 MAD. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Ponad 200 całkowicie odnowionych i nowo umeblowanych po-
koi 2 - osobowych (z możliwością max. 1 dostawki) z łazienką 
(suszarka do włosów) i wc. Każdy pokój posiada taras lub balkon 

oraz widok na morze, ogród bądź basen. W wyposażeniu znajdują 
się: TV-sat, klimatyzacja i telefon. Za dodatkową opłatą sejf (ok. 
25 MAD/dzień) oraz mini bar.
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive: wczesne śniadania kontynentalne (5:00-7:00), śnia-
dania w formie bufetu (07:00-10:00), lunch (12:30-15:00) oraz 
kolacje (19:00-22:00) w restauracji głównej. Przerwa kawowa: 
naleśniki, ciastka, przekąski, zimne i ciepłe napoje (16:00-17:00) 
w barze przy basenie. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe (10:00-23:00) w barze głównym i przy basenie oraz 
w czasie posiłków w restauracji głównej (woda, napoje gazowa-
ne, soki, kawa, herbata, koktajle owocowe, piwo, wino, whisky). 
Dostępne wysokie krzesełka dla dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości boisko multisportowe, tenis stołowy, tenis 
ziemny (2 oświetlane korty, wypożyczenie sprzętu do tenisa 
dodatkowo płatne ok. 50 MAD/godz.) i siłownia. Wieczorem 
i w ciągu dnia program artystyczny dla dorosłych i dzieci, a 1 x 
w tygodniu wieczór marokański. Za dodatkową opłatą masaże, 
sauna, hammam i zabiegi upiększające w centrum SPA (szcze-
gółowy cennik dostępny w recepcji). Dla dzieci plac zabaw oraz 
animacje w ciągu dnia.
Internet
W lobby - bezpłatny internet Wi-Fi oraz kącik internetowy.
www.kenzi-hotels.com/kenzieuropa

Położenie
Duży kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w  rozległym 
i zadbanym ogrodzie. Nieopodal hotelu znajduje się centrum 
Agadiru, do którego można dostać się pieszo (ok. 10 min. spa-
ceru) lub lokalną taksówką. W pobliżu znajduje się duży wybór 
barów, sklepów i  restauracji oraz wiele innych udogodnień 
i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości ok. 
30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od piaszczystej plaży (przejście 

przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzie-
lonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: Carribean Village - usytuowanej wokół 
głównego basenu, gdzie odbywają się animacje i spokojniejszej 
Tamlelt Pueblo - nieco bliżej plaży. Całodobowa recepcja, prze-
chowalnia bagażu, restauracja główna, 4 restauracje a la carte, 
pizzeria, 4 bary, dyskoteka (napoje płatne), 4 baseny ze słodką 
wodą (2 z wydzielonymi brodzikami dla dzieci, 2 podgrzewane 
zimą), leżaki i parasole przy basenach bezpłatne, ręczniki kąpie-

lowe za kaucją ok. 10 EUR. Mini klub dla dzieci i nastolatków oraz 
plac zabaw.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 350 pokojami max. 4-osobowymi (dostawka 
w formie pojedynczego łóżka lub sofy, w przypadku pokoi rodzin-
nych, 4-osobowych - możliwe łóżko piętrowe). Wszystkie pokoje 
wyposażone w łazienkę z wc, TV-sat, telefon, lodówkę (płatna 
ok. 25 MAD/dzień) i sejf (płatny ok. 25 MAD/dzień), klimatyzację 
(czynna lipiec-sierpień). W recepcji możliwość wypożyczenia 
wentylatora (25 MAD/dzień). Część pokoi posiada balkon lub ta-
ras. Klienci Rainbow kwaterowani są zwykle w części Carribean 
Village.
Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:00), lunch (12:30-14.30) oraz kolacje (18:30-
21:30). Z kolacji można skorzystać także w jednej z 4 restauracji 
a la carte (1 x w tygodniu 1 restauracja, konieczna rezerwacja). 
Ponadto popołudniowe przekąski (13:00-16:00) w wyznaczonym 
barze. Napoje lokalne alkoholowe oraz bezalkoholowe w wyzna-
czonych barach w godz. 10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Zajęcia przy basenie, przedstawienia wieczorne, bezpłatny wstęp 
na dyskotekę (napoje płatne), program animacyjny dla dzieci, 
bezpłatne korzystanie z kortów tenisowych (2 godz. na pobyt, 
po wcześniejszej rezerwacji, wypożyczenie rakiet płatne), boisk 
sportowych, mini golfa, tenisa stołowego. Za dopłatą siłownia, 
bilard, lekcje tenisa, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, masaże oraz 
sporty wodne.
Internet
www.groupesahara.com

Kenzi Europa – Agadir 
Dobrej klasy hotel zlokalizowany tuż przy centrum miasta z szerokim wyborem rozrywek na terenie samego obiektu, jak i w najbliższej 
okolicy. Nieduży, ale bardzo dobrze zagospodarowany teren hotelowy, przemiła obsługa oraz znakomite jedzenie to największe atuty hotelu.

Agador Caribbean Village – Agadir 
Doskonałe miejsce do spędzenia aktywnych wakacji, bardzo rozbudowana i niezwykle atrakcyjna baza wypoczynkowa oraz bogaty program 
all inclusive. Hotel od kilku lat w naszej ofercie - bardzo lubiany przez gości.

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ***
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Maroko Agadir Hotele w Agadirze do imprez MRT, MRP

Położenie
Nowoczesny hotel znanej sieci, położony w spokojnej części 
Agadiru, ok. 1 km od centrum turystycznego i barów, restauracji 
oraz sklepów. Na południe od hotelu znajduje się nowy pałac 
królewski. Lotnisko znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki 
oraz parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obszerny hall z recepcją, 2 restauracje, bary Cassiopee i Orion, 

snack bar Founty z tarasem i widokiem na ocean, 2 baseny ze-
wnętrzne i brodzik. Przy basenach leżaki oraz parasole bezpłatne, 
ręczniki za kaucją. Hotel udostępnia przechowalnię bagażu oraz 
łazienki, w których można odświeżyć się przed podróżą.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 470 pokojami różnego typu (standardowe 
z bocznym lub centralnym widokiem na ocean - za dodatkową 
opłatą; wszystkie o powierzchni ok. 32m2) wyposażonymi w ła-
zienkę z wc (suszarka do włosów), telefon, mini bar (konsumpcja 
dodatkowo płatna), TV-sat i mini sejfy (za dodatkową dopłatą 

3 EUR/dzień). Możliwe dodatkowe łóżko w postaci rozkładanej 
sofy. W każdym pokoju balkon, klimatyzacja/ogrzewanie ste-
rowane centralnie. Możliwość zamówienia łóżeczka dla dziecka 
do 2 lat. W sprzedaży dostępne również przestronniejsze pokoje 
rodzinne (ok. 34 m2) oraz junior suite (ok.40m2) o takim samym 
wyposażeni jak pokoje standardowe.
Wyżywienie
All inclusive:śniadania (7:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje 
(19:00-22:00) w formie bogatego bufetu w głównej restauracji, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków, lunch 
w snack barze (12:00-15:30), kawa i herbata (10:00-18:00), 1 x na 
pobyt kolacja w restauracji tematycznej (19:00-21:30) - konieczna 
wcześniejsza rezerwacja, woda, napoje bezalkoholowe, piwo, lokal-
ne i importowane napoje alkoholowe w barze przy basenie (10:00-
18:00) oraz barze w lobby (09:00-00:00). Uwaga! Niektóre impor-
towane alkohole dostępne są za niewielką dopłatą (zgodnie z kartą).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogate animacje w ciągu dnia (gry i zawody), 
a dla dzieci animacje w mini klubie. Wieczorami muzyka na żywo 
w lobby barze (6 x w tygodniu) oraz przedstawienia. Basen kryty 
(2 godz. w ciągu dnia - bezpłatnie), mini siłownię (bezpłatnie 
w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-19:00), boisko do koszy-
kówki, siatkówkę plażową i kręgle oraz płatne dodatkowo: spa 
i centrum fitness (cennik dostępny w recepcji).
Dodatkowo dostępne są lekcje tańca arabskiego oraz 1 lekcja 
tenisa dziennie (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Internet
W lobby oraz w pokojach internet Wi-Fi oraz kafejka internetowa 
- bezpłatnie.
www.iberostar.com 

Położenie
Obiekt wybudowany w formie wakacyjnej wioski. Mieści się na 
rozległym terenie, zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km od 
centrum Agadiru i ok. 25 km od lotniska. W okolicy duży wybór 
barów, restauracji i sklepów.
Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez prome-
nadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Obiekt wraz z pokojami przeszedł gruntowną renowację na prze-

łomie 2015/2016 roku. Hotel składa się z 4 budynków, w 2013 
r. otrzymał certyfikat Certificate of Exellence za wysoką jakość 
świadczonych usług.
Całodobowa recepcja, mini market, 4 restauracje: główna L’Oasis, 
Le CapSud (dania rybne), Bella Vista (kuchnia włoska), La Casbah 
(kuchnia marokańska), 3 bary: przy basenie, cocktail bar, piano 
bar z muzyką na żywo każdego wieczoru (bar dostępny w re-
stauracji a la carte Le CapSud, z której Klienci mogą korzystać 1x 
pobyt), duży basen zewnętrzny o nieregularnym kształcie z wy-
dzieloną częścią dla dzieci (podgrzewany w okresie zimowym 

od 21 grudnia do 31 marca) oraz drugi mniejszy owalny (leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki plażowe dostępne 
za kaucją), fryzjer (dodatkowo płatny). Hotel akceptuje płatność 
kartą VISA i MasterCard.
Pokoje
Hotel posiada 436 pokoi standardowych, 2-osobowych (możli-
wość 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka, bądź rozkładanej 
sofy), wszystkich wyposażonych w: balkon, łazienkę (wanna i/
lub prysznic, wc i suszarka do włosów), centralnie sterowaną 
klimatyzację, telefon, TV, sejf (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz 
kolacje (19:00-21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej (dania kuchni międzynarodowej) oraz przekąski w go-
dzinach 16:00-17:00. Napoje alkoholowe i niealkoholowe do-
stępne w barach (10:00-23:00; część importowannych alkoholi 
za dodatkową opłatą, cennik dostępny na miejscu). 1x pobyt ko-
lacja w restauracji a la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny. Dla dzieci w mini 
klubach organizowane są liczne zabawy, gry i pokazy. Dla doro-
słych animacje w ciągu dnia i wieczorem. Dostępne: Mini Club (od 
4 do 9 roku życia, czynny w sezonie wakacyjnym w godz. 9:00 - 
12:00 i 14:00 - 18:00), Aquapark, 7 kortów tenisowych (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja), boisko do gry w piłkę nożną, petanque, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, klub nocny Millenium, amfite-
atr, SPA z bezpłatną siłownią oraz za dodatkową opłatą: sauna, 
hammam, jacuzzi, masaże oraz zabiegi kosmetyczne.
Internet
W lobby hotelowym internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.labranda-hotels.com

IBEROSTAR Founty Beach – Agadir + 
Jeden z najlepszych hoteli w Agadirze, który bije rekordy popularności od lat! Na przełomie 2017/2018 wszystkie pokoje oraz część 
infrastruktury zostały gruntownie odremontowane. Obiekt jest świetnie zlokalizowany, w spokojnej okolicy tuż przy plaży i spełni 
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

LABRANDA Les Dunes d’Or – Agadir +

Dobrej klasy hotel oferujący wyjątkowo rozbudowany program sportowy i animacyjny oraz dobrą lokalizację. Gorąco polecamy!

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: ****
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AUTOKAR
Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stro-
nach autokaru, są sprzedawane według kolejności zgłoszeń, za 
dodatkową opłatą. Pierwszy rząd siedzeń jest przeznaczony dla 
obsługi imprezy. Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo 
wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach 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 niektó-
rych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lot-
niczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję 
warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących 
międzynarodowego 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 
pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno 
sam fakt poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do 
reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przeka-
zana 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 terminie 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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Info
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 re-
guły 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 dokwa-
terowanie 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 biorący udział w imprezach zagra-
nicznych ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na podstawie 
umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RBT2/Z/08 
- wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się z  Ogólny-
mi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Ra-
inbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających ofer-
tę 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, które zapewni ochronę w przypadku epidemii 
Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, 
ochronę dla osób chorych przewlekle. Osobom planującym 
uprawianie sportów polecamy PAKIET SPORT. Klienci Rainbow 
Tours uczestniczący w imprezach krajowych nie są objęci ubez-
pieczeniem turystycznym.
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – za-
pewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowa-
niem 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 ubezpieczenia KL 
wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek 
m.in. chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych cho-
rób wirusowych z grupy koronawirusów, chorób psychicznych,  
przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków 
odurzających, szkód będących następstwem uprawiania spor-
tów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i  wyczynowych, aktyw-
nego 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, 
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przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpo-
średnią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria 
samochodowe, sprzęt sportowy.
WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka wy-
mienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubezpie-
czenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta do 
260  000  PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 
– do 15 000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, BP - ubez-
pieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wariant zapew-
nia ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej 
(w zakresie KL i NNW), epidemii Covid 19 i innych chorób 
wirusowych z grupy koronawirusów, a  także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600 PLN i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN.
WARIANT REKOMENDOWANY PLUS: obejmuje wszystkie ry-
zyka z  wariantu podstawowego z  wyższymi niż w  wariancie 
Podstawowym i  Rekomendowanym sumami ubezpieczenia: 
KL – koszty leczenia do 460 000 PLN, NNW z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 PLN, NNW z tytułu śmierci 
– do 10  000  PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 
2  000  PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ochronę 
w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie 
KL i NNW), epidemii Covid 19 i innych chorób wirusowych 
z  grupy koronawirusów oraz ubezpieczenie kosztów związa-
nych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej - 200 000 PLN.
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu 
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wysokie 
(ubezpieczenie takie polecamy osobom udającym się do USA, 
Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty lecze-
nia są szczególnie wysokie). KL – koszty leczenia wzrasta do 
860 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 
do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN, BP ubez-
pieczenie bagażu podróżnego – do 2 500 PLN. Dodatkowo ten 
wariant obejmuje także ochronę w przypadku zaostrzenia się 
choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), epidemii Covid 19 
i  innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów oraz 
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 sportowe-
go 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, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu po-
wstałej w  wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, 
komplikacji związanych z ciążą, przedwczesnego porodu ma-
jącego 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 teryto-
rium Europy, z wyłączeniem Turcji, pod warunkiem, że akt ter-
rorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km 
od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli Rainbow Tours nie 
zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na 
imprezę turystyczną do kraju, w którym 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. W przypadku 
odstąpienia przez Uczestnika od umowy zgłoszenia uczestnic-
twa w  imprezie turystycznej uiszczona przez niego opłata za 
ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa 
w imprezie turystycznej zostaje potrącona w 100%.

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 
odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę nie-
pełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej 
o przyczynach. 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 powiązanych 
usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w  im-
prezach turystycznych organizowanych przez Rainbow Tours S.A. 
(OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” 
(dalej łącznie zwane „Warunkami”) i  stanowią integralną część 
umowy o  świadczenie usług turystycznych organizowanych 
przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych 
organizowanych przez Biuro i  zamieszczonych w  katalogu, in-
nych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej 
Biura, w  tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatyw-
nych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiąza-
ny jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych Warun-
ków Uczestnictwa” i  informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj 
Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, że Uczestnik 
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy - zgło-
szenia) 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 przed 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 Uczestni-
ka do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwy-
czajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwate-
rowania 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  ograniczonej sprawności 
ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządze-
nia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006  r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych 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 wymagających 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 
zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do 
poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotnicze-
go 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 umowy 
Uczestnik zostanie również niezwłocznie o  tym poinformowany 
przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotni-
czych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmianą 
rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej 
pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym 
w  okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powro-
tu podróżnego do kraju zgodnie z  umową z  powodu nieunik-
nionych 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-
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 
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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 realizowanych poza granicami 
Polski są ubezpieczeni w TU Europa S.A. (adres: 53-413 Wrocław, 
ul. Gwiaździsta 62). Uczestnicy imprez realizowanych w kraju nie 
są objęci ubezpieczeniem turystycznym. Podstawowy wariant 
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). Ubezpiecze-
nie w wariancie Podstawowym nie obejmuje następstw cho-
rób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wiruso-
wych z grupy koronawirusów 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), 
Rekomendowanego Plus (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 
460 000 PLN) lub Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta 
do 860 000 PLN). Ubezpieczenia podróżne w wariantach Re-
komendowany, Rekomendowany Plus oraz Najlepszy zawie-
rają ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transpor-
tu w zakresie epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych 
z grupy koronawirusów. W każdym z wymienionych wariantów, 
kwota ubezpieczenia na wypadek zachorowania na Covid-19 jest 
równa wysokości całkowitej sumy ubezpieczenia (tj. odpowied-
nio – w zależności od wariantu – 200 tys. zł, 400 tys. zł lub 
800 tys. zł). 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. Zgodnie 
z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie ba-
gażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki, drobne 
urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie). Ubezpie-
czenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróż-
nej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów 
wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, telefonów 
komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowe-
go. 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 Uczestnika dodatkowej 
umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania sportu, epidemii 
Covid 19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów 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 danej 
sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowa-
nie 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 pośrednic-
twem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocz-
nie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do 
Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta tu-
rystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem 
do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona 
w formie pisemnej (w języku polskim) i doręczona listem pole-

conym (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 odpowie-
dzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie 
poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza 
nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed 
jego upływem. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego 
odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzie-
lania 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 TU Europa S.A.: pisemnie drogą pocztową, w for-
mie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji 
w  centrali ubezpieczyciela lub w Biurze Regionalnym, telefo-
nicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300, 
lub z  wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie inter-
netowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta. Aktualne 
dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie in-
ternetowej www.tueuropa.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez 
ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 
ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach unie-
możliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, 
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie 
opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekro-
czyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. Odpo-
wiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej 
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie 
odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek 
składającego reklamację. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Ko-
misji 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 Uczest-
nika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B 
OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, 
o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu 
w  przypadku 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  po-
mocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym roz-
porządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, 
str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europej-
skiego 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  spra-
wie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na mor-

skich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L  131 
z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozpo-
rządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczy-
nienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro udo-
wodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za 
niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem 
usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się 
przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana 
nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro wyłą-
cza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących 
z  imprez w czasie ich trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła 
w przypadkach określonych w pkt 4B OWU i w przepisach usta-
wy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycz-
nych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, 
autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest niezaakcep-
towanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika miejsca wsiadania 
lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez 
odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną 
decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okolicz-
ność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zanie-
chaniem takich urzędników i  z  przyczyn niezawinionych przez 
Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt  7. 
OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszko-
dzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba 
trzecia niezwiązana z wykonaniem usług turystycznych lub zo-
stała spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu 
imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Uczest-
ników imprezy. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy 
zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami 
trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro ogranicza odpowiedzial-
ność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie 
imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy 
to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie 
przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzial-
ność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych 
w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospo-
lita 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 turystycz-
ne, może rozwiązać umowę i dokonać zwrotu Uczestnikowi 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy (po potrąceniu składki na 
Turystyczny Fundusz Pomocowy), bez dodatkowego odszkodo-
wania 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) 
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 
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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 (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składkę 
na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji) 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 (najpóź-
niej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżne-
go. Każdorazowo do opłaty za odstąpienie Organizator dolicza 
również składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy (która nie 
podlega zwrotowi) oraz składkę na ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji (o ile Klient takowe wykupił). Składki są również po-
trącane z wpłaty Podróżnego.
Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie 
uczestnictwa lub odstąpienie od umowy po dacie rozpoczęcia 
imprezy) wynosi 100% ceny imprezy.
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. Zawiadomienie 
złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 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 
lotniczego (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 turystycz-
nych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem 
możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu 
do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich 
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia 
danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu 
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadcze-
nia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia 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 Europejskiego 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”). Podstawą 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, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji 
oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgo-
dę na otrzymywanie komunikatów 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. Pra-
wo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane 
są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im 
prawo cofnięcia zgody w  dowolnym momencie. Pozostanie to 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania da-
nych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych 
osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, 
towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we 
Wrocławiu, adres ul.  Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatno-
ści, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów 
agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu 
realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księ-
gowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym ho-
stingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, 
czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas 
niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość 
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający 
z  przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą 
również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketin-
gowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych 
lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów 
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. 
Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec 
przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro prze-
twarza 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_sporow 
_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 
8 lutego 2021 roku. 
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