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Dodatkowe benefity
w przedsprzedaży!
Bezpłatna Zmiana Rezerwacji w wersji ”Komfort”
za 10 zł/os.
Możesz zmienić hotel, kierunek, termin wyjazdu bez dodatkowych kosztów
do 30 dni przed wyjazdem.

Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji TU Europa
Jeśli z przyczyn losowych musisz zrezygnować z wyjazdu, możesz odzyskać
100% wpłaconej kwoty.

• Wersja podstawowa - 20 zł/os.
• Wersja rozszerzona o rezygnację z powodu Covid-19 - 40 zł/os.
Korzystna zaliczka - tylko 15%
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Zyskaj
kupując w przedsprzedaży!
do 26.10.2021 r.

100% Pewności Najniższej Ceny
Jeśli cena Twojej wycieczki spadnie nawet do jednego dnia przed
wyjazdem, zwrócimy Ci różnicę.

Super rabaty na dobry początek!
		wycieczki objazdowe i 7+7
• do 600 zł rabatu

		wczasy
• do 700 zł rabatu dla dzieci
• do 1000 zł rabatu za pokój
Powyższe rabaty nie łączą się.

NOWOŚĆ!

Bezpłatne odwołanie rezerwacji
bez podania przyczyny
Jeśli Twoje wakacyjne plany się zmienią, możesz zrezygnować
bez dodatkowych kosztów. Pieniądze wpłacone na poczet zaliczki
zostaną zwrócone na voucher, który możesz wykorzystać na
dowolną ofertę Lato 2022. Z usługi można skorzystać nie później
niż do 30 dni przed wyjazdem.

Szczegółowe informacje na temat promocji oraz jej zasad znajdziesz w warunkach promocji na R.pl
oraz w sieci sprzedaży Rainbow
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Poznaj świat z wielu stron

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

Rejsy
Niesamowita podróż statkiem pełnym atrakcji. Piękna pogoda,
różne porty, niezapomniane widoki
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Zwiedzaj z Rainbow
Najpiękniejsze wspomnienia zostają z Tobą na całe życie. Spacer
wśród świątyń w Tajlandii, bajeczny Meksyk, pełna dzikich zwierząt
Kenia, tajemnicze Indie czy pachnące przyprawami Maroko?
W szerokiej ofercie Rainbow, każdy znajdzie i odkryje coś dla siebie,
bez względu na to, czy woli zabytki, krajobrazy, czy odrobinę
wypoczynku - od najpiękniejszych miejsc w Europie po dalekie
egzotyczne kierunki!

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

Wiele inspiracji znajdziesz na stronach katalogu.
O więcej zapytaj w biurze lub sprawdź na R.pl
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O ofertę hoteli premium zapytaj w biurze lub sprawdź na R.pl
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Wakacje premium
tak jak lubisz!
W tym sezonie proponujemy Ci wypoczynek w znakomitych hotelach
W tym sezonie proponujemy Ci wypoczynek w znakomitych hotelach
w standardzie Premium. Na wszystkich naszych kierunkach znajdziesz
w standardzie Premium. Na wszystkich naszych kierunkach znajdziesz obiekty,
obiekty, które stworzone są z myślą o wymagających Gościach, dla których
które stworzone są z myślą o wymagających Gościach, dla których najważniejszy
najważniejszy jest wysoki komfort i najlepsze warunki do wakacyjnego
jest wysoki komfort i najlepsze warunki do wakacyjnego relaksu.
relaksu. Zarezerwuj już teraz swoje wakacje premium i wypoczywaj
Zarezerwuj już teraz swoje wakacje Premium i wypoczywaj tak jak lubisz!
tak jak lubisz!

Nasza oferta hoteli premium:
wysoki standard
znakomita obsługa oraz serwis
doskonałe wyżywienie
dla par i znajomych
dla rodzin - pokoje rodzinne oraz mnóstwo atrakcji
znane kurorty i bardziej kameralne miejsca
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Figlokluby, czyli najlepsza zabawa
dla całej rodziny!
ponad 80 wyselekcjonowanych hoteli idealnych dla rodzin
autorski program animacji w języku polskim dla dzieci i dorosłych
zabawa 6 dni w tygodniu - od połowy czerwca do połowy września
opieka najlepszych Animatorów, absolwentów Akademii Rainbow
zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat (i młodszych w towarzystwie
rodziców lub opiekunów)
bloki tematyczne, mini disco i mnóstwo atrakcji na świeżym
powietrzu

O ofertę rodzinną oraz Figlokluby zapytaj w biurze lub sprawdź na R.pl
Figlokluby znajdziesz również na Facebooku i Instagramie!
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Wakacje rodzinne
tak jak lubisz!
Rodzinne wakacje to czas, gdy wszyscy mogą być nareszcie razem.
Ważne jest to, żeby było mnóstwo atrakcji, miejsc do zabawy dla
dzieci oraz zajęć, w które wszyscy mogą się zaangażować. Do tego
bezpieczny basen, aquapark i plaża. No i chwila wytchnienia dla
dorosłych, kiedy dzieci będą pod opieką animatorów.

Nasza rodzinna oferta to:
hotele przyjazne dla rodzin z dziećmi
baseny z brodzikiem, place zabaw i szeroki wybór obiektów
z aquaparkiem
hotele o różnym standardzie - od skromniejszych po hotele
dla wymagających Klientów
wiele możliwości zakwaterowania w zależności od wielkości
rodziny oraz wymagań - pokoje standardowe oraz rodzinne

2% dodatkowej zniżki
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
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KAUKAZ POŁUDNIOWY

AFRYKA

Jordania – Zamki w piasku
Jordania – Zamki w piasku z Aqaby 7+7 dni
Jordania i Izrael 7+7 dni
Hotele w Jordanii
Shalom Israel – Weekend w Izraelu
Izrael i Jordania 7+7 dni
Izrael nie tylko dla pielgrzymów 7+7 dni

Tanzania, Zanzibar, Kenia
100 Kenia, Tanzania i Zanzibar
– safari z wypoczynkiem
102 Tanzania w pigułce 7+7 dni NOWOŚĆ
104 Hotele na Zanzibarze

AZJA

Sri Lanka

Gruzja, Armenia, Azerbejdżan
18
20
22
24
26
28

Gruzja – Kachetia – kraina wina 7+7 dni
Gruzińska uczta 7+7 dni
Gruzja i Armenia – Ormiański świat 7+7 dni
Hotele w Gruzji
Gruzja i Armenia
– Spod szczytów Kaukazu w doliny Armenii
Gruzja, Azerbejdżan, Armenia – Czas na Kaukaz

BLISKI WSCHÓD

Egipt, Jordania, Izrael
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

Egipt, Jordania, Izrael
– Bliskowschodni tercet 7+7 dni
Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa 7+7 dni
Hotele w Sharm el Sheikh
Egipt – Wzdłuż Nilu
Egipt – Hurghada Holiday Tour 7+7 dni
Symbole Egiptu – Nil i Piramidy 7+7 dni
Egipt – Potęga Południa 7+7 dni
Hotele w Hurghadzie
Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam 7+7 dni
Hotele w Marsa Alam

106 Sri Lanka – Łza z policzka Indii
108 Harce na Lance
Indie, Nepal
110
112

Indie – W Krainie Wysokich Przełęczy
Nepal – U podnóża Himalajów
Tajlandia, Kambodża, Wietnam

114
116
118

Egzotyka Light – Tajlandia
Baśniowa Tajlandia
Tajlandia, Kambodża, Wietnam
– Wielka azjatycka przygoda
120 Hotele w Tajlandii

Tunezja
Wietnam, Chiny
76
78
80

Tunezja – Gorąca Jak Samum 7+7 dni
Tunezja – Wielobarwna mozaika 7+7 dni
Hotele w Tunezji

122
124
126

Maroko
82
84
86
88
Zjednoczone Emiraty Arabskie
30
32
34
36
38

Emiraty Arabskie
– Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir
Egzotyka Light
– Zjednoczone Emiraty Arabskie 7+7 dni
Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem 7+7 dni
Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni 7+7 dni
Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Liban
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Liban – Fenickie dzieła

Maroko – Pustynny offroad 7+7 dni
Maroko – Cesarskie Miasta 7+7 dni
Maroko – Magiczne Południe 7+7 dni
Hotele w Agadirze
Kenia

90
92
94
96
98

Kenia – Powitanie z Afryką 7+7 dni
Kenijskie Trio 7+7 dni
Kenia Classic 7+7 dni
Kenia – Hakuna Matata
Hotele w Kenii

Wietnam – Wśród tarasowych pól
Wietnam – W słomkowym kapeluszu
Wietnam i Chiny
– Przyczajony tygrys, ukryty smok
Chiny, Japonia

128
130
132
134
136

Chiny – Orientalny express
Chiny – W krainie złotego smoka
Chiny Cesarskie
Chiny – W dół Jangcy
Chiny i Tybet
– Z Wielkiego Muru na Dach Świata
138 Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu
Japonia, Korea Południowa
140 Japonia – W krainie gejsz i samurajów
142 Oko w oko z azjatyckim tygrysem
– Korea Południowa
144 Korea Południowa i Japonia – Yin i Yang
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Indonezja, Singapur, Malezja

AMERYKA ŚRODKOWA I KARAIBY

AMERYKA POŁUDNIOWA

146 Bali – Wyspa Bogów
148 Jawa i Bali – W krainie batiku
150 Borneo, Jawa i Celebes
– Sundajski wehikuł czasu
152 Papua Zachodnia i Celebes
– Zaginiona Dolina Baliem
154 Singapur, Jawa, Bali i Sumatra
– Wulkany i orangutany
156 Singapur i Malezja
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Bali
158 Hotele na Bali
160 Singapur i Malezja
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Tioman
Dominikana

AMERYKA PÓŁNOCNA

Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru

184 Dominikana – Karaibska ślicznotka 7+7 dni
186 Hotele na Dominikanie

198 Brazylia – Głęboki oddech Świata – Amazonia
200 Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru
– Podróż życia
202 Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna
204 Peru i Boliwia – Cuda Świata – Machu Picchu
206 Peru – Zagadki cywilizacji

Kuba
188 Kuba – Wyspa jak wulkan gorąca
Meksyk, Kuba
190
192
194
196

Ekwador

Meksyk i Kuba – Tequila i cygara
Wielka, meksykańska wyprawa
Hasta la vista Mexico! 7+7 dni
Hotele w Cancun

208 Ekwador – Nie taki diabeł straszny
210 Ekwador i Galapagos – Gala zwierząt
Kolumbia
212

USA, Kanada

Kolumbia – Kokalumbia

WAŻNE

162
164
166
168
170
172
174
176
178

New York, New York
USA – Oto Ameryka
USA – Relaks w Mieście Aniołów
USA – Living in America
USA – Atlantic Highway
USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA
USA – Kalifornia i Arizona - Wild Wild West
USA – California Dreams
USA i Kanada
– Najpiękniejsze parki narodowe USA
180 USA i Alaska – Krystaliczne lodowce Alaski
182 Przystanek Kanada

214
217

Przeczytaj Koniecznie
Ogólne Warunki Uczestnictwa

Nasze oznaczenia
7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

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
–› Tour Guide System
–› Lot bezpośredni

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.

Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system
oprowadzania grup, umożliwiający Klientowi wygodny sposób zwiedzania.
Opis systemu w sekcji “Przeczytaj koniecznie”.
BEZPOŚREDNIO NA WAKACJE - przelot odbywa się bez przesiadek i międzylądowań,
nowoczesnym komfortowym samolotem Boeing 787 lub podobnym. Do wyboru
klasa ekonomiczna, premium i biznes.
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SALONY FIRMOWE
BEŁCHATÓW

ELBLĄG

JAWORZNO

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

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

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

BIAŁYSTOK

EŁK

JELENIA GÓRA

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

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

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

GDAŃSK

KALISZ

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

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

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

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

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

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

KATOWICE

C.H. M 1 *
Al. Pokoju 67
(12) 352 43 59
krakow.m1@R.pl

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

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

BYDGOSZCZ

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

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

BIELSKO-BIAŁA

ul. Batorego 6
(52) 376 45 45, 322 63 63
bydgoszcz.batorego@R.pl
C.H. POMORSKA *
ul. Fordońska 141
(52) 345 30 49, tel. kom. 501 757 182
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, tel. kom. 501 878 352
bytom.plejada@R.pl

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

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

BILETY
LOTNICZE

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

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

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

KIELCE

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

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

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

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

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

C.H. MANUFAKTURA *
ul. Karskiego 5
(42) 237 23 72,
tel. kom. 506 365 749, 506 365 736
lodz.manufaktura@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. 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. 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. Wrocławska 27, Budynek „MPoint”
ul. Kolejowa 22
tel. kom. 512 390 217
(18) 44 99 800, tel. kom. 507 760 100
legnica.wroclawska@R.pl
nowytarg.kolejowa@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

C.H. KORONA *
ul. Warszawska 26
LUBIN
(41) 344 46 30, tel. kom. 506 479 261
C.H. CUPRUM ARENA *
kielce.korona@R.pl
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20
(76) 711 11 09
KOŁOBRZEG
lubin.cuprumarena@R.pl
ul. Słowińców 11/3
ul. Piastowska 1 a
(94) 352 02 73, 352 68 24
(76) 744 12 06
kolobrzeg.slowincow@R.pl
tel. kom. 664 953 774
KONIN
lubin.piastowska@R.pl

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.

TEL. (42) 683 95 00
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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

GORZÓW WIELKOPOLSKI

CZĘSTOCHOWA

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

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

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

JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG
PŁOCK

RZESZÓW

C.H. MAZOVIA *
ul. Wyszogrodzka 127
(24) 367 85 85
plock.mazovia@R.pl

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

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

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

POZNAŃ

SIEDLCE

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

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

C.H. AVENIDA *
ul. Matyi 2
(61) 679 33 43, tel. kom. 506 322 802
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

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

C.H. SADYBA BEST MALL *
ul. Powsińska 31
GALERIA TARNOVIA *
(22) 856 53 99, 849 06 45
ul. Krakowska 149
warszawa.sadyba@R.pl
(14) 657 22 31, tel. kom. 507 760 200
C.H. WILEŃSKA *
tarnow.tarnovia@R.pl
ul. Targowa 72
TORUŃ
(22) 619 02 01
tel. kom. 506 479 553, 506 479 586
C.H. COPERNICUS *
warszawa.wilenska@R.pl
ul. Żółkiewskiego 15
C.H. WOLA PARK *
(56) 653 81 50
ul. Górczewska 124
torun.copernicus@R.pl
(22) 290 44 84
C.H. PLAZA *
warszawa.wolapark@R.pl
ul. Broniewskiego 90
(56) 647 13 13, tel. kom. 506 108 621 C.H. ZŁOTE TARASY poziom -1 *
ul. Złota 59
torun.plaza@R.pl
(22) 290 62 82
TYCHY
warszawa.zlotetarasy@R.pl
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

C.H. MŁOCINY *
ul. Zgrupowania AK „Kampinos“ 15
(22) 290 67 73
tel. kom. 501 757 137, 501 757 157
warszawa.mlociny@R.pl

WADOWICE

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

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

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

WARSZAWA

SUWAŁKI

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

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
CENTRUM HANDLOWE *
ul. Strzegomska 2
tel. kom. 504 497 591
swidnica@R.pl

TARNOWSKIE GÓRY

RYBNIK

CALL
CENTER

SIERADZ

TARNÓW

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

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

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

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

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

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

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

* - biura czynne 7 dni w tygodniu

WOŁOMIN

WROCŁAW

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

ZAWIERCIE

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

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

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

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

Litwa

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

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

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

WARSZAWA-ŁOMIANKI

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

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

ZABRZE

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

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.

TEL. (42) 680 38 51
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FIRMUJEMY ŚWIETNĄ
INTEGRACJĘ
Wyjazdy motywacyjne
Wspólne wyjazdy organizowane dla firm scalają zespół,
budują lojalność Klientów i motywują do kolejnych
biznesowych sukcesów. Są skutecznym i opłacalnym
narzędziem sprzedaży, marketingu i PR-u. RAINBOW
INCENTIVE, to specjalny dział Rainbow zajmujący się
wyjazdami dla firm i grup zorganizowanych. Mogą
Państwo wybrać ofertę z naszego katalogu lub
skonsultować się z nami w poszukiwaniu inspiracji.
“Szyjemy na miarę”, przygotowujemy indywidualne
rozwiązania uwzględniające budżet, specyfikę firmy
i zainteresowania jej Klientów.
Stworzymy niezapomnianą imprezę. Po prostu
wiemy jak!

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

jest nieograniczona, tak jak nasza wyobraźnia
Specjalizujemy się w wyzwaniach nietypowych. Oprócz
relaksu pod palmą proponujemy najbardziej zwariowane
atrakcje, bo to one sprawią, że wyjazd pozostanie
w pamięci na zawsze.
Prywatny koncert Gwiazdy polskiej sceny muzycznej
pod rozgwieżdżonym afrykańskim niebem?
Poszukiwanie ukrytego skarbu Alladyna w Górach Atlas?
Gry miejskie podczas których trzeba główkować,
sprzedawać, szukać i odnajdywać?
Występ w piórach na karnawale w Rio?
Zjazd na najdłuższej tyrolce świata?
Lub kieliszek szampana z truskawką podczas lotu
helikopterem nad Dubajem?
Mamy nieograniczony wachlarz możliwości! Nawet najzwyklejszy wyjazd możemy zamienić w wielką wyprawę.
Referencje na życzenie.

Doskonale nadają się do tego Bony Wakacyjne Rainbow.

PALETA NASZYCH MOŻLIWOŚCI

Wystarczy jeden telefon, a zajmiemy się wszystkim
oprócz pakowania walizek.
Każda firma to indywidualne wyzwanie, fascynujący
program i rozsądna cena.
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Bony Wakacyjne
Chcielibyście Państwo zintensyfikować Waszą sprzedaż,
nagrodzić najlepszych partnerów, ufundować nagrodę
lub po prostu zrobić prezent najbliższym?
Wystarczy wybrać wartość bonu i skontaktować się
z naszym działem RAINBOW INCENTIVE, my załatwimy
całą resztę - szybko i bez zbędnych formalności.

RAINBOW INCENTIVE jest do Państwa dyspozycji.
Kontakt – grupy@R.pl, incentive@R.pl, tel. 42 680 38 10
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Realizacja bonu jest możliwa
w biurach własnych Rainbow
i można nim zapłacić także
za oferty promocyjne.
Szczegółowe informacje na
temat bonów:
http://r.pl/voucherybony

BUSINESS TRAVEL
MANAGMENT
by Rainbow
Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

mamy 31 lat doświadczenia w zarządzaniu
podróżami służbowymi
posiadamy akredytację IATA, 2 globalne systemy
rezerwacyjne oraz dostęp do promocyjnych stawek
i taryf
pomagamy minimalizować koszty i doradzamy
w kształtowaniu polityki podróży
ustalamy indywidualne systemy rozliczeń
mamy dedykowanych kasjerów lotniczych oraz
opiekunów klienta
monitorujemy terminy wykupu biletów
kodujemy bilety w programach lojalnościowych
Kompleksowo obsługujemy podróże służbowe:
bilety lotnicze regularnych oraz tanich linii
rezerwacje hotelowe w kraju i za granicą
wynajem samochodów
bilety promowe, autokarowe i kolejowe
pośrednictwo wizowe
ubezpieczenia podróży
PROPONUJEMY
DODATKOWE ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA
NA OFERTĘ TURYSTYCZNĄ

Dział Handlowy Business Travel Management
e-mail: btm@R.pl
Biura z funkcją Business Travel Management
Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 20, tel. (33) 815 03 03
Poznań, ul. Wysoka 5a/1, tel. (61) 622 15 04/06
Lublin, C.H. PLAZA, ul. Lipowa 13 tel. (81) 532 77 78
Olsztyn, ul. Warmińska 14, tel. (89) 527 26 56
Biuro Sprzedaży Eletronicznej tel. (42) 683 95 00
biletylotnicze@R.pl
KONGRESY, KONFERENCJE SZKOLENIA
doświadczony i profesjonalny zespół
pomoc w przygotowaniu i obsłudze kongresów,
konferencji i szkoleń
fachowe doradztwo przy wyborze miejsca oraz
koordynacja wydarzenia
dobór powierzchni konferencyjnej
rejestracja on-line uczestników i rezerwacja noclegów
catering i organizacja bankietów
obsługa finansowa, logistyczna i turystyczna
Biuro Kongresów
Małgorzata Szczecińska
tel. 797 408 049 e-mail: kongresy.poznan@R.pl
ul. Wysoka 5 a/1, Poznań

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

narty@r.pl

tel: 797 408 039
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GAJUSZ
Fundacja powstała w 1998 roku, by pomagać bardzo chorym, często nieuleczlanie i samotnym dzieciom. Każdego
roku wspiera ponad 900 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia. Rainbow zaangażowany jest od lat w jeden z projektów Fundacji nakierowany na
wsparcie dla rodzeństwa najciężej chorych dzieci, wspierając organizację dla dzieci wyjazdów wakacyjnych - kolonii.
W tym roku podopieczni programu “Rodzeństwa” spędzili w lipcu wyjątkowy i beztroski czas na koloniach obfitujących w mnóstwo atrakcji, takich jak jazda konna, gokarty czy wyprawa do lasu, ale przede wszystkim pełen miłości,
emocjonalnego wsparcia, uwagi i kontaktu z drugim człowiekiem.
Z dumą pomagamy!							
dowiedz się więcej na: gajusz.org.pl

HAPPY KIDS
Happy Kids otacza opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie mogą się wychowywać w domach biologicznych
rodziców. Tworzy dla nich Rodzinne Domy Dziecka . Pomaga także ubogim i chorym (w tym na nowotwory) dzieciom
z terenów wiejskich. Rainbow wspierał m.in. wakacyjną akcję Happy Bus, finansując odnowienie autobusu i organizując
szkolenie animatorów, wolontariuszy Fundacji oraz angażując się w zbiórkę klocków Lego dla dzieci; zadbał o Mamy
z Rodzinnych Domów Dziecka i zorganizował dla nich wyjazd na Kretę oraz ufundował nagrodę główną w konkursie
dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka „Z wirtuala do reala”, podopieczni i opiekunowie zwycięskiego Domu
Rodzinnego wyjechali na wakacje na Cypr.				
dowiedz się więcej na: happykids.pl
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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

KLASY POD
PATRONATEM
RAINBOW
Od 2016 roku Rainbow uruchamia
klasy o specjalności animacja czasu
wolnego w szkołach średnich w całej Polsce i obejmuje je patronatem.
W każdym roku szkolnym do projektu przyłączają się kolejne szkoły.
Uczniowie w zmodyfikowanej według naszego pomysłu formie realizują lekcje wychowania fizycznego,
języków obcych, godziny wychowawcze oraz przedmioty zawodowe, co pozwala im zyskać wiedzę
i umiejętności niezbędne w przyszłej
pracy. Rainbow zapewnia uczniom
stroje służbowe, coroczne warsztaty
z trenerami Akademii Rainbow, wyjazd na pięciodniową, animacyjną
zieloną szkołę, a także egzemplarze
autorskiego podręcznika do nauki
technik animacyjnych. Obecnie pod
naszym patronatem uczy się już ponad 900 uczniów.
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Kaukaz Południowy

Gruzja

Gruzja – Kachetia – kraina wina

• •
•

•

8

dni

lub

15

dni

• •

W programie: Kazbeg - pocztówka z Kaukazu
Kachetia – kraina wina
Tbilisi - najpiękniejsze miasto Gruzji
Muzeum Stalina w Gori
Telawi – stolica Kachetii i średniowieczne twierdze
Upliscyche - skalne miasto
Sighnagi i Nekresi
Mccheta - stolica starożytnej Iberii
Kutaisi - cel wyprawy po złote runo
Gudauri – szczyty Kaukazu Wielkiego
Batumi - czarnomorski kurort
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi

••

••

7+7

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka w Warszawie, lotnisko
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Przelot do Batumi, odprawa celno - paszportowa. Transfer do hotelu w Batumi lub okolicy.
Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu nie ma
obiadokolacji w hotelu.
Dzień 2 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
krótkie zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii jest
dziś najsłynniejszym kurortem morskim Gruzji.
Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz jedna
z najdłuższych na świecie promenad, przyciągająca rzesze spacerowiczów. Podziwiać tu można
także urokliwe uliczki, eleganckie kamienice,
świątynie różnych wyznań i subtropikalną roślinność. Śpiewające fontanny, kluby i restauracje,
delfinarium, różnorodne atrakcje - wszystko to
czyni miasto pełnym życia i niepowtarzalnym.
Zobaczymy promenadę z Wieżą Alfabetu i instalację Ali i Nino, statuę Medei, nawiązującą do
mitu o złotym runie, jak również jeden z ulubionych placów batumczyków - Piazzę. Wyruszymy

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

następnie w drogę do wschodniej części kraju,
przyjeżdżając przez żyzną Nizinę Kolchidzką. Po
południu dotrzemy do Upliscyche - pozostałości
starożytnego skalnego miasta, z których rozciąga się panorama doliny rzeki Kury.
W pobliskim Gori zatrzymamy
się przy kontrowersyjnym
muzeum Stalina - krótka
wizyta. Następnie przejedziemy do Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg. (Trasa ok.
420 km).
Dzień 3 Po śniadaniu
udamy się na zwiedzanie stolicy.
Przejedziemy reprezentacyjną aleją
Szoty Rustawelego, mijając m.in. olśniewający
gmach Opery i stary Parlament oraz odbędziemy
spacer po Starym Mieście. Zobaczymy m.in. złoty pomnik św. Jerzego, kościół Sioni skrawający
jedną z najświętszych relikwii Gruzji - krzyż św.
Nino, plac Niepodległości, zabytkowe kamienice

Rosja
Stepantsminda

GRUZJA
Kutaisi

Gudauri
Mccheta
Gori
Uplistsikhe

Batumi

Alawerdi
Telawi

Gremi
Nekresi

Tbilisi Cinandali

Turcja
Armenia
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Azejberdżan

o ażurowych balkonach. Wjedziemy także kolejką linową pod twierdzę Narikala, skąd roztacza
się jeden z najpiękniejszych widoków na miasto,
podejdziemy również pod słynne tbiliskie łaźnie. Powrót do hotelu lub w czasie
wolnym możliwość odwiedzenia
jednego z tbiliskich muzeów
(Muzeum Narodowe lub
Muzeum Ikon; zwiedzanie
i płatność we własnym
zakresie), albo wizyta
na słynnym stołecznym
pchlim targu, tzw Suchym
Moście. W tym dniu nie ma
kolacji w hotelu. Fakultatywnie
wieczór gruziński z tańcami kaukaskimi i muzyką w lokalnej restauracji (dodatkowo
płatny ok. 35 EUR/os.). (Trasa ok. 80 km).
Dzień 4 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu wyruszymy w stronę Kachetii, krainy
rozległych winnic i urzekających krajobrazów.
Po dotarciu do Bodbe zwiedzimy zaciszny żeń-

ski klasztor pamiętający czasy działalności świętej Nino. Jej grobowiec jest dziś celem licznych
turystów i pielgrzymów nie tylko z Gruzji. Z tarasu widokowego na terenie zabytku rozciąga się
zachwycający widok na słynącą z wybornego
wina dolinę Alazani. Kilka minut jazdy dzieli
Bodbe od jednego z najbardziej malowniczo
położonych miast Gruzji, Sighnaghi. Zbudowana
tam w XVIII wieku twierdza miała bronić Gruzji
przed krwawymi najazdami z Dagestanu. Długi
na dwa i pół kilometra długości mur uchodzi za
najsolidniejszą fortyfikację w Gruzji. Podczas
spaceru wśród pokrytych czerwonymi dachami domów poczujemy spokojną atmosferę
kachetyńskiego miasteczka. Z Sighnaghi wyruszymy w stronę jednej z wytwórni wina, gdzie
zapoznamy się z tajnikami jego produkcji oraz
skosztujemy kilka typowych dla Kachetii rodzajów tego szlachtenego trunku.Ostatnim obiektem zwiedzanym w tym dniu będzie kompleks
klasztorny Nekresi. Przyklejone do stromego
zbocza wysokiego wzniesienia budynki pamię-
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tają czasy Abibosa, jednego z Trzynastu Ojców
Syryjskich, którzy w VI wieku zakładali pierwsze monastyry w Gruzji. Badania archeologów
wykazały, że przed nastaniem chrześcijaństwa
w Nekresi znajdowały się zoroastryjskie świątynie ognia. Późnym popołudniem dotrzemy do
stolicy Kechetii Telavi. Kolacja i nocleg w hotelu
w Telavi lub okolicy. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
odbędziemy krótki spacer po Telawi, stolicy regionu Kachetia. Niedawno wzorowo odrestaurowane miasteczko skrywa wiele niespodzianek:
posiada liczne zbytki z czasów średniowiecza,
a także, jako jedyne w kraju, cztery zabytkowe fortyfikacje z różnych okresów, z których
zobaczymy świetnie zachowaną twierdzę Batoniscyche. Przejedziemy kolejno do Cinandali,
gdzie odwiedzimy zbudowany w stylu włoskim
pałac i rozległe ogrody, należące kiedyś do szanowanej gruzińskiej rodziny Czawczawadzech.
Następnie wyruszymy w trasę do Mcchety, stolicy starożytnego Królestwa Iberii, a dziś jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w kraju.
Zatrzymamy się na punkcie widokowym przy
kościółku Dżwari, skąd rozciąga się widok, który zachwycał rosyjskich poetów romantycznych.
W Mcchecie zwiedzimy świątynię Sweti Cchoweli, do niedawna siedzibę patriarchów, w której zgromadzono wiele cennych relikwii i ikon.
Po czasie wolnym, na kawę i zakup pamiątek,
wyruszymy w kierunku Kaukazu Wielkiego.
Zatrzymamy się przy położonej na skarpie nad
Jeziorem Żynwalskim twierdzy Ananuri, a następnie, wspinając się coraz wyżej serpentynami
dojedziemy do największego w Gruzji ośrodka
sportów zimowych, Gudauri. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd w kierunku
Kazbegu - pokrytego lodowcem szczytu, którego zdjęcie figuruje w każdym niemal folderze
reklamującym Gruzję. Po drodze postoje na
punktach widokowych (np. na słynnej Przełęczy
Krzyżowej, 2395 m) i przy ciekawych formacjach
skalnych. W miejscowości Stepancminda przesiądziemy się do terenowych busików i górską
drogą dostaniemy się pod bajkowo położony
na górze Gergeti kościółek Trójcy Świętej z XIV
w. Przy dobrej pogodzie widać stąd majestatyczny szczyt Kazbeg. Wczesnym popołudniem
wyruszymy w drogę do Kutaisi. Przemierzymy
słynącą z upraw owócow Kartlię Wewnętrzną,
a następnie przetniemy Góry Lichskie. Dojazd
do Kutaisi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja,
nocleg. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu przespacerujemy się po mieście. Zobaczymy bogato

zdobioną Fontannę Kolchidy, centralny park ulubione miejsce spotkań mieszkańców miasta,
przejdziemy również obok niewielkiego pałacu
królów Imeretii oraz sfotografujemy się z rzeźbami skoczków na Białym Moście. Odwiedzimy także lokalny bazar, na którym będzie można zakupić
świeże owoce, znane gruzińskie sery i domowej
produkcji czaczę. Wstąpimy też do katedry Bagrati. Rekonstrukcja tej pochodzącej z XI w. świątyni
od początku budziła silne kontrowersje, jednak
mimo sprzeciwów prace zostały doprowadzone
do końca. Spowodowało to ostatecznie usunięcie
obiektu z listy UNESCO. Przejazd do Batumi. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla Klientów pozostających na dodatkowy
tydzień pobytu przejazd do wybranego hotelu
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot
do Polski
• dla Klientów powracających do Polski - transfer na lotnisko i powrót do Polski.
Uwagi! Program należy traktować ramowo
i może on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji zwiedzania. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle
poza centrami miast (7 rozpoczętych dób hotelowych). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Pokoje: 2 - os (możliwość dostawki),
wszystkie z łazienkami. Wyżywienie: śniadania
kontynentalne typu bufet oraz kolacje lub obiady (5) wg programu (bufet lub zestawy serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa hotelu. Opisy hoteli na dalszej części
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd
+ pobyt w Batumi w wybranym hotelu), przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem,
wyżywienie: podczas części objazdowej (7 śniadań i 5 obiadów lub kolacji), a podczas części
pobytowej - jak w opisie hoteli, opiekę pilota
i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług

przewodnickich, napiwków, Tour Guide System
- ok. 140 EUR/os płatne pilotowi na miejscu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych posiłków
we własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek),
napoi do posiłków 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 Batumi, od turysty
oczekiwany jest skromny 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 - inaczej turyści mogą nie zostać
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla
pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji
w wielu obiektach sakralnych od kobiet wymaga
się nakrycia głowy.
Uczestnicy objazdu, ze względu na pobyt w terenach wysokogórskich, proszeni są o zabranie
ciepłych okryć oraz wygodnego obuwia bez
względu na porę roku. Pamiętajmy, że na trasie
pokonujemy odcinki, gdzie pogoda może znacznie różnić się od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie chroniące również przed deszczem oraz krem z filtrem przeciwsłonecznym.
Waluty. W Gruzji będzie konieczność wymiany
pieniędzy na lokalną walutę - lari (GEL). Aktualne kursy można sprawdzić /porównać na www.
xe.com. Istnieje możliwość korzystania z kart
płatniczych / kredytowych, jednak w słabiej zaEsencja Gruzji to czarujące Tbilisi,
majestatyczny Kazbek, tysiące lat
zaklętych w architekturze i Dolina
Alazańska, czyli kraina winem płynąca. To jedyna okazja by posmakować
Saperavi, Kindzmarauli czy Kisi
w kaukaskiej krainie wina i poczuć
smak owoców przepełnionych słońcem. To wszystko czeka na Państwa!
Patrycja Brucka
Pilot wycieczek Rainbow

gospodarowanych rejonach trzeba posługiwać
się gotówką.
Telefony. W Gruzji działają telefony polskich
operatorów GSM.
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia lekarskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym.
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne
bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać
zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwożenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub
pseudoefedrynę. Szczegółowe informacje do
uzyskania w Ambasadzie Gruzji w Warszawie
tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Ze względu na
odmienną florę bakteryjną zalecamy zaopatrzyć się w środki przeciw dolegliwościom 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 przylotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylocie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na
jego wywóz z kraju. Niektóre sklepy wydają go
od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2820
5130
Czerwiec od
2880
5230
Lipiec od
3020
5399
Sierpień od
3020
5399
Wrzesień od
2820
5130
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820
Dopłata za pok. 1 os. od
479

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Aqua Batumi
****

od 630 zł

Euphoria Batumi
*****

od 1249 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: GUH
CENA OD

2820 zł
19
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Gruzińska uczta

8

dni

• •

• •

•

lub

15

dni

••

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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–› Wyloty z: Warszawa
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–› Tour Guide System

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 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 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 kamienice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną roślinność.
Śpiewające fontanny, kluby nocne, delfinarium,
różnorodne atrakcje - wszystko to czyni miasto
pełnym życia i niepowtarzalnym. Zobaczymy
starą i nową część miasta, promenadę z Wieżą
Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę Medei
nawiązującą do mitu o złotym runie. Przejedziemy również aleją im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
Następnie przejazd do Kutaisi. Miasto zamieszkałe jest od 4000 lat, było stolicą antycznego królestwa Kolchidy, do którego wg legendy przybył

Jazon z Argonautami po złote runo. W Kutaisi
zwiedzimy katedrę Bagrati, jak również klasztor
Gelati (lista UNESCO) oraz zobaczymy nowy budynek parlamentu i fontannę Kolchidy. Kolacja
i nocleg w Kutaisi. (Trasa ok. 160 km).
Dzień 3 Po śniadaniu w hotelu i wykwaterowaniu przejazd do Tbilisi. Po południu zwiedzanie 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. Następnie dla chętnych kolacja w tradycyjnej restauracji,
połączona z programem artystycznym (dodatkowo płatna ok. 35 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
Stepantsminda

GRUZJA
Kutaisi

Rosja

DROGA WOJENNA
Mccheta

Bordżomi
Batumi

Gori

Tbilisi

Achalciche
Wardzia
Turcja

20

Armenia

Azerbejdżan

punkt widokowy przy położonej nad Jeziorem
Żynwalskim fortecy Ananuri. Następnie pokonując Przełęcz Krzyżową dotrzemy do Stepantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejscowości położonej
już przy granicy z Rosją. Przy dobrej pogodzie
rozciągają się stąd wspaniałe widoki na szczyty
Kaukazu: mamy szansę ujrzeć masyw Kazbek
o wys. 5033 m.n.p.m. Tu przesiądziemy się do samochodów terenowych i podjedziemy do kościółka Cminda Sameba. Fotografie tej XIV w. świątyni
są ozdobą wszystkich albumów i przewodników
po Gruzji. W trakcie wycieczki obiad. Następnie
powrót do hotelu w okolicy Tbilisi na nocleg.
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do Mcchety,
pierwszej stolicy i religijnego centrum Gruzji,
wpisanej na listę UNESCO. Położona przy ważnym 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. Odwiedzimy 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. Mogło tu mieszkać nawet do 60 tys. ludzi. Później
Wardzia została przekształcona przez królową
Tamarę z obronnej fortecy w zespół rezydencjalno-klasztorny. Kompleks wykuty jest w zboczu
górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. z bogatymi freskami. Następnie wizyta w Achalciche,
gdzie zwiedzimy twierdzę Rabati z XII w., położoną na wzgórzu w starej części miasta. Powrót
do hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 7 Po śniadaniu w hotelu i wykwaterowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego gruzińskiego 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 zakwaterowanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla klientów pozostających na dodatkowy tydzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot
do Polski
• dla klientów powracających do Polski - 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 wszystkich pozycji zwiedzania.
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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: śniadania kontynentalne typu
bufet oraz obiadokolacje
wg. programu (bufet lub
zestawy serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość przedłużenia
wycieczki o tydzień pobytu w Gruzji
w Batumi w wybranym przez Państwa hotelu.
Opisy hoteli na dalszej części katalogu. Więcej
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd +
pobyt w Batumi w wybranym hotelu), transfery
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyżywienie: podczas części objazdowej (7 śniadań
oraz 5 obiadokolacji), a podczas części pobytowej - jak w opisie hoteli, opiekę pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat
rezerwacyjnych, usług przewodnickich, napiwków, Tour Guide System - razem ok. 125 EUR/os.
Gruzja to gościnność i piękno
przyrody. Potężne pasma górskie
i lazur morza. To Tbilisi z urokliwymi
drewnianymi werandami, Mccheta
z zabytkami początków chrześcijaństwa i Kazbek skrywający tajemnicę
Prometeusza. Wszystko to doprawione odrobiną legendy, szczyptą
kolendry i litrami wina (przed jego
zgubnym wpływem ochroni Cię
woda z borjomskich źródeł;).
Kornelia Karwacka
Pilot wycieczek Rainbow

płatne pilotowi na miejscu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych posiłków we własnym
zakresie (ok. 10-15 EUR za 1 posiłek) oraz innych
wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich
nie jest wymagana wiza
przy wjeździe do Gruzji.
Do wjazdu na teren Gruzji
wymagany jest paszport
lub dowód osobisty ważny
co najmniej 6 miesięcy od
daty powrotu.
Ubiór. w Gruzji, poza plażami
Batumi, od turysty oczekiwany
jest skromny ubiór; mężczyźni 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 - inaczej turyści mogą nie zostać
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla
pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji
w wielu obiektach sakralnych od kobiet wymaga się nakrycia głowy. Wygodne buty. Wiele
atrakcji wymaga podejść po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, że na każdej trasie
pokonujemy odcinki przez góry, gdzie pogoda
może znacznie różnić się od upalnych dolin.
Przyda się cieplejsze okrycie chroniące również
przed deszczem oraz krem z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie chodzi o kurtki zimowe.
Waluty. W Gruzji będzie konieczność wymiany
pieniędzy na lokalną walutę - lari (GEL). Aktualne kursy można sprawdzić /porównać na www.

xe.com. Istnieje możliwość korzystania 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
lekarskie (wraz z tłumaczeniami na język gruziński lub angielski), a zestaw mieć w bagażu
podręcznym. Inaczej mogą zostać rozpakowane główne 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 substancje psychotropowe.
Jednocześnie uczulamy, że gruzińskie służby
graniczne działają w tym zakresie bardzo restrykcyjnie. Obowiązuje absolutny zakaz wwożenia do Gruzji leków zawierających 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 dozwolone
w Gruzji i nie ma konieczności posiadania na nie
zaświadczenia lekarskiego).
Bagaż. Każdy bagaż przed wyjściem z hali przyDostępny również przelot do/z Kutaisi
– kod imprezy GKJ. Wszelkie punkty
programu GUJ realizowane są również
w programie GKJ, szczegółowy program imprezy dostępny na R.pl.

lotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylocie:
tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot musi
mieć oficjalny certyfikat zezwalający na jego
wywóz z kraju.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2649
4799
Czerwiec od
2720
4930
Lipiec od
2830
5070
Sierpień od
2820
5049
Wrzesień od
2649
4849
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649
Dopłata za pok. 1 os. od
721

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
White Sails Residential
Hotel ****

od 570 zł

Aqua Batumi
****

od 630 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: GUJ/GKJ
CENA OD

2649 zł
21
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Gruzja i Armenia – Ormiański świat

•

••
•

•

8

dni

•

lub

15

dni

W programie: Batumi - czarnomorski kurort
Rioni i Argonauci
Gori - dom Stalina
Tbilisi - kulturowy tygiel
Mccheta - religijna stolica
klasztor Goshavank
jezioro Sevan - Szmaragd Armenii
fabryka brandy w Erywaniu
Geghard - „monastyr włóczni”
Eczmiadzyn
Gruzji
Wardzia - klasztor wykuty w skale
Bordżomi - „alpejskie uzdrowisko”
– „ormiański Watykan”
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Batumi

•

• •

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Tour Guide System

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 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 hotelu 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 kamienice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną roślinność. Śpiewające
fontanny, kluby nocne, delfinarium, różnorodne

Gruzja i Armenia to małe kraje
położone wśród majestatycznych
gór Kaukazu. Tam gdzie kończy
się Europa a zaczyna Azja i Bliski
Wschód znajdziecie Państwo brakujące puzzle odwiecznej granicy kontynentalnej, kulturowej, religijnej.
Zapraszam do niezwykłego muzeum
pod gołym niebem!

atrakcje - wszystko to czyni miasto niepowtarzalnym i pełnym życia. Zobaczymy promenadę
z Wieżą Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę Medei nawiązującą 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 Gruzji, Dawida IV Budowniczego.
Wizyta w domu - muzeum Józefa Stalina, zobaczymy również wagon, 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 ważnym trakcie handlowym łączącym Morze Czarne

Rosja

GRUZJA
Kutaisi
Batumi

Gori

Mccheta
Tbilisi

Bordżomi

Wardzia

Kamil Juwa
Pilot wycieczek Rainbow

Goshavank
Jezioro
Sevan
Turcja

Erywań

Geghard

ARMENIA

Iran
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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. Zobaczymy tu katedrę Sweti Cchoweli, która przez
stulecia była miejscem koronacji i pochówku
władców Gruzji - wg legendy złożona jest tu
szata Chrystusa. Wjedziemy na punkt widokowy 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. Następnie dla chętnych kolacja w gruzińskiej restauracji, połączona z programem artystycznym
(dodatkowo płatna ok. 35 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 hotelu 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. Następnie przejazd do położonego wysoko w górach jeziora Sevan zwanego Szmaragdem Armenii. Jest

to drugie co do wielkości słodkowodne jezioro
górskie na świecie, położone na wysokości ok.
1900 m.n.p.m. Zwiedzanie klasztoru Sevanawank
z VIII - IX w. Tak zwany „Czarny Klasztor” był wg
przekazów miejscem banicji wysoko 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 przechowywano
włócznię Longinusa, którą miał być przebity bok
Chrystusa. Geghard jest zespołem klasztornym
z VIII w. częściowo wykutym w skale. Następnie
zwiedzimy Garni - świątynia boga Mitry 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 ludobójstwa 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 współczesnej na wolnym
powietrzu. Odwiedzimy też jedną z fabryk ormiańskiego brandy. Przejazd do hotelu, kolacja
i nocleg w okolicy Erywania. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do duchowej stolicy Armenii
i siedziby jej patriarchów - katedry Eczmiadzyn.
Dalej udamy się w kierunku granicy, odprawa
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

celno - paszportowa i przejazd malowniczą
trasą do Wardzii, skalnego miasta - klasztoru
usytuowanego na zboczu góry Eruszeti. W średniowieczu Wardzia służyła jako schronienie
podczas najazdów mongolskich, była największym miastem Gruzji i mogła pomieścić nawet
do 60 tys. osób. Kompleks wykuty jest w zboczu
górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. freskami. Kolacja i nocleg w okolicach Achalciche/
Bakuriani.
Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym wieczorem.
(Trasa ok. 350 km).
Dzień 7 Po śniadaniu w hotelu i wykwaterowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego gruzińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wód
mineralnych prosto ze źródła. Poczujemy się tu
trochę jak kuracjusze w otoczeniu wysokogórskich krajobrazów. Czas wolny na spacer po parku. Przed przyjazdem do Batumi, zatrzymamy
się jeszcze w okolicach Kutaisi, gdzie zwiedzimy
klasztor Gelati i jedną z okolicznych jaskiń. Przejazd do hotelu w Batumi na nocleg. Tego dnia
obiad lub kolacja. (Trasa ok. 380 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie transfery:
• dla klientów pozostających na dodatkowy tydzień pobytu - przejazd do wybranego hotelu
w Batumi i pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot
do Polski
• dla klientów powracających do Polski - 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 wszystkich pozycji zwiedzania.

HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (7 rozpoczętych
dób hotelowych) - położone zwykle poza centrami miast. Pokoje: 2 - osobowe (z możliwością
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie:
śniadania kontynentalne typu bufet oraz obiadokolacje wg. programu (bufet lub zestawy
serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu
w Gruzji w Batumi w wybranym przez Państwa hotelu. Opisy hoteli na dalszej części
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych podczas objazdu lub za dopłatą
14 rozpoczętych dób hotelowych: objazd + pobyt w Batumi w wybranym hotelu), transfery
klimatyzowanym autokarem lub busem, wyżywienie: podczas części objazdowej (7 śniadań i 5
obiadokolacji), a podczas części pobytowej - jak
w opisie hoteli, opiekę pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW,
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System
- razem ok. 145 EUR/os. płatne u pilota na miejscu; 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; 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 - inaczej turyści
mogą nie zostać wpuszczeni do zwiedzanych
obiektów. Dla pań bardzo przydatna będzie
chusta; w Gruzji w wielu obiektach sakralnych
od kobiet wymaga się nakrycia głowy. Wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść po
kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy,
że na każdej trasie pokonujemy odcinki przez
góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się
od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie
chroniące również przed deszczem oraz krem
z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie chodzi
o kurtki zimowe.
Waluty. odpowiednio gruzińskie lari (GEL) i ormiańskie dramy (AMD). Aktualne kursy można
sprawdzić /porównać na www.xe.com. Lokalne
bankomaty i terminale płatnicze przyjmują karty banków zagranicznych. W mniej rozwiniętych
rejonach należy jednak posługiwać się gotówką.
Zdrowie. na wszystkie leki wwożone do Gruzji
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia
lekarskie (wraz z tłumaczeniami na język gruziński lub angielski), a zestaw mieć w bagażu
podręcznym. Inaczej mogą zostać rozpakowane
główne 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 substancje psychotropowe. Jednocześnie

uczulamy, że gruzińskie 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 dolegliwościom 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 przylotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylocie: tu kontrola obrazów, ikon, noży, pamiątek
stylizowanych na antyki. Każdy taki przedmiot
musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na
jego wywóz z kraju.

Dostępny również przelot do/z
Kutaisi – kod imprezy GKA. Wszelkie
punkty programu GUA realizowane
są również w programie GKA, szczegółowy program imprezy dostępny
na R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2949
5349
Czerwiec od
3020
5470
Lipiec od
3170
5630
Sierpień od
3149
5599
Wrzesień od
2949
5349
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949
Dopłata za pok. 1 os. od
529

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Panorama
***

od 999 zł

Ire Palace
****

od 920 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: GUA/GKA
CENA OD

2949 zł
23

Gruzja

Hotele w Batumi do imprez GUH, GUJ, GKJ, GUA

Batumi

Panorama – Kobuleti
Kategoria lokalna:

***

Polecamy ze względu na przyjemne i relaksujące otoczenie, pobliską plażę oraz prawdziwą, gruzińską atmosferę.

pialni, wyposażone w podwójne łóżko, komplet wypoczynkowy,
stolik, przestronną szafę, TV-sat, lodówkę i klimatyzację.

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 spacerkiem 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 kartami 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 zakwaterowania max. 2 dorosłych + dziecka. Ponadto dostępne (na zamówienie - płatne dodatkowo na miejscu w hotelu) przestronne
2-pokojowe apartamenty składające się z pokoju dziennego i sy-

Ire Palace – Batumi
Kategoria lokalna:

Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie skromnego bufetu, lunch - w formie
lekkich przekąsek. Napoje do posiłków dodatkowo płatne.

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.

Położenie

Pokoje

Wyżywienie

9-piętrowy hotel położony w centrum Batumi, ok. 400 m od Placu
Europejskiego. Do międzynarodowego lotniska w Batumi ok. 6km.

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 wyposażone 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 zestawem kosmetyków. Pokoje mają widok na wewnętrzny dziedziniec. Część pokoi posiada balkon.

Śniadanie w formie bufetu serwowane w restauracji w godzinach
08:00-11:00

Plaża
Obiekt położony 6 minut spacerem od kamienistej plaży.

Do dyspozycji gości
Hotel dysponuje 38 pokojami. Oferuje gościom całodobową
recepcję, windę, sejf w recepcji (dodatkowo płatny). Za opłatą: usługi pralnicze, opiekunka do dzieci. Ponadto restauracja
główna.
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Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

Internet
Bezpłatne WiFi w całym obiekcie, również w pokojach.
www.irepalace.ge

Gruzja

Hotele w Batumi do imprez GUH, GUJ, GKJ, GUA

Batumi

Aqua Batumi – Batumi
Kategoria lokalna:

****

Ze względu na swoje położenie, hotel jest idealny zarówno dla szukających spokojnego wypoczynku jak i miejskich atrakcji.

Położenie

Do dyspozycji gości

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 3km.

Recepcja 24h, restauracja i bar Aqua Room serwująca dania kuchni gruzińskiej i europejskiej.

Plaża
Żwirkowo - kamienista plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i parasole na plaży za dodatkową opłatą.

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
klimatyzację, łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do
włosów), bezpłatny dostęp do Wi-Fi, zestaw do kawy i herbaty,

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

White Sails Residential Hotel – Batumi
Kategoria lokalna: brak oficjalnej kategoryzacji obiektu.

Nowo wybudowany obiekt oraz doskonała lokalizacja blisko centrum Batumi i plaży sprawiają, że jest on idealny dla ceniących spokój
i jednocześnie bliskość do atrakcji miasta.

Wyżywienie
Śniadanie wliczone w cenę.

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Nowo wybudowany w 2020 hotel apartamentowy zlokalizowany
w 15-piętrowych budynkach. Położony jest blisko plaży nad brzegiem Morza Czarnego, na rozległym terenie w bliskim sąsiedztwie
bulwaru Batumi (ok. 200m) z licznymi restauracjami, sklepami
i klubami. Do centrum ok. 4km (przy hotelu przystanek autobusowy), do lotniska w Batumi ok. 2 km. Ok 900 m od hotelu znajduje
się aquapark w Batumi.

Plaża

(przejście przez promenadę i park). Leżaki, parasole i ręczniki za
dodatkową opłatą.

Do dyspozycji gości
Na terenie kompleksu: recepcja 24h, windy, taras widokowy, minimarket i sklepiki z pamiątkami. Ponadto restauracja serwująca
dania kuchni lokalnej i międzynarodowej (płatne) oraz kilka barów (płatne; w tym m.in. bar przy basenie). W hotelu jest również
duży basen zewnętrzny (dł. ok. 27 m) oraz brodzik dla dzieci.
Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne.

Na terenie kompleksu znajduje się: kort tenisowy (wypożyczenie
sprzęty za opłatą), boisko do koszykówki i piłki nożnej, badminton, wypożyczalnia samochodów (niektóre atrakcje dodatkowo
płatna). Dla najmłodszych: brodzik, plac zabaw, centrum rozrywki
dla dzieci (za opłatą).

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu, w miejscach ogólnodostępnych oraz w pokojach.
Uwaga! Zdjecia przedstawiają wizualizację komputerową.

Publiczna, piaszczysto-kamienista plaża, ok. 200 m od hotelu
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Gruzja i Armenia
– Spod szczytów Kaukazu w doliny Armenii

••

•

•

15

dni

•

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

•

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa

Rosja

–› Zwiedzanie i wypoczynek

GRUZJA
Kutaisi

–› Tour Guide System
Batumi

Stepantsminda
Gudauri
Gori

Bordżomi Uplisciche
Wardzia

ARMENIA
Erywań

Mccheta
Tbilisi

Signagi

Haghartsin
Goshavank
Geghard Azerbejdżan
Jezioro Sevan
Zorac
Karer

Turcja

Norawank
Tatew

Iran

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 Gruzji - Batumi. Po przylocie transfer do hotelu w okolicy Batumi. Czas wolny i nocleg (w
tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
Dzień 2 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu zwiedzanie Batumi. Stolica Adżarii jest
dziś najsłynniejszym kurortem nadmorskim
Gruzji. Powszechnie znane są tutejsze plaże
oraz jedna z najdłuższych na świecie promenada,
przyciągająca rzesze turystów. Podziwiać tu
można także urokliwe uliczki, eleganckie kamienice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną
roślinność. Śpiewające fontanny, kluby nocne,

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 świetnym wyborem. Wielokulturowe Tbilisi, 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
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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. 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 złote 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 wykwaterowaniu 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 odwiedzimy Uplisciche, jedną z najstarszych osad na
Kaukazie. Budowane od V w. p.n.e do późnego
średniowiecza i usytuowane na skalistym, wysokim 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 wykwaterowanie z
hotelu. Wycieczka do Stepantsmindy (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 samochodów terenowych
i podjedziemy do kościółka Cminda Sameba. Fo-

tografie tej XIV w. świątyni są ozdobą wszystkich
albumów i przewodników po Gruzji. Następnie
przejazd w stronę Tbilisi. Po drodze zatrzymamy
się jeszcze na obiad w okolicach Pasanauri oraz
zrobimy postój na zdjęcia przy fortecy Ananuri
wznoszącej się nad wodami Jeziora Żinwalskiego. Przyjazd do Tbilisi, zakwaterowanie i nocleg.
(Trasa ok. 190 km). Dla chętnych kolacja w gruzińskiej restauracji, połączona z programem artystycznym (dodatkowo płatna ok. 35 EUR/os)..
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do Mcchety:
pierwszej stolicy i religijnego centrum Gruzji,
wpisanej na listę UNESCO. 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. Odwiedzimy katedrę
Sweti Cchoweli, która przez stulecia była miejscem koronacji i pochówku władców Gruzji - wg
legendy złożona jest tu szata Chrystusa. Wjedziemy też na punkt widokowy przy kościele
Dżwari. Następnie udamy się na zwiedzanie
Tbilisi. Zobaczymy m. in. największą budowlę
sakralną Zakaukazia - katedrę 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 panoramą 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 okolicach Tbilisi, kolacja i nocleg.

Dzień 6 Po śniadaniu przejazd do pięknie
położonego ponad doliną Alazani miasta Signagi. Leży ono w regionie Kachetia, znanym
na całym świecie z doskonałych win. W mieście 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 7 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do granicy z Armenią. Po
odprawie celno-paszportowej przejazd malowniczą 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. Następnie przejazd do Tsakhadzoru / Erywania; kolacja,
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu 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 wysokości ok. 1900 m n.p.m. Zwiedzanie klasztoru
Sevanawank z VIII - IX w. Tak zwany „Czarny
Klasztor” był wg przekazów miejscem banicji
grzesznych duchownych, do którego kobiety
nie miały wstępu. Przy sprzyjającej pogodzie
dla chętnych krótka wycieczka łodziami po jeziorze Sevan - dodatkowo płatna ok. 8 EUR/os.
Następnie udamy się do Noratus. Zwiedzimy tu
największy zachowany cmentarz chaczkarów charakterystycznych ormiańskich kamiennych
krzyży nagrobnych. Dalej przejazd przez przełęcz 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).
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Dzień 9 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. 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 głębokim wąwozem rzeki Worotan.
Wracając do Erywania odwiedzimy położony
wysoko ponad doliną klasztor Norawank, znany z pasjonującej architektury, chaczkarów
i studni, w której mnisi chronili się w czasie
najazdów. Przejedziemy następnie w kierunku doliny Araksu, gdzie na pewnym odcinku
widać aż cztery kraje jednocześnie: Armenię,
Azerbejdżan, Turcję i Iran. Na ostatnim odcinku
trasy przy dobrej pogodzie będzie towarzyszył
nam widok szczytów Araratu. Zakwaterowanie
w hotelu w okolicach Erywania, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 10 Po śniadaniu przejazd do kompleksu klasztornego Geghard (lista UNESCO), gdzie
przechowywano włócznię Longinusa, którą miał
być przebity bok Chrystusa. Geghard jest zespołem klasztornym z VIII w. częściowo wykutym
w skale. Następnie zwiedzimy Garni; świątynia
boga Mitry usytuowana na terenie dawnej letniej 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. 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 współczesnej na wolnym
powietrzu. Odwiedzimy też jedną z fabryk ormiańskiego brandy. Przejazd do hotelu, kolacja
i nocleg w okolicy Erywania. (Trasa ok. 120 km).
Dzień 11 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie 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 usytuowanego na
zboczu góry Eruszeti. W średniowieczu Wardzia
służyła jako schronienie podczas najazdów mongolskich, była największym miastem Gruzji i mogła pomieścić nawet do 60 tys. osób. Kompleks
wykuty jest w zboczu górskim na kilkunastu poziomach, jego centrum stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. freskami. Kolacja i nocleg w okolicach Achalciche/Bakuriani. (Trasa ok. 350 km).
Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym wieczorem.
Dzień 12 Po śniadaniu w hotelu i wykwaterowaniu przejazd do Bordżomi, słynnego gru-

zińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wód
mineralnych prosto ze źródła. Poczujemy się
tu trochę jak kuracjusze w otoczeniu wysokogórskich krajobrazów. Czas wolny na spacer po
parku. Przed przyjazdem do Batumi zatrzymamy 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 13-14 Śniadanie w hotelu. Dzień wolny
na wypoczynek. Dla chętnych proponujemy wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne):
- wyjazd w góry Adżarii, podczas której zobaczymy doskonale zachowane mury fortecy
w Gonio, wodospad i zabytkowy kamienny
most w Makhuntseti. Odwiedzimy też ciekawe
muzeum etnograficzne. Wycieczkę zakończymy
obiadem u gościnnych adżarskich gospodarzy
(cena ok. 60 EUR/os);
- dwudniowa wycieczka w Wysoki Kaukaz do
Swanetii, rejonu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie tu można
zobaczyć słynne kamienne wieże. Podczas
wyjazdu zatrzymamy się w Zugdidi. Miejscowość słynie z pięknego pałacu oraz ogrodów
królewskich dynastii Dadiani. Zobaczymy też
imponującą zaporę wodną Inguri, swego czasu
najwyższą tamę na świecie (271,5 m). Po noclegu w Mestii terenowymi samochodami dotrzemy do Uzhguli uważanej za najwyżej położoną
osadę w Europie. Rozpościera się stąd przepiękna panoramą na cztero i pięciotysięczniki Wysokiego Kaukazu. Dokładny program przedstawi
pilot wycieczkie (cena ok. 170 EUR/os)
Dzień 14 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.
Ww. program należy traktować ramowo i może
on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji zwiedzania.

HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej - położone zwykle poza centrami miast (14 rozpoczętych dób
hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość
dostawki), wszystkie z łazienkami. Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie:
śniadania kontynentalne typu bufet oraz kolacje lub obiady wg programu (bufet lub zestawy
serwowane do stolików). Kategoria lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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 rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług
przewodnickich, napiwków, Tour Guide System
- ok. 185 EUR/os płatne pilotowi na miejscu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych posiłków
we własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek),
napoi do posiłków oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od obywateli polskich nie jest wymagana
wiza przy wjeździe do Gruzji/Armenii. Do wjazdu na teren Armenii wymagany jest paszport
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Ubiór. W Gruzji i Armenii, poza plażami Batumi, od turysty oczekiwany jest skromny ubiór:
mężczyźni powinni mieć długie spodnie, kobiety sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta
decyduje się na spodnie, powinny być do kostek. Wszyscy (zarówno kobiety jak i mężczyźni) powinni mieć okryte ramiona, kobiety nie
powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami.
Bardzo prosimy stosować się do powyższych
wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać
wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Dla pań
bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji i ArDostępny również przelot do/z
Kutaisi – kod imprezy GKM. Wszelkie
punkty programu GUM realizowane
są również w programie GKM, szczegółowy program imprezy dostępny
na R.pl.

menii w wielu obiektach sakralnych od kobiet
wymaga się nakrycia głowy.
Granica. Ze względu na złożoną sytuację polityczną w regionie należy być przygotowanym
na bardziej szczegółowe kontrole graniczne
- zarówno paszportowe jak i celne. Na większości 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 lekarskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym.
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać zatrzymane. Szczegółowe informacje w systemie
rezerwacyjnym R.pl.
Szczegółowe oraz inne przydatne informacje
dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
4520
8049
Czerwiec od
4699
8270
Lipiec od
4780
8399
Sierpień od
4770
8399
Wrzesień od
4570
8149
Cena za os. dorosłą na dost. już od 4520
Dopłata za pok. 1 os. od
1021
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: GUM/GKM
CENA OD

4520 zł
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Gruzja, Azerbejdżan, Armenia – Czas na Kaukaz

•

• •
••

•
••

15

dni

•

W programie: Gori - dom Stalina
Upliscyche - skalne miasto
Tbilisi - kulturowy tygiel
Mccheta - religijna stolica Gruzji
Sheki na Jedwabnym Szlaku
Lachicz z rękodziełem
Baku - miasto ropy
Qobustan z wulkanami błotnymi
Czarny Klasztor i chaczkary
klasztor Goshavan
Jezioro Sevan - szmaragd Armenii
fabryka brandy w Erywaniu
Geghard - monastyr włóczni
Eczmiadzyn Wardzia - klasztor wykuty w skale
Borjomi - „alpejskie uzdrowisko”
Batumi - czarnomorski kurort
ormiański „Watykan”

•••

•

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

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 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 w hotelu i wykwaterowaniu przejazd do Gori, które zostało ufundowane
przez jednego z najsławniejszych królów Gruzji,
Dawida IV Budowniczego (1089 - 1125). Wizyta
w domu - muzeum Stalina. Zobaczymy również
wagon, którym dyktator pojechał na konferencję
do Poczdamu. Następnie odwiedzimy skalne
miasto Uplisciche - jedną z najstarszych osad
na Kaukazie i niegdyś ważny punkt handlowy
Jedwabnego Szlaku. Przejazd do hotelu w okolicy Tbilisi, kolacja i nocleg. (Trasa: ok. 400 km).
Dzień 3 Po śniadaniu udamy się na całodniowe zwiedzanie Tbilisi i okolic. Zaczniemy od
przejazdu do pobliskiego miasta Mccheta wpisanego na listę UNESCO, pierwszej stolicy oraz
religijnego centrum Gruzji. Położona przy waż-

nym trakcie handlowym, łączącym brzeg Morza
Czarnego z miastami na wybrzeżu kaspijskim,
istniała już w głębokiej starożytności. Przez kilka
wieków Mccheta była stolicą gruzińskiego królestwa Iberii. Zobaczymy katedrę Sweti Cchoweli,
która w ciągu stuleci była miejscem koronacji
i pochówku władców Gruzji oraz siedzibą najwyższych władz kościoła. Wg legendy złożono tu
szatę Chrystusa. Podjedziemy również na punkt
widokowy pod kościółkiem Dżwari skąd rozciąga
się przepiękny widok na Mcchetę. Po południu
powrót do Tbilisi. Zobaczymy m. in. największą
budowlę sakralną Zakaukazia - katedrę 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 panoramą 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 okolicy Tblisi, kolacja i nocleg.

GRUZJA
Rosja

Kutaisi
Batumi

Gori

Mccheta

Bordżomi
Uplisciche
Wardzia

Tbilisi
Kisz
Sheki

Saghmosavank
Turcja

Erywań

Goshavank
Sevan
Geghard

ARMENIA
Iran
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Lachicz
Baku

AZERBEJDŻAN

Qobustan

Dzień 4 Po śniadaniu dzień wolny na samodzielne zwiedzanie stolicy Gruzji lub wycieczka
fakultatywna Gruzińską Drogą Wojenną (dodatkowo płatna ok. 50 EUR/os, min. 10 os.). Po śniadaniu wyruszymy w stronę Wysokiego Kaukazu
krętą, górską drogą. Pierwszym przystankiem
będzie punkt widokowy przy położonej nad Jeziorem Żynwalskim fortecy Ananuri. Następnie
pokonując Przełęcz Krzyżową dotrzemy do Stepantsmindy (dawniej Kazbegi) - miejscowości
położonej już przy granicy z Rosją. Przy dobrej
pogodzie rozciągają się stąd wspaniałe widoki
na szczyty Kaukazu: mamy szansę ujrzeć masyw
Kazbek o wys. 5033 m n.p.m. Tu przesiądziemy
się do samochodów terenowych i podjedziemy
do kościółka Cminda Sameba. Fotografie tej
XIV w. świątyni są ozdobą wszystkich albumów
i przewodników po Gruzji. W trakcie wycieczki
obiad. Następnie powrót do hotelu w okolicy Tbilisi na nocleg. Wieczorem, również dla
chętnych kolacja z programem artystycznym
w tradycyjnej gruzińskiej restauracji - dodatkowo płatna ok. 35 EUR/os. (w tym dniu nie ma
kolacji hotelu). (Trasa ok. 320 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do granicy z Azerbejdżanem. Odprawa celno-paszportowa i przejazd
do Sheki. Jest to jedno z bardziej urokliwych
miast Azerbejdżanu; usytuowane 700 m n.p.m.,
otoczone górami i dębowym lasem, przypomina starożytny amfiteatr. Znane było jako ważny
punkt Jedwabnego Szlaku. Dawni władcy, chanowie, ulokowali tu w XVIII w. swój letni pałac
w orientalnym stylu, jeden z najcenniejszych
i najwspanialszych w tej części świata z unikatowymi freskami i witrażami. Zobaczymy rów-

nież karawanseraj - dawny zajazd dla karawan
kupieckich. Przejazd do hotelu w okolicy Sheki
na kolację i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do ładnej kaukaskiej wioski Kisz,
pierwotnej stolicy lokalnego chanatu z kamienną
zabudową i brukowanymi uliczkami. Zobaczymy
tu świetnie zachowany albański kościół z XII w.
Dalsza trasa poprowadzi nas do malowniczo
położonej w górskim wąwozie wioski Lachicz.
Miasteczko znane jest z charakterystycznej,
doskonale zachowanej zabudowy oraz z warsztatów rękodzielniczych specjalizujących się
w wyrobach miedzianych oraz tkaniu dywanów.
W Lachicz mamy szansę zobaczyć jak tradycyjną
techniką wyrabiane są miedziane tace, talerze,
dzbany i czary. Przejazd do hotelu w okolicy Baku
na kolację i nocleg. (Trasa ok. 330 km).
Dzień 7 Po śniadaniu w hotelu zwiedzanie
Baku, największego miasta nad Morzem Kaspijskim, gdzie żyje ¼ ludności całego Azerbejdżanu.
Swój rozwój Baku zawdzięcza złożom ropy naftowej. Jego bogactwo przejawia się w nowoczesnych budowlach otaczających zabytkowe centrum. Ze wzgórza zobaczymy panoramę miasta
amfiteatralnie rozlokowanego w Zatoce Bakijskiej z Prospektem Nafciarzy, czyli promenadą
ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Baku podzielone
jest na 2 części: współczesną z deptakami i fontannami oraz historyczną z minaretami, wąskimi
uliczkami i sprzedawcami dywanów. Zjedziemy
do centrum miasta aby przyjrzeć się z bliska
jego symbolom. Zobaczymy Wieżę Dziewiczą
z XII w., Pałac Szachów Szyrwanu, Karawanseraj. Przejedziemy trasą przez pola naftowe na
półwysep Apszeroński i zwiedzimy świątynię
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Majestatyczne góry, malownicze
doliny, klimat orientu na ulicach Tbilisi, Baku, Erewania. Kilkutysiącletnia historia zamknięta w przepięknej
architekturze. To wszystko czeka na
Państwa!
Maciej Czapski
Pilot wycieczek Rainbow

ognia Ataszgah, święte miejsce zoroastrian. Dla
chętnych kolacja z programem artystycznym
w restauracji - dodatkowo płatna ok. 30 EUR/os.
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Powrót do
hotelu w okolicy Baku, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Qobustanu. Zobaczymy
tu prehistoryczne ryty naskalne dokumentujące
życie dawnych mieszkańców tego rejonu. Podjedziemy też do unikatowych wulkanów, z których zamiast lawy wypływa błoto! Powrót do
Baku, kolacja w restauracji i transfer na dworzec
kolejowy. Nocny przejazd pociągiem sypialnym
do Gruzji (przedziały 4 - osobowe) (Trasa: ok.
180 km autokar/bus + ok. 500 km, pociąg).
Dzień 9 Przyjazd na granicę z Gruzją. Po odprawie celno-paszportowej przesiadka do autokaru i przejazd do granicy z Armenią (w tym dniu
śniadanie w formie suchego prowiantu). Kolejna
odprawa graniczna, następnie przejazd malowniczą, górską trasą, którą dotrzemy do klasztoru
Goshavank. Doskonale zachowany kompleks
powstały w okresie XII-XIV w. był ośrodkiem naukowym, gdzie wykładano nauki humanistyczne
i pisano prace naukowe. Następnie przejazd do
położonego wysoko w górach jeziora Sevan,
tzw. Szmaragdu Armenii. Jest to drugie co do
wielkości słodkowodne jezioro górskie na 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 grzesznych duchownych, do
którego kobiety nie miały 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. 420 km).
Dzień 10 Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu udamy się na cmentarz chaczkarów - tradycyjnych ormiańskich kamiennych
krzyży nagrobnych. Następnie przejazd do kompleksu klasztornego Geghard (lista UNESCO),
gdzie przechowywano włócznię Longinusa, którą
miał być przebity bok Chrystusa. Geghard jest zespołem klasztornym z VIII w. częściowo wykutym
w skale. Po drodze 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 Ludobójstwa
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 współczesnej na
wolnym powietrzu. Przejazd do hotelu, kolacja
i nocleg w okolicy Erywania. (Trasa ok. 160 km).

Dzień 11 Po śniadaniu przejazd do Eczmiadzynu - duchowej stolicy Armenii i siedziby
jej patriarchów Zwiedzimy katedrę, której
początki sięgają IV w, kiedy to Armenia jako
pierwsze państwo świata przyjęła oficjalnie
chrześcijaństwo. Dalej zwiedzimy ruiny katedry
Zwartnoc z VII w. Oba kompleksy figurują na
liście UNESCO. Odwiedzimy też jedną z fabryk
ormiańskiego brandy. Nocleg i kolacja w hotelu
w okolicach Erywania. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 12 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Saghmosawank,
średniowiecznego ”klasztoru psalmów” usytuowanego nad malowniczym kanionem rzeki
Kasah. Następnie udamy się w kierunku granicy,
odprawa celno - paszportowa i przejazd malowniczą trasą do Wardzii, skalnego miasta - klasztoru usytuowanego na zboczu góry Eruszeti.
W średniowieczu Wardzia służyła jako schronienie podczas najazdów mongolskich, była
największym miastem Gruzji i mogła pomieścić
nawet do 60 tys. osób. Kompleks wykuty jest
w zboczu górskim na kilkunastu poziomach,
jego centrum stanowi kościół Wniebowzięcia
z XII w. freskami. Kolacja i nocleg w okolicach
Achalciche / Bakuriani. (Trasa ok. 380 km).
Uwaga! Przyjazd do hotelu późnym wieczorem.
Dzień 13 Po śniadaniu w hotelu i wykwaterowaniu, przejazd do Bordżomi, słynnego gruzińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy wody
mineralnej ze źródła w Parku Wód Mineralnych.
Poczujemy się trochę jak kuracjusze w otoczeniu alpejskich krajobrazów, będzie czas wolny na
spacer po parku. Następnie udamy się do Kutaisi, gdzie będziemy podziwiać monastyr Gelati
(lista UNESCO) oraz nowy budynek parlamentu.
Kutaisi zamieszkałe od 4000 lat, było stolicą antycznego królestwa Kolchidy. Według znanego
mitu tu właśnie przybyli Argonauci w poszukiwaniu złotego runa. Przejazd do hotelu w Batumi na kolację i nocleg. (Trasa:ok. 350 km).
Dzień 14 Po śniadaniu 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 kamienice, świątynie różnych
wyznań i subtropikalną roślinność. Śpiewające
fontanny, kluby nocne, delfinarium, różnorodne
atrakcje - wszystko to czyni miasto pełnym życia i niepowtarzalnym. Zobaczymy starą i nową
część miasta, promenadę z Wieżą Alfabetu i figurami „Ali i Nino”, plac i statuę Medei nawiązującą do mitu o złotym runie. Przejedziemy Aleją
im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Obiadokolacja
w jednej z batumskich restauracji. Powrót do
hotelu w Batumi.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu (do godz. 10:00). Następnie transfery
na lotnisko w Batumi i powrót do Polski. Dokładne godziny transferów poda pilot/rezydent
Rainbow na miejscu na dzień przed wylotem.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program należy traktować ramowo i może on
ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji
zwiedzania.

HOTELE
Hotele *** klasy turystycznej (13 rozpoczętych
dób hotelowych) - położone zwykle poza centrami miast. Nocny pociąg sypialny z Baku do
granicy z Gruzją (1 rozpoczęta doba hotelowa,
przedziały tylko 4 - osobowe). Uwaga! Pociągi w Azerbejdżanie/Gruzji mogą różnić się od

tych europejskich, dlatego też należy być przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze
najczystsze warunki podróżowania. Pokoje: 2 osobowe (z możliwością dostawki), wszystkie
z łazienkami. Do dyspozycji gości: lobby, restauracja i bar. Wyżywienie: śniadania kontynentalne typu bufet oraz obiadokolacje wg programu
(bufet lub zestawy serwowane do stolików).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
czarterowym do Gruzji - Batumi, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (13 rozpoczętych dób hotelowych
podczas objazdu + 1 rozpoczęta doba w pociągu
sypialnym), transfery klimatyzowanym autokarem
lub busem, nocny przejazd klimatyzowanym pociągiem Baku - Gardabani, wyżywienie: podczas
części objazdowej (14 śniadań/pakietów śniadaniowych i 11 obiadokolacji wg programu), opiekę
pilota i rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za
wizę do Azerbejdżanu (wizowanie w Polsce,
opłata wg cennika), kosztów biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów, usług przewodnickich, napiwków, Tour Guide System - razem ok.
200 EUR/os. płatne pilotowi na miejscu; wycieczek fakultatywnych, dodatkowych posiłków we
własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek) oraz
innych wydatków osobistych.
Dostępny również przelot do/z
Kutaisi – kod imprezy GKZ. Wszelkie
punkty programu GUZ realizowane
są również w programie GKZ, szczegółowy program imprezy dostępny
na R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Dla obywateli polskich nie jest wymagana
wiza przy wjedzie do Gruzji oraz Armenii, wymagany jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Konieczna jest wiza do
Azerbejdżanu. Szczegółowe informacje o dokumentach oraz sposobie jej wyrobienia znajdują
się w systemie rezerwacyjnym.
Ubiór. We wszystkich państwach rejonu, poza
plażami Batumi, od turysty oczekiwany jest
skromny ubiór
Zdrowie. Na wszystkie leki wwożone do Gruzji
Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia lekarskie, a zestaw mieć w bagażu podręcznym.
Inaczej mogą zostać rozpakowane główne bagaże a leki bez zaświadczeń mogą zostać zatrzymane. Szczegółowe informacje w systemie
rezerwacyjnym R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Czerwiec od
5049
Lipiec od
5249
Sierpień od
5220
Wrzesień od
5149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę wizową od

cena katalogowa
8949
9199
9149
9020
5220
1121
279

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: GUZ/GKZ
CENA OD

5049 zł
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Emiraty Arabskie
– Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir

5

dni

••

W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata
Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie
Zayeda
Ferrari World – Formuła 1 (fakultatywnie) pustynne safari

•

•

Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka

–› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Kraków (Fly Dubai)
–› Lot bezpośredni
–› Tour Guide System

Dubaj

Abu Zabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE
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Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem samolotu 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 najwyższych apartamentowców świata, Marinę. Dla
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza sposobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne dodatkowo około 30 USD/os.). Kolejno przejedziemy
na słynny archipelag sztucznie usypanych wysp
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez około
65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną Mono Rail, z której wyraźnie widać założenie palmy i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie będzie okazja
sfotografowania jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon miasta - nawiązującego kształtem
do żagla hotelu Burj Al-Arab. Odwiedzimy także
kompleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską
Wenecją. Przejazd do pobliskiego centrum handlowego Mall of the Emirates, w którym znajduje się m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty
stok narciarski a następnie do ogrodów Dubai
Miracle Gardens (czynne sezonowo, zwykle od
przełomu listopada i grudnia). 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 nadzwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów.
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc na widowni a także w tętniące życiem miasto będące
tłem do imponującego występu motocyklowych
kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Całość
oprawiona doskonale dobraną muzyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi,
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta.
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy Heritage Village - muzeum, w którym można poznać sposób życia dawnych mieszkańców
Abu Zabi, z czasów przed petrodolarowym

boomem. Zobaczymy jak w ciągu jednego
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świata. Dalej przejedziemy promenadą Corniche
w stronę portu. Odwiedzimy także położony
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami.
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy),
obiadokolacja (opcjonalna); nocleg. (Trasa ok.
300 km) Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/
os.) z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających
z tej opcji dojazd na własną rękę taksówką po
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu miasta; powrót do hotelu z grupą.
Dzień 4 Po śniadaniu skierujemy się ku starym częściom Dubaju, gdzie przespacerujemy się
po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy Al
Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy do Muzeum
Kawy (możliwość spróbowania parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), fragmentów
murów miejskich oraz odwiedzimy jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, którymi
przeprawimy się na przeciwległy brzeg, oglądając miasto od strony wody. Tym samym znajdziemy się na słynnych dubajskich targach ze złotem
i przyprawami. Następnie przejazd do finansowej
dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej największe centrum handlowe świata, Dubai Mall, gdzie
przejdziemy obok jego głównych atrakcji: m.in.
akwarium, lodowiska oraz wodospadów ze
skoczkami. Opcjonalnie (za dopłatą ok.65 USD/
os.) możliwość wjazdu na taras widokowy 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 hotelu). (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 realizacji punktów programu może ulec zmianie lub
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych.

Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego,
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne
święta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków
i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych
rezydentów i pilotów.

HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym ***
w ocenie organizatora (razem 4 rozpoczęte
doby hotelowe w Dubaju lub okolicy). Do dyspozycji gości na terenie hotelu najczęściej: restauracja, bar, recepcja, sejf. Pokoje: 2 - osobowe,
wyposażone są w łazienki z wc, klimatyzację,
często TV. Wyżywienie: śniadania. Za dopłatą
obiadokolacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych); napoje do
kolacji dodatkowo płatne.Kategoria lokalna: ***.

Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane
są banknoty wydane po 2006 roku.
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, przezroczyste, również pod światło, najlepiej bez żadnych
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za
przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży
a także oznak przynależności religijnej innej niż
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwotę
ok. 20-30 USD.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym 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 lokalnego 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 kwocie
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.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji
(2) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów
Arabskich wymagany jest paszport ważny co
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki (powrotu).

Pełna oferta wycieczek do Zjednoczo
nych Emiratów Arabskich dostępna
na stronie R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
2199
Czerwiec od
2170
Sierpień od
2170
Wrzesień od
2349
Październik od
2599
Listopad od
2520
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata za obiadokolacje od

cena katalogowa
4020
4049
4049
4349
4699
4549
2399
400
180

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: ZED
CENA OD

2170 zł
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Egzotyka Light – Zjednoczone Emiraty Arabskie

•

•

W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata
Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie
wypoczynek w wybranym hotelu nad morzem (4 noce)
Zayeda
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

•

8

dni

lub

15

dni

Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem samolotu 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 starym częściom miasta, gdzie przespacerujemy
się po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy 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
przejedziemy do finansowej dzielnicy Dubaju.
Odwiedzimy w niej największe centrum han-

dlowe świata, Dubai Mall, gdzie przejdziemy
obok jego głównych atrakcji: m.in. akwarium,
lodowiska oraz wodospadów ze skoczkami.
Wjedziemy także na taras widokowy najwyższego budynku świata, Burdż Chalify. Powrót
do hotelu, obiad (opcjonalny). Po południu czas
wolny; dla chętnych (za dodatkową opłatą ok.
75 USD/os.) proponujemy półdniową wycieczkę
na pustynne safari (6-os. samochody terenowe,
z napędem na 4 koła). W ramach safari m.in.:
przejazd samochodami po wydmach, 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 opcjonalnej 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 mieście - arcydzieło islamskiej architektury, lśniący
bielą marmurów i mieniący się kolorami kamieni szlachetnych Wielki Meczet Szejka Zajeda.
Następnie dojedziemy do przyprawiającego
Oman

Dubaj

Sadiyat Island
Abu Zabi
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Iran

o zawrót głowy, pełnego przepychu pałacu
prezydenckiego Qasr Al Watan, będącego odzwierciedleniem emirackiego blichtru i jednocześnie hołdem dla arabskiego dziedzictwa. Po
zwiedzaniu przejedziemy promenadą Corniche,
mijając wzorowo prowadzone ogrody i spektakularne wieżowce stojące w miejscu, gdzie
jeszcze pół wieku temu ludność zamieszkiwała
w namiotach. Odwiedzimy słynny targ z daktylami i zatrzymamy się przy słynnym Louvre
Abu Dhabi, największym muzeum na Półwyspie
Arabskim, którego bryła zachwyca śmiałymi
rozwiązaniami i lekkością konstrukcji. Następnie powrót do hotelu w Dubaju na obiadokolację (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 zwiedzających. 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.
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 99 USD/os.)
proponujemy spektakl „La Perle” - połączenie
gry światła i wody - budzącej podziw scenografii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi
umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów. Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc
na widowni, a także w tętniące życiem miasto
będące tłem do imponującego występu motocyklowych 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 najwyższych apartamentowców świata, Marinę. Dla
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza sposobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne
dodatkowo 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 archipelag sztucznie usypanych wysp
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez około 65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy
kolejką magnetyczną Monorail, z której wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę.
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie
nie tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę
wody w Zatoce Perskiej, ale również sfotografować jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon
miasta - nawiązujący kształtem 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
koniec odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gardens (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
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

cie ok. 190 USD/os. (płatne na miejscu, opłata
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych
podanych w programie); taksy turystycznej
w Dubaju (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 części
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.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do 1 obiadu
i 1 kolacji w systemie rezerwacyjnym (napoje
dodatkowo płatne).

WAŻNE INFORMACJE
i flamingów, a także z pięknym widokiem na
wysokościowce Dubaju. Następnie przejazd na
wypoczynek do wybranego hotelu. Zakwaterowanie, 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; wyżywienie wg opisu wybranego hotelu. Proponujemy skorzystanie z wycieczek fakultatywnych.
Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu (doba
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lotnisko w Dubaju, a dla klientów przedłużających
pobyt transfer do wybranego hotelu. Wylot do
Polski.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji 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) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, 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, klimatyzację, często TV. Wyżywienie podczas objazdu:
śniadania. Za dopłatą 1 obiad i 1 kolacja (we
wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach
hotelowych); napoje do obiadu i kolacji dodatkowo płatne. Wyżywienie podczas pobytu: jak
w opisie wybranego hotelu. Do dyspozycji gości:
Na terenie hotelu restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autokarem lub busem, zakwaterowanie
w hotelach wg programu: podczas objazdu
(3 rozpoczęte doby hotelowe w Dubaju) oraz
w wybranym hotelu podczas pobytu (4 rozpoczęte doby hotelowe), wyżywienie: śniadania
(3) oraz posiłki jak w opisie wybranego hotelu
podczas pobytu, obsługę polskiego przedstawiciela 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 kwo-

Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów
Arabskich wymagany jest paszport ważny co
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki (powrotu).
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane
są banknoty wydane po 2006 roku.
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
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

Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczyste, również pod światło, najlepiej bez żadnych
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany
za przezroczysty i niedopuszczalny.
Wchodząc do Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży
a także oznak przynależności religijnej innej niż
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć zakryte
włosy. Nie ma możliwości
wypożyczenia odpowiedniego stroju a jedynie zakup
za kwotę ok.20-30 USD.
Depozyty w hotelach (dot. części
pobytowej):
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących
wysokości depozytów Klienci zostaną poinformowani na miejscu.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2249
4099
Czerwiec od
2149
4020
Sierpień od
2149
4020
Wrzesień od
2370
4299
Październik od
2499
4520
Listopad od
2520
4549
Dopłata za pok. 1 os. od
271
Dopłata za obiadokolacje od
180

Obowiązkowa dopłata za 4 dni
pobytu w hotelu w promocji od:
Ibis Deira
***

od 299 zł

Bab Al Qasr
*****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: ZEL
CENA OD

2149 zł
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Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem

••

8

dni

W programie: Dubaj - największe i najdroższe budowle świata
Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet
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

•

•

•

lub

15

dni

Emirat Szardża - perła Zatoki

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System

Oman

Iran

Adżman
Szardża
Fudżajra
Dubaj

Sadiyat Island
Abu Zabi

Oman

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem samolotu 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 starym częściom miasta, gdzie przespacerujemy
się po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy
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 przejedziemy do finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej
największe centrum handlowe świata, Dubai Mall,
gdzie przejdziemy obok jego głównych atrakcji:
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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 (6-os. samochody terenowe, z napędem na
4 koła). W ramach safari m.in.: przejazd samochodami po wydmach, przejażdżka wielbłądem,
tatuaże z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja
z daniami z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczorem powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy na
nocleg (w tym dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi,
położonej na wyspach stolicy ZEA. Zwiedzimy
obowiązkowy punkt każdej wizyty w tym mieście - arcydzieło islamskiej architektury, lśniący
bielą marmurów i mieniący się kolorami kamieni szlachetnych Wielki Meczet Szejka Zajeda.
Następnie dojedziemy do przyprawiającego
o zawrót głowy, pełnego przepychu pałacu
prezydenckiego Qasr Al Watan, będącego
odzwierciedleniem emirackiego blichtru i jednocześnie hołdem dla arabskiego dziedzictwa.

Po zwiedzaniu przejedziemy promenadą Corniche, mijając wzorowo prowadzone ogrody
i spektakularne wieżowce stojące w miejscu,
gdzie jeszcze pół wieku temu ludność zamieszkiwała w namiotach. Odwiedzimy słynny targ
z daktylami i zatrzymamy się przy słynnym
Louvre Abu Dhabi, największym muzeum na
Półwyspie Arabskim, którego bryła zachwyca
śmiałymi rozwiązaniami i lekkością konstrukcji. Następnie powrót do hotelu w Dubaju na
obiadokolację (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 zwiedzających. 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. Po powrocie do Dubaju
możliwość podziwiania miasta ze spektakularnego tarasu jednego z dubajskich hoteli-wyso-

kościowców, dopełniona wybornym drinkiem.
Biorący udział w tym fakultecie muszą mieć
ukończone 21 lat.
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie nowych
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyższych apartamentowców świata, Marinę. Dla
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza sposobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne dodatkowo 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 archipelag sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah,
na którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis.
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers
zamieszkiwane przez około 65000 morskich
zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną
Monorail, z której wyraźnie widać założenie Palmy i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę
Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja sprawdzić
temperaturę wody w Zatoce Perskiej, ale również
sfotografować jedną z najbardziej rozpoznawal-
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nych ikon miasta - nawiązujący kształtem 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 koniec
odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gardens
(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. Powrót do hotelu na nocleg (w tym dniu
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km). Wieczorem (dla chętnych, cena
ok. 99 USD/os.) proponujemy spektakl „La Perle”
- połączenie gry światła i wody - budzącej podziw
scenografii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, akrobatów
i aktorów. Przedstawienie przenosi nas w krainę
wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc
na widowni, a także w tętniące życiem miasto będące tłem do imponującego występu motocyklowych kaskaderów w ogromnej metalowej perle.
Całość oprawiona doskonale dobraną muzyką co
gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Dzień 5 Po śniadaniu przejedziemy do Szardży, znanej z licznych obiektów kulturalnych. Zatrzymamy się przy położonym w centrum miasta
nabrzeżu Al Madżaz, oferującym piękną scenerię
z widokiem na wieżowce przy lagunie Chaled.
Następnie miniemy nawiązujący do połowu pereł
Pomnik Zjednoczenia i centralny targ, Blue Souk,
docierając w ten sposób do dzielnicy Heart od
Sharjah, zrewitalizowanego starego serca miasta
z rynkiem Al Arsa - znakomitego miejsca na zakup
pamiątek. Odwiedzimy także Muzeum Cywilizacji
Islamskiej, gdzie ciekawie przedstawiono wkład tej
kultury w światową naukę czy sztukę. Im dalej od
Dubaju, tym częściej blichtr i drapacze chmur ustępują miejsca tradycyjnym zajęciom i typowym krajobrazom tej części wybrzeża Zatoki Perskiej. Przejedziemy do najmniejszego z emiratów, Adżmanu.
W położonym w centrum miasta forcie urządzono
muzeum, w którym zobaczymy, jak wyglądało
życie na tych terenach przed petrodolarowym boomem. Zobaczymy adżmańską stocznię, w której
do dziś praktykuje się sztukę tradycyjnego wytwarzania łodzi dhow, a także tor wyścigów wielbłądzich, będących prastarym sportem beduinów,
do dzisiaj budzącym wielkie emocje. Przejazd do
hotelu w emiracie Fudżajra przez emiraty Umm Al
Quwain i Ras al Chajma, zakwaterowanie (miejscowości Al Aqah lub Al Faqeet). Obiadokolacja
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 150 km).

Dzień 6 Po śniadaniu wyruszymy na krótką
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego.
Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju niewielkim meczecie Badiyah, a następnie dotrzemy
do miasta Chor Fakkan, które władze emirackie
planują zmienić na swoją flagową atrakcję turystyczną. Zobaczymy nawiązujący do rzymskiej
architektury amfiteatr, jak również 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 palmami. Powrót do hotelu. (Trasa ok. 100 km). Po południu czas wolny lub
udział w górskiej eskapadzie (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 obiadokolację (opcjonalnie) i nocleg.
Dzień 7 Śniadanie w hotelu i czas wolny na
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Fudżajrze (w jedynym z siedmiu Emiratów w całości
położonym nad Oceanem Indyjskim). Możliwość
skorzystania z wycieczki fakultatywnej - rejsu
wzdłuż omańskiego półwyspu Musandam koszt ok. 100 USD/os. Nocleg w hotelu 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 możliwość przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt w hotelach
w Emiratach Arabskich. Opisy hoteli w sekcji
„Wypoczynek ZEA” i w systemie rezerwacyjnym.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji 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) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, 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, wyposażone w łazienki z WC, klimatyzację, często TV.
Wyżywienie: śniadania. Za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych), napoje do kolacji dodatkowo płatne. Do dyspozycji gości: Na terenie
hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym 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 lokalnego 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 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 uzależniona od hotelu; innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy w części
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.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji
(4) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emiratów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów
Arabskich wymagany jest paszport ważny co
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki (powrotu).
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, przezroczyste,
również pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na odcień
oraz fakturę materiału jest uznawany za przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetów
nie wolno mieć widocznych tatuaży a także oznak
przynależności religijnej innej niż Islam. Kobiety
obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie ma
możliwości wypożyczenia odpowiedniego stroju
a jedynie zakup za kwotę ok. 20-30 USD.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej):
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących
wysokości depozytów Klienci zostaną poinformowani na miejscu.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2699
5020
Czerwiec od
2570
4899
Sierpień od
2570
4899
Wrzesień od
2749
5199
Październik od
3049
5520
Listopad od
3099
5599
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2920
Dopłata za pok. 1 os. od
721
Dopłata za obiadokolacje od
410

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Millenium Place Marina
****

od 970 zł

Radisson Blu Fujairah
*****

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: ZEP
CENA OD

2570 zł
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Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni

•

•

8

dni

lub

15

dni

••

W programie: pałace sułtanatu Omanu
Maskat - Meczet sułtana Qaboosa zamki w Bahli i Jabreen
Dubaj - najdroższe budowle świata
Abu Dhabi - stolica Emiratów i największy meczet
pomarańczowe pustynie i luksusowe oazy
souki orientalne
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Tour Guide System

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

także 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. (Trasa ok. 100 km). W tym
dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu.
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi,
położonej na wyspach stolicy ZEA. Zwiedzimy
obowiązkowy punkt każdej wizyty w tym mieście - arcydzieło islamskiej architektury, lśniący
bielą marmurów i mieniący się kolorami kamieni szlachetnych Wielki Meczet Szejka Zajeda.
Następnie dojedziemy do przyprawiającego
o zawrót głowy, pełnego przepychu pałacu prezydenckiego Qasr Al Watan, będącego odzwierciedleniem emirackiego blichtru i jednocześnie
hołdem dla arabskiego dziedzictwa. Po zwiedzaniu przejedziemy promenadą Corniche, mijając
wzorowo prowadzone ogrody i spektakularne
wieżowce stojące w miejscu, gdzie jeszcze pół
Iran
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Abu Dhabi
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wieku temu ludność zamieszkiwała w namiotach. Odwiedzimy słynny targ z daktylami i zatrzymamy się przy słynnym Louvre Abu Dhabi,
największym muzeum na Półwyspie Arabskim,
którego bryła zachwyca śmiałymi rozwiązaniami i lekkością konstrukcji. Następnie powrót do
hotelu w Dubaju na obiadokolację (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 zwiedzających. 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. Wieczorem (dla
chętnych, cena ok. 99 USD/os.) proponujemy
wieczorny spektakl „La Perle” - połączenie gry
światła i wody - budzącej podziw scenografii
(z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów.
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc na wi-

downi a także w tętniące życiem miasto będące
tłem do imponującego występu motocyklowych
kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Całość
oprawiona doskonale dobraną muzyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie nowych
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyższych apartamentowców świata, Marinę. Dla
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza sposobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne
dodatkowo 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 archipelag sztucznie usypanych wysp
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez około
65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną Monorail, z której wyraźnie
widać założenie Palmy i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja sprawdzić temperaturę wody
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w Zatoce Perskiej, ale również sfotografować
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon miasta
- nawiązujący kształtem 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 koniec odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gardens (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. Po południu przejazd do Al Ain - pięknej, zielonej oazy pośrodku
pustyni, z której pochodził pierwszy prezydent
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Zayed.
Nocleg w hotelu w Al-Ain lub okolicy. Obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do centrum na zwiedzanie miasta gdzie zobaczymy naturalną oazę palm daktylowych oraz
odwiedzimy targ wielbłądów. Następnie przejazd
do granicy emiracko - omańskiej. Po przekroczeniu granicy podróż przez region Az-Zahira
do zamku Jabreen. Ten doskonale zachowany
obiekt słynie ze swojego piękna i ciekawych
wnętrz: zwiedzimy zarówno apartamenty prywatne władcy, pomieszczenia gospodarcze, jak
i elementy służące obronności. Po zwiedzaniu
zamku zatrzymamy się na zdjęcia przy imponujących rozmiarów zamku w Bahli (UNESCO).
Następnie dojazd do miasta Nizwa - zwiedzanie
miasta, będącego stolicą Omanu jeszcze przed
przybyciem islamu. Zobaczymy tu jeden z najstarszych w kraju fortów, o siedmiu studniach
i olbrzymiej okrągłej wieży, z której roztacza się
panorama na zieloną okolicę. Odwiedzimy także
znany z rzemiosła lokalny bazar (czas wolny).
Następnie wyruszymy w drogę do Maskatu.
Zanim dojedziemy, zatrzymamy się na krótki
spacer po zbudowanej z suszonej gliny wiosce
Birkat Al-Mawz. Nocleg w Maskat lub okolicy.
Obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 320 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejedziemy przepięknymi dzielnicami Maskatu do Wielkiego Meczetu Sułtana Qabusa - centrum religijnego miasta i jednego z najpiękniejszych na Półwyspie
Arabskim obiektów architektury islamu (przy
wejściu do meczetu obowiązuje skromny strój,
nakrycie głowy oraz długie spodnie i zakryte
ramiona). Następnie odwiedzimy wybudowaną
na polecenie Sułtana Qabusa Królewską Operę
w Maskacie - utrzymana w stylistyce arabskiej
architektury i złoto-czerwonej kolorystyce budowla jest jednym z najbardziej technologicznie

zaawansowanych teatrów na świecie. Zajrzymy
również do słynnego Muzeum Bait Al-Zubair ze
zbiorami przedstawiającymi kulturę i dziedzictwo Omanu i podejdziemy pod Pałac Sułtana
Qasr Al-Alam. W dalszej kolejności przeniesiemy
się do jednej z najładniejszych dzielnic Maskatu Muttrah, przejdziemy tam promenadą, przy której zlokalizowane są największe butiki i markowe
sklepy, po czym udamy się na lokalny souk, obfitujący w rozmaite produkty od warzyw, owoców
i przypraw po skóry, biżuterię, perfumy, kadzidło
i dywany. Będąc na promenadzie przy Starym
Mieście można dostrzec portugalskie forty Jalali
i Mirani, a także jacht Sułtana Omanu. Powrót do
hotelu w Maskacie lub okolicy, nocleg. Obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wyruszymy w drogę
powrotną do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego.
Po drodze zobaczymy jeden z najpiękniejszych
w Omanie fortów - Bait Na’aman. Następnie po
drodze zatrzymamy się w miasteczku Sohar,
z którym - jak zapewniają Omańczycy - ścisłe
związki miał Sindbad-Żeglarz. Dojazd do granicy omańsko - emirackiej. Po dokonaniu wszystkich formalności dojazd do hotelu w Dubaju lub
okolicy, zakwaterowanie, nocleg. Obiadokolacja
(opcjonalnie). (Trasa ok. 430 km).
Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu (doba
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na
lotnisko, a dla klientów przedłużających pobyt
transfer do wybranego hotelu. Wylot do Polski.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość przedłużenia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach
w Emiratach Arabskich. Opisy hoteli w sekcji
„Wypoczynek ZEA” i w systemie rezerwacyjnym.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji 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) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, 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). Do dyspozycji gości na terenie

hotelu najczęściej restauracja, bar, recepcja, sejf.
Pokoje 2-osobowe; wyposażone w łazienki z wc,
klimatyzację, często TV. Wyżywienie: śniadania. Za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych);
napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym autobusem lub busem, zakwaterowanie
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu, program
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat administracyjnych płatnych na miejscu - ok. 20 USD/
os. (opłata wyjazdowa z ZEA); 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. 310 USD/
os. (płatne na miejscu, opłata nie zawiera kosztu
wycieczek fakultatywnych podanych w programie); taksy turystycznej w Dubaju i Al Ain (ok.
20 USD/pokój/pobyt; płatne w hotelu) oraz przy
wyborze drugiego tygodnia pobytu (taksa i depozyt) - wysokość taksy i depozytu uzależniona
od hotelu, innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna
na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój za
dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za dobę,
w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji
(5) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wizy. Od obywateli polskich nie jest
wymagana wiza przy wjeździe do Emiratów
Arabskich. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki.
Przy wjeździe do Omanu wymagana jest wiza.
Obecnie obowiązującą jest wiza elektroniczna,
nie ma możliwości wykupienia wizy na granicy.
Oferujemy możliwość wizowania do Omanu za
pośrednictwem Rainbow - o szczegóły dopytaj
swojego Sprzedawcę.
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, przezroczyste,
również pod światło, najlepiej bez żadnych wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na odcień
oraz fakturę materiału jest uznawany za przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetów
nie wolno mieć widocznych tatuaży a także oznak
przynależności religijnej innej niż Islam. Kobiety
obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie ma
możliwości wypożyczenia odpowiedniego stroju
a jedynie zakup za kwotę ok.20-30 USD.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej):
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących
wysokości depozytów Klienci zostaną poinformowani na miejscu.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
3220
Czerwiec od
3099
Sierpień od
3099
Wrzesień od
3330
Październik od
3649
Listopad od
3680
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata za obiadokolacje od
Opłata za procedurę wizową od

cena katalogowa
5899
5770
5770
6070
6520
6570
3449
879
560
99

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Millenium Place Marina
****

od 970 zł

Radisson Blu Fujairah
*****

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: ZEA
CENA OD

3099 zł
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Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do imprez ZEL, ZEP, ZEA
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Ibis Deira – Dubaj
Kategoria lokalna:

***

Kameralny, bazowy hotel, idealny na budżetowe wakacje. Bliskość metra ułatwia eksplorowanie Dubaju, a lokalizacja sprawia, że jest dobrą
bazą wypadową również do poznania innych emiratów - Abu Dhabi czy Szardży!
ok.1 godz.; możliwy również dojazd taksówką). Serwis plażowy
dodatkowo płatny (ok. 20-25 USD/os.).

Do dyspozycji gości
Całodobowa. recepcja, lobby, winda, możliwość wymiany walut,
pralnia chemiczna (dodatkowo płatna) oraz garaż hotelowy. Goście hotelu mogą korzystać z restauracji głównej Tempo serwującej śniadania oraz restauracji Bistro Domino (czynna 11:00-23:00,
płatna). Ponadto możliwość skorzystania z obiektów znajdujących się w sąsiednim hotelu Novotel Deira City Centre: restauracji
(dodatkowo płatna), siłowni oraz basenu (bezpłatnie).

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 360 standardowych pokojach. Niewielkie, ale wygodnie urządzone standardowe pokoje
2-osobowe bez możliwości dostawki (w pokoju możliwe zakwaterowanie dodatkowo 1 dziecka do 3 lat, które korzysta z łóżka
rodziców lub możliwość wstawienia łóżeczka dziecięcego na
życzenie), wyposażone w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do
włosów), telefon, TV-sat., zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz
centralnie sterowaną klimatyzację.

Wyżywienie
Położenie

dzynarodowego lotniska Dubaj Al Maktoum.

Wygodny miejski hotel znanej międzynarodowej sieci Ibis,
położony w Dubaju w samym centrum dzielnicy Deira, gdzie
orientalna tradycja wspaniale łączy się z nowoczesną architekturą. Z hotelu można w kilka minut dojść do stacji metra (ok.
300 m). Lokalizacja obiektu jest wyśmienitym rozwiązaniem dla
wszystkich poszukujących wielkomiejskich atrakcji. Położony jest
naprzeciwko centrum handlowego City Centre Deira i w pobliżu
bazarów: Gold Souk oraz Spice Souk. Obiekt oddalony jest ok.
5 km od lotniska Dubai International Airport i ok. 70 km od mię-

Plaża
Bezpłatny bus hotelowy do plaży Al Mamzar Beach Park (wyjazd
z hotelu 09:00, powrót do hotelu 11:00 i 14:00) - wejście odpłatne
(ok. 3 USD/os.) - w poniedziałki i środy wejście tylko dla kobiet
i dzieci (chłopcy do 6. roku życia), w pozostałe dni wstęp dla
wszystkich. Istnieje także możliwość skorzystania z plaży Jumeirah Beach - szeroka i piaszczysta z niezapomnianym widokiem
na Burj al Arab i kompleks wysp „The Palm” (dojazd komunikacją miejską - przystanek ok. 300 m od hotelu, przejazd trwa

Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bufetu.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji
(FB) – serwowane w formie bufetu lub a’la carte, napoje dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiednim hotelu Novotel Deira
City Centre można bezpłatnie skorzystać z siłowni i basenu.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby
i w pokojach.
www.accorhotels.com

Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort – Fujairah
Kategoria lokalna:

****

Niewielki, kameralny obiekt, który dzięki swemu położeniu przy ładnej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy sprawdzi się idealne jako
miejsce na błogi wypoczynek.
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 sterowaną 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 serwowane 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 zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania
posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Położenie

bezpłatnie.

Nowo wybudowany, usytuowany 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 zasięgu 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.

Do dyspozycji gości

Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży. Serwis plażowy (leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe) dostępny
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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 słonecznym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie).
Dodatkowo parking, wypożyczalnia samochodów oraz sklepik

Bezpłatnie dostępne są: siatkówka plażowa, siłownia, sauna, a za
dopłatą: centrum SPA oraz centrum sportów wodnych i nurkowania 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

Hotele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do imprez ZEL, ZEP, ZEA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Holiday Inn Al Barsha – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

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!
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 dodatkowo 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, telewizor z płaskim ekranem, telefon, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia 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 obiadokolacje (19:00-23:30) - HB lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:0023:30) - FB serwowane w formie bufetu lub a’la carte w zależności od obłożenia hotelu, w restauracji głównej The Gem Garden.
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Położony w sercu nowego Dubaju 4-gwiazdkowy hotel jest idealnym połączeniem klasycznej elegancji i nowoczesności. Usytuowany 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, niedaleko 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).

W hotelu można korzystać z centrum fitness: siłownia (07:0021:00), 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 odnowy biologicznej.

Do dyspozycji gości

Internet

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 wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parowa, 3 restauracje: główna The
Gem Garden serwująca śniadania, obiady i kolacje (kuchnia międzynarodowa), The Royal Budha (kuchnia tajska), Gharana (kuch-

Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.hialbarshadubai.com

Radisson Blu Resort Fujairah – Fujairah
Kategoria lokalna:

*****

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.
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). Pokoje mają widok na
morze oraz balkon.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania w formie bufetu (07:00-10:30), obiady
serwowane do stolika (12:30-15:00) oraz kolacje (18:30-22:30)
w formie bufetu w restauracji głównej Breeze. Ponadto lokalne
napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, lokalna woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych
barach (w godz. 10:00-22:00). All Inclusive nie obejmuje świeżo
wyciskanych soków oraz mini baru w pokoju i room service.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Plaża

Elegancki hotel znanej i cenionej marki Radisson Blu Hotels &
Resorts, usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej
plaży, w urzekającej scenerii - między pasmem gór Hajar a wodami Zatoki Omańskiej. Położony w północnej części emiratu
Fujairah, 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.

Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży (o długości 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 restauracje: główną Breeze oraz The Lounge - a la carte (dodatkowo
płatna), a także bar przy basenie. Na terenie hotelu znajduje się

Bezpłatnie dostępne: tenis stołowy oraz centrum fitness (siłownia, jacuzzi), sauna, strefa relaksu, a za dopłatą: bilard, salon SPA
oraz centrum sportów wodnych i nurkowania na plaży. Dla najmłodszych 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
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Bliski Wschód

Liban

Liban – Fenickie dzieła

•

9

dni

• •

•

W programie: Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu
Jeitta Groto - bajkowe jaskinie
kolejka linowa do Harrisy
Matki Boskiej Pani Libanu
Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO)
Góry Libanu
zamek Bejteddin – rezydencja prezydenta Libanu
Sydon sprzed
Tyr (UNESCO)
Qana – cud przemiany wody w wino
Baalbek (UNESCO) – imponujące świątynie rzymskie
rezerwat słynnych
6000 lat
Dolina Kadisza (UNESCO) – kościoły w górskich sceneriach
Stare Miasto w Trypolisie
libańskich cedrów (UNESCO)

• •

••

• •

•

• •

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka w Warszawie, lotnisko
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na r.pl/rozkłady.
Przylot do Bejrutu (możliwy lot z przesiadką),
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hotelu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg.
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy
klientów, którzy dopłacili do tej opcji).
Dzień 2 Po późnym śniadaniu przejazd
w Góry Libanu. Widokowa trasa poprowadzi
nas najpierw do pałacu Bejteddine. Ta bajkowa
budowla nadal częściowo pełni funkcję rezydencji prezydenta Libanu. Kompleks zachwyca
dziedzińcami, paradnymi schodami i arkadami
oraz wyszukanymi zdobieniami. Następnie przejedziemy do Deir El‑Qamar. Jest to prawdziwe
muzeum architektury na wolnym powietrzu
z wąskimi uliczkami i tradycyjną zabudową. Po
południu wrócimy do Bejrutu - stolicy Libanu.
Syria

Kada Trypolis
Al-Batrun
Byblos
Jounieh
Bejrut

Dolina Kadisza
Baszarri
Balaa Pothole
Baalbek

Dog River
Jeitta Groto
Deir El Qamar

Sydon

LIBAN

Syria

Tyr
Qana
Izrael
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Miasto nazywane jest często Paryżem Bliskiego
Wschodu. Ta tętniąca obecnie życiem metropolia, której początki sięgają 2000 lat p.n.e. była
swego czasu prawdziwą bramą na Bliski Wschód
i najważniejszym portem wschodniego wybrzeża
Morza Śródziemnego. Bejrut jest miejscem gdzie
krzyżują się główne szlaki w Libanie i świetnym
punktem wypadowym do turystycznych atrakcji. Zwiedzanie rozpoczniemy od przykładnie
odrestaurowanego centrum: Place d’Etoile
z parlamentem (z zewnątrz), maronicka katedra
św. Jerzego, meczet Muhammad al-Amin oraz
Plac Męczenników. Następnie słynnym bulwarem
Corniche przejedziemy w stronę Gołębich Skał,
gdzie w malowniczej scenerii zrobimy przerwę
na spacer i zdjęcia. Powrót do hotelu na nocleg;
kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok. 100 km).
Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd w stronę
Sydonu, niewielkiego miasteczka portowego

okolonego gajami cytrusowymi i plantacjami
bananowców. Jest to osada mająca ponad
6000 lat, która w czasach świetności była ważnym punktem strategicznym i obronnym. Zachował się tu zamek krzyżowców i stare miasto
z charakterystyczną zabudową muzułmańską.
Podczas spaceru zobaczymy imponujący karawanseraj zwany Khan al-Franj, gdzie zatrzymywali się głównie kupcy z Europy. Następnie
przejdziemy labiryntem uliczek gdzie znajdują
się warsztaty rzemieślników, stoiska spożywcze,
stoiska z przyprawami oraz stoiska odzieżowe
składające się na ruchliwe lokalne targowisko.
W dalszą podróż udamy się do Tyru (miasto
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO), starożytnego fenickiego miasta słynącego z purpurowego barwnika do tkanin i szkła.
Zobaczymy tu pozostałości miasta z czasów
rzymskich. Jeżeli aktualna sytuacja polityczna
na to pozwoli - udamy się do Qany położonej
zaledwie 20 km od granicy z Izraelem. Niektórzy badacze utrzymują, że to właśnie tu, a nie
w Kafr Kanna miał miejsce cud przemienienia
wody w wino. Zobaczymy również grotę, w której wg tradycji Chrystus spotykał się ze swoimi
uczniami. Wieczorem dla chętnych „wieczór
libański”(dodatkowo płatny ok. 50 USD/os).
Uczta dla duszy i ciała. Tańce, śpiew, tradycyjne
stroje oraz wyśmienita libańska kuchnia! (w tym
dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy klientów,
którzy dopłacili do tej opcji). Powrót do hotelu
w okolicach Bejrutu, nocleg. (Trasa ok.200 km).
Dzień 4 Po późnym śniadaniu wyjazd na
zwiedzanie okolic Bejrutu: Jeitta Groto - kompleks jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami i stalagmitami o bajkowych kształtach, będący jedną
z najczęściej odwiedzanych atrakcji Libanu oraz
malownicza dolina Psiej Rzeki (Nahr al-Kalb).

Znajduje się w niej kilkanaście kamiennych tablic z inskrypcjami umieszczanymi tu od czasów
faraonów egipskich, władców Asyryjskich i babilońskiego króla Nabuchodonozora II, poprzez
czasy panowania Arabów i Ottomanów po tablice upamiętniające zakończenie mandatu
francuskiego czy wyzwolenie południa kraju
w roku 2000. W dalszej części dnia przejedziemy do Byblos, które uważa się za najstarsze ciągle zamieszkałe miasto świata (wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO). Wejdziemy
do fortecy z czasów krucjat skąd rozpościera się
widok na wykopaliska z najstarszymi obiektami
liczącymi ponad 7000 lat, między którymi będziemy mogli później spacerować. Czas wolny
będziemy mieć w miejscu dawnego targu z czasów panowania Ottomanów gdzie znajduje się
obecnie niewielka, malownicza starówka z licznymi sklepami oraz lokalami gastronomicznymi. Przed powrotem do hotelu dla chętnych
przejazd do Annaya gdzie znajduje się klasztor,
w którym pochowany jest św. Charbel Makhlouf
(dodatkowo płatny ok. 20 USD/os). Powrót do
hotelu w Bejrucie lub okolicach, kolacja (fakultatywnie), nocleg.(Trasa ok. 100 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
wyjazd do Harrisy, gdzie na wysokości ponad
600 m. n.p.m., znajduje się sanktuarium Matki
Boskiej Pani Libanu i największa świątynia maronicka i gdzie spod liczącej 8,5 m wysokości
figury Matki Boskiej rozciąga się wspaniała
panorama wybrzeża. Z sanktuarium do miasta
Jounieh zjedziemy powstałą w 1964 roku kolejką linową o długości 1,5km. Następnie przejazd
w góry,na spotkanie z wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO Doliną Kadisza.
Miejsce to szczyci się wieloma obiektami sakralnymi z czasów pierwszych chrześcijan, a strome

Bliski Wschód

Liban

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

rem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego
pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libańskiej (ok. 20USD/os płatna na lotnisku w Bejrucie), kosztów realizacji programu zwiedzania,
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide
System, obsługi przewodników, bagażowych,
kierowców, itp. - ok. 220 USD/os płatne na
miejscu oraz innych wydatków osobistych. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (4) w systemie
rezerwacyjnym.

WAŻNE INFORMACJE

urwiska wyżłobione przez biblijną rzekę Kadisza
służyły przez wieki jako miejsce schronienia
i medytacji. Ten maleńki fragment niewielkiego
w gruncie rzeczy Libanu prezentuje niesłychaną
różnorodność chrześcijaństwa: znajdują się tu
kościoły jakobickie, melchickie, nestoriańskie,
ormiańskie ale przede wszystkim maronickie.
Planujemy krótki postój w spektakularnie położonym Baszarri. Nazwa ta w języku fenickim
oznaczała dom bogini Isztar, natomiast dzisiaj
miasto bardziej kojarzone jest jako jedno z najstarszych w świecie skupisk chrześcijan oraz...
krajowe centrum sporów zimowych. Następnie
odwiedzimy Las Bożych Cedrów w Ekden- jedną z ostatnich pozostałości rozległych niegdyś
lasów cedrowych porastających szczyty gór.
Z uwagi na doskonałe właściwości, ich drewno
było eksploatowane przez wszystkie obecne tu
potęgi, od Fenicjan, Izraelitów i Egipcjan, po
Rzymian i Turków. Wzmianki o tych majestatycznych drzewach pojawiają się w najstarszych
mitach, liczącym kilka tysięcy lat Eposie o Gilgameszu, czy w wielu fragmentach Biblii. Następnie odwiedzimy założony w IV w. klasztor Św.
Antoniego w Qozhaya - architektoniczną perłę
położoną w Dolinie Kadisha - jedyny klasztor
w tej dolinie dostępny dla autokarów. Wizyta
w Bekaa Kofra - wiosce, w której urodził się Św.
Charbel. Przejazd na nocleg do Byblos lub okolicy. Kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok. 250 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd do Trypolisu. Istniejące już w VII w. p.n.e. miasto pełniło
funkcję ważnego portu, niezależnie do kogo
aktualnie należała władza, jednak dopiero pod
panowaniem arabskim rozkwitło jako wiodący
ośrodek handlowy i naukowy tej części Morza
Śródziemnego. Zaczniemy od widoku na Trypolis z lotu ptaka dzięki wizycie w cytadeli z cza-

sów krzyżowców. Następnie przejdziemy przez
Stare Miasto, którego układ ulic podyktowany
został ukształtowaniem terenu i kierunkiem
dominujących wiatrów. Wąskie i kręte uliczki
- tak charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu
- w niczym nie przypominają paradnych arterii
eleganckiego Bejrutu, gdyż tutejsze stare miasto to wielki targ (souk) w którym znajdują się
karawanseraje, dobrze zachowane łaźnie tureckie i meczety. W drodze powrotnej zatrzymamy
się we wspominanym już greckich kronikarzy
mieście Batroun. W tym słynącym z lemoniady
mieście zobaczymy m.in. port rybacki,
fragmenty fenickiego falochronu,
kościół prawosławny Matki Bożej Pani Morza czy maronicką katedrę Św. Szczepana.
Powrót do hotelu w okolicach Edhen/Baszarri.
Kolacja (fakultatywnie).
(Trasa ok. 220 km).
Dzień 7 Po śniadaniu
i wykwaterowaniu wyruszymy
do Baalbek (wpisanego na listę
światowego dziedzictwa UNESCO), najbardziej znanej w świecie wizytówki Libanu. To
fenickie miasto skupione wokół kultu boga Baala, w czasach hellenistycznych znane było jako
Heliopolis, ale także później przyciągało tysiące
pielgrzymów jako sanktuarium boga Jowisza.
Baalbek, ze swoimi kolosalnymi strukturami,
jest jednym z najwspanialszych przykładów
architektury rzymskiej. Zobaczymy imponujące
świątynie Jowisza, Wenus i Bachusa, a także
olbrzymie monolity, będące największymi
w świecie kamiennymi blokami wyciosanymi
ludzkimi rękami. Przejazd na nocleg w Jounieh
lub Bejrucie (w tym dniu nie ma kolacji w ho-

telu, dotyczy klientów, którzy dopłacili do tej
opcji). (Trasa ok. 220 km).
Dzień 8 Po śniadaniu, czas wolny na odpoczynek i samodzielną eksplorację Bejrutu a następnie nocny transfer na lotnisko i wylot do
Warszawy (możliwy lot z przesiadką). W tym
dniu nie ma obiadokolacji (dotyczy klientów
którzy dopłacili do tej opcji).
Dzień 9 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne
święta narodowe i religijne)
organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania,
godziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń,
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar USA.

HOTELE
Hotele *** w okolicach: Bejrutu (5), Doliny Kadisza (1), Byblos (1). Wyżywienie: śniadania a za
dopłatą kolacje (4) - wg. opisu w programie;
napoje do kolacji dodatkowo płatne. Pokoje:
2 - osobowe, wszystkie z łazienką oraz najczęściej TV-sat.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolotem do/z Bejrutu (możliwy lot z przesiadką),
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem
7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie
śniadania, transfery klimatyzowanym autoka-

Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia
wjazd do Libanu (dotyczy to również stempli
z granic z Izraelem: izraelsko egipskiej w Tabie
i izraelsko jordańskiej).
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszporcie
(na lotnisku po przylocie do Bejrutu) - koszt ok.
20 USD/os (w chwili obecnej opłata zawieszona
i wiza wydawana bezpłatnie)
Uwaga! powyższe informacje odnoszą się do
obywateli polskich. Obywateli pozostałych
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy
paszportowe lub wizowe.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2899
5299
Czerwiec od
2899
5349
Lipiec od
3049
5520
Sierpień od
3020
5470
Wrzesień od
2899
5349
Październik od
2720
5049
Dopłata za pok. 1 os. od
679
Dopłata do obiadokolacji od
410
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: LEN
CENA OD

2720 zł
41
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Jordania – Zamki w piasku

•

8

dni

•

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

••

•

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System

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). Odprawa paszportowo-celna a następnie
transfer do hotelu w Ammanie lub okolicy. Kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu wykwaterowanie
i zwiedzanie stolicy Jordanii - Ammanu, w programie między innymi okazały rzymski amfiteatr,
odeon - czyli starożytna filharmonia, pozostałości
potężnej niegdyś cytadeli, panorama miasta oraz
Muzeum Archeologiczne. Kolejnym punktem
programu będzie wizyta w ruinach zamku krzyżowców, słynnym Kerak. Twierdza została zdobyta 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 wpisanego na światową listę UNESCO. Będziemy mogli
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad,
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wykute w skale i położone w trudno dostępnej dolinie
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r.
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budowle umieszczone są także na pobliskich szczytach
- polecamy spacer do malowniczo położonego
Klasztoru. Przejazd do hotelu w okolicach Aqaby, kolacja i nocleg. (Trasa 180 km).
Dzień 4 Wypoczynek w Aqabie - kurorcie
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izraSyria
Jarash

Betania

Nebo

Morze Martwe
Macheront

Amman
Qasr Al-Kharanah
Qasr Amrah
Madaba
Qasr Azraq
Kerak

Izrael

JORDANIA
Wadi Musa
Petra

Egipt

Arabia
Saudyjska
Akaba
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elskiego Eilatu. Po południu dnia 4 fakultatywna
wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (dla chętnych za dodatkową opłatą ok. 60 USD). Jest to
obszar wpisany na listę UNESCO w 2011 r., jedno
z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie
- niezwykła dolina leżąca wśród skał, zamieszkana przez tajemniczych i zawsze gościnnych
Beduinów. Powrót na kolację i nocleg w hotelu
w Akabie.
Dzień 5 Wypoczynek w Aqabie - kurorcie
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eilatu.
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie
i wyjazd w kierunku Ammanu. Po drodze wizyta w ruinach królewskiej twierdzy Macheront,
gdzie Herod Antypas ściął głowę św. Jana
Chrzciciela. Spacer na szczyt skąd rozpościera 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 Ammanie, 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, doskonale 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
pogodzie można stąd dojrzeć mury Jerozolimy.
Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie zachowała
się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku, wstąpimy również do warsztatu gdzie zapoznamy
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się z techniką produkcji mozaik z czego słynie
region Madaba. Powrót do hotelu w Ammanie.
(Trasa ok. 250 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
i wyjazd w głąb pustyni, w kierunku granicy
z Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez
wieki służyły jako bezpieczna przystań dla
karawan przemierzających półwysep arabski.
Odwiedzimy 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 emancypacji 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 wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne święta narodowe i religijne) organizacja
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych
posiłków i ich zawartość).

HOTELE
Hotele *** o średnim standardzie (wg. programu) - 7 rozpoczętych dób hotelowych. Możliwość dopłaty do hoteli 4* podczas wypoczynku w Aqabie: Hotele typu: City Tower Hotel 4*
www.citytoweraqaba.com; Beau Rivage Hotel
4* https://www.jazhotels.com/Aqaba/; lub podobne. Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja 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 samolotem z/do Ammanu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie śniadania (7) i obiadokolacje
lub lunche (7), transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie 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
bagażowych, kierowców itp: ok. 250 USD/os;
płatne na miejscu) ; napojów do obiadokolacji,

wycieczek fakultatywnych (ceny w programie)
oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski.
Wiza jordańska - otrzymywana na lotnisku. Aby
sprawnie załatwić formalności związane z przekroczeniem 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).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
2320
Czerwiec od
2499
Lipiec od
2499
Sierpień od
2499
Wrzesień od
2499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata do hotelu 4* od

cena katalogowa
4299
4599
4599
4599
4599
2570
700
210

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: AMZ
CENA OD

2320 zł
43
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Jordania – Zamki w piasku z Aqaby

•

8

dni

•

lub

15

dni

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
wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (fakultatywnie)
Aqaba - relaks i odpoczynek nad Morzem Czerwonym
Dżerasz i ulica 600 kolumn
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

•

•

•

•

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu.
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa
paszportowo-celna a następnie transfer do hotelu w Aqabie lub okolicy. Kolacja i nocleg.
Dzień 2 Wypoczynek w Aqabie - kurorcie
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eilatu. Po południu wycieczka fakultatywana (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, zamieszSyria

Betania

Amman

Morze Martwe
Izrael

Petra

JORDANIA
Egipt

Aqaba
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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 zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad,
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto
wykute w skale i położone w trudno dostępnej dolinie górskiej zostało prawdopodobnie
opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych
silnych trzęsień ziemi. Ponownie odkrył je
w 1812 r. Szwajcar Johann Ludwig Burkhardt,
w 1929 r. zaczęły się wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. otworzono Petrę
dla turystów. Niektóre budowle umieszczone
są także na pobliskich szczytach - polecamy
spacer do malowniczo położonego Klasztoru.
rzejazd do Ammanu, zakwaterowanie, kolacja
i nocleg. (Trasa piesza ok. 10 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie ruin zamku 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 Jerozolimy. Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie
zachowała się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku.
Odwiedzimy również warsztat gdzie zapoznamy się z techniką produkcji mozaik z czego
słynie region Madaba. Powrót do hotelu w Ammanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).

Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Jordanii - Ammanu, w programie między innymi okazały
rzymski amfiteatr, odeon - czyli starożytna filharmonia, pozostałości potężnej niegdyś cytadeli,
panorama miasta oraz Muzeum Archeologiczne.
Następnie przejazd na północ do starożytnego miasta Dżerasz, gdzie podziwiać można łuk
triumfalny cesarza Hadriana, doskonale 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. Następnie przejazd do Betanii nad rzeką Jordan,
gdzie ochrzczony został Jezus Chrystus. Kolejno przejazd w głąb pustyni, w kierunku granicy
z Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną
twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez wieki
służyły jako bezpieczna przystań dla karawan
przemierzających półwysep arabski. Odwiedzimy 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 emancypa-
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

cji i stworzenia niepodległych państw Bliskiego
Wschodu. Transfer do hotelu w Aqabie, kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
Dzień 7 Dzień wolny na kąpiele słoneczne i morskie, spacer
po Aqabie - kurorcie Królestwa Jordanii położonym
naprzeciw izraelskiego
Eilatu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (m.in. Ejlat)
- aktualną ofertę przedstawi
rezydent na miejscu. Kolacja
i nocleg w Aqabie.
Dzień 8 Po śniadaniu przejazd na
lotnisko w Aqabie. Wylot do Polski.
• Dla klientów pozostających na pobyt - transfer do wybranego hotelu w Aqabie lub nad Morzem Martwym i pobyt w dniach 8-14, a dnia
15 wykwaterowanie i wylot do Polski. (Trasa
ok. 50 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych
(lokalne święta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków/napojów i ich zawartość).
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Martwym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.

HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami 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 Morzem Martwym. Opisy hoteli w dalszej części
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób hotelowych),
wyżywienie: śniadania oraz obiadokolacje,
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota
podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa wariant podstawowy (NW, KL, Assistance oraz
bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordańskiej, kosztów realizacji programu zwiedzania
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour Guide System, obsługi
przewodników, bagażowych,
kierowców, itp.) - ok. 250
USD/os; Cena nie obejmuje również ewentualnych
wycieczek fakultatywnych
oraz innych wydatków
osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min.
6 miesięcy od daty powrotu do
Polski.
Wiza. Wiza jordańska stemplowana jest
w paszporcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie załatwić formalności związane z przekroczeniem 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).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2299
4199
Czerwiec od
2349
4349
Sierpień od
2370
4399
Wrzesień od
2249
4199
Październik od
2230
4070
Listopad od
2199
4020
Dopłata za pok. 1 os. od
721

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Grand East Resort
*****

od 899 zł

Tala Bay Resort
*****

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JOT
CENA OD

2199 zł
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Jordania i Izrael

••

8

dni

••

••

W programie: Jerozolima - święte miasto
Petra - skarb UNESCO
Dżerasz i ulica 600 kolumn
Wzgórza Golan (fakultatywnie)
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

•

15

dni

Amman

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu.
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa
paszportowo-celna a następnie transfer do hotelu w 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 wpisanego na światową listę UNESCO. Będziemy mogli
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad,
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-

•

lub

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 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 3 Po śniadaniu przejazd na Górę
Nebo skąd podziwiać będziemy panoramę

doliny Jordanu 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 Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza
będziemy mogli oglądać panoramę miasta,
w tym rzymski teatr i odeon, czyli starożytną
filharmonię. Następnie udamy się do Dżerasz
(forum, świątynia Artemidy, kościoły wczesnochrześcijańskie z mozaikami podłogowymi,
hipodrom, a przede wszystkim ulica 600 ko-

lumn). W dalszą drogę przejedziemy w stronę
granicy jordańsko-izraelskiej. Po odprawie
granicznej przejazd do Tyberiady. 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
św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Następnie zwiedzimy miejsca związane z ważnymi
dla chrześcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - ko-

Tyberiada

Akka

Syria

Jaffa

Betlejem
Amman

IZRAEL

Morze
Martwe

JORDANIA
Petra
Egipt

Aqaba
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ZWIEDZANIE
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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 Górze). Tego dnia odwiedzimy kibuc - specyficzną
izraelską formę „spółdzielni”. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg
w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy
twierdzę krzyżowców. Potem udamy się do Hajfy, gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody
Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu). Następnie przejedziemy 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 (przejazd przez najciekawsze części miasta). Dotrzemy do Jaffy - miasteczka pamiętającego wydarzenia 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 Oliwnym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znajduje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Grobem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy

ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzymskiej 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 / Hebronie 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 zwojów
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 Jordanią; na nocleg i kolacja w hotelu w Aqabie
lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Aqabie. Odprawa
paszportowa i wylot do Polski.
• Dla klientów pozostających na pobyt - transfer 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) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
W okresie najważniejszego święta religijnego
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie
posiłki w tym czasie są serwowane
na zimno, podawane są tylko
napoje 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
restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami 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 Morzem Martwym. Opisy hoteli w dalszej części
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie: śniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskiego pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant podstawowy (NW, KL,
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordańskiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii,
transferu autobusem lokalnym przez granicę
jordańsko- izraelską, kosztów realizacji programu zwiedzania (wizy i opłat granicznych,
biletów wstępu, zwiedzania Masady, Tour Guide
System, obsługi przewodników, bagażowych,
kierowców, itp.) - ok. 340 USD/os.; Cena nie
obejmuje również: napojów do obiadokolacji,
wycieczek fakultatywnych opisanych w programie oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na

żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii,
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu
paszportowego o wymianę 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 przekroczeniem
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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2699
4930
Czerwiec od
2820
5130
Sierpień od
2849
5199
Wrzesień od
2720
4970
Październik od
2699
4849
Listopad od
2699
4849
Dopłata za pok. 1 os. od
1250

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
City Tower Hotel Aqaba
***+

od 720 zł

Hyatt Regency Aqaba
*****

od 1570 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JOI
CENA OD

2699 zł
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Hotele w Jordanii do imprez JOI, JOT

Joardania

Beau Rivage By SolYMar – Aqaba
Kategoria lokalna:

****

Kameralny i urokliwy, wybudowany (2016 r.) 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.
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 (napoje dodatkowo płatne) lub za dopłatą All Inclusive – śniadania (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

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 Aqaba 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 Coquillage (niektóre dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znajdują się
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą oraz jacuzzi otoczone tara-

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 opłatą, znajdujące się w pobliżu hotelu centrum sportów wodnych
i centrum nurkowe.

Internet
Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu bez opłat.
www.jazhotels.com

Tala Bay Resort – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

Rozległy kompleks hotelowy ze znakomitą lokalizacją tuż przy plaży w bliskim zasięgu miasta i lotniska, tworzy swego odzaju wakacyjne
miasteczko. To idealna opcja na komfortowy relaks w spokojnej, w urokowej okolicy, ze wszystkimi ugodnieniami.
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., telefon, 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 hotelowej restauracji głównej Aziab (napoje dodatkowo płatne do
posiłków oraz między posiłkami)

Program sportowy i animacyjny
Siłownia, siatkówka plażowa, zajęcia yogi, piłka wodna. Sezonowo, 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.

Położenie

Parasole, leżaki, i ręczniki bezpłatnie.

Internet

Komfortowy resort, część kompleksu hotelowo-rezydencjonalnego 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.

Do dyspozycji gości

WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.talabay.net

Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem do morza (przy linii z wodą żwirek) oraz pomostem.
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Wygodny hotel z wnętrzami urządzonymi w arabskim stylu oferuje: 24h recepcję, lobby, windy, restaurację główną Aziab z tarasem (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 baseny zewnętrzne (1 z nich podgrzewany sezonowo) w tym jeden
typu infinity, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo: punkt

Hotele w Jordanii do imprez JOI, JOT

Joardania

Intercontinental Aqaba Resort – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

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!
fitness, SPA, przechowalnia bagażu, pralnia, parking.

Pokoje
W rozległym 5-piętrowym budynku znajduje się 255 pokoi. Standardowe 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., telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny).
Większość pokoi posiada balkon.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub pełnego wyżywienia „plus” (FB+) obejmującego śniadania, obiady
i kolacje oraz do wyboru kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokalnego 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.

Położenie

Do dyspozycji gości

Program sportowy i animacyjny

Malowniczo ulokowany nad morzem, stylowy obiekt należący do
międzynarodowej sieci „InterContinental”. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Aqaba w jego nieco spokojniejszej strefie, lecz z bardzo dogodnym i bliskim dostępem do centrum z wieloma sklepami i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie
ok. 10 km od hotelu.

Elegancki hotel, urządzony w nowoczesnym stylu oferuje: 24-godzinną recepcję, jasne lobby, windy, szeroki wachlarz restauracji
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną Corniche (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 lagunowy basen z wydzielonym jacuzzi oraz oddzielny brodzik dla
dzieci (okresowo podrzewany zimą). Leżaki, parasole i ręcznikami
bezpłatne. Dodatkowo w hotelu: sklepik z pamiątkami, centrum

Sezonowo, kilka razy w tygodniu, w ciągu dnia i wieczorami lekki program animacyjny. Ponadto dostępne są: sauna, boisko do
siatkówki, tenis stołowy, gigantyczne szachy, dobrze wyposażona 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.

Plaża
Prywatna piękna, piaszczysta plaża o długości ok. 300 metrów.
Leżaki, parasole i ręczniki -bezpłatnie.

Internet
Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne.
www.ihg.com

Hyatt Regency Aqaba – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

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!
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 wysokie 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, jednego 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 narciarstwo 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
Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort to malownicze miejsce położone 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 barów - 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 centrum Aqaby oraz możliwość wypożyczenia rwerów (dodatkowo
płatne).

Pokoje
Hotel oferuje łącznie 286 nowocześnie urządzonych i przestronnych pokoi. Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub
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Shalom Israel – Weekend w Izraelu

•

4

dni

•

W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii
Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa
Morze Martwe - relaks w największej depresji
Cezarea Nadmorska - wyśnione miasto Heroda Wielkiego
Tel Awiw - kosmopolityczna metropolia
na świecie

•

•

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice
–› Tour Guide System

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 przylocie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-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 w drugiej połowie
dnia udamy się do Betlejem i jednego z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa - Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie zobaczymy
m.in. Grotę Narodzenia. Spacer po starówce w
Betlejem. Powrót na kolację i nocleg w hotelu
w Betlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok.
30 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy
na Górę Oliwną skąd rozpościera się przepiękna

panorama na Stare Miasto i zachodnią Jerozolimę. Następnie udamy na się pustynię Judzką,
gdzie odwiedzimy Masadę - twierdzę Zelotów,
na którą wjedziemy kolejką linową oraz Qumran,
miejsce odnalezienia słynnych zwojów znad
Morza Martwego. Dzień zakończymy relaksującą
kąpielą w Morzu Martwym - 420 m. p.p.m.! Po
kąpieli możliwość zakupów kosmetyków z minerałami z Morza Martwego. Powrót do hotelu
w Betlejem. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 220 km).
Dla chętnych po kolacji, zwiedzanie „Jerozolimy
nocą” w późnych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). Przejedziemy przez
Me’a Shea’rim - dzielnicę ultraortodoksyjnych
Żydów, poznamy zasady ich życia i zobaczymy
mieszkańców w tradycyjnych strojach. Następnie
udamy się pod Kneset - izraelski parlament, gdzie
zobaczymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi
Liban

Syria

Cezarea

Tel Awiw

Jaffa
Jerozolima
Betlejem

Qumran
Morze
Martwe

Massada

IZRAEL
Egipt
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(z zewnątrz) - imponującą kopułę, pod którą
znajdują się teksty biblijne znad Morza Martwego. Wieczór zakończymy spacerem po starym
mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 150km).
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie i
przejazd do przejazd do Jerozolimy. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na Wzgórzu Świątynnym, gdzie kiedyś stała Wielka
Świątynia Jerozolimska, a dziś sanktuarium
Złotej Kopuły na Skale i meczet al-Aqsa.
Następnie, Drogą Krzyżową – Via Dolorosa
(od trzeciej stacji), wiodącą przez malownicze uliczki muzułmańskiej i chrześcijańskiej
dzielnicy starego miasta, pośród straganów
i kramów orientalnego bazaru, dojdziemy do
Bazyliki Grobu Pańskiego. Pod jej dachem
znajdują się ostatnie stacje, w tym Golgota

i miejsce Zmartwychwstania Jezusa. Czas
wolny na Starym Mieście, po którym pójdziemy pod Ścianę Płaczu, gdzie Żydzi od
wieków modlą się opłakując zburzoną świątynię, czas wolny na samodzielne eksplorowanie miasta, zakupy itp. Następnie transfer
na lotnisko w Tel Awiwie i wylot do Polski.
(Trasa ok. 100 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne święta narodowe i religijne) organizacja
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych
posiłków i menu).
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W okresie najważniejszego święta religijnego
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym
czasie są serwowane na zimno, podawane są
tylko napoje bezalkoholowe.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Martwym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.

HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ ***
w ocenie organizatora (wg programu) - (3 rozpoczęte doby hotelowe). Pokoje: wszędzie
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie
klimatyzowane, z łazienkami oraz najczęściej
TV-sat. Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz bar. Wyżywienie: śniadania oraz kolacje
(wg. opisu w programie).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-

lotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (3 rozpoczęte doby hotelowe),
wyżywienie śniadania (3) i obiadokolacje (3),
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota lub
polskiego przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU
Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu,
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi
przewodników, kierowców itp.): ok. 90 USD/os
płatne na miejscu; napojów do kolacji, obiadów, wycieczek fakultatywnych (ceny podane
w programie) oraz innych wydatków osobistych
(najpopularniejszą walutą na miejscu jest USD).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, władze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak pamiętać, że fakt przekroczenia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii,
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu
paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub innych 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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
1899
3499
Czerwiec od
1899
3599
Lipiec od
1870
3549
Sierpień od
1849
3499
Wrzesień od
1949
3599
Październik od
1870
3470
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070
Dopłata za pok. 1 os. od
271
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: IZC
CENA OD

1849 zł
51

Bliski Wschód

Izrael

Izrael i Jordania

8

dni

•
•

• •

•

• •

W programie: Jerozolima - święte miasto
Amman i góra Nebo
Petra - skarb UNESCO
Dżerasz i ulica 600 kolumn
Via Dolorosa - Droga
Ściana Płaczu
Betlejem - Grota Narodzenia
Akko i Hajfa
Kafarnaum - Góra Błogosławieństw
Cezarea Nadmorska
Krzyżowa
Tel Aviv
Masada - twierdza Heroda
Morze Martwe - dla urody!

•

••

•

•

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 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 Dominus Flevit, Bazylika Wszystkich Narodów położona 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 Świątynny z Kopułą Skały i meczetem Al-Aksa. Idąc

krętymi uliczkami arabskiego bazaru w dzielnicy muzułmańskiej przemierzać będziemy Drogę Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu
Świętego ze skałą Golgoty i Grobem Jezusa. Następnie 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 Narodzenia 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 wydarzenia wspominane w Starym Testamencie.
Spacer po starej Jaffie. Jadąc dalej wybrzeżem
Morza Śródziemnego dojedziemy do Cezarei
Liban
Akka
Hajfa
Cezarea

Tel Awiw

Syria
Tyberiada
Jezioro
Galilejskie
Nazaret
Jarash

Jaffa
Qumran

Jerozolima
Betlejem

Amman

Morze
Martwe

Massada

IZRAEL

Egipt

JORDANIA
Petra
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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 islamu) a na koniec dnia do Akki (lista UNESCO) malowniczego starego miasta, gdzie zwiedzimy
twierdzę krzyżowców. Przejazd do Tyberiady lub
Nazaretu (lub okolicy); zakwaterowanie w hotelu, 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 będzie można delektować się wyśmienitym obiadem 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 Jezusa oraz Góra Błogosławieństw (miejsce tzw.
Kazania na Górze). Tego dnia odwiedzimy kibuc - specyficzną izraelską formę „spółdzielni”.
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady.
Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do granicy izraelsko-jordańskiej, którą przekroczymy
na moście Szejka Husajna na rzece Jordan. Po
odprawie granicznej przejazd do Dżerasz. Ten
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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 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
Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy
mogli podziwiać panoramę miasta, w tym
rzymski teatr i odeon, czyli starożytną filharmonię. 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. Będziemy
mogli zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę
fasad, nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto
wykute w skale i położone w trudno dostępnej
dolinie górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r.
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budowle
umieszczone są także na pobliskich szczytach polecamy spacer do malowniczo położonego
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie lub
okolicy, kolacja i nocleg. (Trasa 300 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wyjazd do granicy jordańsko - izraelskiej koło Jerycha, odprawa graniczna i transfer do Masady - twierdzy Heroda
Wielkiego i jednocześnie miejsca walki Zelotów

- społeczności żydowskiej, która najdłużej opierała się Rzymowi. Następnie zwiedzimy Qumran, starożytną wioskę Esseńczyków, twórców
słynnych zwojów z tekstami biblijnymi znad Morza Martwego a na koniec dnia przejazd na kąpiel 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 Betlejem / 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 odprawie na rejs do Izraela, (TLV lub VDA) mogą
zostać Państwo wybrani do dodatkowej kontroli
bezpieczeństwa (informacja na karcie pokładowej w postaci „SSSS”). Informację o dodatkowej 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 kontroli uniemożliwi wejście na pokład samolotu.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne święta narodowe i religijne) organizacja
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego

Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym
czasie są serwowane na zimno, podawane są
tylko napoje bezalkoholowe.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Martwym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.

HOTELE
Hotele **/*** w ocenie organizatora (wg programu) - (7 rozpoczętych dób hotelowych: 5 w Izraelu, 2 - w Jordanii). Do dyspozycji gości:
W hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat.
Wyżywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu
w programie).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskiego pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP,
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordańskiej, 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: napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (Jerozolima nocą ok. 25 USD/os., Wzgórza
W ciągu tygodnia odwiedzimy dwa
regiony kulturowe, trzy strefy klimatyczne 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

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, władze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak pamiętać, że fakt przekroczenia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii,
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu
paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub innych nieuznających Izraela.
Ważne informacje: aby sprawnie załatwić formalności związane z przekroczeniem granicy
izraelsko-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed
wylotem, prosimy o dostarczenie następujących
danych paszportowych: imię, nazwisko, data
urodzenia, narodowość, numer paszportu, data
wydania i ważności paszportu (paszport ważny
min. 6 miesięcy).
Wiza. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do
Izraela na pobyt do 90 dni.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar
USA.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2799
5099
Czerwiec od
2820
5220
Lipiec od
2799
5199
Sierpień od
2749
5099
Wrzesień od
2920
5220
Październik od
2799
5020
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999
Dopłata za pok. 1 os. od
700
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: IJO
CENA OD

2749 zł
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Bliski Wschód

Izrael

Izrael nie tylko dla pielgrzymów

•• •

8

dni

••

•

• ••

W programie: Jerozolima - święte miasto
Via Dolorosa - Droga Krzyżowa
Ściana Płaczu
Betlejem - Grota Narodzenia
Akka - twierdza
Cezarea Nadmorska
Nazaret - bazylika Zwiastowania NMP
Kafarnaum - Góra Błogosławieństw
Tel Awiw
Hajfa - perskie
krzyżowców
Masada - twierdza Heroda
Morze Martwe - dla urody!
ogrody

••

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Po przylocie do Tel Awiwu odprawa paszportowo-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 Oliwnym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znajduje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Grobem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy
Liban
Syria
Akka
Hajfa

Cezarea
Tel Awiw

Tyberiada
Jezioro
Nazaret
Galilejskie
Jardenit
Bet Shean

Jaffa
Jerozolima

Jordania
Jerycho

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 Bazylice Narodzenia Pańskiego. Kolacja
i nocleg w Betlejem / Hebronie lub okolicy.
(Trasa ok. 60 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Bramy
Gnojnej, przez którą dojdziemy do Ściany Płaczu 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 Jerozolimy Zachodniej, gdzie zwiedzanie rozpoczniemy
od Wielkiej Synagogi. W dalszej kolejności pojedziemy pod Kneset (parlament izraelski) zobaczyć słynną menorę, odwiedzimy również Ein
W tym maleńkim kraju zobaczymy
mnóstwo kontrastów: pustynie i rozwinięte rolnictwo oraz europejską
zieleń, najnowszą myśl techniczną i najstarsze zabytki, liberalne
społeczeństwo i niemal wyznaniowe
państwo mocno przestrzegające szabatu. To podróż do bardzo nowoczesnego państwa z bogactwem tysięcy
lat historii od czasów biblijnych.
Aneta Kuberska
Pilot wycieczek Rainbow

Betlejem

Massada

IZRAEL
Egipt

54

Morze
Martwe

Bliski Wschód

Izrael

Karem z kościołem Jana Chrzciciela. Kolejnym
punktem programu będzie wizyta w Instytucie
Yad Vashem - miejscu upamiętniającym ofiary
Holokaustu. Powrót do hotelu, kolacja. Dla chętnych 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, wycieczka 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 Jardenit 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 będzie można delektować się wyśmienitym obiadem 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 Jezusa 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 oklicy). (Trasa ok. 50 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - malowniczego starego miasta, gdzie zwiedzimy twierdzę
krzyżowców. Potem udamy się do Hajfy, gdzie
zobaczymy efektowne perskie Ogrody Bahaitów
(bahaizm to mieszanka judaizmu, chrześcijaństwa 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 potężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śródziemnego 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
Martwe, 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 słynnych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy kosmetyków 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 Polski) 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 wielowyznaniowego, szczególnie w okresach świątecznych (lokalne święta narodowe i religijne) organizacja
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym
czasie są serwowane na zimno, podawane są
tylko napoje bezalkoholowe.
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Martwym 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).

zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi
przewodników, kierowców itp.): ok. 195 USD/os.
(płatne na miejscu). Cena nie obejmuje również: 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.

ŚWIADCZENIA

WAŻNE INFORMACJE

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem do/z Tel Awiwu, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiadokolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL,
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu,

Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, władze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak pamiętać, że fakt przekroczenia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii,
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu

paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub innych nieuznających Izraela.
Wiza. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do
Izraela na pobyt do 90 dni.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar
USA.

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
2799
5049
Czerwiec od
2799
5199
Lipiec od
2749
5099
Sierpień od
2720
5049
Wrzesień od
2899
5199
Październik od
2749
4930
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949
Dopłata za pok. 1 os. od
671
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: IZT
CENA OD

2720 zł
55

Afryka Północna

Egipt

Egipt, Jordania, Izrael – Bliskowschodni tercet

••

• • • •

8

dni

W programie: Sharm el Sheikh - kurort Synaju
Wadi Rum - królowa pustyń
Petra
góra Nebo - ostatnie spojrzenie Mojżesza
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

•

•

Betlejem

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Tour Guide System

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

Rzeka
Jordan
Tyberiada

Syria

Jerash
Amman
Morze
Martwe

IZRAEL

JORDANIA
Petra

EGIPT

Wadi Rum
Taba

Akaba
Arabia
Saudyjska

Sharm el Sheikh
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–› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań

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

•

•

lub

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 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 4 Po śniadaniu przejazd na Górę
Nebo, z której podziwiać będziemy panoramę

doliny Jordanu 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 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 wczesnochrześcijańskie 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 przekroczymy na moście Szejka Husajna. Po odprawie
granicznej przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie, 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 turystyczną, 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 potężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem
Morza Śródziemnego dotrzemy do Tel Avivu
(przejazd przez najciekawsze części miasta).
Następnie przejedziemy do Jaffy - miasteczka
pamiętającego wydarzenia wspominane w Starym Testamencie. Spacer po starej Jaffie. Na
zakończenie dnia udamy się przez Jerozolimę
do Betlejem. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg
w hotelu w Betlejem lub okolicy. Fakultatywnie
zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25
USD/os.). (Trasa ok. 200 km).
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie Jerozolimy:
kościół Dominus Flevit, Bazylika Wszystkich Narodów położona przy Getsemani, czyli Ogrodzie
Oliwnym (znanym Polakom jako Ogrójec), Góra
Oliwna, następnie stare miasto w Jerozolimie:
idąc krętymi uliczkami arabskiego bazaru w dzielnicy muzułmańskiej przemierzać będziemy Drogę

Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu Świętego 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 Grocie 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 Wielkiego i jednocześnie miejsca walki
zelotów - społeczności żydowskiej, która najdłużej opierała
się Rzymowi. Przejazd oraz
kąpiel w Morzu Martwym
- ok. 440 m p.p.m. Zakupy
kosmetyków z Morza Martwego. Dalszą drogę przejedziemy do granicy z Egiptem
(po załatwieniu formalności
granicznych przejście przez granicę pieszo) i przejazd autokarem do
Sharm el Sheikh. Czas wolny na odpoczynek, kolacja i nocleg w hotelu 4* (Coral Hils lub podobny)
w Sharm El Sheikh. (Trasa ok. 550 km).
Dzień 8 Rano wykwaterowanie z hotelu
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lotnisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny
transferów poda rezydent Rainbow na miejscu):
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 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 wielowyznaniowego (Izrael), szczególnie w okresach świątecznych (lokalne święta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia
obiektów muzealnych i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
W okresie najważniejszego święta religijnego
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym
czasie są serwowane na zimno, podawane są
tylko napoje 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 klimatyzowane 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 systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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
polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA
wariant standard (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 25 USD/os. (dla klientów pozostających
na tydzień wypoczynku w Sharm El Sheikh;
potrzebna w przypadku wycieczek fakultatywnych: do Kairu, Aleksandrii, Luksoru, Parku
Narodowego Ras Mohanmad - autokarem);
opłat administracyjnych związanych z przekraczaniem granic (ok. 120 USD/os. - płatne
na miejscu) oraz kosztów realizacji programu
zwiedzania w Jordanii i Izraelu (bilety wstępu,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.
Ta wycieczka to prawdziwy Bliski
Wschód w pigułce. Podczas jej trwania poznasz historię, tradycję i obyczaje 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

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 należy
kupować standardowej wizy, a jedynie poprosić o bezpłatną Sinai Only. Standardowa wiza
jest wymagana tylko w przypadku wyjazdów
poza Synaj (np. wycieczka fakultatywna do
Kairu, Aleksandrii czy Luksoru) i po wyjeździe
z Egiptu do Izraela lub Jordanii traci ważność.
Standardową wizę można zakupić po powrocie
do Sharm el Sheikh.
Wiza jordańska. Aby sprawnie załatwić formalności związane z przekroczeniem granicy
izraelsko-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed
wylotem, prosimy o dostarczenie następujących
danych paszportowych: imię, nazwisko, data
urodzenia, narodowość, numer paszportu, data
wydania i ważności paszportu (paszport ważny
min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski).
Brak powyższych danych lub podanie niekompletnych danych może spowodować trudności
z przekroczeniem granicy przez klientów.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2970
5130
Maj od
2799
4930
Czerwiec od
2849
5020
Lipiec od
2880
5070
Sierpień od
2880
5070
Wrzesień od
2820
4970
Październik od
2620
4699
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770
Dopłata za pok. 1 os. od
631

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Oriental Resort Aurora
****+

od 830 zł

Sharm Grand Plaza
*****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EJE
CENA OD

2620 zł
57
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Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa

• •

•

8

dni

lub

15

dni

W programie: Kair i Muzeum Egipskie
Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks
Memfis - pozostałości metropolii starożytnego Egiptu
śródziemnomorska metropolia Aleksandria
przejazd tunelem pod Kanałem Sueskim
przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań
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–› Tour Guide System
–› Nowość

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

Izrael

Aleksandria

Kair

EGIPT

Sharm el Sheikh
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Sheikh. Wylot do Kairu, po przylocie zwiedzanie
miasta, w programie: Muzeum Egipskie - zbiór
ponad 120 tys. eksponatów ukazujących wspaniałą cywilizację starożytnego 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. Następnie przejazd do cytadeli Saladyna, skąd rozciąga się piękna panorama Kairu.
Zobaczymy też najpiękniejszy zabytek islamski
w Kairze - alabastrowy Meczet Muhammada
Alego. Podczas dalszego zwiedzania wstąpimy

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

Chefrena i Mykerinosa (za dodatkową opłata
możliwość wejścia do piramidy Cheopsa - ok.
300 EGP/os., wymagane zgłoszenie przewodnikowi przed wjazdem pod piramidy)
oraz majestatycznego Sfinksa. Po zwiedzaniu
przerwa na obiad w pobliżu piramid w Gizie
(dodatkowo platny). Następnie udamy się
do Sakkary obejrzeć schodkową piramidę
Dżesera, a także pozostałości metropolii starożytnego Egiptu - Memfis, gdzie zobaczymy
m.in. ruiny Pałacu Królewskiego oraz posąg
Ramzesa II. Powrót do hotelu w Kairze. Kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).

Afryka
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transferów poda rezydent Rainbow na miejscu):
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego
hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE

Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu przejazd
do metropolii na wybrzeżu Morza Śródziemnego - Aleksandrii. Zobaczymy tu rzymskie
katakumby - Kom - ash Shuqafa, filar Pompejusza, przejedziemy nadmorskim bulwarem
- Corniche, a także odwiedzimy Nową Bibliotekę
Aleksandryjską, która ma przypominać swoim
rozmachem tą, która rozsławiła miasto w czasach antycznych jako jeden z cudów świata.
Przystanek na zdjęcia przy cytadeli Qaitbay zamykającej port. Po zwiedzaniu przerwa na obiad
a następnie powrót do Kairu. Kolacja i nocleg.
(Trasa ok. 350 km).

Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd autokarem do Sharm el Sheikh.
Po drodze przejazd tunelem pod Kanałem Sueskim. Po południu dojazd do Sharm el Sheikh,
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
Dzień 7 Dzień wolny na plażowanie, ewentualnie wycieczki fakultatywne, np. do Parku
Narodowego Ras Mohammed lub Klasztoru
Świętej Katarzyny. Kolacja i nocleg w hotelu
w Sharm el Sheikh.
Dzień 8 Rano wykwaterowanie z hotelu
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lotnisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny

Hotele **** - (4 rozpoczęte doby hotelowe
w Sharm el Sheikh (2 na początku i 2 na końcu
wycieczki) w hotelu hotel Club Reef **** lub podobnym, 3 rozpoczęte doby hotelowe w Kairze
w hotelu 4*). Do dyspozycji gości:restauracja
oraz bar. Pokoje:2-osobowe (możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami
oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: all inclusive (podczas pobytu w Sharm el Sheikh) oraz
śniadania i obiadokolacje lub obiady (podczs
pobytu w Kairze).
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 systemie rezerwacyjnym R.pl.

WYCIECZKI LOKALNE
Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponujemy wycieczki fakultatywne:
Góra Synaj i Klasztor św. Katarzyny - wschód
słońca na Górze Synaj i zwiedzanie klasztoru.
Cena ok. 55 USD/os.
Delfinarium - show z delfinami, w cenie transfer
autokarem w obie strony. Cena ok. 35 USD/os.
Ras Mohamed - wycieczka statkiem do Parku
Narodowego (przepiękne rafy koralowe), lunch
na statku w cenie, kąpiele morskie, snorkeling
(kolorowe rafy tuż przy brzegu!). Cena ok.
70 USD/os.
Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie
informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej.
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji
fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami
jest dostępny u naszych rezydentów.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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 (Kair) oraz All inclusive (Sharm el Sheikh),
transfery klimatyzowanym autokarem, przelot
samolotem z Sharm el Sheikh do Kairu, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na

lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA
wariant standard (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os); kosztów realizacji programu zwiedzania: biletów
wstępu, usług lokalnych przewodników, bagażowych, kierowców itp. (łącznie ok. 290 USD/os.
płatne u pilota), zestaw słuchawkowy podczas
zwiedzania Muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.),
napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu do Polski.
Przypominamy, że po wylądowaniu na lotnisku
w Sharm el Sheikh należy zakupić standardową
wizę, która jest wymagana w przypadku wyjazdów poza Synaj, koszt 25 USD/os.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2670
4630
Maj od
2549
4520
Czerwiec od
2649
4699
Lipiec od
2699
4770
Sierpień od
2649
4699
Wrzesień od
2699
4770
Październik od
2599
4599
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649
Dopłata za pok. 1 os. od
431

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Oriental Resort Aurora
****+

od 830 zł

Sharm Grand Plaza
*****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EJU
CENA OD

2549 zł
59

Hotele w Sharm el Sheikh do imprez EJE, EJU

Egipt Sharm el Sheikh

Amphoras Blu – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Należący do sieci Otium komfortowy hotel z fantastyczną, wakacyjną atmosferą oraz świetną obsługą. Dobra propozycja dla par, rodzin
z dziećmi oraz miłosńików nurkowania. Polecamy!
nadto 2 baseny o nieregularnych kształtach, (w tym 1 sezonowo
podgrzewany). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 pokoi. Pokoje standardowe - 2-osobowe
(możliwość dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), z łazienką
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów), wyposażone są w klimatyzację, TV-sat, sejf (odpłatnie), telefon, minibar (odpłatnie).
Większość pokoi posiada balkon lub taras z widokiem na ogród
lub basen. W pokojach typu standard przy zakwaterowaniu 2+2,
jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 dostawkę.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:3014:30) i kolację (19:30-21:30) w formie bufetu w restauracji
głównej. Ponadto późne śniadanie w barze na plaży (10:0011:00). Lekkie przekąski w barze na plaży (11:00-17:00). Napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (11:00-24:00) w wyznaczonych barach. Na plaży w opcji all inclusive dostępne tylko
napoje bezalkoholowe.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

koralowej. Serwis plażowy - bezpłatny.

Kompleks hotelowy otoczony pięknym, zadbanym ogrodem
o powierzchni ok. 40 000 m². W odległości ok. 4 km od Old Market i ok. 7 km od Naama Bay. Do centrum Naama Bay 2 x dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy (za wyjątkiem weekendów,
wymagana wcześniejsza rezerwacja). W pobliżu hotelu znajduje
się klika sklepów z pamiątkami, kafejek i restauracji. Ok. 18 km od
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.

Do dyspozycji gości

Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy plaży, z dostepem do rafy

Hotel składający się z budynku głównego oraz ponad dwadzieścia 1-piętrowych willi.
Recepcja 24 - godz., sejf w recepcji (bezpłatny), punkt wymiany
walut, opiekunka (dodatkowo płatna). Restauracja główna Aloha
(kuchnia europejska, włoska, orientalna), restauracja a’la carte,
kilka barów: lobby bar Welcome, bar przy basenie Palma, bar na
plaży Mare Roso, shisha, duży słoneczny taras, ogród, apteka,
fryzjer, mini market, sklep z pamiątkami, pralnia, parking. Po-

Dla aktywnych hotel oferuje bogaty program animacyjny, aqua
aerobik, siatkówkę plażową, piłkę wodną, siłownię, tenis stołowy,
rzutki. Ponadto za dodatkową opłatą: bilard, Spa Center: masaże,
sauna, jacuzzi, centrum nurkowe Blue. Dla najmłodszych brodzik,
animacje, plac zabaw, mini klub.

Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny, kawiarenka internetowa płatna.
www.otiumhotels.com

Oriental Resort Aurora – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

+

*****

Przestronny kompleks hotelowy ze wspaniałą wakacyjną atmosferą, położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży i oferujący bardzo dobry
standard w rewelacyjnej cenie. Stanowi idealne miejsca zarówno dla osób szukających spokoju, jak i aktywnego wypoczynku.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 290 wygodnie urządzonych standardowych
pokoi 2-osobowych, (możliwość dostawki dla osoby dorosłej lub
dziecka) z łazienką (wc, prysznic, suszarka do włosów). Wyposażony w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, minibar
(dodatkowo płatny), telefon, sejf, balkon lub taras. Za dopłatą
dostepne pokoje z bocznym widokiem na morze. Przy zakwaterowaniu 2+2 jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje
tylko 1 dostawkę.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadanie (07:00-10:00), lunch (13:0015:00) oraz kolację (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu
w restauracji głównej Marhaba. Przekąski w Water’s Edge przy
basenie lub w Tiran Cafe przy plaży (11:00-16:00), podwieczorek
z kawą i ciastem w kawiarni przy plaży (15:00-16:00), lokalne
napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, woda mineralna, napoje
gazowane, koktajle bezalkoholowe oraz lokalne alkohole: piwo,
wino, whisky i wódka (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Komfortowy 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.
Do centrum Naama Bay kursuje hotelowy bus (za opłatą). W pobliżu hotelu La Strada - nowoczesny pasaż pełen ze sklepików
i restauracji.

Hotel składa się z 2 części: budynku głównego oraz willi. Recepcja, sejf w recepcji, restauracja główna Marhaba oraz a la carte
La Terrazza, kilka barów: bar na plaży- Tiran Cafe Beach Bar,
snack-bar przy basenie - Water Edge, Lemon Twist Lobby Bar,
Pathio Pool Bar, punkt wymiany walut, opieka medyczna, sklepiki
z pamiątkami, teatr, dyskoteka Zodiac, Shisha Corner - El Mastaba, parking, 3 lagunowe baseny w tym 1 z niewielką zjeżdżalnią
(1 podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki, parasole i ręczniki
przy basenie - bezpłatne.

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.
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Szeroki wybór sportów m.in.: siatkówka plażowa, sauna, siłownia,
tenis stołowy, dyskoteka, aerobik oraz animacje i muzyka na żywo
kilka razy w tygodniu. Za dodatkowa opłatą do dyspozycji gości
są 2 korty do squash, 2 korty tenisowe, sporty wodne na plaży,
nurkowanie i małe centrum Spa (masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia
turecka). Dla najmłodszych brodzik i plac zabaw.

Internet
W hotelu - kawiarenka internetowa - płatna, internet Wi-Fi - płatny (ok. 6 EUR/godz.).
www.orientalresorts.com.eg

Hotele w Sharm el Sheikh do imprez EJE, EJU
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Barcelo Tiran Sharm Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

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!
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 (10:0012:00), 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 restauracjach a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz inne
niewymienione powyżej napoje i posiłki.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Nowoczesny i elegancki hotel położony na wybrzeżu Nabq,
z przepięknym widokiem na turkusowe wody Zatoki Akaba i Wyspę 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.

Hotel składa się z budynku głównego oraz odchodzących od
niego sześciu 2-piętrowych skrzydeł. Znajdują się w nim: 24-godzinna recepcja, lobby, windy, restauracja główna La Brisa, 2 restauracje 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. Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA,
salon piękności, amfiteatr, kort tenisowy, centrum sportów wodnych, sklepiki z pamiątkami, bankomat, pralnia.

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.

W ciągu dnia program animacyjny i zajęcia sportowe (m.in. aqua
aerobic, wodne polo, yoga, lekcje tańca), a wieczorami przedstawienia 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

Sharm Grand Plaza – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Obiekt kusi bardzo dobrym standardem usług, przestronnością, a także prywatną plażą hotelową z dostepem do rafy koralowej. Polecamy
dla par i rodzin z dziećmi!
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 dostępne pokoje rodzinne. Hotel zapewnia butelkę wody w pokoju.

Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca śniadania (07:00-10:00), przekąski śniadaniowe (11:00-12:30), obiady (12:30-15:00), popołudniowe przekąski (15:00-17:00) oraz kolacje (18:30-21:30). Posiłki
serwowane w formie bufetu w jednej z restauracji głównych (Riviera lub Palmyra). Dodatkowo: lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne są w 2 barach przy basenach i barze plażowym (10:00-23:00/do zachódu słońca). Wino jest serwowane
tylko w restauracji w porze obiadu i kolacji. All inclusive nie zawiera: 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

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 okresowo) 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, apteka i fryzjer (płatne). Dodatkowo 4 baseny, „leniwa rzeka” oraz
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na
prywatnej plaży hotelowej bezpłatne.

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony
w ciągu dnia: piłka wodna, gimnastyka w wodzie, rzutki, gry i zawody, a wieczorem pokazy tańca i muzyki. Ponadto dostępne są:
boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis stołowy, 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.

Pokoje

Internet

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 kilku trzypiętrowych budynkach (łóżeczka dla niemowląt bezpłat-

Wi-Fi w lobby bezpłane.
www.sharmgrandplaza.com
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Egipt – Wzdłuż Nilu

15

dni

• •

•

•

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

••

•

•

–› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław
–› Zwiedzanie i wypoczynek

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

Jordania

Izrael

Kair

Arabia
Saudyjska

Hurghada

EGIPT
Luksor
Edfu

rejs po Nilu
Kom Ombo
Asuan
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tu). 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 Karnaku).
Następnie udamy się do grobowców w „Dolinie
Królów” - ukryte w skalnych rozstępach, drążone
na niewiarygodnych wysokościach i niesamowicie 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. Możliwość zapalenia shishy - lokalnej fajki wodnej,
wypicia kawy parzonej po arabsku, odpoczynek
przy dźwiękach arabskiej muzyki.
Dzień 4 Wcześnie rano, dla chętnych za dodatkową 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 pozostałościami 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. 50 km - statkiem).
Dzień 5 Po śniadaniu, zejście ze statku
i zwiedzanie Edfu (ok. 2 godz.), kompleksu
świątynnego poświęconego bogowi Horusowi - jednej z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych 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 zespół świątynny poświęcony bogom Sobkowi
i Harusowi wznoszący się tuż nad brzegami Nilu.
Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa ok.
50 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
świątynię 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 motorową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a
- botanicznej wyspy, gromadzącej najbujniejsze
i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa
ok. 100 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 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 przejazdu 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 zwiedzaniu 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 muzeum korzystamy z zestawów słuchawkowych
(wg rozporządzenia władz muzeum), płatne
dodatkowo 2 USD/os. Dalej udamy się w podróż w świat muzułmański: Cytadela Saladyna,
alabastrowy meczet Mohameda Alego oraz wyjątkowy 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 Kairu: Sakkara z pierwszą i jednocześnie najstarszą

Afryka Północna
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piramidą schodkową faraona Dżosera, Memfis
- stolica imperium przez cały okres Starego
Państwa ze słynnym kolosem Ramzesa II i alabastrowym Sfinksem oraz Giza, czyli piramidy
Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny
Sfinks (za dodatkową opłatą możliwość wejścia
do piramidy Cheopsa - około 400 EGP/os., należy 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 piramidami oraz rejs motorówką po Nilu. Powrót
do hotelu w Kairze i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
Dzień 10 Po śniadaniu dzień wolny na samodzielne zwiedzanie Kairu lub dla chętnych (za
dodatkową opłatą ok. 80 USD/os.) wycieczka
autokarowa do Aleksandrii - w programie: przejazd autokarem przez centrum miasta, cytadela
Caytbay (oglądana wewnątrz) - zbudowana
z bloków kamiennych pozostałych po słynnej
latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna 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 hotelu w Kairze.
Dzień 11 Po śniadaniu transfer do Hurghady,
przyjazd w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w wybranym hotelu, czas na wypoczynek. Wieczorem kolacja. (Trasa ok. 480 km).
Dzień 12-14 Pobyt w Hurghadzie - czas na
odpoczynek, kąpiele morskie i słoneczne lub
wycieczki fakultatywne.
Dzień 15 Rano wykwaterowanie z hotelu
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lotni-

sko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień
przed wylotem.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji 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 rozpoczętych dób hotelowych: 2 - w Hurghadzie
- w hotelu Royal Star**** lub podobnym; 3 - w Kairze - w hotelu
***). Do dyspozycji gości:restauracja oraz bar. Pokoje:2
- osobowe (możliwość
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami
oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: all inclusive w hotelu w Hurghadzie (śniadania,
obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all
inclusive w hotelu), śniadania 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 dostawki) 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 kolacji) i bezalkoholowe (woda, herbata i napoje
gazowane; kawa - niektóre rodzaje dodatkowo
płatne) serwowane w głównym barze (najczęściej 10:00-22:00). Uwaga! Napoje podawane
są w plastikowych kubkach.
Część pobytowa. Hotele (4 rozpoczęte
doby hotelowe)- w Hurghadzie,
w wybranym hotelu (świadczenia jak w opisie hotelu).
Wyżywienie: wg opisu wybranego hotelu.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
czarterowym do Hurghady,
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie podczas objazdu: w hotelach
- razem 5 rozpoczętych dób hotelowych
(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 bezalkoholowe,
kawa, herbata, woda, napoje gazowane 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 przedstawiciela lokalnego kontrahenta 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, zestaw słuchawkowy podczas
zwiedzania muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.),
usług lokalnych przewodników, bagażowych,
kierowców itp. (łącznie ok. 310 USD/os. płatne
na miejscu), napojów do obiadów i kolacji na
statku i w hotelu w Kairze 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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2570
4630
Maj od
2320
4299
Czerwiec od
2349
4349
Lipiec od
2470
4470
Sierpień od
2470
4470
Wrzesień od
2399
4430
Październik od
2299
4270
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299
Dopłata za pok. 1 os. od
700
Dopłata za AI na statku (4 noce) od 520

Dopłata za 4 obowiązkowe doby
w hotelu w promocji od:

Przykładowa kabina na statku
Statek Nile Treasure

Aladdin Beach Resort
****

od 499 zł

Amarina Abu Soma Resort
& Aqua Park *****

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EGT
CENA OD

2299 zł
63
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Egipt – Hurghada Holiday Tour

•

W programie: Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem Hurghada - lokalny bazar i nowa Marina
wycieczka łodzią podwodną Seascope
wypoczynek w słonecznej Hurghadzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Hurghadzie

•

•

•

11

dni

lub

rejs po Morzu Czerwonym

7+7

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

EGIPT
Hurghada

Dolina Królów

Luxor

Arabia
Saudyjska

Jordania

Izrael

–› Zwiedzanie i wypoczynek

64

8

dni

15

dni
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku przy stanowisku
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem
samolotu. Wylot do Hurghady samolotem czarterowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać
na R.pl/rozklady. Transfer do hotelu, nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu spotkanie organizacyjne, 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 lokalnej kafejce
- możliwość zapalenia shishy (fajki wodnej),
spacer po Marinie oraz wizyta na lokalnym targu
rybnym. Kolejno przejazd do najstarszej dzielnicy Hurghady - Daharu i zwiedzanie 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 - największego otwartego muzeum na świecie (trasa ok.
285 km). Przejazd przez pustynię, a następnie 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, wypoczynek. Za dopłatą możliwość skorzystania
z lokalnych wycieczek i atrakcji (np. wycieczka
fakultatywna do Kairu). Nocleg.
Dzień 7 Po śniadaniu, ok. godz. 10:00 wyjazd z hotelu do portu w Hurghadzie i wycieczka
statkiem seascope, bez konieczności wchodzenia do wody. Podczas wycieczki możliwość
podziwiania bogactwa Morza Czerwonego.
W trakcie ok. 2 - godzinnego rejsu obejrzymy
przepiękne rafy koralowe oraz mnóstwo gatunków ryb. Możliwość krótkiego snurkowania.
Powrót do hotelu w okolicy obiadu, czas wolny
w hotelu, nocleg.
Dzień 8 Rano, po śniadaniu, wykwaterowanie 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 realizacji 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 rozpoczętych dób hotelowych. Istnieje możliwość dopłaty do zakwaterowania w hotelu 4* (np. Aladdin 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 samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery
klimatyzowanym autokarem lub busem, zakwaterowanie (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 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, bagażowych, 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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2050
3630
Maj od
1820
3299
Czerwiec od
1880
3399
Lipiec od
2000
3549
Sierpień od
2050
3630
Wrzesień od
1949
3499
Październik od
1920
3470
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1549
Dopłata za pok. 1 os. od
200
Dopłata do hotelu 4* od
370
Dopłata do hotelu 5* od
840

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
AMC Royal Resort (ex. AMC
Azur Resort) *****

od 799 zł

Continental Hurghada
*****

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EGH
CENA OD

1820 zł
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Symbole Egiptu – Nil i Piramidy

••

•

••

8

dni

•

11

dni

lub

15

dni

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

•

•

7+7

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (4* np. hotel
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek
po podróży. Kolacja.
Dzień 2 Śniadanie. Przed południem spotkanie organizacyjne, następnie czas wolny na wypoczynek 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 skalnych
rozstępach, drążone na niewiarygodnych wysokościach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami (wejście do grobowca Tutenchamona dodatkowo płatne - 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 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. 280 km).
Izrael
Jordania
Kair

EGIPT
Arabia
Saudyjska

Hurghada

Dolina Królów
Edfu
rejs po Nilu

Luksor
Kom
Ombo
Asuan

Abu Simbel

66

Dzień 4 Wcześnie rano, dla chętnych za dodatkową opłatą (ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min.
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru.
Śniadanie na statku. Następnie dla chętnych wycieczka (ok. 50 USD/os): Madinat Habu - najlepiej zachowana Świątynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa
III, Wioska Robotników z pozostałościami po
zabudowie miasta oraz grobowcami nadzorców 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. 50 km - statkiem).
Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie Edfu (ok.
2 godz.), kompleksu świątynnego poświęconego bogowi Horusowi - jednej z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych 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 zespół świątynny poświęcony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszący się tuż nad
brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku, nocny
rejs do Asuanu. (Trasa ok. 50 km - statkiem).

Afryka Północna

Egipt
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

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 bóstwom 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 krokodyle i szkołę nubijską, wypijemy także tradycyjną herbatę w domu nubijskim (ok. 30 USD/os.).
Obiad na statku. Po południu zwiedzanie Asuanu autokarem: wyspa File - przeniesiony z zalanych 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 przejazdu pociągiem możliwy przelot samolotem
z Asuanu do Kairu.
Dzień 7 Rano przyjazd do Kairu ok. godz.
09:30 i zwiedzanie miasta, w programie: Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tys. eksponatów ukazujących wspaniałą cywilizację starożytnego 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 Mykerinosa (za dodatkową opłata możliwość wejścia
do piramidy Cheopsa - ok. 300 EGP/os., wymagane zgłoszenie przewodnikowi przed wjazdem

pod piramidy) oraz majestatycznego Sfinksa. Po
zwiedzaniu przerwa na obiad w 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 kolacja. (Trasa ok 480 km).
Dzień 8 Rano wykwaterowanie 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 wybranego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie),
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych.

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 dostawki) z łazienką i wc. Wyżywienie: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 kolacji) i bezalkoholowe
(woda, herbata i napoje gazowane; kawa - niektóre 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.

HOTELE

ŚWIADCZENIA

Hotele **** - (3 rozpoczęte doby hotelowe
w Hurghadzie (2 na początku i 1 na końcu wycieczki) w hotelu Royal Star**** lub podobnym.
Do dyspozycji gości:restauracja oraz bar. Pokoje:2-osobowe (możliwość dostawki), wszystkie
klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej
TV-sat. Wyżywienie:all inclusive w hotelu
w Hurghadzie: śniadania, obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa,
herbata, woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all inclusive w danym hotelu.
Jedna noc w pociągu sypialnym - przedziały
tylko 2-osobowe. Uwaga! Pociągi w Egipcie różnią się znacznie od europejskich, dlatego też na-

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady; opłaty lotniskowe; zakwaterowanie w hotelach (razem
7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte
doby hotelowe w Hurghadzie (hotel 4* np. hotel Royal Star lub podobny, 2 na początku i 1 na
końcu wycieczki), 1 rozpoczęta doba hotelowa
w pociągu sypialnym z Asuanu do Kairu, 3 rozpoczęte doby hotelowe na statku; 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; 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 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, zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.) usług lokalnych przewodników, bagażowych, kierowców
itp. (łącznie ok. 300 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.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2510
4349
Maj od
2099
3849
Czerwiec od
2149
3930
Lipiec od
2260
4049
Sierpień od
2239
4020
Wrzesień od
2199
4020
Październik od
2070
3799
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270
Dopłata za pok. 1 os. od
521
Dopłata za AI na statku (3 noce) od 390
Dopłata do hotelu 5* od
580

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Albatros Aqua Park Resort
****

od 949 zł

Jaz Aquamarine
*****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Przykładowa kabina na statku
Statek Nile Treasure

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EGK
CENA OD

2070 zł
67

Afryka Północna

Egipt

Egipt – Potęga Południa

• •

8

dni

11

dni

lub

•

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

•

•

7+7

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Arabia
Saudyjska

EGIPT
Hurghada

Dolina
Królów

Luksor

rejs po Nilu
Edfu
Kom Ombo
Asuan

68

15

dni

Afryka Północna

Egipt

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy 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, kąpiele morskie i słoneczne w Hurghadzie, obiad,
wieczorem kolacja.
Dzień 3 We wczesnych godzinach porannych wykwaterowanie (śniadanie w formie
suchego prowiantu) i transfer autokarowy do
Luksoru. Następnie zwiedzanie Luksoru, 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). Następnie udamy się do grobowców
w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skalnych
rozstępach, drążone na niewiarygodnych wysokościach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami. Odwiedzimy także
sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut
oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km).
Po kolacji wycieczka fakultatywna (płatna ok.
40 USD/os.) - zwiedzanie świątyni Luksorskiej,
przejazd dorożkami po Luksorze i lokalnym
souqu oraz odpoczynek w tradycyjnej kawiarni
przy fajce wodnej i herbacie z hibiskusa.
Dzień 4 Wcześnie rano, dla chętnych za
dodatkową 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
Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska
Robotników z pozostałościami po zabudowie
miasta oraz grobowcami nadzorców budowlanych, 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. 50 km - statkiem).
Dzień 5 Po śniadaniu, zejście ze statku
i zwiedzanie Edfu (ok. 2 godz.), kompleksu
świątynnego poświęconego bogowi Horusowi
- jednej z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych 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 zespół świątynny poświęcony bogom Sobkowi i Harusowi

wznoszący się tuż nad brzegami Nilu. Kolacja
i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa ok. 50 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
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 motorową
po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a - botanicznej wyspy, gromadzącej
najbujniejsze i najbarwniejsze
przykłady flory północnej Afryki. Dla chętnych możliwość wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, gdzie
zobaczymy małe krokodyle i szkołę nubijską oraz
wypijemy tradycyjną herbatę w domu nubijskim
(ok. 30 USD/os.). Kolacja i nocleg na statku., nocny rejs. (Trasa ok. 100 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 zakwaterowanie w hotelu (4* hotel Royal Star lub
podobny), kolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km).
Dzień 8 Rano, po śniadaniu, wykwaterowanie 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 wybranego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie),
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realizacji 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 podobny). Do dyspozycji gości:lobby, restauracja oraz
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki),
wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej 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 klimatyzowane 2-osobowe (możliwe dostawki)
z łazienką i wc. Wyżywienie: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 kolacji) i bezalkoholowe (woda,
herbata i napoje gazowane;
kawa - niektóre 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 samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, 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,

Przykładowa kabina na statku
Statek Nile Treasure

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 polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta 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, bagażowych, 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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2229
3930
Maj od
1899
3430
Czerwiec od
1949
3499
Lipiec od
2050
3630
Sierpień od
2029
3599
Wrzesień od
1999
3599
Październik od
1920
3470
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049
Dopłata za pok. 1 os. od
371
Dopłata za AI na statku ( 4 noce) od 530
Dopłata do hotelu 5* od
410

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Imperial Shams Abu Soma
****+

od 949 zł

Amarina Abu Soma Resort
& Aqua Park *****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EGI
CENA OD

1899 zł
69

Hotele w Hurghadzie do imprez EGT, EGH, EGK, EGI

Egipt Hurghada

Sea Gull Beach Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

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.
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, sejf (bezpłatny), 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), kolacje (19:00-22:00) w formie bufetu serwowane w restauracjach
głównych. W barach na terenie kompleksu hotelowego serwowane 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 bezalkoholowe (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 wcześniejsza rezerwacja). Dodatkowo płatne: alkohole importowane,
świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, kawa po turecku.

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Wygodny hotel położony w centrum Hurghady (Sakkala) oddalony 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 bezpośrednio 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, sklepiki 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 wodospadem 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

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

Hotel oferuje ponad 700 wygodnych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 dostawki). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna

Sea Star Beaurivage – Hurghada
Kategoria lokalna:

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, łaźnia 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.

*****

+

Dobrej klasy hotel, ceniony ze względu na centralną lokalizację w Hurghadzie. Polecany wKlientom, którzy szukają spokojnego wypoczynku
w pobliżu atrakcji kurortu.
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, herbata 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 rezerwacja). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny

Hotel bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej plaży. Leżaki,
parasole, materace oraz ręczniki kapielowe na plaży - bezpłatne.
Możliwość korzystania tylko z wydzielonej plaży hotelowej.

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.

Do dyspozycji gości

Pokoje

Hotel składa się z budynku głównego oraz dwóch 4-piętrowych

Ponad 290 wygodnie urządzonych pokoi 2-osobowych (możli-

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
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Dla dzieci i dorosłych: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna i siatkowa, dyskoteka oraz wieczorny program rozrywkowy. Za dodatkową 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

Hotele w Hurghadzie do imprez EGT, EGH, EGK, EGI

Egipt Hurghada

Stella Di Mare Beach Resort & Spa – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

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.
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), kolacje (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 zachodu słońca, lobby bar czynny 10:00-23:00, bar w dyskotece
czynny od 23:00 do 2:00 (nie jest on objęty systemem all inclusive). 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
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, przechowalnia 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 relaksacyjny). Dla najmłodszych – 2 brodziki. Goście mogą korzystać ze
zjeżdżalni w mini-aquaparku w sąsiednim hotelu Stella Di Mare
Gardens Resort & Spa.

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, zjeżdżalnie w hotelu Stella Di Mare Gardens & Spa.

Internet
Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby (bezpłatne). Internet w pokojach płatny.
www.stelladimare.com

Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

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.
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 dostarczana 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 (restauracja główna, 18:30-22:00), przekąski i lody (bar przy basenie, 12:00
- 17:00), późna kolacja (orientalna restauracja, 23:00 – 00:00). Ponadto 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; London Pub 19:00-00:00). Raz na pobyt - kolacja w restauracji włoskiej
lub orientalnej bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Niedawno otwarty, luksusowy hotel położony w idyllicznej i ekskluzywnej 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 parasole 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 plaży, 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 komfortowe, nowoczesne meble i prywatne balkony z widokiem na
eleganckie ogrody, baseny lub na Morze Czerwone. W każdym

Hotel oferuje szeroki zakres animacji i rozrywek dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wieczorem. Ponadto siatkówka plażowa,
wodne polo, aqua arobic, tenis stołowy, łucznictwo, rzutki, minigolf, kort tenisowy (wypożyczenie sprzętu i oświetlenie dodatkowo płatne). Za dodatkową opłatą: zabiegi w centrum odnowy 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
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Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam

•

W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu
Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem
Ombo
Wielka Tama w Asuanie
bogini Izyda na wyspie File
all inclusive na objeździe (w hotelach)
i Nefertari (opcjonalnie)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 3 lub 7 nocy pobytu w hotelu w: Marsa Alam

•

•

•

8

dni

••

Dolina
Królów

Arabia
Saudyjska
Luksor

rejs po Nilu

Marsa
Alam

Edfu
Kom Ombo
Asuan

Sudan
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15

dni
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Zwiedzanie i wypoczynek

EGIPT

lub

świątynia Horusa w Edfu i Sobka w Kom
Abu Simbel - świątynie Ramzesa II

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

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 odprawie 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 wypoczynek po podróży i aklimatyzację, kąpiele
morskie i słoneczne w Marsa Alam. Posiłki
w formule all inclusive w hotelu.
Dzień 3 We wczesnych godzinach porannych
wykwaterowanie (śniadanie w formie suchego
prowiantu) i transfer autokarowy do Luksoru. Następnie zwiedzanie Luksoru, czyli starożytnych
Teb - „miasta o stu bramach”. Teby, podzielone
Nilem na „miasto żywych” i „miasto umarłych”,
były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut

11

dni

i Chonsu (Świątynia w Karnaku). Dalej udamy
się do grobowców w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skalnych rozstępach, drążone na niewiarygodnych wysokościach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami
(możliwość wejścia do grobowca Tutanchamona
za opłatą ok. 300 EGP/ os., fotografowanie wewnątrz grobowca za opłatą ok. 300 EGP). Odwiedzimy także sanktuarium i grobowiec królowej
Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczorem
zakwaterowanie na statku 4*, kolacja (wyżywienie w formule FB - śniadanie/obiad/kolacja;
napoje do posiłków dodatkowo płatne). 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. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 4 Wcześnie rano, dla chętnych za dodatkową 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 pozostałościami 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 zwiedzanie Edfu (ok. 2 godz.), kompleksu świątynnego poświęconego bogowi Horusowi - jednej

z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych 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 zespół świątynny poświęcony bogom Sobkowi i Horusowi wznoszący się tuż nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na
statku, nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
Dzień 6 Po śniadaniu czas wolny na statku 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 motorową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a
- botanicznej wyspy, gromadzącej najbujniejsze

i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Dla chętnych możliwość wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy
małe krokodyle i szkołę nubijską oraz wypijemy tradycyjną herbatę w domu nubijskim (ok.
30 USD/os.). Kolacja i nocleg na statku, nocny
rejs. (Trasa ok.60 km - statkiem).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie (do
dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuańska,
wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na
malowniczą wyspę zespół świątynny poświęcony
bogini Izydzie. Po lunchu przejazd autokarem do
Marsa Alam. Późnym wieczorem zakwaterowanie
w hotelu 4* z formułą all inclusive w Marsa Alam,
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 8 Rano, po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00)
i transfer na lotnisko w Marsa Alam. Dokładne
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godziny transferów poda rezydent Rainbow na
miejscu na dzień przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowe 3 noce lub
tydzień pobytu w Marsa Alam - transfer do wybranego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji programu może zostać 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 muzealnych.
Można zabrać ze sobą drobne upominki np.
długopisy czy cukierki. Przydadzą się do rozdawania dzieciom spotykanym podczas wycieczki.

WYCIECZKI LOKALANE
Podczad pobytu w Marsa Alam proponukemy
wycieczki loklne. Więcej informacji w systemie
rezerwacyjnym R.pl.

płatne (możliwość dopłaty do all inclusive)),
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota lub
polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW 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,
bagażowych, kierowców itp. (ok. 227 USD/os.
płatne na miejscu), napojów do obiadów i kolacji 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.

HOTELE

Przykładowa kabina na statku

Hotele ****- (3 rozpoczęte doby hotelowe
w Marsa Alam). Pokoje: 2- osobowe (możliwość
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Do dyspozycji gości:lobby, restauracja oraz bar. Wyżywienie:śniadania, 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, obiady i kolacje (napoje dodatkowo płatne). Możliwa 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 - niektóre 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 Marsa Alam. Opisy hoteli w dalszej
części katalogu. Więcej propozycji w systemie
rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Statek Nile Treasure

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
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*. Wyżywienie: śniadania,
obiady i kolacje (formuła all inclusive) w hotelu
podczas objazdu oraz na statku: śniadania, obiady
i kolacje (formuła full board - napoje dodatkowo

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2080
3730
Maj od
1899
3430
Czerwiec od
1999
3599
Lipiec od
2049
3699
Sierpień od
2049
3699
Wrzesień od
2049
3699
Październik od
1899
3430
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1570
Dopłata za pok. 1 os. od
381
Dopłata do hotelu 5* od
499
Dopłata za AI na statku ( 4 noce) od 525

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Magic Tulip Beach Resort
****+

od 630 zł

Three Corners Equinox
Beach Resort ****+

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EGM
CENA OD

1899 zł
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Hotele w Marsa Alam do imprezy EGM

Egipt Marsa Alam

Magic Tulip Beach Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

+

****

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!
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 jednopiętrowych budynkach z widokiem na ogród (w cenie) oraz basen lub
morze (za dopłatą). Każdy pokój posiada balkon lub taras. Standardowe 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 dodatkową 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 (10:0012:00 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.

Położenie

Do dyspozycji gości

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel położony na rozległym terenie, ok. 30 km od
lotniska w Marsa Alam. Do najbliższego miasteczka z restauracjami i sklepikami – Port Ghalib ok. 25 km.

Hotel składa się z budynku głównego i 19 jednopiętrowych budynków. 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 restauracja przy plaży (a’la carte; 19:00-22:00; płatna - niezbędna 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.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne
show, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto: siłownia, 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.

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.

Internet
Dodatkowo płatny (ok. 20 EUR/1 tydz.; ok. 30 EUR/2 tyg.) w lobby, restauracji i przy basenie.
www.flashinternational.travel/magic-tulip-resort

The Three Corners Equinox Beach Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

****

+

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!
Pokoje
210 pokoi w niewysokich budynkach. Pokoje standardowe
(ok. 27 m2; możliwość dostawki dla dziecka), wyposażone w łazienkę (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 (10:0011:30), 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 pobyt 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
Położenie

Do dyspozycji gości

Należy do znanej sieci hotelowej Three Corners, położony na
rozległym terenie z pięknym ogrodem. Lotnisko w Marsa Alam
ok. 30 km od hotelu.

Obiekt kompleksowo wyremontowany w 2014 r. W hotelu: recepcja, 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.

Plaża
Położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Marsa Alam - szeroka, 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.
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Bogaty program animacyjny w ciągu dnia - gry i zabawy, waterpolo, aerobik, rzutki, quizy, boccia, a wieczorem - lokalne show,
pokazy tańca brzucha. Bezpłatnie: tenis stołowy, siłownia, aerobik,
siatkówka. Za dopłatą: centrum SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia, masaże), centrum sportów wodnych na plaży (windurfing, kitesurfing,
nurkowanie), bilard oraz przejażdżki na quadach. Dla dzieci: animacje w ramach Trixie Club, brodzik, plac zabaw.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.threecorners.com

Hotele w Marsa Alam do imprezy EGM

Egipt Marsa Alam

Flamenco Beach & Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

+

****

Hotel dla osób ceniących spokój, kochających morze i podglądanie podwodnego życia na bajecznych rafach koralowych Morza Czerwonego.
Położony jest nad brzegiem morza (część Beach) oraz w przepięknym ogrodzie (część Resort). Polecany na sielski wypoczynek zarówno dla par
jak i rodzin z dziećmi.
Pokoje
310 pokoi (części Resort i Beach), w tym pokoje standardowe (ok.
28 m2; max. 3 osoby, lub 2 osoby i dziecko) i rodzinne (ok. 40 m2;
max. 3 osoby, lub 2 osoby i 2 dzieci). Większość pokoi (w części
Beach) posiada boczny lub bezpośredni widok na morze oraz (w
części Resort) na ogród. Hotel posiada kilka pokoi z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w klimatyzację
centralną, łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), TV, telefon,
sejf, mini lodówkę, na podłodze płytki, balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadania (06:30-10:00), obiady (13:0015:00), przekąski (15:30-17:30), kolacje (18:30-22:00). Przekąski
w wyznaczonych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-23:00). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany
zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Hotel znajduje się 6 km od centrum El Quseir. Lotnisko w Marsa
Alam oddalone jest o ok. 65 km, lotnisko w Hurghadzie o ok.
120 km. El Quseir to spokojne miasteczko ze starym miastem, wąskimi uliczkami i tradycyjnymi bazarami. Lokalizacja pozwala zwiedzić lokalne atrakcje jak stary fort, port i stare miasto w El Quseir.

Plaża
Hotel (część Beach) znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej
plaży. Przy brzegu rafa koralowa (pomost z zejściem do wody).
Zalecane obuwie ochronne. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży

i przy basenie bezpłatne. Na plaży znajduje się bar z napojami
i przekąskami. Część Resort znajduje się ok. 350 m od plaży
(przejście przez uliczkę).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z dwóch części Beach (przy plaży) i Resort (przejście przez mało uczęszczaną uliczkę). Informacje odnośnie części
Resort znajdują się w systemie rezerwacyjny. W hotelu: lobby,
pralnia (płatna), przechowalnia bagażu, sklepiki, bus do El Quseir
(płatny). Do dyspozycji: 2 baseny, 2 restauracje, 5 barów (w lobby,
na plaży (płatny), bar przy basenie.

Animacje w ciągu dnia: aerobik, water polo, siatkówka w wodzie,
rzutki, boccia, tenis stołowy, boisko do piłki nożnej. Za dodatkową
opłatą można skorzystać z: jazdy konnej i na wielbłądach, bilarda,
centrum Spa i centrum nurkowego w części Beach. W orientalnym namiocie Ali Baba muzyka na żywo oraz przedstawienia. Dla
dzieci: 2 brodziki, mini club (w sezonie), plac zabaw, łóżeczko dla
dziecka do 2 lat (na zamówienie), krzesełka dla dzieci w restauracji, opiekunka (za opłatą).

Internet
W lobby dodatkowo płatny.
www.flamencohotels.com/beach/

Sataya Resort Marsa Alam – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Nowy hotel, który przyjał pierwszych gości w 2021 r, 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.
do włosów, wc), TV-SAT, telefon, zestaw do kawy i herbaty, balkon
lub taras. Dla dzieci do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie). Hotel oferuje zakwaterowanie w kilku typach pokoi:
deluxe (ok. 40 m2), premium (ok. 48 m2) oraz rodzinne (ok. 50 m2).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (06:00-10:00), obiad (12:30-15:00) i kolacja (18:30-21:30) w restauracji głównej serwowane w formie
bufetu, wybrane napoje lokalne alkoholowe i bezalkoholowe
(10:00- 24:00). Raz na pobyt można skorzystać z restauracji
tematycznej: włoska (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Goście mogą korzystać z licznych barów na terenie hotelu: w lobby
(10:00 – 19:00), na tarasie (19:00 -24:00), bar na plaży i przy basenie (10:00 do zachodu słońca). Przekąski dostępne są w barze
na plaży (12:30 - 14:00, 15:00-17:00). Napoje butelkowane, świeżo
wyciskane soki, importowane alkohole - za dodatkową opłatą.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Nowy, luksusowy i rozległy kompleks hotelowy na wybrzeżu Morza Czerwonego. Położony 30 km od lotniska w Marsa Alam, ok.
35 km od centrum miasta i Portu Ghalib z ładnym portem oraz
licznymi restauracjami i barami.

W hotelu na Gości czeka: recepcja 24 h, windy, pokój z bilardem
(i barem), sklepiki z pamiątkami. Ponadto restauracja główna
(w budynku głównym), restauracje tematyczne (włoska, raz na
pobyt bezpłatnie, wymagana rezerwacja), 6 barów (m.in. w lobby, na plaży, 2 przy basenach, na tarasie),6 rozległych basenów,
leniwa rzeka oraz zjeżdżalnie. Za opłatą lekarz, pralnia, SPA.

Plaża
Szeroka, piaszczysta, hotelowa plaża z rafą koralową (zalecane
obuwie ochronne) o długości ok. 1000 metrów, bezpośrednio
przy hotelu, z łagodnym zejściem do wody. Leżaki, parasole
i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne.

Pokoje
Eleganckie pokoje wyposażone w klimatyzację, minibar (uzupełniany bezpłatnie w wodę), sejf, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka

Hotel prowadzi bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny.
Obiekt proponuje stoły do gier, siłownię, wieczorne przedstawienia i muzykę na żywo. Dla dzieci: animacje w ramach mini clubu,
brodzik z atrakcjami wodnymi i mini zjeżdżalniami. Ponadto za
dodatkowa opłatą: centrum sportów wodnych, centrum nurkowe
na plaży, 2 korty tenisowe, pokój gier oraz SPA (łaźnia, masaże,
sauna, jacuzzi, siłownia) i centrum piękności. Na terenie hotelu
znajdują się również zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych.

Internet
Wi-Fi z ograniczoną prędkością, dostępne na terenie całego
obiektu.
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Afryka Północna

Tunezja

Tunezja – Gorąca Jak Samum

•

•

8

dni

W programie: Tunis
legendarne miasto Kartagina
Kairouan - święte miasto islamu
Djerba
Sousse - medyna
dla chętnych tydzień pobytu w Tunezji
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Tunezji

•

•

•

•

saharyjskie wydmy

•

lub

15

dni

Chott Jerid - wielkie słone jezioro

7+7

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

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 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 przeszłości początkiem jednego z najdłuższych akweduktów rzymskich, doprowadzających niegdyś
wodę do Kartaginy. Budowa tego gigantycznego obiektu zajęła aż 40 lat. Naszym głównym
celem będzie dziś jednak serce półwyspu Cap
Bon - najbardziej zielona część kraju, zwana
krainą drzew pomarańczowych. Półwysep to cy-

pel wysunięty w kierunku Europy, oddalony od
Europy o jedynie 140 km. W Kelibii urzeknie nas
Fort Kelibia - cytadela zbudowana w XVI wieku,
położona na skalistym cyplu o wysokości 150
metrów z widokiem na Morze Śródziemne. Kolejnym punktem programu będzie starożytne miasto fenickie Karkouane, położone na przylądku
Ras at-Tib, którego najstarsze ruiny podchodzą
z VI wieku p.n.e. Z okresu największego rozkwitu
miasta (IV i II wiek p.n.e) pochodzą pozostałości
murów obronnych oraz starannie zaplanowany
układ urbanistyczny z przecinającymi się prostopadle ulicami. W nadmorskiej wiosce ze stromymi klifami El Haouaria zobaczymy z zewnątrz
pozostałości rzymskich kamieniołomów. Ale to
nie koniec! Zajrzymy do Nabeul - turystycznego

Sidi Bou Said
Kartagina

Tabarka

Tunis

Dougga/Thugga

Zaghouan

Enfidha
Sousse

Algieria

Kairouan

Monastir
El Jem

TUNEZJA

Ong Jmel Tozeur

Chott Jerid
Douz

Matmata
Libia
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miasta, które słynie z pięknych wyrobów ceramicznych. Miasteczko przywita nas bazarem, na
którym będziemy mieć krótki czas wolny na zakupy lub zjedzenie lunchu we własnym zakresie.
W drodze powrotnej udamy się do miejscowości
Hammamet na krótki spacer po historycznej części miasta, gdzie mieści się arabska medina. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Hammamet
lub Sousse. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd w kierunku
stolicy - Tunisu, jednego z najstarszych i najważniejszych miast Afryki Północnej. Wizyta
w centrum miasta, gdzie niezwykle widoczne
są wpływy francuskiego protektoratu (18811956) 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 archeologiczne szczyci się imponująca kolekcją
antycznych mozaik, sarkofagów oraz ceramiki
z czasów rzymskich i kartagińskich. Przejazd
do Kartaginy, starożytnego państwa - miasta założonego przez Fenicjan w 814 r. p.n.e.
Początkowo centrum imperium fenickiego,
w II w. p.n.e. stała się ważną prowincją imperium rzymskiego na terenie Afryki Północnej.
Obecnie Kartagina znajduje się w dzielnicy
zamieszkanej przez tunezyjskie elity, tutaj
również mieści się Pałac Prezydencki. Zwiedzanie pozostałości po ogromnym kompleksie

Afryka Północna

Tunezja

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). Zwiedzimy równiez Tophet, gdzie mieściły się świątynie
kartagińskich bóstw. Odkryto tam 20 tys. urn
z prochami dzieci, które najpewniej składano
w ofierze.Następnie przejazd do romantycznego mauretańskiego miasteczka Sidi Bou Said,
w którym dominuje kompozycja bieli oraz błękitu. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Sousse
lub Hammamet. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 4 Po śniadaniu udamy się do Monastiru - miasta pierwszego prezydenta Niepodległej 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 świecie. Zobaczymy Wielki Meczet (wewnątrz!),
którego dach wspiera się na 414 filarach, mauzoleum 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 Kairouanie były kręcone fragmenty filmu „Indiana
Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki”. Na koniec udamy się w kierunku Tozeur, miasta-oazy
na kolację i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
Dla chętnych fakultatywnie możliwość zwiedzania 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 posłużyły
jako plener takich filmów jak „Gwiezdne Wojny”
oraz „Angielski pacjent”. Będziemy podziwiać 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 niesamowite zjawiska miraży. Krótki postój na zdjęcia. Przed wrotami Sahary
odwiedzimy również rezerwat form eolicznych
Fatnassa - jest to miejsce występowania bardzo
ciekawie uformowanych wydm. W Douz, gdzie
możemy podziwiać piaszczysty kawalek Ergu
Wschodniegi możliwa przejażdżka na wielbłądach (fakultatywnie, dodatkowo płatna ok.15
EUR). Następnie pprzejazd w kierunku Matmaty,
kolacja, nocleg w hotelu. (Trasa ok 250 km).
Dzień 6 Po śniadaniu transfer na bajeczną
wyspę Djerba - pełnej pięknych plaż, gajów

oliwnych i palmowych oraz kolorowych targów.
Według legendy właśnie tutaj dotarł Odyseusz
wracając z Troi, a wpływy arabskie i 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. Zwiedzanie zaczniemy od
Guellala, miasteczka słynącego z rzemiosła garncarskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę
w tradycyjne sposób od wieków. W manufakturze ceramiki w Guellala odbędzie się prezentacja
produkcji garnków i innych przedmiotów użytkowych. Odwiedzimy 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 podczas godzinnej przerwy mogą Państwo
arabskim zwyczajem potargować się przed dokonaniem zakupów. Niedaleko portu znajduje się
z XIII w. fort Gazy Mustaphy, pamiętający czasy
tureckiej rzezi dokonanej na Hiszpanach Następnie powrót na ląd i przejazd do regionu Matmata.
Kolacja oraz nocleg. (Trasa ok. 320 km).
Dzień 7 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie 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 pamiątek 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 hotelu i przejazd na lotnisko.
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu
w Tunezji (kontynentalnej) - transfer do wybranego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i lot
do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Większość
zabytków muzułmańskich ogląda się z zewnątrz
- dotyczy to w szczególności meczetów.Należy
pamiętać o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódnice i zakryte ramiona.
Nie dotyczy to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na sprzęt fotograficzny,
video i portfele.
W okresie ramadanu możliwe modyfikacje programu (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 dyspozycji
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gości: w hotelach z reguły znajduje się restauracja
i bar. Wyżywienie: zgodnie z programem - śniadania i obiadokolacje. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Tunezji. Opisy hoteli w dalszej części katalogu
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.

pobytach do 90 dni wiza nie jest wymagana
od obywateli polskich. Obywateli pozostałych
państw mogą obowiązywać odmienne przepisy
paszportowo-wizowe.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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, przewodników
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 zakwaterowaniem Klientów w hotelu. Dodatkowo pragniemy 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 części objazdowej, jak i w części pobytowej.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Każdy podróżny z obywatelstwem polskim musi mieć paszport ważny przynajmniej
3 miesiące od daty wyjazdu z Tunezji. Przy

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
2299
4130
Czerwiec od
2330
4270
Lipiec od
2399
4399
Sierpień od
2399
4430
Wrzesień od
2349
4299
Październik od
2270
4130
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270
Dopłata za pok. 1 os. od
279

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Riadh Palms
****

od 999 zł

Marabout
***

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TUE
CENA OD

2270 zł
77

Afryka Północna
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Tunezja – Wielobarwna mozaika

•

•

W programie: Tunis
legendarne miasto Kartagina
Kairouan - święte miasto islamu
Djerba
Sousse - medyna
Sidi Bou Said - tunezyjskie Santorini
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: wyspie Djerba

•

•

•

8

dni

•

saharyjskie wydmy

•

lub

15

dni

Chott Jerid - wielkie słone jezioro
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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
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 ksarów, gdzie w opuszczonych osiedlach znajdują
się malownicze spichlerze z XV i XVI wieku.
Sławę temu miejscu przyniósł film „Gwiezdne

Sidi Bou Said
Kartagina
Tunis

TUNEZJA
Algieria

Kairouan

Port
el Kantaoui
Sousse
Monastir
El Jem

Ong Jmel

DJERBA

Tozeur
Chott Jerid

Medenine

Douz
Matmata

Tataouine
Libia
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wojny” George’a Lucasa, gdzie samo miasto
użyczyło swojej nazwy pustynnej planecie Tatooine. W tym dniu odwiedzimy również osadę
Chenini. Jest to wioska wtopiona w zbocze pustynnej góry z wykutymi w skale domami oraz
pozostalość po Berberach, którzy niegdyś, przed
napadem arabskich plemion, szukali schronienia w górach. Na zakończenie dnia przejazd do
hotelu na kolację i nocleg. (Trasa ok. 170 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd w kierunku
El Jem. Miasto to wraz ze swoim koloseum jest
perłą wśród tunezyjskich zabytków. Trzecie co
do wielkości koloseum na świecie, jest zarazem
najlepiej zachowanym. Herrington wybrał to
miejsce na plan filmu „Gladiator” nie bez powodu. W tym dniu czeka nas również wizyta
w Monastirze - mieście pierwszego prezydenta

Niepodleglej Tunezji Habiba Bourgiby. Odwiedzimy Mauzoleum tegoż prezydenta jak również
Ribat - czyli klasztor muzułmański. Budynki
wchodzące w skład tego wielkiego kompleksu
sięgają czasów średniowiecza. Znajdują się tu
wieże strażnicze, cele mnichów, magazyny, bramy, dziedzińce, czy sale modlitewne. W zabytku
tym kręcone były liczne filmy między innymi
„Jezus z Nazaretu” czy „Żywot Briana”. Następnie przejazd do Sousse (Susa), trzeciego co
do wielkości 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 wykorzystał 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 francuskimi. 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 chwilę wpólnego czasu na spacer wąskimi
uliczkami targu (suku), będący świetną okazją
do podziwiania wyrobów rzemiosła artystycznego oraz zakupu pamiątek. Następnym punktem programu 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 historycznej 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 wyjątkowo przyjemnym
punktem programu będzie spacer po urokliwym andaluzyjskim miasteczku artystów - Sidi
Bou Said. Biało-niebieska architektura tego
miejsca, zapierający dech w piersiach widok na
port jachtowy i zatokę do zludzenia przypomina
architekturą greckiej Santorini. Kolacja i nocleg
w okolicach Sousse.
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do miejscowości Kairouan. Jest to czwarte święte miasto
islamu na świecie. Zwiedzimy Wielki Meczet,
którego dach wspiera się na 414 filarach. Zobaczymy również mauzoleum Sidi Saheb słynące
z barwnych mozaik i ażurowej sztukaterii oraz
baseny Aghlabidów z IX w., w których dawno
temu gromadzono wodę dla całego miasta.
Następnie skierujemy się w kierunku Tozeur
- miasta - oazy. Miasto urzeka niespotykaną
architekturą, a tutejsze domy zdobione są charakterystycznymi mozaikami. Dla chętnych fakultatywnie możliwość zwiedzania bryczką oazy
pustynnej i zoo w Tozeur. 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-
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lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i lot
do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Większość
zabytków muzułmańskich ogląda się z zewnątrz
- dotyczy to w szczególności meczetów.Należy
pamiętać o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódnice i zakryte ramiona.
Nie dotyczy to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na sprzęt fotograficzny,
video i portfele.
W okresie ramadanu możliwe modyfikacje programu (głównie związane ze zmianami godzin
wstępu do obiektów).

HOTELE

nie przejazd w kierunku Douz przez Chott Jerid
- największe słone jezioro w Afryce, gdzie przy
odrobinie szczęścia będziemy mogli podziwiać
niesamowite zjawiska miraży. Krótki postój na
zdjęcia. Przed wrotami Sahary odwiedzimy również rezerwat form eolicznych Fatnassa - jest to
miejsce występowania bardzo ciekawie uformowanych 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 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”. 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 wycieczki 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 garncarskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tradycyjne sposób od wieków. W manufakturze
ceramiki w Guellala odbędzie się prezentacja

produkcji garnków i innych przedmiotów użytkowych. Odwiedzimy 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 Żydzi z całego świata, aby uczcić radosne, wiosenne święto Lag ba-Omer i wspominać zesłanie manny z nieba i koniec epidemii.
Odwiedzimy również stolicę wyspy Houmt Souk
- jest to tętniące życiem miasto z lokalnym targiem (souk), gdzie podczas godzinnej przerwy
mogą Państwo arabskim zwyczajem potargować się przed dokonaniem zakupów. Niedaleko
portu znajduje się z XIII w. fort Gazy Mustaphy,
pamiętający czasy tureckiej rzezi dokonanej
na Hiszpanach. Kolacja i nocleg w hotelu na
Djerbie. 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 islamu z całego świata, skansen, w którym można
zobaczyć typowe gospodarstwo djerbańskie/
berberyjskie domy, budynki gospodarcze, magazyny, a także poznać zwyczaje dnia codziennego. Atrakcją parku jest niewątpliwie farma
krokodyli nilowych z Madagaskaru.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu
na Djerbie - transfer do wybranego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na

Hotele *** - (7 rozpoczętych dób hotelowych).
Hotele w Tunezji mogą odbiegać standardem
i wyposażeniem od tych w krajach europejskich.
Pokoje: 2 - i 3 - os. z łazienkami. Do dyspozycji
gości: w hotelach z reguły znajduje się restauracja i bar. Wyżywienie: zgodnie z programem 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.

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.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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, przewodników
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 zakwaterowaniem
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 dwukrotnie: zarówno w części objazdowej, jak i w części pobytowej.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Każdy podróżny z obywatelstwem polskim musi mieć paszport ważny przynajmniej

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2599
4770
Maj od
2420
4430
Czerwiec od
2499
4599
Lipiec od
2570
4720
Sierpień od
2570
4699
Wrzesień od
2499
4549
Październik od
2399
4399
Dopłata za pok. 1 os. od
350

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Dar Djerba Zahra
***

od 499 zł

Palm Azur
****+

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TUF
CENA OD

2399 zł
79

Tunezja

Hotele w Tunezji kontynentalnej do imprezy TUE

Kontynent

Marabout – Sousse
Kategoria lokalna:

****

Bardzo atrakcyjna lokalizacja przy plaży w Sousse oraz niedaleko wszelkich rozrywek, dobry serwis hotelowy i bogaty program animacyjny to jedne z głównych plusów hotelu. Gorąco polecamy.
10 TND/tydzień, kaucja ok. 20 TND/tydzień). Duży basen ze słodką
wodą, drugi basen kryty oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo basen
ze zjeżdżalniami w dużym aquaparku (w wyznaczonych godzinach). Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Za dodatkową
opłatą: centrum spa (sauna, masaże), sklep z pamiątkami.

Pokoje
Hotel posiada ponad 400 pokoi urządzonych w stylu mauretańskim. Pokoje 2-osobowe (powierzchnia ok. 20 m2, możliwość
max. 2 dostawek) z klimatyzacją centralnie sterowaną czynną
w wysokim sezonie (lipiec-sierpień), TV-sat (pilot dostępny
za kaucją), telefonem, łazienką z wc i prysznicem lub wanną.
Większość pokoi posiada balkon lub taras, zaś pokoje rodzinne
- 4 osobowe nie posiadają balkonu. Na życzenie hotel zapewnia
bezpłatnie - łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu - śniadania (06:00-10:00),
lunche (12:30-14:00), kolacje (18:00-20:30), ponadto napoje
bezalkoholowe i lokalne alkohole, kawa i herbata w barze w lobby (09:00-24:00), napoje do posiłków (woda, kawa, herbata,
lokalne wino i piwo), a także bar przy basenie i snack bar z przekąskami czynny w wysokim sezonie w godzinach 12:00-17:00.

Położenie
Hotel położony w ogrodzie palmowym, w samym sercu strefy turystycznego Sousse, ok. 2 km od historycznej mediny (możliwy dojazd taksówką, ok 2 EUR). W pobliżu znajdują się liczne bary, restauracje, sklepy. Hotel w odległości ok. 40 km od lotniska w Enfidha
oraz ok. 15 km od lotniska w Monastirze. Uwaga! Cena nie obejmuje
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 2 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.

Program sportowy i animacyjny

Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej, szerokiej
plaży. Parasole i leżaki na plaży - bezpłatne, ręczniki plażowe dostępne po uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości ok.20 TND/dzień
(dla opcji All Inclusive) oraz płatne ok. 2 TND/dzień (dla opcji HB).

Hotel organizuje animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia
i wieczorami. Dla dzieci sala gier i plac zabaw. Koszykówka
i siatkówka plażowa. Dostęp do kortów tenisowych (wymagana
wcześniejsza rezwacja, oświetlenie dodatkowo płatne, sprzęt za
kaucją), tenisa stołowego, bilardu oraz sportów wodnych odpłatnie (szczegółowy cennik dostępny w recepcji).

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja, lobby, kantor, windy, restauracja główna oraz a la carte
(dodatkowo płatna), bar, snack-bar. Sejf przy recepcji płatny (ok.

Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.hotel.marabout.tourism.tn

Plaża

Riadh Palms – Sousse
Kategoria lokalna:

****

Skromny, ale przyjemny hotel 4* ceniony głównie ze względu na fantastyczną lokalizację - blisko piaszczystej, szerokiej plaży oraz wszelkich
rozrywek, jakie oferuje miasto Sousse. Gorąco polecamy!
stauracja główna, bary, fitness i sauna (bezpłatnie), salon piękności (zabiegi dodatkowo płatne), 4 sale konferencyjne, kantor,
miniklub dla dzieci (4 -10 lat), hamaki, leżaki, parasole i materace
przy basenie - bezpłatne (hotel nie dysponuje ręcznikami kąpielowymi). Za dodatkową opłatą kawiarnia mauretańska, night
club, pasaż ze sklepikami.

Pokoje
Hotel oferuje 650 pokoi 2-osobowych (możliwość 2 dostawek),
które posiadają klimatyzację indywidualnie sterowaną (czynna
przez lipiec-sierpień), TV-sat, telefon, mini bar (na życzenie,
dodatkowo płatny 4 TND/dzień), sejf (dodatkowo płatny 1 EUR/
dzień + kaucja zwrotna), balkon. Pokoje z widokiem na morze
dodatkowo płatne.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), obiady (12:30-15:00), kolacje (serwowane w 2 turach:
18:30-19:45 oraz 20:15-21:30) w formie bogatego bufetu. Snack
bar z przekąskami przy basenie (12:30-17:00), napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe w lobby barze (10:00-24:00) i barze
przy basenie (10:00-17:00). Za dodatkową opłatą kafejka mauretańska (kawa, herbata, 18:00-22:00).

Położenie
Przyjemny i zadbany obiekt otoczony rozległym palmowym
ogrodem. Hotel znajduje się w centrum miasta Sousse. Do historycznej mediny można dojść spacerem w ok. 30 min. lub dojechać
lokalną taksówką (ok. 1,5 EUR). Odległość od Portu El Kantaoui to
ok. 9 km, od lotniska w Enfidhi ok. 40 km, a od lotniska w Monastirze ok. 20 km. 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

80

poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Program sportowy i animacyjny

Obiekt zlokalizowany przy pięknej piaszczystej, szerokiej plaży.
Leżaki, parasole i materace na plaży - bezpłatne. Hotel nie dysponuje serwisem ręczników plażowych.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny w ciągu dnia oraz
wieczorem (kabaret, pokazy, dyskoteka) dla dzieci i dorosłych.
Oprócz tego bezpłatnie: tenis stołowy, siatkówka plażowa, gimnastyka, aqua aerobik, a za dodatkową opłatą: bilard i sporty
wodne na plaży. Na terenie hotelu dostępna również dyskoteka
(napoje dodatkowo płatne).

Do dyspozycji gości

Internet

Hotel został całkowicie odnowiony w 2005 r. Recepcja, windy,
duży basen główny, basen kryty z jacuzzi, brodzik dla dzieci, re-

W recepcji i lobby barze internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotelriadhpalms.com

Plaża

Tunezja

Hotele na Djerbie do imprezy TUF

Djerba

Dar Djerba Zahra – Midoun
Kategoria lokalna:

***

Przyjemny, chociaż skromny hotel trzygwiazdkowy zlokalizowany przy przepięknej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy z udogodnieniami
miasta Midoun w zasięgu spaceru. Idealny obiekt dla ludzi lubiących typowe wioski wakacyjne z wieloma atrakcjami za przyzwoitą cenę.
nia bagażu, restauracja główna, bar główny, bar przy basenie
(czynny w okresie wakacyjnym), snack bar, duży zewnętrzny
basen ze słodką wodą oraz drugi mniejszy, brodzik dla dzieci,
leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne, plac zabaw dla dzieci.
Ponadto za dodatkową opłatą: salon spa (sauna, łaźnia turecka/
parowa, masaże), sklep z pamiątkami.

Pokoje
Pokoje standardowe wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzacją/ogrzewaniem (czynna w wysokim sezonie), płaski
telewizor, telefon, łazienkę z wc i prysznicem lub wanną, część
pokoi posiada balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive:posiłki w formie bufetu - śniadania (06:00-10:00),
lunche (12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:00). Przekąski
w snach barze w godzinach 15:00 – 17:00. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w wyznaczonych barach na
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 23:00 (likiery i butelkowane
napoje płatne).

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Trzygwiazdkowy hotel zlokalizowany na malowniczej wyspie
Djerba w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość ok. 5 km od
miejscowości Midoun, gdzie znajdują się sklepy, bary i restauracje,
a także wiele innych atrakcji. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 35
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 2 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.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych.

Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki
i parasole bezpłatne na wydzielonej części hotelowej.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego oraz parterowych i jednopiętrowych bungalowów rozlokowanych na rozległym kompleksie
hotelowych Dar Djerba Complex. Do dyspozycji gości pozostaje
całodobowa recepcja, lobby, punkt wymiany walut, przechowal-

Palm Azur (ex. Sentido Palm Azur) – Midoun
Kategoria lokalna:

Hotel prowadzi wieczorne animacje. Za dodatkową opłatą centrum fitness, bilard, tenis stołowy, kort tenisowy, minigolf. Na
terenie hotelu znajduje się klub nocny.

****

+

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.
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 dodatkowo 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, łazienkę (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

Położenie
Nowoczesny hotel położony na południu wyspy Djerba, w nadmorskiej 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 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 zakwaterowaniem
Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt przy długiej piaszczystej plaży. Leżaki i parasole bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 duże zewnętrzne baseny ze słodką 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-

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, kajaki 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
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Afryka Północna

Maroko

Maroko – Pustynny offroad

•

8

dni

•

W programie: przejazdy samochodami 4x4
nocleg w obozie nomadów
zachód słońca na Saharze
Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

•

•

lub

Ksar Ait Benhaddou

7+7

–› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Hiszpania

MAROKO
Marrakesz

Agadir

Tissint

Zagora
Erg Chigagga

Tafraoute
Algieria
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15

dni

Afryka Północna

Maroko

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

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

ryjskiego miasta położoneego na skrzyżowaniu
szlaków, którymi niegdyś podążały karawany.
Na kolację dania kuchni lokalnej; nocleg w hotelu w Tata. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 4 Po śniadaniu wyruszymy w kierunku Sahary, po dotarciu do miasteczka Foum
Zgouid zostawimy za sobą asfalt i dalej pojedziemy już pustynnymi bezdrożami, dawną trasą rajdu Paryż-Dakar. Na nocleg zatrzymamy się
w namiotach w obozowisku na wydmach Chigagga, a kolację urozmaici muzyka nomadów
na żywo. O zachodzie słońca, fakultatywnie,
zaprosimy Państwa nas przejażdżka na wielbłądach i podziwianie zachodzącego nad Saharą
słońca. (wycieczka dodatkwo płatna u pilota ok.
20 EUR/os.). (Trasa ok. 170 km).
Dzień 5 Po śniadaniu kontynuujemy przejazd trasą Paryż-Dakar, a następnie wjeżdżamy
na najważniejszy szlak karawan - szlak transsaharyjski biegnący w dolinie rzeki Draa. Przez
gaje palmowe i warowne osady dotrzemy do
Zagory, a następnie zwiedzimy wioskę Tamergroute, słynącej wyróbów ceramicznych charakteyrzujących się unikatową zieloną barwą.
W dalszej kolejności udamy się do ufortyfikowanej wioski Tissergate. Następnie przemierzając
gaje palmowe i wulkaniczne stoki Antyatlasu
dotrzemy na nocleg i kolację do Ouarzazate.
(Trasa ok. 280 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejedziemy do 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 przejazd do wspaniałej ka-

zby Telouet - rodu Glawich położonej w sercu
gór Atlasu Wysokiego (przy obfitych opadach
deszczu dojazd do kazby może być utrudniony
lub niemożliwy). Przejazd do Marrakeszu niezwykłą i malowniczą trasą przez góry Atlasu
Wysokiego i przełęcz Tizi-n-Tichka (2260 m
n.p.m.) do Marrakeszu. Wieczorem czas wolny
na magicznym placu Jemma el Fna gdzie będzie
okazja zobaczyć zaklinaczy węży, kuglarzy, treserów małp oraz posmakować którejś z potraw
serwowanych w lokalnych garkuchniach. Nocleg
w hotelu w Marrakeszu. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie Marrakeszu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta
Maroka. W programie słynny ogród Majorelle
należący kiedyś do Yves Saint Laurent’a, spacer
po medynie oraz minaret Kutubija. Zobaczymy
także kameralne Muzeum Dar Tiskwin oraz zlokalizowane w pięknym typowo marokańskim
budynku - Muzeum Dar Si Said. Znajdziemy
także czas na odwiedziny zielarni berberskiej.
Po południu przejazd przez malownicze góry
Atlasu Wysokiego do Agadiru, zakwaterowanie
w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
Dzień 8 Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu
w Agadirze - transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Większość
zabytków muzułmańskich ogląda się z zewnątrz
- dotyczy to w szczególności meczetów. Należy
pamiętać o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódnice i zakryte ramiona.
Nie dotyczy to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na sprzęt fotograficzny,
video i portfele - zdarzają się kradzieże.

HOTELE
Hotele ***/ **** - (6 noclegów). Pokoje: 2-,
3-osobowe z łazienkami i wc. Jedne nocleg
w namiotach 2-3 osobowych (proste łóżka, pościel; na terenie obozu prosta łazienka i toalety).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery
klimatyzowanymi samochodami terenowymi na
terenie Maroka, 6 rozpoczętych dób hotelowych
w hotelach *** lub ****, jeden nocleg w namiotach, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy
na lotnisku, opiekę polskiego pilota podczas
zwiedzania, ubezpieczenie TU Europa (wariant
Standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu, kosztów lokalnych przewodnikóworaz

napiwków (łącznie około 65 EUR/os, płatne
pilotowi jako pakiet), napojów do obiadokolacji
oraz innych wydatków osobistych, a także fakultatywnej przejażdżki na wielbłądach (płatnej na
miejscu ok. 20 EUR).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem
polskim 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.

Pełna oferta wycieczek do Maroka
z przedłużeniem pobytu w Agadirze
dostępna na stronie R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
3570
6549
Maj od
3270
6020
Czerwiec od
3370
6199
Lipiec od
3420
6270
Sierpień od
3420
6270
Wrzesień od
3399
6220
Październik od
3320
6099
Cena za os. dorosłą na dost. już od 3270
Dopłata za pok. 1 os. od
421

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Anezi Tower *
***

od 670 zł

IBEROSTAR Founty Beach
****+

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: MRJ
CENA OD

3270 zł
83

Afryka Północna

Maroko

Maroko – Cesarskie Miasta

• •

8

dni

W programie: rzymskie miasto Volubilis
Rabat - nowoczesność i średniowiecze
tajemnicza medyna w Fezie
Marrakesz z magicznym placem Dżamaa el Fna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

•

•

Meknes - marokański Wersal

Casablanca

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Tour Guide System

który jest wpisany na listę Światowego dziedzictwa UNESCO; życie tam tętni przez całą dobę
(m.in. zaklinacze węży, połykacze ognia, treserzy małp, przenośne garkuchnie). Czas wolny,
a następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 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 imponującą bramą Bab ar-Rouah oraz artystyczną
Hiszpania

Rabat
Casablanka
Al Dżadida
Safi

Essaouira

Volubis
Fez

Meknes

MAROKO
Marrakesz

Agadir

Algieria

84

15

dni

7+7

–› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa

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 przylocie odprawa paszportowa i transfer do hotelu
na kolację i nocleg w Agadirze lub Marrakeszu.
Czas na odpoczynek po podróży.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie Marrakeszu, 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 Ogrody Jardin Secret. Podczas zwiedzania
miasta krótka wizyta w zielarni berberskiej.
Wieczorem udamy się na plac Dżamaa el Fna,

•

lub

dzielnicę Kasba Oudaja. Późnym popołudniem
przyjazd do Fezu, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie Fezu, duchowej i religijnej stolicy Maroka. Zwiedzanie
mediny Fes el-Bali (zabytek UNESCO), prawdziwego labiryntu ponad 9000 krętych uliczek,
gdzie poruszanie się bez miejscowego przewodnika jest niemożliwe, w tym medresy Bou Inania,
meczetu i uniwersytetu El Karaouyine, mauzoleum 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 olbrzymia 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.). Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do Volubilis (zabytek UNESCO), gdzie zwiedzimy ruiny
rzymskiego miasta z I w., łuk triumfalny Karakali, 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

Afryka Północna
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Maroko to kraj jeszcze żywy, prawdziwy i autentyczny. Podróż szlakiem
dawnych stolic to doskonała okazja
aby poznać charakter kraju, jego
monumentalne zabytki i kulturę jego dumnych mieszkańców.
Urzekające krajobrazy atlantyckiego
wybrzeża i gór Atlas zachwycą wrażliwych na piękno natury. Szczerze
zapraszam do przeniesienia się
w krainę marokańskiej baśni.
Sebastian Ząbczyński
Pilot wycieczek Rainbow

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 wewnątrz) z najwyższym na świecie 200 metrowym minaretem i plac Mohameda V, którego zabudowa jest ciekawym przykładem architektury
kolonialnej. Następnie przejazd do Al Dżadidy
- dawnej enklawy portugalskiej. Zwiedzanie historycznego centrum miasta: forteca Mazagan
z Cysterną Portugalską, sąsiadujące ze sobą kościół i wielki meczet, domy kupców żydowskich
i portugalskich oraz arabska medina. Następnie
przejazd na kolację i nocleg do hotelu w okolicach Essaouiry. (Trasa ok. 360 km).
Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie Essaouiry,
nadmorskiego miasteczka słynącego z wyrobów
z drewna tui, oryginalnej architektury i artystycznej atmosfery. Masywne fortyfikacje starego
miasta, wąskie i kręte uliczki, pobielone domy
z niebieskimi drzwiami, miłe kafejki, uroczy port
to prawie bajkowy obrazek. Nocleg i kolacja
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 pobytu w Agadirze lub drugą wycieczkę objazdową
Maroko Magiczne Południe - transfer do wybranego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Większość zabytków muzułmańskich ogląda
się z zewnątrz - dotyczy to w szczególności
meczetów. Należy pamiętać o odpowiednim
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódnice i zakryte ramiona.Nie dotyczy to oczywiście
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na
sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają
się kradzieże.

ŚWIADCZENIA

HOTELE

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

Hotele ***/ **** - (7 rozpoczętych dób hotelowych). 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 lub o drugą wycieczkę objazdową - Maroko Magiczne Południe. Opisy hoteli
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym na wybranej trasie (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,
napiwków dla bagażowych, zestawu słuchawkowego Tour Guide (łączny koszt uczestnictwa
w programie to ok. 125 EUR/os, płatne pilotowi
jako pakiet), a także napojów do kolacji oraz
innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem
polskim musi mieć paszport ważny 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.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2470
4549
Maj od
2270
4199
Czerwiec od
2349
4299
Lipiec od
2399
4399
Sierpień od
2399
4399
Wrzesień od
2370
4349
Październik od
2299
4220
Dopłata za pok. 1 os. od
331

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Agador Caribbean Village
***

od 999 zł

IBEROSTAR Founty Beach
****+

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: MRT
CENA OD

2270 zł
85

Afryka Północna

Maroko

Maroko – Magiczne Południe

•

8

dni

• •

W programie: zachód słońca na Saharze
przejażdżka na wielbłądach
NOWOŚĆ Wytwórnia Filmowa Atlas Studios
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

•

•

•

Taroudant i Ouarzazate

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Tour Guide System

MAROKO
Tinghir

Marrakesz

Erfoud
Ouarzazate

Taroudant
Taliouine

86

15

dni
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–› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa

Agadir

•

lub

Chebbi

Agdz
Zagora

Algieria

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 przylocie odprawa paszportowa i transfer do hotelu
na kolację i nocleg w Agadirze. Czas na odpoczynek po podróży.
Dzień 2 Po śniadaniu udamy się na wzgórze,
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej
kazby; ze szczytu widać przepiękną panoramę
Agadiru. Następnie wyjazd do malowniczego
Taroudant, miasta zwanego ”Małym Marrakeszem”. 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, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 3 Po śniadaniu zwiedzanie kazby
Taourirt należącej niegdyś do potężnego rodu
Glawich. Następnie wyjazd z Ouazrazate w kierunku miejscowości Agdz, od której rozpoczynamy 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 kierunku 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
berberyjskie. Dalej trasa wiedzie przez góry
Jbel Saghro, podczas której zatrzymamy się
aby obejrzeć charakterystyczne dla tego regionu skały i zatopione w nich skamieliny. Po
południu dojeżdżamy do Erfoud, gdzie będziemy zakwaterowani w hotelu. Następnie
dla chętnych wycieczka fakultatywna: zachód
słońca na pustyni: wyjazd spod hotelu samochodami terenowymi na pustynię, aby na skraju ogromnego ergu Chebbi zmienić jeepy na

Afryka Północna

Maroko

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Zapraszam w niezapomnianą podróż
po kraju, który zachwyca pięknem 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 spokojem codziennego życia, uśmiechem
gościnnych mieszkańców, gestem
powitania, podaną szklanką herbaty.
Krystyna Dąbrowska
Pilot wycieczek Rainbow

wielbłady, które zabiorą nas na przejażdżkę po
piaszczystych wydmach. Na koniec (o ile pogoda pozwoli) podziwianie niesamowitego pełnego impresji zjawiska, jakim jest zachód słońca
nad Saharą. Wycieczka dodatkowo płatna ok.
50 EUR/os.. Nocleg i obiadokolacja w Erfoud.
(Trasa ok. 300 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd z Erfoud w kierunku 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 warownej 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
aromatycznej róży, zwanej „rosa damascena”.
Nocleg i kolacja w hotelu w Ouarzazate. (Trasa
ok. 380 km).
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie monumentalnych dekoracji znajdujących się na rozległym 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 Marrakeszu. Wieczorem czas wolny na magicznym
placu Jemma el Fna gdzie bedzie okazja, w tym
tętniącym życiem sercu miasta, zobaczyć zaklinaczy węży, kuglarzy, treserów małp oraz posmakować którejś z potraw serwowanych w lokalnych garkuchniach. Nocleg i kolacja w hotelu
w Marrakeszu. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie Marrakeszu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta Maroka. W programie słynny ogród Majorelle należący 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 zwiedzających podczas nagrywania filmów. Kolejność realizacji punktów programu może ulec
zmianie lub odwróceniu. Większość zabytków
muzułmańskich ogląda się z zewnątrz - dotyczy
to w szczególności meczetów.Należy pamiętać
o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć
długie spódnice i zakryte ramiona.Nie dotyczy
to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają się kradzieże.

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, napiwków dla bagażowych oraz zestawu słuchawkowego Tour Guide (łączny koszt uczestnictwa
w programie to ok. 85 EUR/os., płatne pilotowi
jako pakiet), a także fakultatywnej wycieczki jeepami na pustynię (ok. 50 EUR/os.), napojów do
obiadokolacji oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Każdy podróżny z obywatelstwem
polskim 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.

HOTELE
Hotele ***/ ****(7 noclegów). Pokoje: 2 - 3 - os.
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 katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 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).

Pełna oferta wycieczek do Maroka
z przedłużeniem pobytu w Agadirze
dostępna na stronie R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
2470
4520
Maj od
2249
4130
Czerwiec od
2330
4270
Lipiec od
2399
4399
Sierpień od
2399
4349
Wrzesień od
2420
4470
Październik od
2270
4199
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249
Dopłata za pok. 1 os. od
300

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Anezi Tower
****

od 670 zł

Kenzi Europa
****

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: MRP
CENA OD

2249 zł
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Agadir

Agador Caribbean Village – Agadir
Kategoria lokalna:

***

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.
plac zabaw. Dodatkowo płatne pralnia, lekarz, sklepiki i fryzjer.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 350 pokojami max. 4-osobowymi (dostawka
w formie pojedynczego łóżka lub sofy, w przypadku pokoi rodzinnych, 4-osobowych - możliwe także 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 taras.
Klienci Rainbow kwaterowani są zwykle w części Carribean Village.

Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:00), lunch (12:30-14.30) oraz kolacje (18:3021:30). 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; BRAK nocnych przekąsek (22:00-00:00). Napoje lokalne
alkoholowe oraz bezalkoholowe w wyznaczonych barach w godz.
10:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Duży kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w rozległym i zadbanym ogrodzie. Nieopodal hotelu znajduje się centrum Agadiru, do którego można dostać się pieszo (ok. 10 min. spaceru)
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.

Hotel składa się z 2 części: Carribean Village - usytuowanej
wokół głównego basenu, gdzie odbywają się animacje i spokojniejszej Tamlelt Pueblo - położonej nieco bliżej plaży. Całodobowa recepcja, przechowalnia 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 przy niskich temperaturach),
leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne, ręczniki kąpielowe
za kaucją ok. 10 EUR. Mini klub dla dzieci i nastolatków oraz

Plaża
Ok. 300 m odo piaszczystej plaży (przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.

Zajęcia przy basenie (gimnastyka, aerobik), przedstawienia wieczorne (kabaret, teatr), 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 ok. 60 MAD/godz.), boisk
sportowych (siatkówka, badminton, koszykówka), mini golfa,
tenisa stołowego. Ponadto za dopłatą siłownia, bilard, lekcje
tenisa, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, masaże oraz sporty wodne.

Internet
W lobby i przy basenie internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.groupesahara.com

Anezi Tower – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Znakomity wybór dla osób dysponujących skromniejszym budżetem, ceniących sobie korzystny stosunek ceny do jakości.
Pokoje
Hotel dysponuje 238 pokojami różnego typu. Naszym Klientom
oferujemy zakwaterowanie w wyremontowanych pokojach superior (powierzchnia ok. 34 m2), które posiadają widok na basen
bądź centralny lub boczny widok na morze. W pokojach łazienka
z prysznicem i wc, telefon, centralnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, sejf (dodatkowo płatny 25MAD/dzień). Część pokoi posiada
balkon lub taras. Hotel posiada pokoje łączone wewnętrznymi
drzwiami (dostępność na potwierdzenie).
Łóżeczko dla dziecka (0-2 lat) udostępniane - nieodpłatnie.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do
posiłków dodatkowo płatne) lub za dopłatą formuła all inclusive.
W all inclusive poza śniadaniami (06:00-10:00) oraz kolacjami
(19:00-22:00) w restauracji głównej także późne śniadania
(10:00-11:00), lunche à la carte (12:30-14:30), lekkie przekąski
w barze przy basenie (10:00 - 18:00) oraz napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe do posiłków oraz w hotelowych
barach (10:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Położenie
Nowoczesny i najwyższy w całym kurorcie czterogwiazdkowy
hotel dobrze znany na polskim rynku. Obiekt zlokalizowany
jest ok. 500 m od centrum miasta Agadir z szerokim wyborem barów, sklepów i restauracji oraz wielu innych udogodnień
i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości ok.
30 km od hotelu.

Plaża
Obiekt oddalony o ok. 300 m od szerokiej piaszczystej, publicznej
plaży (przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole na
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plaży - bezpłatnie na wydzielonej części hotelowej(konieczne
pobranie biletu w recepcji).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kantor wymiany walut, przechowalnia bagażu, bankomat i mini-market. Dostępne usługi pralni (za opłatą). Goście mogą korzystać z klimatyzowanej restauracji głównej
Dades (kuchnia międzynarodowa). Do dyspozycji także snack bar
przy basenie oraz elegancki lobby bar. Obiekt posiada 3 baseny,
w tym 1 dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne.
Hotel akceptuje karty kredytowe.

Hotel oferuje bezpłatnie: 1 kort tenisowy, małe boisko do piłki
nożnej, fitness club i tenis stołowy. Za dodatkową opłatą można
korzystać z sauny, hammamu i zabiegów SPA, lekcji tenisa (szczegółowe cenniki dostępne w recepcji) oraz sportów wodnych na
plaży. Wieczorami w głównym barze animacje i programy artystyczne. Dla najmłodszych mini-klub oraz plac zabaw, a sezonowo
również program animacyjny..

Internet
Internet Wi-Fi przy recepcji - bezpłatny, za dodatkową opłatą kącik internetowy w lobby (ok. 20 MAD/godz.).
www.hotelaneziagadir.com

Maroko
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Agadir

IBEROSTAR Founty Beach – Agadir
Kategoria lokalna:

****

+

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.
3 EUR/dzień). Możliwe dodatkowe łóżko w postaci rozkładanej
sofy. W każdym pokoju balkon, klimatyzacja/ogrzewanie sterowane centralnie. Możliwość zamówienia łóżeczka dla dziecka
do 2 lat. W sprzedaży dostępne również przestronniejsze pokoje
rodzinne (ok. 34 m2) oraz junior suite (ok. 40 m2) 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, lokalne i importowane napoje alkoholowe w barze przy basenie (10:0018:00) oraz barze w lobby (09:00-00:00). Uwaga! Niektóre importowane alkohole dostępne są za niewielką dopłatą (zgodnie z kartą).

Program sportowy i animacyjny

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 zewnętrzne 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. 32 m2) wyposażonymi w łazienkę z wc (suszarka do włosów), telefon, mini bar (konsumpcja
dodatkowo płatna), TV-sat i mini sejfy (za dodatkową dopłatą

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 koszykówki, 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

Riu Tikida Palace – Agadir
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel urządzony elegancko i ze smakiem położony na zadbanym terenie tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży, z łagodnym,
piaszczystym zejściem do morza stanowiącej ogromny atut hotelu.
z pamiątkami, butik, kiosk. Za dodatkową opłatą:centrum odnowy biologicznej „Tikida Spa” z łaźnią turecką, sauną, masażem,
zabiegami kosmetycznymi i fryzjerem.

Pokoje
Hotel posiada łącznie 444 pokoi różnego typu. Naszym Klientom
oferujemy zakwaterowanie w pokojach standardowych z łazienką
z bidetem, dwoma łóżkami lub jednym dwuosobowym, z balkonem lub tarasem. We wszystkich pokojach do dyspozycji suszarka
do włosów, telefon, klimatyzacja/ogrzewanie, mini bar, TV-sat,
sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. 1 x w tygodniu możliwość skorzystania z jednej z restauracji a la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja oraz odpowiedni strój). Napoje lokalne i importowane (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz
przekąski dostępne w hotelowych barach i restauracjach przez
całą dobę. UWAGA! W trakcie kolacji obowiązuje formalny strój
(Panowie są zobowiązani do noszenia długich spodni).

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Hotel położony jest przy nadmorskiej promenadzie w popularnej, wypoczynkowej miejscowości Agadir. Do centrum miasta
z szerokim wyborem barów, restauracji i sklepów jest ok. 1,5 km.
Odległość od lotniska wynosi ok. 25 km.

Obiekt składa się z jednego czteropiętrowego budynku otoczonego 10 000 m2 ogrodem. Całodobowa recepcja, lobby, windy,
główna restauracja z tarasem, 2 restauracje a la carte: marokańska „Marrakech”, przy basenie „Il Mare” z włoską kuchnią
(czynna tylko latem) oraz „Krystal” z kuchnią typu fusion, cztery
bary w tym: bar w lobby, lounge bar, bar przy basenie z tarasem,
„Plaza” bar, basen z hydromasażem, podgrzewany kryty basen,
basen dla dzieci, darmowe ręczniki, leżaki i parasole przy basenie,
taras słoneczny, miniklub i plac zabaw dla dzieci, siłownia, sklep

Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez
promenadę). Bezpłatne leżaki i parasole dostępne w prywatnej
części hotelowej.

Program rozrywkowy dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorem:
pokazy, muzyka na żywo (kilka razy w tygodniu) oraz dla dzieci
w wieku od 4 do 12 lat (codziennie). Dodatkowo możliwość skorzystania z siłowni oraz 2 kortów tenisowych dostępnych w Club
Hotel Riu Tikida Dunas (1,2 km). Za dodatkową opłatą: bilard,
piłkarzyki.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu i w pokojach.
www.riu.com
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Afryka Wschodnia

Kenia

Kenia – Powitanie z Afryką

9

dni

•

lub

16

dni

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

• •

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne w Egipcie lub na
Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mom-

basie. Po odprawie paszportowo - wizowej powitanie przez rezydentów na lotnisku i transfer
do wybranego hotelu.
Dzień 2-4 Pobyt w wybranym hotelu na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych.

Somalia

KENIA

Jezioro Wiktorii
Park
Narodowy
Amboseli

Park
Narodowy
Tsavo West
Tanzania
Mombasa
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Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) wykwaterowanie z hotelu
i przejazd minibusem do Parku Narodowego
Tsavo West (ok. 250 km - ok. 5 godz. z Mombasy Północnej i ok. 7 godz. z Mombasy Południowej i Malindi). Pierwsze safari rozpoczniemy
już po przekroczeniu bramy parku. Jego teren
pokrywa busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje setki dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły,
antylopy gnu i żyrafy, a nawet lamparty i nosorożce. Lunch, a następnie popołudniowe safari
i obserwacja zwierząt w jednym z największych
Parków Narodowych Afryki, gdzie spotkać
można przeogromne stada migrujących ptaków, a także tzw. czerwone słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w lodgy
w Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 6 Po wczesnym śniadaniu transfer minibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok. 250
km - ok. 6 godz.). Po drodze na safari zobaczymy

malownicze Źródła Mzima - dwa oczka wodne
połączone ze sobą kaskadami, z rezydującymi
tu na stałe hipopotamami i krokodylami, a także
ogromny zastygły wylew czarnej lawy - Shetani.
Z Parku Amboseli rozciąga się przepiękny widok
na majestatyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro.
Sam szczyt można zobaczyć najczęściej tylko
wcześnie rano i przed zachodem słońca, przez
pozostałą część dnia jest on zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następnie safari w parku,
znanym przede wszystkim jako „kraina słoni”,
ale często można tu spotkać także inne zwierzęta
m.in.: lwy, hieny, gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok.
25 USD/os.), w programie zwiedzanie domków
pasterzy, masajskie tańce i zwyczaje, możliwość
zakupu rękodzieła Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu poranne
safari w Parku Narodowym Amboseli, a na-

Afryka Wschodnia

Kenia

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

stępnie wyjazd w kierunku Mombasy (Trasa ok.
475 km). W godzinach wieczornych przyjazd do
Mombasy, a następnie zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu *** w Mombasie (Hotel
Reef/Mombasa Beach lub podobny
skromny hotel). W tym dniu
lunch płatny dodatkowo.
Dzień 8 Po śniadaniu
wykwaterowanie z pokoi:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu
- transfer do wybranego
hotelu na wybrzeżu Oceanu
Indyjskiego.
• Klienci powracający do Polski
- czas wolny, możliwość korzystania
z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu (w
cenie śniadanie, pozostałe świadczenia płatne
dodatkowo). Po południu transfer na lotnisko
w Mombasie i wylot samolotem czarterowym
do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 1350 km.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Mombasa - 4 rozpoczęte doby hotelowe -wybrany z oferty „Wypoczynek w Kenii”. 1 (ostatnia)
doba hotelowa w hotelu *** Mombasa Beach lub
podobnym skromnym hotelu. Możliwość dopłaty
do ostatniej doby po safari w innym hotelu.
Safari - Lodge kategorii *** - 2 rozpoczęte doby
hotelowe - wygodne, często budowane w lokalnym stylu. Położone bezpośrednio na terenach
parków narodowych lub w ich pobliżu, bardzo
często z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza
wieczorami gromadzą się zwierzęta. Możliwe
lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone
pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, basen
i sklepik z pamiątkami. Wyżywienie: śniadania,
lunch i obiadokolacje najczęściej w formie bufetu,
choć w niektórych lodgach czasami posiłki podawane są do stolika.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi.
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty

lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób
hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób
hotelowych) w hotelach i lodgach ***, przejazdy
minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko
(transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak
w programie i opisach hoteli,
opiekę polskiego rezydenta
w Mombasie, opiekę polskiego pilota podczas safari
(1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy busami)
oraz miejscowego kierowcy
- specjalisty podczas safari (1
osoba na busa, j. angielski), program turystyczny j.w., ubezpieczenie
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
165 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów,
koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok. 25 USD/
os.). Opisy pozostałych wycieczek, dostępne
w zależności od wybranego hotelu, w sekcji
„Wypoczynekm Kenia”.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 10.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty powrotu z Kenii oraz wiza. Od 01.01.2021
zmianie uległ sposób wizowania w Kenii. Przed
wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania
wizy tylko online na stronie: www.evisa.go.ke .
Osoby, które nie zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną
wpuszczone na pokład samolotu w Warszawie.
O szczegółową instrukcję wizowania prosimy
pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że
podróżują z opiekunami prawnymi.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę (pojemność ok. 60 litrów) a nie
sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość
przepakowania bagaży i pozostawienia części
bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione
bagaże są odbierane przez Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do hoteli pobytowych

przez rezydentów (należy to zgłosić pilotowi
w czasie safari). Sugerujemy zabranie ze sobą
chust, które będą chroniły twarz przed kurzem
i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. Jeśli chodzi
o ubiór, to temperatura w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu dnia
gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie ze sobą
odpowiednich ubrań, które również stanowić
będą dodatkową ochronę przed insektami.
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym,
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone)
oraz repelentów na komary. Na terenach parków
telefony komórkowe często nie mają zasięgu.
Powitanie z Afryką to pierwszy krok
do zakochania się w Czarnym lądzie.
Będziemy razem szukać nosorożca
i lamparta w Tsavo West. Zobaczymy
stada słoni i zrobimy fotkę z Kilimandżaro w Amboseli. Zapraszam
do Kenii.
Borys Litwiniec
Pilot wycieczek Rainbow

W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle
drogi) jednak często zdarzają się także awarie
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko
dolary wydane po 2006 r.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
4599
8449
Czerwiec od
4649
8599
Lipiec od
5149
9099
Sierpień od
6020
10570
Wrzesień od
4970
9020
Październik od
4799
8770
Cena za os. dorosłą na dost. już od 4449
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
3870
Dopłata za pok. 1 os. od
950
Dopłata do All Inclusive od
1430
Dopłata do trzech posiłków od
300

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Sandies Tropical Village
****

od 1699 zł

Baobab Beach Resort
and Spa ****

od 1920 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KSS
CENA OD

4599 zł
91
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Kenijskie Trio

9

dni

• •

lub

16

dni

•

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

•

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu).
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie.
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny skromny hotel).
Późna kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów)przejazd minibusem do
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km ok. 5 godz. z Mombasy Północnej i ok. 7 godz.
z Mombasy Południowej i Malindi). Pierwsze safari rozpoczniemy już po przekroczeniu bramy
parku. Jego teren pokrywa busz i gaje akacjowe,
które zamieszkuje tysiące dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, a nawet

lamparty. Lunch, a następnie popołudniowe
safari i obserwacja zwierząt w jednym z największych Parków Narodowych w Kenii, gdzie
spotkać można przeogromne stada migrujących
ptaków, a także tzw. czerwone słonie z Tsavo.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 3 Po wczesnym śniadaniu przejazd
minibusem do Parku Narodowego Amboseli
(ok. 250 km - ok. 6 godz.). Po drodze na safari,
zobaczymy malownicze Źródła Mzima - dwa
oczka wodne połączone ze sobą kaskadami,
z rezydującymi tu na stałe hipopotamami
i krokodylami, a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy - Shetani. Z Parku Amboseli
rozciąga się przepiękny widok na majestatyczny
“dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można
zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed
zachodem słońca, przez pozostałą część dnia
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Lunch,

Somalia

KENIA

Jezioro
Wiktorii

P.N.
Tsavo East
P.N.
Amboseli

Tanzania

P.N.
Tsavo West
Mombasa
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a następnie safari w parku, znanym przede
wszystkim jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy,
hieny, gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Dla
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domów pasterzy,
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu
rękodzieła Masajów. Obiadokolacja i nocleg
w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po śniadaniu transfer do Parku
Narodowego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 5,5
godz.). Po drodze poranne safari, a następnie
przyjazd do lodgy na lunch. Czas wolny, a popołudniu rozpoczniemy safari w jednym z największych Parków Narodowych Afryki: ponad
14 tys. km2 sawanny i niesamowitych lasów
akacjowych, ponadto setki dzikich zwierząt:
słonie, lwy, bawoły, antylopy kudu i żyrafy.
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Tsavo
East. (Trasa ok. 375 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu, safari
w parku Tsavo East, a następnie wyjazd w kierunku Mombasy (lunch płatny dodatkowo).
(Trasa ok. 370 km). W godzinach popołudniowych przyjazd do wybranego hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6-7 Pobyt w wybranym hotelu na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
- Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-

tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
- Klienci powracający do Polski - czas wolny,
a następnie transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 1600 km.

HOTELE
Mombasa- 4 rozpoczęte doby hotelowe, zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty „Wypoczynek w Kenii”.
Safari - 3 rozpoczęte doby hotelowe w tzw. lodge
- wygodne, często budowane w lokalnym stylu
hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na
terenach parków narodowych lub w ich pobliżu,
bardzo często z możliwością obserwacji zwierząt
z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często
budowane są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza
wieczorami gromadzą się zwierzęta. Możliwe
lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone
pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. Wyżywienie: śniadania,
lunche i obiadokolacje najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych lodgach czasami posiłki
podawane są do stolika. Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, basen
i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach
prąd dostępny jest tylko w określonych godzinach. Przy płatności kartą w lodgach doliczane
jest 5% do wartości rachunku.
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ZWIEDZANIE
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Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych
dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi.
Opisy hoteli w dalszej części katalogu. Więcej
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko - hotel lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie,
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na busa, j. angielski), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW,
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
230 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów;
koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok.
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 10.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty powrotu z Kenii oraz wiza. Od 01.01.2021
zmianie uległ sposób wizowania w Kenii. Przed
wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania
wizy tylko online na stronie: www.evisa.go.ke .
Osoby, które nie zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną
wpuszczone na pokład samolotu w Warszawie.
O szczegółową instrukcję wizowania prosimy
pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez

Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia
jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie
ze sobą odpowiednich ubrań, które również stanowić będą dodatkową ochronę przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie używać perfum
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym,
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie
lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone)
oraz repelentów na komary. Na terenach parków
telefony komórkowe często nie mają zasięgu.
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle
drogi) jednak często zdarzają się także awarie
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko
dolary wydane po 2006 r.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
4730
8749
Czerwiec od
4899
8949
Lipiec od
5349
9449
Sierpień od
5699
10199
Wrzesień od
5149
9270
Październik od
4999
9020
Cena za os. dorosłą na dost. już od 4670
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
4230
Dopłata za pok. 1 os. od
750
Dopłata do 3 posiłków od
240

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Neptune Village Beach
Resort & SPA ****

od 1420 zł

Sandies Tropical Village
****

od 1699 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KST
CENA OD

4730 zł
93
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Kenia Classic

9

dni

•

lub

16

dni

•

W programie: symbole afrykańskiej sawanny – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro rezerwat Masai Mara
Jezioro Nakuru – z wizytą u flamingów i nosorożca białego stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen plaże nad Oceanem Indyjskim
przelot Nairobi-Mombasa w cenie impreza dostępna także w wersji de luxe pod kodem KKX
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

••

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Uganda
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Narodowy
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Park Narodowy
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KENIA

Nairobi

P.N.
Amboseli
Tanzania
Mombasa
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Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie przez rezydentów na lotnisku
i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny
skromny hotel). Późna kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) przejazd mikrobusem do
Parku Narodowego Amboseli (ok. 440 km - od
ok. 7-8 godz., w porze deszczowej do ok. 10
godz.), z którego rozciąga się piękny widok na
majestatyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro.
Sam szczyt można zobaczyć najczęściej tylko
wcześnie rano i przed zachodem słońca, przez
pozostałą cześć dnia jest on zwykle przysłonięty
chmurami. Lunch, a następnie safari w parku,
znanym przede wszystkim jako „kraina słoni”,
ale często można tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, antylopy, bawoły
i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Amboseli. (Trasa ok. 495 km).
Dzień 3 Wcześnie rano safari w parku
Amboseli. Powrót na śniadanie i czas wolny.
Po południu kolejne safari oraz dla chętnych
wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.),
w programie zwiedzanie domków pasterzy,
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu
rękodzieła Masajów (możliwe jedno długie safari w zależności od położenia lodgy). Lunch,
obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli.
(Trasa ok. 120 km).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) przejazd do Parku Narodowego Lake Nakuru (ok. 300 km - ok. 6 godz.),
położonego w ogromnej geologicznej niecce
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który
ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bliskim
Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do Mozambiku, a jego dno położone jest miejscami poniżej
poziomu morza. Po południu zwiedzanie parku
zamieszkałego m.in. przez: nosorożce białe, żyrafy Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i pelikany. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Lake Nakuru. (Trasa ok. 450 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu przejazd
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara,
najsłynniejszego rezerwatu dzikich zwierząt
w Afryce, który wraz z przyległym Serengeti (w
Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na
świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli,
zebr, słoni, żyraf oraz polującymi na nie drapieżnikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny
czy szakale. Po drodze możliwość odbycia rejsu
łodziami po jeziorze Naivasha, słynącego z przepięknych krajobrazów, gdzie podziwiać można
stada hipopotamów (koszt. ok 25 USD/os.).
Przyjazd do lodgy i lunch. Popołudniowe safari
w parku. Wieczorem obiadokolacja i nocleg
w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
Dzień 6 Wcześnie rano safari w Masai Mara.
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i czas
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wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie.
Możliwe jedno długie safari (w zależności od
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch
możliwy w formie pakietów, po południu czas
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km). W tym
dniu dla chętnych (koszt ok. 450 USD/os.) możliwość odbycia porannego lotu balonem nad
Masai Marą (o świcie) a następnie ekskluzywne śniadanie na sawannie w otoczeniu dzikiej
przyrody i pięknych krajobrazów rezerwatu! Po
drodze (przed i po locie balonem) możliwość
obserwowania dzikich zwierząt z samochodu.
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu transfer
do Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.) na lunch.
Następnie przejazd przez dzielnicę okazałych
rezydencji Nairobi do Muzeum Karen Blixen domu, w którym mieszkała pisarka, znanego
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum
zobaczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty z filmu „Pożegnanie z Afryką”. (Trasa
ok. 335 km). Transfer na lotnisko, przelot do
Mombasy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu ***
w Mombasie (Hotel Reef lub podobny skromny hotel).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
• Klienci powracający do Polski - czas wolny,
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu. Następnie transfer na lotnisko
i wylot do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 2600 km.

HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu *** (Hotel Reef lub podobny skromny
hotel). Wygodny hotel położony przy plaży.
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki)
z łazienką, klimatyzacją, balkonem/tarasem.
Do dyspozycji gości: restauracja, bar i basen.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na terenach parków narodowych lub w ich
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwacji
zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są przy wodopojach, gdzie
zwłaszcza wieczorami gromadzą się zwierzęta.
Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie
wyposażone pokoje z łazienkami (bez klima-

tyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki.
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są
do stolika (możliwe śniadania i/
lub lunche w postaci pakietów
podróżnych). Do dyspozycji
gości: recepcja, restauracja,
bar oraz często ogród, basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach
prąd i ciepła woda dostępna jest tylko w określonych
godzinach. Przy płatności
kartą w lodgach doliczane jest
5% do wartości rachunku. W Masai Mara
i Amboseli możliwe 2 osobne safari, lub 1 długie
(w zależności od lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi. Opisy hoteli w dalszej części katalogu.
Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym
R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, przelot
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 20
kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub 14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach i lodgach
***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak w programie
i opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta
w Mombasie, opiekę polskiego pilota podczas
safari (1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy
busami) oraz miejscowego kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na busa, j. angielski),
program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 410
USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pakiet nie
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów,
koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok.
25 USD/os.), lot balonem w Masai Mara (ok.
450 USD/os.), rejs po jeziorze Naivasha (ok.
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 10.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy
od daty powrotu z Kenii oraz wiza.
Od 01.01.2021 zmianie uległ
sposób wizowania w Kenii.
Przed wylotem do Kenii
istnieje obowiązek uzyskania wizy tylko online na
stronie: www.evisa.go.ke .
Osoby, które nie zawizują
się drogą elektroniczną i nie
otrzymają dokumentu, nie
zostaną wpuszczone na pokład
samolotu w Warszawie.
O szczegółową instrukcję wizowania prosimy
pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu
dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno,
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które
Chcąc poznać Kenię w różnych barwach, od wybrzeża przez sawannę,
aż do najbogatszych dzielnic Nairobi,
warto wybrać się na program Kenia
Classic.
Jest to również niepowtarzalna
szansa, by na własne oczy zobaczyć
słynną Wielką Piątkę, odpocząć
wśród zieleni sawanny i cieszyć się
promieniami afrykańskiego słońca.
To tutaj można odczuć Kenię wszystkimi zmysłami.
Marta Kulikowska
Pilot wycieczek Rainbow

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

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

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
5299
9699
Czerwiec od
5420
9899
Lipiec od
6170
10730
Sierpień od
6049
10699
Wrzesień od
5699
10370
Październik od
5170
9470
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5170
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4599
Dopłata za pok. 1 os. od
450

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Jacaranda Indian Ocean
Beach Resort ****

od 1320 zł

Neptune Village Beach
Resort & SPA ****

od 1420 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KKO
CENA OD

5170 zł
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Kenia – Hakuna Matata

16

dni

•

••

W programie: symbole afrykańskiej sawanny - słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy
Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro
rezerwat Masai
Jeziora w regionie Wielkiego Rowu Afrykańskiego
stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen i karmienie żyraf
plaże nad Oceanem
Mara
przelot Nairobi - Mombasa w cenie
Indyjskim

••

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek

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

i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Tsavo East. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu transfer
minibusem do Parku Narodowego Amboseli
(ok. 335 km - ok. 5,5 godz.), z którego rozciąga się piękny widok na majestatyczny “dach
Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed
zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Przyjazd
do lodgy na lunch i krótki odpoczynek po podróży. Wyjazd na popołudniowe wypatrywanie
zwierząt w parku, znanym przede wszystkim
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, antylopy, bawoły, żyrafy i mnóstwo ptaków różnego
gatunku. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Amboseli. (Trasa ok. 360 km).
Dzień 5 Wcześnie rano safari w parku Amboseli. Powrót na śniadanie i czas wolny. Po
południu kolejne safari (możliwe jedno długie
safari w zależności od położenia lodgy) oraz dla
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domków pasterzy,
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu

Uganda
P.N.
Lake Nakuru
Jezioro
Wiktorii

KENIA
Jezioro
Elementaita
Jezioro Naivasha
Nairobi

P.N.
Masai Mara

P.N.
Tsavo East
P.N.
Amboseli

Tanzania
Mombasa
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rękodzieła Masajów. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 120 km).
Dzień 6 Po wczesnym śniadaniu transfer minibusem do Nairobi (ok. 220 km - ok. 4 godz.).
Przejazd obwodnicą Nairobi, która prowadzi
wzdłuż granicy Parku Narodowego Nairobi. Po
drodze mijamy jeden z największych slamsów
na świecie „Kibera”, który stanowi niezwykły
kontrast do pobliskiej najbogatszej dzielnicy
miasta i okazałych rezydencji Karen, do której
jedziemy by zobaczyć muzeum Karen Blixen domu, w którym mieszkała pisarka, znanego
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zobaczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty
z filmu. Lunch w postaci pakietów. Następnie
przejazd do Lake Naivasha (ok. 160 km - ok.
3 godz.). Obiadokolacja i nocleg w lodgy nad
jeziorem Naivasha. (Trasa ok. 430 km).
Dzień 7 Po śniadaniu dla chętnych rejs łódkami po jeziorze Naivasha - możliwość obserwacji hipopotamów, niezliczonej ilości ptactwa
wodnego, jest to również miejsce, gdzie kręcone
były sceny z filmu „Pożegnanie z Afryką” (czas
rejsu ok. 1 godz., koszt ok. 25 USD/os.). Następnie przejazd do lodgy w ok. Jeziora Elementaita

(kolejnego jeziora tworzącego system wodny
w regionie Wielkiego Rowu Afrykańskiego),
czas wolny. Następnie przejazd do Parku Narodowego Lake Nakuru (ok. 90 km - ok. 2 godz.),
położonego w ogromnej geologicznej niecce
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który
ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bliskim
Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do Mozambiku. Po drodze safari podczas którego mamy
szanse zobaczyć m.in.: nosorożce białe, żyrafy
Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i antylopy
Koba. Lunch, kolacja i nocleg w lodgy w ok.
Jeziora Elementaita (Trasa ok. 135 km).
Dzień 8 Po wczesnym śniadaniu przejazd
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara,
najsłynniejszego rezerwatu dzikich zwierząt
w Afryce, który wraz z przyległym Serengeti (w
Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na
świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli,
zebr, słoni, żyraf oraz polującymi na nie drapieżnikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny
czy szakale. Wczesnym popołudniem przyjazd
do lodgy i lunch. Popołudniowe safari w parku.
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Wieczorem obiadokolacja i nocleg w lodgy
w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
Dzień 9 Wcześnie rano safari w Masai Mara.
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch
i czas wolny. Po południu kolejne
safari w rezerwacie. Możliwe
jedno długie safari (w zależności od położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu,
lunch możliwy w formie
pakietów, po południu czas
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Masai Mara. (Trasa ok. 70 km).
Dzień 10 Po wczesnym śniadaniu
transfer do Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.).
Lunch w Nairobi (w postaci pakietów), wizyta
w Centrum Edukacji Przyrodniczej Langata zajmującego się ochroną rzadkich gatunków
zwierząt, którego główną atrakcją jest możliwość karmienia żyraf Rotschilda. Transfer
na lotnisko, przelot do Mombasy, a następnie
transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego. (Trasa ok. 335 km).
Dzień 11-14 Pobyt w wybranym hotelu na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny
na wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne.
Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych
np. Mombasa City Tour (koszt ok. 45 USD/os.).
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi i czas wolny, możliwość korzystania
z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu. Po południu transfer na lotnisko w Mombasie i wylot
samolotem czarterowym do Polski.
Dzień 16 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 2145 km.

HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu *** (Bamburi Beach lub podobny hotel).
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje:
2-osobowe (możliwość dostawki) z łazienką,
klimatyzacją, balkonem/tarasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar i basen. Wyżywienie:
śniadanie, lunch i kolacja, napoje do posiłków
dodatkowo płatne.
Safari - 7 rozpoczętych dób hotelowych w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na terenach parków narodowych lub w ich
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwacji
zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są przy wodopojach, gdzie
zwłaszcza wieczorami gromadzą się zwierzęta.

Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji,
TV i telefonu), możliwość dostawki. Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć
w niektórych lodgach czasami posiłki podawane są do
stolika (możliwe śniadania
i/lub lunche w postaci
pakietów podróżnych). Do
dyspozycji gości: recepcja,
restauracja, bar oraz często
ogród, basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach
prąd i ciepła woda dostępna jest tylko
w określonych godzinach. Przy płatności kartą
w lodgach doliczane jest 5% do wartości rachunku. W Masai Mara możliwe 2 osobne safari, lub
1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Mombasa - 5 rozpoczętych dób hotelowych,
zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty
„Kenia - Wczasy w Mombasie”. Opisy hoteli
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, przelot
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu
15 kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe
bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak
w programie i opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, opiekę polskiego
pilota podczas safari (1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz miejscowego
kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba
na busa, j. angielski), program turystyczny j.w.,
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
500 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pakiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych
i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków osobistych, wycieczek lokalnych, wizy
kenijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych
przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok.
25 USD/os.), rejs po jeziorze Naivasha (ok.
40 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 10.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty powrotu z Kenii oraz wiza. Od 01.01.2021
zmianie uległ sposób wizowania w Kenii. Przed
wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania
wizy tylko online na stronie: www.evisa.go.ke .
Osoby, które nie zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną
wpuszczone na pokład samolotu w Warszawie.
O szczegółową instrukcję wizowania prosimy
pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia
jest zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie
ze sobą odpowiednich ubrań, które również stanowić będą dodatkową ochronę przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie używać perfum
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym,
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie
lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone)
oraz repelentów na komary. Na terenach parków

telefony komórkowe często nie mają zasięgu.
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle
drogi) jednak często zdarzają się także awarie
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko
dolary wydane po 2006 r.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
6620
12070
Czerwiec od
6949
12620
Lipiec od
7470
13070
Sierpień od
7549
13199
Wrzesień od
6949
12620
Październik od
6849
12449
Cena za os. dorosłą na dost. już od 6599
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
6399
Dopłata za pok. 1 os. od
721

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Jacaranda Indian Ocean
Beach Resort ****

od 949 zł

Neptune Paradise Beach
Resort & SPA ****

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KKD
CENA OD

6620 zł
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Kenia

Hotele w Kenii do imprez KSS, KST, KKO, KKD

Mombasa i Malindi

Papillon Lagoon Reef – Diani
Kategoria lokalna:

***

+

+

Przyjemny hotel, którego głównym atutem jest położenie przy pięknej, szerokiej plaży Diani z drobnym, białym piaskiem. Goście szczególnie
cenią hotel za bardzo dobrą kuchnię, piękny ogród oraz atmosferę, która sprzyja relaksowi. Polecamy zarówno parom jak i rodzinom
z dziećmi ze względu na przestronne pokoje oraz bogate animacje. Bardzo dobra oferta w atrakcyjnej cenie.
Pokoje
Hotel dysponuje 150 pokojami o różnym standardzie, urządzonymi w typowym afrykańskim stylu. Pokoje standardowe typu Garden dla maksymalnie 3 os. dorosłych, wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, klimatyzację (od
17:00 do 09:00), wiatrak, moskitierę (na zapytanie w recepcji),
telefon, płatny sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Pokoje
z bezpośrednim widokiem na plażę, dla max. 2 os. dorosłych i 1
dziecka (do 3 lat), dodatkowo posiadają mini lodówkę, TV Sat.,
zastaw do parzenia kawy i herbaty. Pokoje rodzinne ok. 39 m2,
jednopomieszczeniowe, dla max. 4 os. dorosłych, wyposażone
są jak pokoje Garden, posiadają 2 łazienki.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego
bufetu. Podwieczorek w godz. 16:00-17:00. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach otwarcia barów
(10:00-24:00). Raz w tygodniu dania z grilla z muzyką na żywo.
Za dodatkową opłatą: dania z karty oraz importowane napoje
alkoholowe.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

palm na terenie ogrodu przy plaży.

Hotel położony jest na południowym wybrzeżu Mombasy, otoczony zadbanym ogrodem z pięknymi palmami i zjawiskowymi,
wiekowymi baobabami, z których największy ma ponad 500 lat.
Hotel zbudowany jest w lokalnym stylu swahili, składa się z kilku
dwupiętrowych budynków rozmieszczonych na terenie ogrodu
i przy plaży. Do lotniska w Mombasie ok. 47 km.

Do dyspozycji gości

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej, białej plaży Diani,
uznawanej za najpiękniejszą w okolicy. Bezpłatne leżaki wśród

Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna Baobab ze
stolikami wewnątrz i na tarasie (dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej) oraz restauracja Bistro przy basenie serwująca śniadania, lunche, dania z grilla i przekąski. 2 bary: przy basenie (10:0018:00) i przy plaży (18:00-24:00). Goście mogą korzystać z basenu
zewnętrznego oraz brodzika dla dzieci, otoczonym tarasem słonecznym z bezpłatnymi ręcznikami i leżakami. Ponadto: kantor,
sklep z pamiątkami, fryzjer, salon piękności (płatne dodatkowo).

Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny: zajęcia
sportowe, siatkówka plażowa, fitness, zumba, badminton, gry
i zabawy w wodzie. 2 korty tenisowe o twardej nawierzchni (brak
oświetlenia, sprzęt w cenie), dyskoteka 6 razy w tyg. Ponadto:
plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, rzutki i bilard. Za dodatkową
opłatą: siłownia ok. 4 EUR/dzień, sporty wodne, nurkowanie, rejsy
łodzią ze szklanym dnem, łowienie ryb.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i sali telewizyjnej.
www.rexresorts.com

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort – Diani Beach
Kategoria lokalna:

****

Stylowy hotel położony tuż przy słynącej ze swojego piękna plaży Diani. Zaletą hotelu są klimatycznie urządzone pokoje oraz dobre
jedzenie. Hotel polecamy głównie osobom pragnącym wypoczywać w atmosferze relaksu i spokoju, ciesząc się pięknymi widokami.
Płatne dodatkowo: mini kantor w recepcji, sala konferencyjna,
sklep z pamiątkami, mini SPA.

Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi położonych w dwupoziomowych bungalowach, w których mieści się od 2 do 5 pokoi, każdy z oddzielnym
wejściem. Eleganckie pokoje standardowe (typu Club) urządzone
w afrykańskim stylu, o pow. ok. 30 m2, dla max 3 os. dorosłych,
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, TV Sat.,
telefon, sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Za dopłatą
pokoje z częściowym widokiem na ocean. Pokoje z widokiem na
ocean na potwierdzenie.

Wyżywienie

Położenie
Ten stylowy hotel, zbudowany w oryginalnym stylu swahili, położony jest tuż przy urokliwej plaży Diani, w cichym i spokojnym
otoczeniu palm i baobabów. Hotel składa się z kilkunastu 1- piętrowych budynków otoczonych zadbanym, tropikalnym ogrodem. Do centrum niewielkiej miejscowości Ukunda ok. 4 km, do
centrum Mombasy ok. 45 km. Do lotniska w Mombasie ok. 55 km.

Plaża
Hotel położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Kenii – Diani Beach. Szeroka, z drobnym, białym piaskiem oraz łagodnym
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zejściem do oceanu, otoczona jest palmami dając wytchnienie
w upalne, słoneczne dni. Leżaki, parasole i ręczniki przy hotelowej
części plaży dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna i a’la carte serwująca owoce morza i ryby położona przy basenie (płatna
dodatkowo), bar główny Sultans Lounge, Dhow Bar przy plaży
(10:00-18:00) oraz bar przy basenie. Ponadto: basen główny
oraz 3 mniejsze baseny na terenie ogrodu (oczka wodne), leżaki,
parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie.

Śniadania w formie bufetu (06:30-10:00) i obiadokolacje (19:3022:00) serwowanae do stolika (do wyboru z 5 daniowego menu)
lub w formie bufetu (w zależności od obłożenia hotelu). W godzinach 16:00-17:00 herbata i przekąski w cenie. Za dopłatą opcja:
Full Board (dodatkowo lunche w formie bufetu lub serwowane
do stolika w zależności od obłożenia hotelu, w godzinach 12:3014:30) lub All Inclusive Light (dodatkowo lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe podczas posiłków: parzona kawa i herbata,
koktajle, piwo, wino, mocne alkohole).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje codzienne animacje w wersji soft. Ponadto: 2 oświetlone korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, plażowa piłka
nożna, bilard, tenis stołowy. Do centrum sportów wodnych ok.
5 km (katamaran, windsurfing, kajaki - za dodatkową opłatą).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, restauracji i w pokojach.
www.jacarandahotels.com

Kenia

Hotele w Kenii do imprez KSS, KST, KKO, KKD

Mombasa i Malindi

Neptune Village Beach Resort & SPA – Galu
Kategoria lokalna:

****

Przyjemny hotel o wesołej, wakacyjnej atmosferze, wybudowany w tradycyjnym afrykańskim stylu, położony przy jednej z najpiękniejszych
plaż na południowym wybrzeżu. Polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na bogate animacje oraz osobom nastawionym na aktywny
wypoczynek. Hotel bardzo lubiany przez naszych Gości.
się między hotelem Neptune Paradise oraz Neptune Village Beach
Resort & SPA (animacje) i korzystać z barów oraz restuaracji.

Pokoje
Hotel posiada 165 pokoi superior o pow. ok. 27 m² dla max. 3 os.
dorosłych, położonych w tradycyjnych 1-piętrowych domkach
makuti (4 pokoje w jednym budynku). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną
klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, serwis do przygotowywania
kawy i herbaty, moskitierę (na zapytanie w recepcji), balkon lub
taras. Na zapytanie i w miarę dostępności możliwość wstawienia
mini lodówki. Za dopłatą dostępne pokoje: superior ocean front
w pierwszym rzędzie od strony basenu z częściowym widokiem
na ocean. Pokoje 4-osobowe na potwierdzenie.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) oraz
obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Do posiłków podawane są: soki, kawa, herbata, lokalne piwo
oraz wino. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w barach (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Hotel otoczony przepięknym i dobrze utrzymanym tropikalnym
ogrodem, zbudowany w oryginalnym, afrykańskim stylu swahili.
Zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy, ok. 40 km
do centrum miasta i ok. 45 km od lotniska.

Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna, a’la carte włoska i a’la carte
hinduska (bezpłatne - wymagana rezerwacja) oraz a’la carte serwującą owoce morza w porze kolacji (wymagana rezerwacja, płatna dodatkowo), kawiarnia przy basenie serwująca ciepłe napoje
i przekąski, a także 2 bary: główny oraz przy basenie serwujące
napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe, piwo, koktajle. Basen
ze słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci; leżaki, parasole
i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie. Ponadto:
sala telewizyjna i sklep z pamiątkami. Goście mogą przemieszczać

Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy publicznej, szerokiej
plaży Galu z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie na terenie hotelowego ogrodu
przy plaży.

Hotel oferuje bogaty program animacyjny, m.in.: zabawy sportowe, gimnastyka, przedstawienia, pokazy mody, dyskoteka czynna
do godz. 24:00 oraz afrykańskie wieczory tematyczne. Ponadto:
kort tenisowy, siatkówka plażowa, łucznictwo, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci mini klub (4-12 lat). Dodatkowo płatne: centrum SPA,
fryzjer, sporty wodne na plaży. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub
z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

Sandies Tropical Village – Malindi
Kategoria lokalna:

****

Elegancki, klimatyczny hotel o beztroskiej, wakacyjnej atmosferze i wysokim standardzie świadczonych usług. Ze względu na przestronne
pokoje oraz bogatą ofertę animacyjną polecamy zarówno rodzinom z dziećmi, jak również Gościom preferującym aktywny wypoczynek
z odrobiną luksusu. Plaża Silversand pokryta palmami kokosowymi pozwoli w pełni poczuć klimat egzotycznych wakacji!
wych budynkach. Przestronne i komfortowe 2-os. pokoje superior,
urządzone w tradycyjnym stylu Lamu, wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, mini lodówkę, bezpłatny sejf, telefon, balkon lub taras. Pokoje typu deluxe są większe, z możliwością
2 dostawek w formie normalnego łóżka, dodatkowo posiadają mini
bar objęty formułą AI. Pokoje junior suite dodatkowo posiadają
zaopatrzony mini bar oraz możliwość zamówienia śniadania do
pokoju (bezpłatnie). Na zapytanie łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00-14:30)
i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie bogatego bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, domowe wino
dostępne podczas posiłków oraz w godzinach otwarcia barów
10:00-24:00, inne napoje alkoholowe dostępne od 18:00 w barze
głównym przy plaży (przed godziną 18:00 dostępne za opłatą).
Importowane napoje alkoholowe dostępne za dodatkową opłatą.
Hotel słynie z wyśmienitej włoskiej kuchni.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Hotel zbudowany jest w eleganckim wydaniu lokalnego stylu,
otoczony rozległym, zadbanym ogrodem z tropikalną roślinnością. Ok. 3 km do centrum Malindi z licznymi barami, sklepikami
i restauracjami. Do lotniska w Mombasie ok. 120 km.

Recepcja 24h, przestronne lobby z salą telewizyjną, restauracja
główna Tropical, 4 bary: główny Tropical Jahazi (10:00-24:00),
bar przy plaży (10:00-17:00), disco bar (22:00-24:00). Goście
hotelu mogą korzystać z basenu zewnętrznego o nieregularnych
kształtach, z wydzieloną częścią dla dzieci oraz bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Ponadto: przechowalnia bagażu, kantor, sklep z pamiątkami, pralnia.

Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży Silversand. Bezpłatne leżaki oraz ręczniki plażowe (wydawane na podstawie
karty hotelowej dostępnej w recepcji po uiszczeniu depozytu)
dostępne na terenie ogrodu hotelowego przy plaży.

Pokoje
109 pokoi o różnym standardzie rozmieszczonych w jednopiętro-

Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny w języku angielskim lub włoskim m.in.: pokazy, muzyka na żywo, wspólne gry
i zabawy. Ponadto: aerobik, siatkówka plażowa, piłka nożna na
plaży, lekcje swahili, tenis stołowy, bilard, rzutki, kajaki. Dla dzieci: gry i zabawy w mini klubie. Za opłatą: sporty wodne na plaży
(windsurfing, nurkowanie, żeglarstwo itp.) oraz eleganckie, bogato
wyposażone Dream SPA (thalassoterapia, dwa baseny z morską
wodą, masaże, kosmetyka estetyczna).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby przy recepcji.
www.tropicalvillage.sandies-resorts.com
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Afryka Wschodnia

Kenia, Tanzania

Kenia, Tanzania i Zanzibar – safari z wypoczynkiem

••

••

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

• •

•

•

16

dni

Tsavo West i źródła
Amboseli i Dach Afryki

–› Wyloty z: Warszawa
–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie przez rezydentów na lotnisku
i transfer do hotelu *** (Hotel Reef lub podobny
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) przejazd minibusem do
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km ok. 4 godz.). Pierwsze safari rozpoczniemy już po
przekroczeniu bramy parku. Jego teren pokrywa
busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje tysiące
dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy
gnu i żyrafy, a nawet lamparty i nosorożce. Po
lunchu popołudniowe safari i obserwacja zwierząt w jednym z największych parków narodowych Afryki, gdzie spotkać można przeogromne
stada migrujących ptaków, a także tzw. czerwone
słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja
i nocleg w lodgy w ok. Tsavo. (Trasa ok. 280 km).

Jezioro
Wiktorii

P.N.
Serengeti

Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Parku
Narodowego Amboseli, z którego rozciąga się
przepiękny widok na majestatyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zachodem
słońca, przez pozostałą cześć dnia jest on
zwykle przysłonięty chmurami. Po
drodze na safari zobaczymy
malownicze Źródła Mzima
(dwa oczka wodne połączone ze sobą kaskadami,
z rezydującymi tu na stałe
hipopotamami i krokodylami), a także ogromny
zastygły wylew czarnej lawy
- Shetani. Dla chętnych wizyta
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domów
pasterzy, masajskie tańce i zwyczaje, możliwość
zakupu rękodzieła Masajów. Lunch, a następnie
safari w parku, znanym przede wszystkim jako
„kraina słoni”, ale często można tu spotkać
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy,
antylopy, bawoły i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg
w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 200 km).
Somalia

KENIA

Namanga P.N.
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Dzień 4 Po śniadaniu transfer do Namanga na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądziemy
się do samochodów terenowych, a następnie
przejazd do Parku Narodowego Lake Manyara,
wpisanego na listę UNESCO jako rezerwat
biosfery. Po drodze przerwa na lunch.
Po południu safari w Parku Lake
Manyara, który słynie z malowniczo położonego jeziora
oraz bogatej fauny, której
będziemy wypatrywać
w czasie safari: guźce,
pawiany, gazele, hipopotamy. W strefie wysokiej
wegetacji, bliżej wjazdu do
parku podziwiać można liczne
populacje pawianów. Dodatkowo
można tu spotkać ponad 350 gatunków
ptaków. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Parku Lake Manyara. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu przejazd do
Parku Narodowego Serengeti. Lunch (w formie
pikniku), a następnie popołudniowe safari na
terenie parku, który jest znaną na całym świecie
ostoją zwierząt i ma powierzchnie porównywal-

ną do Irlandii Północnej. Obiadokolacja i nocleg
w lodgy w Serengeti. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 6 Po śniadaniu oraz po południu
safari w Parku Narodowym Serengeti, który
słynie z bogatej populacji gazeli oraz zebry, ale
można tutaj przy odrobinie szczęścia zobaczyć
także słynną „wielką afrykańską piątkę” dzikich
zwierząt: słonia, nosorożca, lwa, lamparta i bawoła, a także ponad 500 gatunków ptaków.
Podczas safari obserwacja zwierząt jest łatwa
ze względu na niską roślinność - park porasta
sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie akacjami.
Śniadanie i lunch w lodgy, a w ciągu dnia czas
wolny. Możliwe jedno długie safari (zależnie od
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch
w formie pakietów, po południu czas na relaks.
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Serengeti.
(Trasa ok. 120 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu wyjazd na
niezapomniane safari w Ngorongoro. Park słynie głównie z ogromnego krateru Ngorongoro,
zwanego Edenem Afryki, który uznany jest za
jeden z ośmiu przyrodniczych cudów świata.
Krater położony jest na zachód od słynnego
Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Powstał po
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zapadnięciu wulkanu ok. 2 mln lat temu, pozostawiając największą na świecie kalderę o pow.
ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 22 km.
Na dnie krateru żyją setki dzikich zwierząt i ptaków: lwy, słonie, nosorożce, gnu, bawoły, antylopy i flamingi. W trakcie safari krótka przerwa
na piknik lunch. Wieczorem przejazd na obiadokolację i nocleg do lodgy w ok. Ngorongoro.
(Trasa ok. 200 km).
Dzień 8 Po śniadaniu przejazd w kierunku
Arushy (lunch w formie pakietów). (Trasa ok.
200 km). Transfer na lotnisko w Arushy i przelot na wyspę Zanzibar. Transfer do wybranego
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 9-14 Pobyt w wybranym hotelu na
wyspie Zanzibar.
Dzień 15 Wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Mombasy, transfer do
hotelu na odświeżenie się po podróży, następnie
transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 16 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 2400 km.

HOTELE
Mombasa - 1 rozpoczęta doba hotelowa w hotelu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel).
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje:
2 i 3-osobowe z łazienką, klimatyzacją, balkonem/
tarasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 6 rozpoczętych dób hotelowych w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizatora). Położone bezpośrednio na terenach parków
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego
tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są
przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami
gromadzą się zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone pokoje
z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu).
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości:
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród,
basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko
w określonych godzinach. Przy płatności kartą
w lodgach doliczane jest 5% do wartości rachunku. W Serengeti możliwe 2 osobne safari,
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Zanzibar - 7 rozpoczętych dób hotelowych

w wybranym hotelu pobytowym. Opisy hoteli
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, przeloty lokalne Arusha-Zanzibar, Zanzibar-Mombasa
(limit bagażu 15 kg+5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie: 7 rozpoczętych dób hotelowych
w hotelach i lodgach *** w ocenie organizatora
i 7 rozpoczętych dób hotelowych w wybranym
hotelu pobytowym na Zanzibarze, przejazdy
samochodami terenowymi i minibusami, transfery lotnisko - hotel - lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak
w programie i opisach hoteli, opiekę polskiego
rezydenta w Mombasie, opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba na grupę, przesiada
się pomiędzy busami) oraz miejscowego kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na
busa, j. angielski), program turystyczny j.w.,
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż). Na Zanzibarze Klienci pozostają pod
opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego agenta, kontakt z polskim rezydentem
przebywającym w Mombasie tylko telefoniczny.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
730 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów,
koszt ok. 50 USD/os.), wizy do Tanzanii (ok.
50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki lokalne: wioska masajska (ok.
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 10.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Kenii oraz wiza. Od 01.01.2021 zmianie
uległ sposób wizowania w Kenii. Przed wylotem
do Kenii istnieje obowiązek uzyskania wizy tylko
online na stronie: www.evisa.go.ke. Osoby, które
nie zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną wpuszczone na
pokład samolotu w Warszawie. O szczegółową
instrukcję wizowania prosimy pytać opiekunów
rezerwacji. Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są
zwolnione z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.

Wiza do Tanzanii. Płatna ok. 50 USD/os. na
granicy z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do
paszportu po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej
książeczki z aktualnym szczepieniem przeciwko
żółtej febrze.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce zakaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu na przejazd
z Kenii, gdzie żółta febra jest endemiczna) - wymagane jest posiadanie żółtej książeczki.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę (pojemność ok. 60 litrów), a nie
sztywną walizkę. Niestety, ze względu na przelot
na Zanzibar z Arushy, nie ma możliwości przepakowania bagaży na safari i pozostawienia
walizki lotniczej w hotelu w Mombasie (limit
bagażu 20 kg + 5 kg). Sugerujemy zabranie
ze sobą chust, które będą chroniły twarz przed
kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz
przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. Jeśli
chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia jest
zmienna (rano i wieczorem chłodno, w ciągu
dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie ze
sobą odpowiednich ubrań, które mogą także
stanowić dodatkową ochronę przed insektami.
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym,
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone)
oraz repelentów na komary. Na terenach parków
telefony komórkowe często nie mają zasięgu.,
warto zabrać adaptery do gniazdek brytyjskich.
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle
drogi) jednak często zdarzają się także awarie
telefonów stacjonarnych. Dobrze mieć ze sobą
wymienioną niewielką ilość pieniędzy na szylingi kenijskie potrzebnych do drobnych zakupów/

kawy, herbaty na postojach - stacjach benzynowych/lokalnych sklepikach. Należy zabrać tylko
dolary wydane po 2006 r.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
9270
16499
Czerwiec od
9299
16549
Lipiec od
9970
17249
Sierpień od
9849
17199
Wrzesień od
9420
16749
Październik od
9270
16499
Cena za os. dorosłą na dost. już od 8999
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
7599
Dopłata za pok. 1 os. od
1200

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Karafuu Beach
Resort & Spa *****

od 2220 zł

Neptune Pwani Beach
Resort & Spa *****

od 3520 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KTZ
CENA OD

9270 zł
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Tanzania w pigułce

9

dni

•

• •

lub

16

dni

•

W programie: Wielka Piątka afrykańskiej sawanny
perła Tanzanii - Park Narodowy Serengeti
na spotkanie ze słoniem
we wnętrzu Krateru
flamingowy zawrót głowy u brzegu Jeziora Manyara
białe plaże Oceanu Indyjskiego
przelot Zanzibar-Arusha-Zanzibar w cenie
Ngorongoro
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Zanzibarze

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na lotnisku na 2 godz. przed wylotem
samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wieczorem przylot na
lotnisko na Zanzibarze. Po przylocie i odprawie
paszportowo-wizowej powitanie przez rezydentów, spotkanie z pilotem i transfer do hotelu VOI
Kiwengwa Resort w opcji All inclusive (lub podobnym ****) na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu (możliwe w formie
pakietów) wykwaterowanie z hotelu i transfer
minibusem na lotnisko. Przelot na lotnisko Arusha w północnej części Tanzanii. Przejazd minibusem do Parku Narodowego Jeziora Manyara.
Pierwsze safari rozpoczniemy już po przekroczeniu bramy parku. Teren parku zamieszkuje
setki dzikich zwierząt takich jak: słonie, lwy,
żyrafy, guźce, bawoły, a także hipopotamy czy
pawiany żyjące wśród typowej dla sawanny,
zielonej, bujnej roślinności. Krótka przerwa na
zakwaterowanie i lunch, a następnie przejazd
i popołudniowa kontynuacja zwiedzania Parku
Narodowego Jeziora Manyara, który jest idealnym miejscem do obserwacji różnorodnych ga-

tunków ptaków. Po safari przejazd do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg w lodgy
w okolicy Karatu. (Trasa ok. 180 km).
Dzień 3 Po śniadaniu transfer minibusem do
pięknego Parku Narodowego Tarangire, którego
nazwa pochodzi od przepływającej przez niego
rzeki Tarangire. Park położony jest przy głównej
trasie safari w północnej części Tanzanii. Zamieszkuje go szczególnie dużo różnorodnych gatunków zwierząt, ale znany jest przede wszystkim
jako dom słoni. Podczas safari przerwa na lunch
w formie pakietów piknikowych. Po całodziennym zwiedzaniu powrót do lodgy w okolicy Karatu, obiadokolacja i nocleg (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie i transfer minibusem do Parku Narodowego Serengeti. Jest to jedno z najsłynniejszych
sanktuarium przyrody na świecie. Niezwykle ceniony obszar, który zachwyca swoim naturalnym
pięknem flory i fauny. Park Narodowy Serengeti
obejmuje rozległy teren, który jest domem dla
różnorodnych gatunków zwierząt. Podczas safari bez trudu zaobserwujemy Wielką Piątkę: słonie, nosorożce, lwy, lamparty i bawoły, a także
gazele, zebry, gepardy, żyrafy czy krokodyle. Co
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więcej żyje tam około 500 gatunków ptaków.
Przerwa i powrót na lunch. Po przerwie na posiłek popołudniowa przejażdżka kontynuująca
zwiedzanie parku. Zakwaterowanie na polu namiotowym na terenie Serengeti, obiadokolacja
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd na ciąg dalszy
eksplorowania Parku Narodowego Serengeti.
Niska roślinność na jego obszarze sprawia, że
obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku jest zaskakująco łatwa. Teren Parku
charakteryzujące się rozproszonymi drzewami
akacjowymi w centrum, pagórkowatymi zalesionymi łąkami na północy, po rozległe lasy
i czarne, gliniaste równiny na zachodzie. Występuje tu także wiele małych bagien, jezior oraz
rzek. Zwierzęta żyją w absolutnej wolności na
niekończących się równinach sawanny. Przerwa
i powrót na lunch. Po przerwie na posiłek popołudniowa przejażdżka kontynuująca zwiedzanie
parku. Powrót w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 6 Po wczesnym śniadaniu transfer
minibusem na całodzienne eksplorowanie rezerwatu Ngorongoro zwanego Edenem Afryki

- kolebką ludzkości, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas zwiedzania
przerwa na lunch w formie pikniku. Po drodze
na safari zobaczymy krater Ngorongoro znajdujący się na zachód od Wielkiej Doliny Ryftowej
biegnącej od Morza Czarnego do Jeziora Nyasa
w południowej Tanzanii. Ngorongoro był aktywnym wulkanem ok. 8 mln lat temu, którego
stożek zawalił się pozostawiając krater o wielkości ok. 300 m2, teraz porośnięty roślinnością typową dla sawanny. Jest jednym z największych
naturalnych cudów Afryki. Teren rezerwatu
Ngorongoro zamieszkuje wiele gatunków ptaków m.in.: czaple, sekretarze, żurawie, bociany,
orły i tysiące przepięknych flamingów, a także
z łatwością można obserwować wiele innych
zwierząt w swoim naturalnym środowisku tj.
słonie, nosorożce, lwy antylopy czy lamparty.
Powrót, obiadokolacja i nocleg w lodgy w okolicy Karatu. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie,
transfer na lotnisko Arusha i przelot powrotny
na Zanzibar. Następnie zakwaterowanie w hotelu VOI Kiwengwa Resort w opcji All inclusive
(lub podobnym ****), obiadokolacja i nocleg.
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Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
• Klienci powracający do Polski - czas wolny,
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu (w cenie śniadanie, pozostałe
świadczenia płatne dodatkowo). Po południu
transfer na lotnisko na Zanzibarze i wylot samolotem czarterowym do Polski.
Dzień 9 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 1200 km.

HOTELE
Zanzibar - 2 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu VOI Kiwengwa Resort (lub podobnym) **** na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Wygodny hotel
położony przy plaży. Pokoje: 2 i 3-osobowe
z łazienką, klimatyzacją, balkonem/tarasem.
Do dyspozycji gości: restauracja, bar i basen.
Wyżywienie: All inclusive.
Safari - 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizatora). Położone bezpośrednio na terenach parków
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego
tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są
przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami
gromadzą się zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone pokoje
z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu).
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci

pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości:
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród,
basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko
w określonych godzinach. Przy płatności kartą
w lodgach doliczane jest 5% do wartości rachunku. W Serengeti możliwe 2 osobne safari,
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych
dób hotelowych) na Zanzibarze. Opisy hoteli
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, przeloty wewnętrzne Zanzibar-Arusha-Zanzibar
(limit bagażu 20 kg + 5 kg), opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelu VOI Kiwengwa Resort
(lub podobnym) z opcją All inclusive (7 lub 14
rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach
i lodgach ***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe
bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak
w programie i opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta na Zanzibarze, opiekę polskiego
pilota podczas safari (1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz miejscowego
kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba
na busa, j. angielski), program turystyczny j.w.,
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych (łącznie koszt uczestnictwa
w programie ok. 780 USD na osobę płatny pilotowi jako pakiet). Pakiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych

posiłków i napoi, wydatków osobistych, wycieczek lokalnych, opłaty lotniskowej przy wylocie
z Zanzibaru (ok. 35 USD/os.), wizy tanzańskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów,
koszt ok. 50 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 31.08.2021 r. i mogą ulec zmianie.

słabo oświetlone) oraz repelentów na komary.
Na terenach parków telefony komórkowe często
nie mają zasięgu. W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zdarzają się także awarie telefonów stacjonarnych.
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagany jest paszport ważny co
najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Tanzanii.
Wiza do Tanzanii. Płatna ok. 50 USD/os. na
lotnisku na miejscu. Wiza jest stemplowana
do paszportu po uiszczeniu opłaty. Wymagane min. 2 puste strony w paszporcie. Uwaga!
Powyższe ceny wiz podane zostały na dzień
02.03.2021 r. i mogą ulec zmianie.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży i
pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi w czasie safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu
dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno,
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które
również stanowić będą dodatkową ochronę
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, co może przyciągnąć insekty.
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
8049
15530
Lipiec od
8549
16199
Sierpień od
8370
16399
Wrzesień od
8149
15999
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
7499
Dopłata za pok. 1 os. od
420

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
VOI Kiwengwa Resort
****

od 1799 zł

My Blue Hotel
****

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TKO
CENA OD

8049 zł
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Zanzibar

VOI Kiwengwa Resort – Kiwengwa
Kategoria lokalna:

****

Komfortowy hotel utrzymany w afrykańskim stylu, zlokalizowany pośród tropikalnego ogrodu, przy jednej z najpiękniejszych plaż
wschodniego wybrzeża Zanzibaru z niezwykle białym i miękkim piaskiem. Przypadnie do gustu poszukującym błogiego relaksu z widokiem
na lazurowe wody Oceanu Indyjskiego oraz tym nastawionych na egzotyczną przygodę.
Pokoje
Hotel dysponuje 200 komfortowymi pokojami urządzonymi
w lokalnym, afrykańskim stylu i rozlokowanymi w 2-kondygnacyjnych willach pośród tropikalnego ogrodu. Pokoje standardowe
2 os. (z możliwością max. 1 dostawki) wyposażone w: łazienkę
(prysznic lub wanna, WC, suszarkę do włosów), indywidualnie
sterowaną klimatyzację, lodówkę (uzupełnianą codziennie wodą
butelkowaną) oraz balkon lub taras. Ponadto odnowione, tak
samo wyposażone pokoje comfort.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie bogatego bufetu
w restauracji głównej. Za dodatkową opłatą opcja All inclusive:
dodatkowo lunche oraz wybrane lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe do posiłków bezpłatne. Ponadto w ramach All inclusive: restauracja włoska, w barze „Nanga” i „Baobab” czarna
kawa, woda, wybrane napoje bezalkoholowe w ciągu dnia, w barze Baobab lokalne wino i piwo w godz. 10:00-18:30, a w godz.
13:00 – 14:00 przekąski w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Położenie
Obiekt zlokalizowany w miejscowości Kiwengwa, na wschodnim
wybrzeżu Zanzibaru, w odległości ok. 40 km od Stone Town, kamiennego miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Do lotniska na Zanzibarze ok. 45 km. Obowiązkowy
podatek turystyczny dodatkowo płatny w hotelu (ok. 1 USD/os./
dzień).

Plaża
Szeroka, publiczna plaża bezpośrednio przy hotelu, z wydzieloną częścią dla Gości. Na plaży bezpłatne leżaki z zadaszeniem

przeciwsłonecznym usytuowane pośród ogrodu palmowego. Dla
Gości dostępne bezpłatne ręczniki na plaży (wymagany depozyt).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, 2 restauracje: restauracja główna oraz restauracja zlokalizowana w tropikalnym ogrodzie serwująca dania
kuchni włoskiej. Ponadto 2 bary: główny w lobby i przy plaży.
Hotel posiada basen z wydzieloną częścią dla dzieci. Przy basenie
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki (do ręczników wymagany
depozyt). Ponadto: mała biblioteka i salonik telewizyjny. Za dodatkową opłatą: pralnia, sejf w recepcji, opieka medyczna.

Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny. Dyskoteka 2 razy w tygodniu oraz sporty wodne i plażowe: piłka
plażowa i aqua aerobik. Ponadto tenis stołowy i kręgle. Za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z kortu tenisowego i kortu
do piłki nożnej (ok. 10 USD/godz.), a także ze strefy SPA oraz
centrum nurkowania i kitesurfingu w pobliżu hotelu. Ponadto 6 x
w tygodniu figloklub z polskim animatorem (Więcej informacji
o Figloklubach znajdziesz na stronie r.pl/figlokluby).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach wspólnych obiektu.
www.voihotels.com/en/voi-kiwengwa-resort

My Blue Hotel – Nungwi
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, którego atutami są położenie przy pięknej plaży z panoramicznym widokiem na Ocean Indyjski oraz wygodna formuła
all inclusive. Ponadto wyśmienita kuchnia, ciekawa architektura i zróżnicowane typy pokoi sprawiają, że jest to idealne miejsce na rajski
wypoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu zarówno dla rodzin jak i romantyczny wypad we dwoje.
Pokoje
Obiekt dysponuje 141 komfortowo urządzonymi pokojami rozlokowanymi w piętrowych willach na terenie zielonego ogrodu.
Pokoje standardowe zlokalizowane na parterze z widokiem na
ogród, pokoje typu deluxe zlokalizowane na piętrze z widokiem
na ogród, pokoje typu mini suite zlokalizowane na parterze lub
piętrze z widokiem na hotelowy ogród, pokoje typu luxury villas
zlokalizowane na parterze z widokiem na hotelowy ogród oraz
2-pomieszczeniowe 4-os. pokoje standardowe zlokalizowane
na parterze lub piętrze z widokiem na morze. Wszystkie pokoje
tak samo wyposażone w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon,
mini lodówkę, bezpłatny sejf. Pokoje zlokalizowane na parterze
z bezpośrednim wyjściem do ogrodu a pokoje zlokalizowane na
piętrze z balkonami.

Wyżywienie

Położenie
Komfortowy obiekt o charakterystycznej dla tego regionu niskiej
zabudowie, otoczony świetnie utrzymanym tropikalnym ogrodem położony jest w malowniczej północnej części wyspy części
w Nungwi. Do centrum Nungwi ok. 2 km. Do lotniska ok. 50 km.
Obowiązkowy podatek turystyczny – płatny na miejscu w hotelu
- ok. 1 USD/os./dzień.

Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy pięknej piaszczystej plaży
(z wydzieloną częścią hotelową) z typowym dla tej części wyspy

104

białym piaskiem. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży. Ręczniki
kąpielowe bezpłatne (po uiszczeniu depozytu).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 2 restauracje: restauracja główna z kuchnią
lokalną i międzynarodową (dania a’la carte za dodatkową opłatą)
oraz restauracja Mwezi – dodatkowo płatna – przy plaży z owocami
morza oraz przekąskami kuchni włoskiej i japońskiej, 2 bary: główny i na plaży. Basen z wydzieloną częścią dla dzieci oraz leżakami
i parasolami. Ręczniki kąpielowe bezpłatne (po uiszczeniu depozytu). Ponadto za dodatkową opłatą pralnia, sklep z pamiątkami.

All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja serwowane w formie
bogatego bufetu lub do wyboru z kilku pozycji menu w restauracji głównej. Ponadto lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole
dostępne w godzinach 08:00-23:00. Alkohole importowane oraz
cappuccino i espresso za dodatkową opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Obiekt prowadzi program animacyjny w wersji soft z wieczornymi przedstawieniami prezentującymi lokalną kulturę. Ponadto:
siłownia, bilard, tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa a za
dodatkową opłatą: centrum SPA i szeroka oferta sportów wodnych na plaży.

Internet
Internet Wi-Fi za dodatkową opłatą w barze głównym.
www.mybluehotel.com

Tanzania

Hotele na Zanzibarze do imprez KTZ, TKO

Zanzibar

Neptune Pwani Beach Resort & Spa – Kiwengwa
Kategoria lokalna:

*****

Hotel o przyjaznej, wakacyjnej atmosferze z serwisem na wysokim poziomie! Bogata formuła All Inclusive z wyśmienitą kuchnią, a także
szeroki wachlarz sportów i animacji dostępnych w hotelu pozwolą na błogie, wakacyjne lenistwo w rajskim otoczeniu!
Pokoje
Hotel posiada 154 pokoje deluxe urządzone w stylu afrykańskim
(pow. ok. 55 m2), mieszczące się w piętrowych domkach krytych
strzechą, położonych w zadbanym ogrodzie, z częściowym widokiem na Ocean Indyjski lub ogród (max. 6 pokoi w jednym
budynku zlokalizowanych na parterze lub na piętrze). Każdy
pokój wyposażony jest w: łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację, moskitierę, mini lodówkę (wyposażona w soki
i wodę), TV Sat., telefon, sejf, zestaw do przygotowywania kawy
i herbaty oraz duży, umeblowany taras.

Wyżywienie
All Inclusive: powitalny drink przy zakwaterowaniu, śniadania
(07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:00-21:30)
w formie bogatego bufetu, serwowane w restauracji głównej. Dodatkowo przekąski (10:00-18:00) oraz lekki lunch (12:00-14:30)
w barze Ngalawa, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
w barach Ngalawa i Nzuri (10:00-24:00), Madafu (18:30-24:00)
oraz Coconut (10:00 – do zachodu słońca). Dodatkowo formuła
AI obejmuje kolacje w restauracjach a’la carte (włoskiej, indyjskiej i tajskiej) – konieczna wcześniejsza rezerwacja. Restauracja
Samaki jest dodatkowo płatna.

Położenie
Komfortowy hotel, należący do znanej i cenionej sieci hotelowej
Neptune, zlokalizowany w regionie Kiwengwa, na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Zbudowany jest w tradycyjnym stylu
łączącym elementy lokalnej architektury z wszelkimi udogodnieniami co sprawia, że spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Do
lotniska ok. 45 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za
podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./dzień).

Plaża
Usytuowany bezpośrednio przy pięknej, długiej, białej i piaszczy-

stej plaży, nad którą pochylają się palmy kokosowe. Bezpłatne
leżaki, parasole i ręczniki plażowe.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna Pwani, a’la carte z kuchnią
włoską Gusti, a’la carte z kuchnią indyjską Namaste, a’la carte tajska Narai Thai oraz restauracja a’la carte Samaki. Dodatkowo: bar
przy basenie Nzuri z widokiem na plażę, bar Ngalawa (z przekąskami), bar Madafu oraz bar na plaży Coconut. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami
plażowymi. Ponadto: sala telewizyjna w barze, sklep z pamiątkami.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia m.in. gimnastyka wodna,
stretching, lekcje tańca, lekcje języka swahili. Ponadto: tenis stołowy, siatkówka plażowa, soccer, rzutki. Za dodatkową opłatą m.in.
centrum sportów wodnych (żeglarstwo, nurkowanie, snorkeling,
windsurfing, kajaki) oraz bogato wyposażone SPA.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Karafuu Beach Resort & Spa – Pingwe
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki, klimatyczny hotel o beztroskiej, wakacyjnej atmosferze i wysokim standardzie świadczonych usług. Ze względu na przestronne
pokoje oraz bogatą ofertę animacyjną polecamy zarówno rodzinom z dziećmi, jak również Gościom preferującym aktywny wypoczynek z
odrobiną luksusu. Plaża Silversand pokryta palmami kokosowymi pozwoli w pełni poczuć klimat egzotycznych wakacji!
Ponadto: kantor, plac zabaw dla dzieci, butiki oraz wypożyczalnia
samochodów.

Pokoje
Hotel posiada 135 pokoi o różnym standardzie.
Pokoje z widokiem na ogród (standardowe) - zbudowane w nowoczesnym stylu, z elementami lokalnej architektury wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna), suszarkę do włosów,
klimatyzację, moskitierę, wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, minibar
(konsumpcja dodatkowo płatna), zestaw do przygotowywania
kawy i herbaty, werandę.
Pokoje typu cottage - zlokalizowane bliżej plaży, na łagodnym
wzniesieniu, skierowane w stronę oceanu.
Pokoje junior suite - zlokalizowane wzdłuż plaży, w pięknym palmowym gaju lub na niewielkim wzgórzu. Posiadają dodatkowo
prywatną umeblowaną werandę z widokiem na ocean.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl

Wyżywienie

Położenie
Jeden z najbardziej luksusowych hoteli na wschodnim wybrzeżu
Zanzibaru, składający się z 90 domków krytych strzechą, otoczonych bujnym tropikalnym ogrodem. Ok. 1 km od niewielkiej miejscowości Pingwe. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty
za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./
dzień). Do lotniska ok. 65 km.

Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży z olśniewającą
błękitną wodą. Dostępny jest betonowy pomost umożliwiający

przejście w trakcie odpływów. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży dostępne bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 5 restauracji: główna Kijiji z tarasem z widokiem na
ocean, serwująca dania kuchni międzynarodowej, Masai Village
(otwarta 2 x w tygodniu), restauracja Bondeni z kuchnia włoską
(serwująca 3 posiłki), restauracja Le Grand Bleu serwująca głównie owoce morza (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodatkowo
płatna), a także bary przy basenach. Goście mogą korzystać z rozległego basenu o nieregularnym kształcie oraz basenu dla dzieci.

Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Za dopłatą
All inclusive: dodatkowo lunche, przekąski w ciągu dnia, popołudniowa kawa i herbata, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godz. otwarcia barów (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada korty tenisowe (sprzęt oraz oświetlenie za opłatą)
oraz siłownię. Ponadto dla Gości oferowane są: siatkówka plażowa, sala gier, tenis stołowy, rzutki, bilard. Za dodatkową opłatą:
centrum nurkowe, centrum SPA.

Internet
Płatny Internet Wi-Fi w częściach wspólnych oraz w pokojach.
www.karafuuzanzibar.com
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Azja

Sri Lanka

Sri Lanka – Łza z policzka Indii

14

dni

••

•

W programie: buddyjskie ośrodki kultu - Anuradhapura i Mihintale
Pinnawala - sierociniec dla słoni
malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli
Świątynia Zęba w Kandy z relikwią Zęba Buddy
plantacje herbaty
równiny Hortona i Park Narodowy Yala - dla miłośników natury

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System

basady i elitarne szkoły, Bandaranaike Memorial
International Conference Hall (BMICH) - prezent
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego
słońce”. Przejazd do hotelu w ok. Colombo,
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 3 Po śniadaniu odwiedzimy sierociniec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom
znalazły zwierzęta porzucone przez swoje
stada lub zranione. Będziemy także świadkami
codziennej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma
Oya. Następnie przejazd do 5-ciu świątyń jaskiniowych w Dambulli, jednego z najważniejszych miejsc kultu buddyjskiego na Sri Lance.
Świątynie to wykute w skale groty, w których

znajdują się liczne posągi Buddy. Pierwsza ze
świątyń powstała już w I w. p.n.e. Przejazd do
hotelu w ok. Dambulla/Sigiriya/Polonnaruwa.
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 4 Po śniadaniu udamy się w kierunku Anuradhapury, pierwszej stolicy Sri Lanki
z V w. p.n.e. Po drodze odwiedzimy kolebkę
buddyzmu na Sri Lance - Mihintale z imponującym sanktuarium na wzgórzu, do którego
droga wiedzie po 1840 granitowych schodach.
Schody te pokonuje się w kilku fragmentach,
z których każdy prowadzi do innej świątyni
(Kantaka Cetija, Dagoba Ambasthala, Dagoba
Drzewa Mangowego i wiele innych). Następnie
kontynuujemy podróż do Anuradhapury. Zwie-

Indie

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot
do Colombo liniami rejsowymi z przesiadką.
Dzień 2 Przylot do Colombo. Odprawa wizowo-paszportowa i krótkie zwiedzanie Colombo
- barwnej metropolii, w której przeplatają się
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.:
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (zabytek z okresu panowania Holendrów), ratusz,
świątynię hinduistyczną, Ogrody Cynamonowe
- ekskluzywne przedmieścia, gdzie w pięknych
pokolonialnych willach mieszczą się liczne am-

SRI LANKA
Anuradhapura

Mihintale

Sigiriya
Dambula
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dzimy tam skalną świątynię Isurumuniya (III
w. p.n.e.) z posągiem siedzącego Buddy, która
słynie z pięknych rzeźb w skale. Zobaczymy
także święte drzewo Sri Maha Bodhi, mające
dla buddystów znaczenie religijne, gdyż zostało wyhodowane ze szczepu tego figowca, pod
którym Budda doznał oświecenia oraz liczne
świątynie (m.in. Wielką Stupę - Ruwanveliseya
z charakterystycznym murem złożonym z figur
słoni naturalnej wielkości), dagobę Jethawanaramaya i wiharę (klasztor buddyjski) Abhayagiriya, które zostały wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Jako relaks po długim
dniu proponujemy skorzystanie z wycieczki
lokalnej - masaż ayurwedyjski (płatny dodat-
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kowo)Powrót do hotelu w ok. Trójkąta Historycznego, obiadokolacja. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do Skalnej
Fortecy Sigiriya - siedziby królewskiej z V w.
n.e. zbudowanej na szczycie 200-metrowej
skały. Do dzisiaj zachowały się fundamenty
dolnego i górnego pałacu, do którego dostępu
bronią wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi lwimi łapami, a także ogrody pałacowe i słynne freski przedstawiające niebiańskie
dziewice, znajdujące się na ścianach skalnej jaskini. W czasie lunchu możliwość skorzystania
z wycieczki lokalnej –wizyta w wiosce lankijskiej
(płatna dodatkowo). Przejazd do Polonnaruwy,
średniowiecznej stolicy kraju. Odwiedzimy tu
ruiny Pałacu Królewskiego, tzw. Czworobok:
Dalada Maluwa - kompleks 12 zabytkowych
budowli i świątyń, których historia sięga XI w.
oraz Gal Vihara - monumentalną skałę, w której
wyrzeźbione są cztery posagi Buddy, z których
jeden jest dość kontrowersyjny i jego mudra do
teraz jest przedmiotem sporów. W pobliskiej
pracowni rzeźby w drewnie, będzie można obejrzeć umiejętności miejscowych rzemieślników
oraz zakupić lokalne pamiątki. Powrót do hotelu w ok. Trójkąta Historycznego, obiadokolacja.
(Trasa ok. 120 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd do Kandy,
ostatniej stolicy królestwa syngaleskiego. Po drodze odwiedzimy fabrykę batiku, gdzie podziwiać
będziemy tradycyjny proces uzyskiwania wzorów
na tkaninach, zatrzymamy się także w ogrodzie
przypraw w ok. Matale, gdzie poznamy tajniki
uprawy przypraw i ich zastosowanie. W Kandy
najbardziej można odczuć wpływy buddyjskie
na wyspie. Miasto położone jest malowniczo na
wzgórzach wokół jeziora Kandy, nad brzegiem
którego znajduje się jedno z najbardziej znanych
miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba, najważniejsza świątynia buddyjska na wyspie z relikwią
Zęba Buddy. Popołudniowy pokaz tańców połączony z tzw. próbą ognia, czyli chodzeniem po
rozżarzonych węglach. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu w Kandy. (Trasa ok. 140 km).
Dzień 7 Śniadanie i dalsze zwiedzanie
Kandy: Królewskie Ogrody Botaniczne, jedne
z najlepiej utrzymanych w Azji, z ponad pięcioma tysiącami gatunków flory, zobaczymy m.in.:
ogród japoński oraz Dom Orchidei. Odwiedzimy
także Muzeum Kamieni Szlachetnych (z pokazami obróbki klejnotów), a także sklep z jedwabiami, gdzie będzie możliwość zakupu wyrobów
z jedwabiu. Popołudnie wolne na dalsze zakupy
i samodzielne zwiedzanie kolonialnego Kandy.
Obiadokolacja w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
Dzień 8 Po wczesnym śniadaniu udamy
się w kierunku Nuwara Eliya, miasta zwanego
„Małą Anglią” ze względu na klimat i widoczne
pozostałości po brytyjskich osadnikach. Droga
z Kandy pokonuje 1400 m przewyższenia i wiedzie licznymi serpentynami, poprzez malownicze wzgórza porośnięte krzewami herbacianymi. Odwiedzimy plantację i fabrykę herbaty,
gdzie weźmiemy udział w pokazie produkcji
słynnej na całym świecie herbaty cejlońskiej,
będzie także okazja do degustacji i zrobienia
zakupów. Następnie przejazd do Parku Narodowego Równiny Hortona, wpisanego na listę
UNESCO. Jest to płaskowyż rozciągający się na
wysokości ponad 2000 m n.p.m., gdzie wielbiciele natury będą w swoim żywiole. Dotrzemy
do najpopularniejszego punktu widokowego
parku zwanego Końcem Świata. Jest to miejsce
na krawędzi płaskowyżu, gdzie strome urwisko
opada prawie pionowo, o ponad 900 m w dół,
ku sąsiedniej dolinie (prosimy o zabranie butów

trekkingowych i kurtek przeciwdeszczowych).
Obiadokolacja w hotelu w ok. Nuwara Eliya.
(Trasa ok. 150 km).
Dzień 9 Po śniadaniu przejazd dalej na
południe. Zatrzymamy się na punkcie widokowym, z którego podziwiać będziemy Ella Gap
- górską rozpadlinę oraz przepiękną panoramę
na okoliczne wzgórza, kolejnym przystankiem
będzie wodospad Ravana. Po południu udamy
się do Parku Narodowego Yala, gdzie weźmiemy
udział w jeep safari, podczas którego poznamy
zróżnicowane krajobrazy - sawanny, formacje
skalne, laguny. Przy odrobinie szczęścia być
może uda nam się zobaczyć jedne z największych zwierząt występujące na wyspie, czyli
słonia, lamparta, niedźwiedzia, bawoła lub krokodyla. Jest to również dobre miejsce do obserwacji ptaków - pelikanów, ibisów i kormoranów.
Obiadokolacja i nocleg w ok. Tissamaharama/
Hambantota. (Trasa ok. 160 km).
Dzień 10 Po śniadaniu, udamy się do wybranych przez Państwa hoteli na część pobytową.
Po drodze odwiedzimy Fort Holenderski w Galle,
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort, jak i stara część Galle, zachowały wyjątkowy kolonialny urok, który kontrastuje z współczesną gwarną częścią miasta, typową
dla miast południowej Azji. (Trasa ok. 160 km).
Z Galle transfer do hoteli, gdzie kilka dni, aż do powrotu do Polski, spędzą Państwo na odpoczynku,
plażowaniu i kąpielach. (Ilość km jest uzalezniona
od wybranego hotelu na część pobytową).
Dzień 11-13 Pobyt w wybranym hotelu na zachodnim lub południowym wybrzeżu Sri Lanki.
Czas wolny na wypoczynek, plażowanie i zakupy. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych. Wieczorny wylot do Polski z przesiadką.
Dzień 14 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Rozkład lotów jest orientacyjny i może różnić się w zależności od grupy. W zależności od godzin przelotu
wykwaterowanie z hotelu odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, lub ostatniego w nocy.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpowiadającym **/*** w ocenie organizatora.
8 rozpoczętych dób hotelowych. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), wyposażone są w:
klimatyzację, łazienkę, telefon, często minibar
(konsumpcja za opłatą) i TV. Do dyspozycji gości:restauracja, bar, w niektórych hotelach także
basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetów.
Część pobytowa. Hotel o standardzie odpowiadającym *** w ocenie organizatora (możliwość
dopłaty do 4**** lub 5***** w ocenie organizatora). 3 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu
położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy,
bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Przykładowe hotele: Club Palm Bay, Koggala Beach ***,
The Palms, Tangerine Beach ****, Blue Water,
Citrus Waskaduwa *****. Pokoje:klimatyzowane, wyposażone są w: łazienkę, klimatyzację,
suszarkę do włosów, TV, telefon, sejf, minibar
(konsumpcja za opłatą). W większości pokoi
balkon lub taras. Do dyspozycji gości:recepcja, restauracja, bar oraz basen. Wyżywienie:
All Inclusive: śniadania, lunche, obiadokolacje
w formie bufetu oraz napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w restauracji i w barach
w godzinach ich otwarcia.
Kategoria lokalna: Na Sri Lance nie istnieje
oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe
pozostawiają kategoryzację organizatorom
turystyki i lokalnym agencjom turystycznym.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach o standardzie odpowiadającym **/*** w ocenie organizatora podczas części
objazdowej (8 rozpoczętych dób hotelowych)
oraz w hotelach o standardzie odpowiadającym
3 *** w ocenie organizatora (3 rozpoczęte doby
hotelowe) - z możliwością dopłaty do 4**** lub
5***** w ocenie organizatora w części pobytowej, transfery klimatyzowanym autokarem,
śniadania i obiadokolacje podczas części objazdowej, All Inclusive podczas części pobytowej,
opiekę polskiego pilota-rezydenta i miejscowych przewodników anglojęzycznych, program
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla
lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS.
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie
ok. 295 USD/os. (płatny pilotowi jako pakiet).
Nie obejmuje dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków osobistych, wycieczek lokalnych
oraz wizy lankijskiej. Wycieczki lokalne: masaż
ayurwedyjski ok. 40 USD/os., wioska lankijska
ok. 40 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość
pakietu świadczeń podane zostały na dzień
01.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Republiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki

oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestrowania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjazdu po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Powyższe warunki wizowe obowiązują obywateli
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo
niż polskie mogą podlegać innym warunkom
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt
ze sprzedawcą w celu weryfikacji.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
5399
9520
Maj od
5099
9349
Czerwiec od
5199
9349
Lipiec od
6220
10870
Sierpień od
6199
10870
Wrzesień od
5330
9399
Październik od
5130
9399
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5520
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5520
Dopłata za pok. 1 os. od
1271
Opłata za procedurę wizową
na Sri Lankę od
189
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: SLL
CENA OD

5099 zł
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Harce na Lance

14

dni

• •

•

• •

W programie: odkrywanie Pollonaruwy na rowerach
trekking na plantacji herbaty
Lipton’s seat - ławeczka Sir Liptona
Buddyjski ośrodek
Świątynia Zęba w Kandy
rafting na rzece Kelani
malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli
dla chętnych lot balonem
kultu Mihintale
nad Sigiriją

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot
do Colombo liniami rejsowymi z przesiadką.
Dzień 2 Przylot do Colombo. Odprawa wizowo-paszportowa i krótkie zwiedzanie Colombo
- barwnej metropolii, w której przeplatają się
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.:
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (zabytek z okresu panowania Holendrów), ratusz,
świątynię hinduistyczną, Ogrody Cynamonowe
- ekskluzywne przedmieścia, gdzie w pięknych
pokolonialnych willach mieszczą się liczne ambasady i elitarne szkoły, Bandaranaike Memorial
International Conference Hall (BMICH) - prezent
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego

słońce”. Przejazd do hotelu w ok. Colombo,
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 3 Po śniadaniu odwiedzimy
sierociniec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom znalazły
zwierzęta porzucone przez
swoje stada lub zranione.
Będziemy także świadkami codziennej kąpieli
słoni w pobliskiej rzece
Ma Oya. Następnie zwiedzanie pięciu świątyń jaskiniowych w Dambulli, jednego
z najważniejszych miejsc kultu
buddyjskiego na Sri Lance. Świątynie
to wykute w skale groty, w których znajdują się
posągi Buddy. Pierwsza ze świątyń powstała już
w I w. p.n.e. Dla chętnych popołudniowy leczniczo-relaksacyjny masaż ayurvedyjski (płatny
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ok. 40 USD). Nocleg w hotelu w Sigiriyi, obiadokolacja. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 4 Dla chętnych poranny lot
balonem nad malowniczym regionem Sygiriyi (płatny ok.
210 USD). Po śniadaniu wejdziemy na skalna Fortecę
Sigiriyę (UNESCO), która
jest siedzibą królewską
z V w. n.e. zbudowaną na
szczycie 200-metrowej
skały. Do dzisiaj zachowały
się fundamenty dolnego i górnego pałacu, do którego dostępu
bronią wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi lwimi łapami, a także ogrody
pałacowe i słynne freski przedstawiające niebiańskie dziewice, znajdujące się na ścianach
skalnej jaskini. Następnie zwiedzimy Mihintale

- położone na legendarnym wzgórzu, miejscu
spotkania mnicha Mahindy i króla Devanampiyatissa, w wyniku którego buddyzm zakorzenił się na Sri Lance, a Mihintale stało się jego
kolebką. Piękne położenie gwarantuje wspaniałe widoki. Przejazd do hotelu w Polonnaruwie,
obiadokolacja. (Trasa ok. 170 km).
Dzień 5 Po śniadaniu odkryjemy Polonnaruwę na rowerach (ok. 3 h). Podczas wspólnego
przejazdu odwiedzimy dawną stolicę królestwa
lankijskiego: Pałac Królewski, tzw. Czworobok:
Dalada Maluwa - kompleks 12 zabytkowych
budowli i świątyń, których historia sięga XI w.
oraz Gal Vihara - monumentalną skałę, w której
wyrzeźbione są cztery posagi Buddy, z których
jeden jest dość kontrowersyjny i jego mudra
do teraz jest przedmiotem sporów. Następnie
skosztujemy lokalnych potraw podczas lunchu w formie pikniku (w cenie). Przejazd do
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Kandy. Po drodze zatrzymamy się w ogrodzie
przypraw w ok. Matale, gdzie poznamy tajniki
uprawy przypraw i ich zastosowanie. Kandy
położone jest malowniczo na wzgórzach wokół
jeziora, nad brzegiem którego znajduje się jedno
z najbardziej znanych miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba, najważniejsza świątynia buddyjska
na wyspie z relikwią Zęba Buddy. Zwiedzanie
świątyni podczas wieczornego, podniosłego
obrzędu puja, któremu towarzyszą tradycyjni
bębniarze i ofiarowywane są kwiaty. Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu w Kandy.
(Trasa ok. 180 km).
Dzień 6 Po śniadaniu udamy się do miejscowości Kithugalla, z której rozpoczniemy pasjonujący rafting rzeką Kelani (ok. 1 h, stopień
trudności niewysoki). Podczas tej niezapomnianej wyprawy będzie okazja do podziwiania tropikalnej flory, ciągnącej się wzdłuż brzegów - ta
niezwykła sceneria posłużyła jako tło do filmu
„Most na rzece Kwai”. Kolejna atrakcją tego dnia
będzie przejazd lankijską lokalną koleją na trasie górskiej ze zniewalającymi widokami. Nocleg
w hotelu w okolicach Bandarawela/Haputale,
obiadokolacja. (Trasa ok. 180 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu przejedziemy vanami na wzgórze Lipton’s Seat magiczne miejsce, gdzie Sir Thomas Lipton,
twórca marki herbaty znanej na całym świecie
lubił przesiadywać i cieszyć oczy widokiem
ogrodów herbacianych. Z tego miejsca rozpościerają się niesamowite widoki na okoliczne
góry i pola, którymi będziemy się delektować
przy filiżance herbaty. Następnie przejedziemy
na start trekkingu. Marszruta zajmie nam ok.
2 godz, po drodze zatrzymamy się, aby własnoręcznie pozbierać herbatę, pod okiem lokalnych wprawnych zbieraczek. Podczas marszu
wśród malowniczych pól herbacianych odwiedzimy wioskę zbieraczy, a w niej hinduistyczną
świątynię, a także lokalną fabrykę z możliwością zakupu świeżo wyprodukowanej herbaty.
Na zakończenie lunch na świeżym powietrzu
(w cenie) Powrót do hotelu, obiadokolacja.
(Trasa ok. 80 km).
Dzień 8 Po śniadaniu przejazd do miejscowości Ella, znanej ze swego pięknego położenia. Jest świetnym miejscem wypadowym
na liczne trekkingi, przede wszystkim na Mały
Szczyt Adama. Zdobędziemy ten szczyt wspólnie (ok. 1,5 h). W trakcie trekkingu dotrzemy
na punkt widokowy Ella Gap, gdzie zrobimy
przerwę na zdjęcia. Dla chętnych możliwość
podejścia na sąsiadujący szczyt (ok. 40 min).
Stąd też najbliżej jest do słynnego Nine Arches
Bridge- Mostu Dziewięciu Łuków - zwanego
też Mostem na Niebie. Będziemy podziwiać
go z punktu widokowego, a chętni będą mogli
zejść i przespacerować się po nim, Przejazd do
niezwykle malowniczego wodospadu Ravana,
z którym związana jest ciekawa legenda o porwaniu księżniczki Sity. Następnie udamy się do
Parku Narodowego Udawalawe obejmującego
obszar rozległych trawiastych równin nad rzeką Walawe. Jego główna atrakcja są słonie, ale
spotykać można tu także krokodyle błotne, szakale złociste, gerezy, bawoły, łaskuny palmowe
oraz liczne gatunki ptaków i wiele innych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Hambantocie.
(Trasa ok. 180 km)
Dzień 9 Po śniadaniu przejazd na zachodnie
wybrzeże wyspy. Po drodze odwiedzimy Fort
Holenderski w Galle, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort,
jak i stara część Galle, zachowały wyjątkowy,
kolonialny urok, który kontrastuje z współcze-

sną gwarną częścią miasta, typową dla miast
południowej Azji. Po drodze zatrzymamy się
przy słynnych lankijskich rybakach, łowiących
siedząc na palach wystających z dna oceanu.
W miejscowości Meetiyagoda zapoznamy się
z tradycyjną metodą wydobywania kamieni
szlachetnych i półszlachetnych na wyspie. Ten
region słynie z przepięknych kamieni księżycowych, wyróżniających się unikatową błękitną
poświatą. Z Galle transfer do hoteli, gdzie kilka
dni, aż do powrotu do Polski, spędzą Państwo
na odpoczynku, plażowaniu i kąpielach. (Ilość
km jest uzalezniona od wybranego hotelu na
część pobytową).
Dzień 10-13 Pobyt w wybranym hotelu na
zachodnim lub południowym wybrzeżu Sri Lanki. Czas wolny na wypoczynek, plażowanie i zakupy. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych. Wieczorny wylot do Polski z przesiadką.
Dzień 14 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Rozkład
lotów jest orientacyjny i może różnić się w zależności od grupy. W zależności od godzin
przelotu wykwaterowanie z hotelu odbywa się
przedostatniego dnia wieczorem, lub ostatniego w nocy.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpowiadającym **/*** w ocenie organizatora.
7 rozpoczętych dób hotelowych. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), wyposażone są w:
klimatyzację, łazienkę, telefon, często minibar
(konsumpcja za opłatą) i TV. Do dyspozycji gości:restauracja, bar, w niektórych hotelach także
basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetów.
Część pobytowa. Hotel o standardzie odpowiadającym *** w ocenie organizatora (możliwość
dopłaty do 4**** lub 5***** w ocenie organizatora). 4 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu
położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy,
bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Przykładowe hotele: Club Palm Bay, Koggala Beach ***,
The Palms, Tangerine Beach ****, Blue Water,
Citrus Waskaduwa *****. Pokoje: klimatyzowane, wyposażone są w: łazienkę, klimatyzację,
suszarkę do włosów, TV, telefon, sejf, minibar
(konsumpcja za opłatą). W większości pokoi
balkon lub taras. Do dyspozycji gości: recepcja,
restauracja, bar oraz basen. Wyżywienie:All
Inclusive: śniadania, lunche, obiadokolacje
w formie bufetu oraz napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w restauracji i w barach
w godzinach ich otwarcia.
Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje
oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe
pozostawiają kategoryzację organizatorom
turystyki i lokalnym agencjom turystycznym.

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów (łącznie koszt uczestnictwa
w programie ok. 275 USD/os., płatny pilotowi
jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków własnych,
dodatkowych posiłków i napoi, wizy lankijskiej
oraz wycieczek lokalnych. Wycieczki lokalne:
masaż ayurwedyjski (ok. 40 USD/os.), lot balonem (ok. 210 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość
pakietu świadczeń podane zostały na dzień
01.09.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Republiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki
oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach o standardzie odpowiadającym **/*** w ocenie organizatora podczas części
objazdowej (7 rozpoczętych dób hotelowych)
oraz w hotelach o standardzie odpowiadającym
3 *** w ocenie organizatora (4 rozpoczęte doby
hotelowe) - z możliwością dopłaty do 4**** lub
5***** w ocenie organizatora w części pobytowej, transfery klimatyzowanym autokarem,
śniadania i obiadokolacje podczas części objazdowej, All Inclusive podczas części pobytowej,
opiekę polskiego pilota-rezydenta i miejscowych przewodników anglojęzycznych, program
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).

Pociągiem, rowerem, na pontonie,
pieszo - aktywnie, ale przede wszystkim ciekawie i inaczej poznaje się
wyspę na Harcach! Zabytki, przyroda,
lokalne smaki i klimaty. Gorąco
polecam.
Paulina Klamecka
Pilot wycieczek Rainbow

wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjazdu po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Powyższe warunki wizowe obowiązują obywateli
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo
niż polskie mogą podlegać innym warunkom
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt
ze sprzedawcą w celu weryfikacji.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
5549
9949
Maj od
5530
9749
Czerwiec od
5530
9749
Lipiec od
6449
11270
Sierpień od
6449
11270
Wrzesień od
5649
9949
Październik od
5499
9870
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5749
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5749
Dopłata za pok. 1 os. od
1350
Opłata za procedurę wizową
na Sri Lankę od
189
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: SLH
CENA OD

5499 zł
109
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Indie – W Krainie Wysokich Przełęczy

• •

W programie: Delhi i Brama Indii
Śrinagar - miasto na wodzie
klasztory Ladakhu
Dolina Nubra
mauzoleum Taj Mahal

•

•

••

Sonamarg – „Łąka Boga”
Fort w Agrze

14

dni

•

Leh i Kraina Wysokich Przełęczy

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, na
2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Bezpośredni przelot do New Delhi liniami rejsowymi.
Dzień 2 Przylot do New Delhi w godzinach
porannych, transfer do hotelu. Śniadanie. Następnie zwiedzanie New Delhi. W programie
m.in.: Złota Świątynia sikhijska, grobowiec
Humayuna (pierwowzór słynnego Taj Mahal).
Z zewnątrz zobaczymy budynki rządowe: Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan (Dom Prezydencki). Kolejno udamy się pod India Gate (słynną bramę Indii). Po
południu zwiedzanie Starego Delhi: obejrzymy
z zewnątrz monumentalny Czerwony Fort zbudowany przez Szahjahana (przez lata służący
jako koszary), zwiedzimy największy w Indiach
Płn. meczet Jama Masjid oraz Raj Ghat - miejsce
kremacji Mahatmy Gandhiego. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).

Dzień 3 Śniadanie, wykwaterowanie i transfer na lotnisko w New Delhi. Przelot do stolicy
Kaszmiru - miasta Śrinagar. Sercem miasta jest
Jezioro Dal, na którym spędzimy noc w tzw. houseboatach - drewnianych domach na wodzie.
Wizyta w ogrodach Shalimar Bagh, będących
przykładem ogrodów perskich zaprojektowanych
przez samego sułtana Jahangira. Ogrody to wijące się kanały, naturalne źródła, fontanny, kaskady
wodne, tarasy, aleje, zatopione w bujnej roślinności zarówno kwiatów jak i drzew, a wszystko to
z przedgórzami Himalajów w tle. W pobliże ogrodów dostaniemy się łódkami - shikarami, które
są głównym środkiem transportu po jeziorze.
Spędzimy popołudnie i nocleg na wodach jeziora
Dal. (Trasa ok. 40 km, wysokość 1700 m n.p.m.).
Dzień 4 Wczesne śniadanie, wykwaterowanie
z łodzi i przejazd w kierunku Ladakhu. Przejazd
jedną z piękniejszych górskich dróg świata, z zapierającymi dech w piersiach widokami na Himalaje, do Kargil, niewielkiego miasta zagubionego
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wśród gór i wysokich przełęczy. Zatrzymamy się
w Sonamarg (2800 m n.p.m.) - to miasteczko
zwane „łąką Boga” położone jest u stóp wiecznie
ośnieżonych szczytów w lodowcowej dolinie. Kolejno pokonamy przełęcz Zoji La (3529 m n.p.m.),
a następnie zatrzymamy się w małej wiosce Drass
na rozgrzewającą gorącą herbatę (płatna dodatkowo ok. 1,5 USD), bo to przecież najzimniejszy
punkt na terenie całych Indii! Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kargil (2676 m.n.p.m.). (Trasa ok.
220 km, wysokość max. 3529 m n.p.m.).
Dzień 5 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Leh. Będziemy kontynuować
podróż przez wysokie himalajskie przełęcze:
Namika La (3800 m n.p.m.) i Fatu La (4100 m
n.p.m.). Na trasie w wiosce Mulbekh powita
nas pierwszy wykuty w skale posąg Buddy - ta
kamienna średniowieczna forteca była niegdyś
bramą do Ladakhu. Mniej więcej w połowie
drogi zobaczymy sylwetkę pięknie położonego
klasztoru Lamayuru, to pierwsza lokalna gompa.
Kolejno skierujemy się do Alchi, jednej ze starszych ladackich wiosek, gdzie w X wieku założony został duży kompleks klasztorny, który stał
się jednym z ważniejszych uniwersytetów buddyjskich. Jego wnętrze zdobią malowidła będące
arcydziełami sztuki buddyjskiej. Pod wieczór dotrzemy do stolicy „Krainy Wysokich Przełęczy” w ten sposób literacko określany jest Ladakh - do
królewskiego miasta Leh. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu w Leh (3500 m n.p.m.). (Trasa ok. 240
km, wysokość max. 4100 m n.p.m.).
Dzień 6 Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie
Leh, które zaczniemy od wizyty w Pałacu Królewskim z XVII w., który choć znacznie mniejszy i dziś
częściowo zniszczony, swoją sylwetką przypomina Potalę - Pałac Dalajlamów z Lhasy, stolicy Tybetu. Przejedziemy do położonego w pobliżu Leh
buddyjskiego monasteru Spituk z XV w., który
jest jednym z najstarszych klasztorów porządku

Gelugpa w Dolinie Indusu. Kolejnym punktem
zwiedzania będzie Shanti Stupa, wybudowana
współcześnie przez japońskiego buddystę w myśl
szerzenia pokoju na świecie, stanowi wspaniały
punkt widokowy na miasto Leh i otaczające je
góry. Dzień zakończymy wizytą na lokalnym targu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 50
km, wysokość max. 3500 m n.p.m.).
Dzień 7 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie najsłynniejszego w regionie klasztoru Hemis,
którego początki sięgają XI w. Tętniący życiem
kompleks składa się ze świątyni, sali zgromadzeń i zabudowań klasztornych z kwaterami
mnichów. Wokół roztacza się surowy himalajski
krajobraz. Następnie przejedziemy do malowniczo położnego na wzgórzu ogromnego klasztoru Thiksey - najpotężniejsza budowla Ladakhu.
Kompleks słynie z bogatych rzeźb i malowideł
przedstawiających lamaistyczne wierzenia.
Znajduje się tu ogromna figura Buddy w pozycji
siedzącej, która zajmuje dwie kondygnacje budynku. Z klasztornego tarasu rozciąga się piękny
widok na dolinę Indusu. Powrót na obiadokolacje i nocleg do hotelu w Leh. (Trasa ok. 100 km,
wysokość max. 3500 m n.p.m.).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd w kierunku Doliny Nubra jedną z najwyżej na świecie położnych dróg jezdnych. Po
drodze zatrzymamy się na zdjęcia na przełęczy
Khardung La (5 358 m n.p.m.) - tym samym
znajdziemy się w najwyżej położonym punkcie
na trasie naszej wyprawy! Następnie, widokowy
zjazd do wiosek Khardung i Khalsar oraz przejazd na zwiedzanie gompy Diskit, znajdującej się
przy największej wiosce w dolinie. Obiadokolacja i nocleg w guest house w Dolinie Nubra na
wysokości ok. 3100 m n.p.m. (Trasa ok. 150 km,
wysokość max. 5358 m n.p.m.).
Dzień 9 Śniadanie. Ten dzień spędzimy na
terenie Doliny Nubra. Dolina Nubra ograniczona
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jest rzekami Shyok i Nubra, które są dopływami
Indusu i stanowi spokojny zielony teren oddzielający Ladakh od wysokiego pasma Karakorum. To
idealne miejsce dla miłośników gór, spokoju, ciszy
i prawdopodobnie jedno z najbardziej oddalonych
od wszelkiej cywilizacji miejsce, w jakim przyszło
nam się znaleźć! Dla chętnych, safari na bakryjskich wielbłądach po górskiej pustyni (płatne
dodatkowo ok. 13 USD/os.) i trekking (ok. 3 godz.,
płatne dodatkowo ok. 20 USD/os.). Obiadokolacja
i nocleg w guest house na terenie Doliny Nubra
(Trasa ok. 40 km, wysokość max. 3100 m n.p.m.).
Dzień 10 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie udamy się w drogę powrotną do
miejscowości Leh. Raz jeszcze pokonamy malowniczą trasę prowadzącą przez krainę Ladakh, zatopioną pomiędzy głównym pasmem Himalajów
a górami Karakorum. Surowe górskie krajobrazy,
przeplatane turkusowymi wodami rzek i jezior
z pewnością długo pozostaną w Państwa pamięci.
W takich miejscach wręcz poczuć można siłę natury. Będzie to kolejna okazja by przyjrzeć się górskim szczytom, przepastnym dolinom i utrwalić te
piękne widoki w obiektywie aparatu fotograficznego, aby zabrać ze sobą chociaż namiastkę tych
zapierających dech w piersi widoków. Dla wielbicieli aktywnego wypoczynku spływ pontonami
po rzece Shyok (płatne dodatkowo ok. 30 USD/
os.). Po powrocie czas na zasłużony odpoczynek
w hotelu lub samodzielne odkrywanie stolicy
Ladakhu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Leh.
(Trasa ok. 150 km, wysokość max. 3500 m n.p.m.).
Dzień 11 Po śniadaniu przejazd nad położone na granicy z Tybetem wysokogórskie Jezioro
Pangong (4550 m n.p.m.). Po drodze zobaczymy zabudowania monasterów Shey i Thiksey,
malownicze tereny Doliny Indusu oraz przełęcz
Chang La (5290 m n.p.m.). To bezodpływowe jezioro otaczają lodowce i pokryte śniegiem pasma
górskie Pang-Gong i Chang-Chenmo, których
sylwetki odbijają się w niebieskiej tafli wody.
Powrót na obiadokolację i nocleg do Leh. (Trasa
ok. 320 km, wysokość max. 5290 m n.p.m.).
Dzień 12 Po śniadaniu transfer na lotnisko
w Leh i przelot do Delhi. Następnie przejazd do
Agry i zwiedzanie Taj Mahal - wspaniałego mauzoleum ufundowanego przez cesarza Szachjahana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, budowane przez 22 lata i 22 tyś. rzemieślników, jest
uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli
sztuki sepulkralnej, a także jeden z siedmiu
cudów współczesnego świata. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu w Agrze. Możliwość realizacji
wycieczki do teatru w Agrze (płatne dodatkowo,
ok. 35 USD). (Trasa ok. 240 km).
Dzień 13 Po śniadaniu wykwaterowanie
i zwiedzanie monumentalnego Fortu w Agrze
- największego i najlepiej zachowanego mo-

golskiego pałacu. Czas na wspólne zakupy.
Przejazd do Delhi. Czas na odpoczynek przed
powrotem do domu. Obiadokolacja i nocleg do
hotelu w Delhi. (Trasa ok. 240 km).
Dzień 14 Śniadanie i wczesne wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Wylot
z New Delhi liniami rejsowymi - przelot bezpośredni do Warszawy. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Rozkład lotów jest orientacyjny i może różnić
się w zależności od grupy. Wyjazd ma znamiona
wyprawy. Będziemy przebywać na dużych wysokościach, jeździć i spacerować po górach. Nie
będą to trudne podejścia, trzeba jednak zabrać
wygodne zakryte buty na piesze wycieczki i przeciwdeszczową kurtkę. Ze względu na skromną
infrastrukturę drogową w Kaszmirze i Ladakhu
przemieszczać się będziemy minibusami, z bagażem umieszczonym na dachu. Należy pamiętać, iż drogi w Indiach nie są najlepszej jakości,
podobnie ma się rzecz z autobusami i pociągami.

HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej (13 rozpoczętych
dób hotelowych: New Delhi - 3, Srinagar - 1, Kargil
-1, Leh - 5, Nubra - 2 w guest house, Agra - 1).
Pokoje: 2-osobowe (brak możliwości dostawek).
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu. 3 śniadania możliwe w postaci pakietów.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot bezpośredni samolotem rejsowym na trasie Warszawa - New
Delhi - Warszawa, przeloty wewnętrzne New Delhi
- Śrinagar oraz Leh - New Delhi (limit bagażu 15 +
5 kg), opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mini busem, zwiedzanie według programu, 13 rozpoczętych dób hotelowych,
13 śniadań, 12 obiadokolacji, opiekę polskiego pilota, 1 butelka wody/osobę/dzień, ubezpieczenie
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za
procedurę wizową do Indii, biletów wstępu
oraz napiwków dla lokalnych przewodników,
bagażowych, kelnerów (ok. 240 USD/os. płatne
pilotowi, jako pakiet), dodatkowych posiłków
(niewyszczególnionych w programie), wydatków własnych, opłat za fotografowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.), wycieczek lokalnych.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość
pakietu świadczeń podane zostały na dzień
31.08.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy indyjskiej przez
obywateli Polski konieczny jest paszport ważny
co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz
wiza. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Usługa
kosztuje 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie
i potwierdzenie wniosku wizowego oraz do-

starczenie skanów paszportu i zdjęć opisanych
w instrukcji wizowania na adres wizy.indie@R.pl
najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku niedopełnienia w/w
formalności na czas, biuro nie będzie pośredniczyć w procedurze wizowej. Wówczas opłata
za procedurę wizową zostanie zwrócona, zaś
Klient będzie zobowiązany do wyrobienia wizy
we własnym zakresie. Konieczne będzie także
podpisanie nowej umowy bez usługi wizowania. Przypominamy, że w przypadku Indii nie ma
możliwości wykupienia wizy na lotnisku, a brak
wizy nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji.
Uzyskana e-wiza wydawana jest na okres 30 dni
i uprawnia do dwukrotnego przekroczenia granicy (wiza ważna 30 dni od daty pierwszego
wjazdu do Indii, jeden pobyt nie może przekroczyć 30 dni). Istnieje możliwość dopłaty do wizy
WYPRAWA - to najlepsze określenie
podroży po Kaszmirze i Ladakhu.
Jeżeli słysząc to słowo czujesz pozytywne wibracje i na twarzy masz
uśmiech - pakuj plecak! Łowcom
Przygód obiecuję przyjemne zmęczenie, zakurzenie i opalone nosy,
a początkującym Obieżyświatom
pomogę uporać się z początkowym
szokiem. Po kilku dniach złapiecie
rytm podróży i z zachwytem będziecie podziwiać Himalaje. A jest co!
Luiza Gerent
Pilot wycieczek Rainbow

rocznej (wydawana na okres 365 dni, uprawnia
do wielokrotnego przekroczenia granicy, przy
czym jeden pobyt nie może przekroczyć 90 dni)
- wysokość dopłaty wynosi 60zł/os.
Możliwe jest wizowanie we własnym zakresie,
wtedy cena imprezy, będzie pomniejszona
o koszty wizowania.
Waluty. Jeśli Klienci zabierają ze sobą dolary
amerykańskie należy pamiętać, że w Nepalu nie
są akceptowane banknoty wydane przed 2013 r.
i /lub zniszczone, naddarte, itp.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
5699
10199
Maj od
5370
9970
Czerwiec od
5370
9970
Lipiec od
5399
10020
Sierpień od
5370
9970
Wrzesień od
5620
10070
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5970
Dopłata za pok. 1 os. od
1429
Opłata za proc. wizową do Indii od 219
Dopłata za wizę do Indii (365 dni) od 60
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: INW
CENA OD

5370 zł
111

Azja
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Nepal – U podnóża Himalajów

•

11

dni

•

W programie: Katmandu i Dach Świata
newarskie miasta i wioski – Bhaktapur panorama Himalajów w Dhulikhel
Pokhara
Mały Tybet
safari w Parku Narodowym Chitwan
niebosiężne Himalaje

•

•

•

•

•

Patan – Miasto Piękna

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie na 2 godz. przed wylotem samolotu. Przelot
samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Katmandu, z przesiadką. Wylot z Warszawy, przesiadka w jednym z portów międzynarodowych.
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
Dzień 2 Przylot do Katmandu. Po przylocie
i formalnościach wizowo-paszportowych przejazd na zwiedzanie Katmandu - administracyjnej i kulturalnej stolicy Nepalu. Zobaczymy
Durbar Square w Katmandu, na którym m.in.
podziwiać będziemy niezliczoną ilość świątyń
w różnych stylach architektonicznych oraz
bogato zdobiony pałac Żywej Boginki Kumari
- sprawującej opiekę nad całym miastem. Kolejno odwiedzimy Bouddhnath - największą stupę,
również jedno z najważniejszych centrów bud-
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dyzmu tybetańskiego na terenie Nepalu. Nocleg
i obiadokolacja w Katmandu. (Trasa ok. 20 km,
wysokość ok. 1400 m n.p.m.).
Dzień 3 Po śniadaniu - dla chętnych - poranny lot nad Himalajami (płatny dodatkowo).
Następnie przejazd malowniczą drogą wijącą
się po przedgórzach Himalajów do Pokhary (ok.
7 godz.). Po drodze podziwiać będziemy piękne górskie pejzaże, wiszące mosty przerzucone
przez rwące himalajskie rzeki, tarasowe pola
i nepalskie wioski. Ze względu na usytuowanie
u podnóża gór, Pokhara jest drugim najważniejszym ośrodkiem turystycznym w Nepalu,
tym samym najpopularniejszą bazą wypadową
dla grup trekkingowych na masyw Annapurny.
Jezioro Phewa stanowiące serce miasta, jest
zwierciadłem, w którego lustrze przy dobrej
widoczności odbijają się ośnieżone himalajskie
szczyty, a przede wszystkim z tej perspektywy
wyjątkowo piękna święta góra Machhapuchhare
(6993 m n.p.m.), co stwarza atmosferę spokoju
i magii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa
ok. 220 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).
Dzień 4 Dla chętnych wycieczka do Sarangkot na zapalanie szczytów (płatna dodatkowo)
lub przelot helikopterem do Annapurna Base
Camp (płatne dodatkowo). Po wycieczce powrót do hotelu na śniadanie. Następnie zwiedzanie Pokhary. Zobaczymy Wodospad Davis,
częściowo ukryty pod ziemią, który swój początek bierze w Jeziorze Phewa. Następnie zwiedzimy jaskinię GupteśworMahadev. Jaskinia
podzielona jest na dwie części - pierwsza w całości poświęcona Śiwie, przechodząc do drugiej zobaczymy podziemną część wodospadu
Davis. Kolejnym punktem programu jest obóz
dla uchodźców tybetańskich nazywany Małym
Tybetem, gdzie Tybetańczycy swobodnie kulty-

wują swoje obyczaje, religię, tradycję, zajmują
się też rękodzielnictwem, głównie wyplataniem
wełnianych dywanów. Po południu w czasie
wolnym możliwość spędzenia spokojnej chwili
na łódce na jeziorze (wliczone w cenę), krótki
spacer lub oddanie się zakupowemu szaleństwu przy głównej handlowej uliczce Pokhary.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok.
20 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.). W czasie
wolnym możliwość przelotu paralotnią (płatne
dodatkowo).
Dzień 5 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Parku Narodowego Chitwan, który
jest najlepszym miejscem na safari w Nepalu.
W Chitwan na powierzchni ok. 1 tys. km2 żyją gatunki tj.: tygrysy bengalskie, krokodyle, małpy,
nosorożce, a także ponad 450 gatunków ptaków. Spacer do punktu widokowego nad rzekę,
skąd podziwiać będziemy zachód słońca. Lunch

i obiadokolacja oraz nocleg w lodgy. (Trasa ok.
200 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).
Dzień 6 Wczesne śniadanie i wizyta na
farmie słoni. Dzień spędzony na aktywnym
wypoczynku wśród zieleni Parku Narodowego
Chitwan. Aktywności wliczone w cenę: jeep safari, spływ tradycyjnymi łodziami wydrążonymi
z jednego pnia drzewa kapokowego po rzece
Rapti (w zależności od poziomu wody w rzece),
zamiennie spacer po dżungli połączony z obserwacją zwierząt. Za dodatkową opłatą i w miarę
możliwości czasowych ok. godzinna przejażdżka
na słoniu. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy. Wieczorny pokaz tańca społeczności Tharu.
(Trasa ok. 10 km, wysokość ok. 350 m n.p.m.).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd do Dhulikhel - miejscowości malowniczo położonej wśród gór. To typowo newarskie
miasto, które jest jednym ciekawszych punktów

Azja

Nepal

widokowych na Himalaje. Po drodze zajedziemy do Bhaktapur, zwanego również Bhadgaon
(miasto wyznawców), trzeciego co do wielkości
leżącego w Dolinie Katmandu newarskiego miasta. Bhaktapur znajduje się ok. 14 km od stolicy
Nepalu i położone jest na wysokości ok. 1400 m
n.p.m. Zostało założone w IX w. i do dziś odznacza się drewniano-ceglaną architekturą średniowiecza. Podczas spaceru po mieście zobaczymy
Durbar Square - główny plac miasta, na którym
znajduje się Pałac 55 Okien wybudowany za
czasów króla Bhupatendra Malla, świątynię
Nyatapola - wspaniałą pięciokondygnacyjną
świątynię w stylu architektonicznym Pagody, poświęconą Siddhi oraz Lakszmi - dwóm
żeńskim bóstwom kojarzonym ze szczęściem
i dobrobytem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Dhulikhel (trasa ok. 200 km, ok. 6 godzin
wysokość ok. 1550 m n.p.m.).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd do klasztoru Thrangu Tashi i stupy
Namobuddha, która jest znanym celem pielgrzymek w Nepalu. Następnie 8,5 km lekkiego
trekkingu. Zejdziemy pieszo do XII-wiecznej
wioski Panauti (jednej z najstarszych w Nepalu), gdzie będzie można obserwować życie jej
mieszkańców. Następnie przejazd do stolicy Nepalu. Kolacja w lokalnej, newarskiej restauracji
połączona z pokazem tańców i muzyką na żywo.
Nocleg w hotelu w Katmandu.
Dzień 9 Po śniadaniu zwiedzanie newarskiego miasto Patan, zwane także Lalitpur, czyli
Miasto Piękna. Kolejno wycieczka do jednego
z ważniejszych miejsc kultu buddyjskiego na
terenie miasta - stupy Svayambhunath, przepięknie położonej na wzgórzu, z którego rozciąga się wspaniały widok na całą Dolinę Katmandu. Jest to miejsce odwiedzane przez setki

rozmodlonych pielgrzymów palących kadzidła,
wypowiadających mantry i składających dary,
które są natychmiast porywane przez licznie
żyjące tu małpy. To również ulubiony punkt
wieczornych wypadów dla mieszkańców stolicy
Nepalu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok.
Katmandu. (Trasa ok. 40 km, wysokość ok. 1500
m n.p.m.).
Dzień 10 Po śniadaniu przejazd do Kirtipur. To historyczne newarskie miasteczko
malowniczo położone na
wzgórzu, z którego rozpościera się widok na
całą Dolinę Katmandu.
Powstało w XII w. i dawniej
otoczone było ogromnym
murem z 12 bramami. To właśnie
od tego dawnego królestwa PrithiviNarayanShaha rozpoczął swój podbój doliny
ostatecznie unifikując Nepal w 1769 r. Spacerując po Kirtipur zobaczyć można spokojne miasto
z oryginalną siatką ulic, stare ceglane domy oraz
świątynie budowane w typowym dla Newarów
stylu. Kolejno zobaczymy największy kompleks
świątyń hinduistycznych Paśupatinath nad
świętą rzeką Bagmati, gdzie odbywają się kremacje zwłok. Następnie kilka chwil na ostatnie
zakupy i transfer na lotnisko. (Trasa ok. 50 km,
wysokość ok. 1500 m n.p.m.). Wieczorny wylot
z Katmandu i przelot samolotem rejsowym (z
przesiadką) do Warszawy.
Dzień 11 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej i lodgach (8 rozpoczętych dób hotelowych: Bhaktapur - 1,

Nagarkot - 1, Pokhara - 2, Chitwan - 2, Katmandu - 2). Pokoje: brak możliwości dostawek. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, 2 lunche

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym Warszawa - Katmandu
- Warszawa z przesiadką, opłaty lotniskowe,
8 rozpoczętych dób hotelowych
w hotelach i lodgach, przejazdy
klimatyzowanym autokarem
lub minibusem, śniadania
i obiadokolacje wg programu, opiekę polskiego
pilota, program turystyczny j.w., 1 butelka wody/
os./ dzień oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje:
biletów wstępu oraz napiwków dla lokalnych
przewodników, bagażowych, kelnerów, obsługi
grupy w systemie TGS (ok. 215 USD/os. płatne
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy
do Nepalu (ok. 30 USD/os.), opłat za fotografowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.), wycieczek
lokalnych i kolacji sylwestrowej.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość
opłat za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 31.08.2021 r. i mogą ulec
zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza nepalska. Do wizy nepalskiej (wyrabiana
na lotnisku w Katmandu) potrzebne jest 1 kolorowe zdjęcie, cena ok. 30 USD/os. Powyższe
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż
polskie mogą podlegać innym warunkom wi-

zowym, w związku z tym prosimy o kontakt
z Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.
Decyzją władz Nepalu z dniem 10 marca 2020 r.
dla wszystkich obywateli Chińskiej Republiki Ludowej, Iranu, Włoch, Korei Południowej, Japonii,
Niemiec, Hiszpanii i Francji zostaje zawieszona
(do odwołania) możliwość zakupu wizy na
lotnisku w Katmandu. Obywatele w/w krajów
są zobowiązani do aplikacji o wizę w dowolnej
ambasadzie Nepalu.
Waluty. Jeśli Klienci zabierają ze sobą dolary
amerykańskie należy pamiętać, że w Nepalu nie
są akceptowane banknoty wydane przed 2013 r.
i /lub zniszczone, naddarte, itp.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
4320
8220
Czerwiec od
4320
8220
Wrzesień od
4499
8199
Dopłata za pok. 1 os. od
571
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: INN
CENA OD

4320 zł
113

Azja

Tajlandia

Egzotyka Light – Tajlandia
W programie: Bangkok

•

Wat Pra Kaeo

•

Budda Szmaragdowy - Klongi

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Zwiedzanie i wypoczynek

Wietnam

Birma
Laos

TAJLANDIA
Bangkok

/Koh Samet
/Rayong
/Pattaya
/Jomtien

114

10

dni

Kambodża
Koh Chang

Azja

Tajlandia

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa
-stanowisko Rainbow znajduje się w strefie
„Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B
a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Wylot samolotem rejsowym do Bangkoku (z
przesiadką w jednym z portów europejskich,
Stambule lub w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Odprawa
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu w Bangkoku, odpoczynek po
podróży. Wieczorem kolacja w hotelu.
Dzień 3 Śniadanie w hotelu, a następnie
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Buddy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królewski, na terenie którego znajduje się również Wat
Pra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest
najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po
południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią
po kanałach, które w przeszłości stanowiły alternatywny system komunikacyjny Bangkoku.
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu
w Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok.
2000 THB/o.s lub ok. 65 USD/os.).
Dzień 4 Śniadanie w hotelu, a następnie wykwaterowanie i przejazd do wybranego hotelu
na część pobytową.
Dzień 5-9 Czas wolny na wypoczynek nad
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość korzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh
Samet lub w Rayongu): wycieczka na wyspę
Koh Lan (ok. 50 USD/os.), rewia transwestytów

(ok. 35 USD/os.), tropikalne ogrody Nong Nooch
(ok. 50 USD/os.) lub inne.
Dzień 10 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym do Polski (z przesiadką w jednym
z portów europejskich, Stambule lub w jednym
z portów Płw. Arabskiego).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i egzekwowane
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłumaczyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.

europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule),
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel
- lotnisko, 8 rozpoczętych dób hotelowych,
wyżywienie wg. opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego przedstawiciela na lotnisku, opiekę
polskiego rezydenta w Tajlandii, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (wariant standard: NNW,
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia
dla lokalnych przewodników, napiwków dla
kierowców, bagażowych, personelu hotelowego etc. (łącznie ok. 50 USD/os. płatne pilotowi
jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas
wycieczki, napoi do posiłków, wycieczek fakultatywnych (w języku polskim od minimum
15 osób), posiłków innych niż wymienione
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli oraz
innych wydatków osobistych.

HOTELE

Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla obywateli polskich.
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi
paszportami niż polskie zobowiązani są do
uzyskania odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się
do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze można wymienić w bankach i kantorach
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte,
poplamione itp. - kantory i banki odmawiają ich

Pierwsze dwa noclegi w hotelu w Bangkoku.
Hotele dobrej klasy,odpowiadające standardowi
***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: wyposażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa (kolejne dni). Opisy hoteli
w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, Rayong) na kolejnych stronach katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów

WAŻNE INFORMACJE

wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty
najnowszych emisji, po 2000r. (seria „kolorowa”).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
3499
Maj od
3470
Czerwiec od
3920
Lipiec od
3949
Sierpień od
3949
Wrzesień od
3270
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata do hotelu The Sukosol
w Bangkoku od

cena katalogowa
6099
6020
7199
7270
7270
6020
3270
171
900

Obowiązkowa dopłata za wypo–
czynek w hotelu w promocji od:
Cholchan Pattaya Resort
***

od 670 zł

Novotel Rayong
****

od 970 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TBK
CENA OD

3270 zł
115

Azja

Tajlandia

Baśniowa Tajlandia

•

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda
wypoczynek w Pattaya, Jomtien lub Rayong

•

15

dni

most na rzece Kwai

•

Ayutthaya i Sukhothai

•

Złoty Trójkąt

•

lub

16

dni

Chiang Rai i Chiang Mai

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot samolotem rejsowym do Bangkoku (z przesiadką
w jednym z portów europejskich, Stambule lub
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Odprawa
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wieczorem kolacja w hotelu.
Dzień 3 Śniadanie w hotelu, a następnie
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Buddy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królewski, na terenie którego znajduje się również Wat
Pra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest

najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po
południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią
po kanałach, które w przeszłości stanowiły alternatywny system komunikacyjny Bangkoku.
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB
lub ok. 65 USD/os.). Nocleg w hotelu.
Dzień 4 Śniadanie w hotelu i wyjazd na pływający targ w Damnoen Saduak. Przejazd do
Kanchanaburi. Następnie zwiedzimy Muzeum
Budowniczych Mostu na Rzece Kwai (ekspozycja na temat kolei tajsko-birmańskiej) oraz
obejrzymy cmentarz jeniecki. Następnie lunch
na tratwie pływającej po rzece Kwai. W dalszej
kolejności zobaczymy słynny most i przejedziemy autokarem na oddaloną o ok. 45 km stację
kolejową. Tu wsiądziemy do lokalnego pociągu,
Birma

Ma Sai
Laos
Chiang Rai

Chiang Mai

Sukothai
Phitsanulok

TAJLANDIA
Ayutthaya
Kanchanaburi
Bangkok

Kambodża
Pattaya/Jomtien
/Koh Samet/Rayong
Koh Chang
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który przewiezie nas fragmentem historycznej
linii kolejowej. Wieczorem kolacja w hotelu.
Nocleg w hotelu w okolicach Kanchanaburi.
(Trasa ok. 200 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd z Kanchanaburi do Ayutthayi, dawnej stolicy Tajlandii
(1350-1767 r.). Zwiedzimy niektóre z licznych
ruin i kompleksów świątyń, które znajdują się
w tym mieście - między innymi Wat Phra Si
Sanphet. Następnie zjemy w Ayutthayi lunch
i kontynuujemy podróż do Phitsanulok, gdzie
spędzimy noc. (Trasa ok. 440 km).
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzamy świątynię Wat Mahathat w Phitsanulok i jedziemy do
Sukothai, gdzie odwiedzimy park historyczny pozostałości stolicy Tajlandii w latach 1238 - 1438.
Kolejna godzina jazdy i zatrzymujemy się na postój i lunch w lokalnej restauracji, po czym konty-

nuujemy podróż do Chiang Rai, gdzie spędzamy
noc w hotelu poza miastem. (Trasa ok. 490 km).
Dzień 7 Po śniadaniu odwiedzimy jedną
z plantacji herbaty w regionie Doi Mae Salong
(będzie również okazja do degustacji). Następnie
zobaczymy położone najdalej na północ miasto
Tajlandii - Mae Sai.W zależności od sytuacji politycznej możliwość przejścia na teren Birmy i przejażdżka rikszą motorową po miasteczku Tachilek,
gdzie odwiedzimy m.in. replikę słynnej swiątyni
Shwedagon (dodatkowo płatne ok. 1800 THB lub
ok. 60 USD/os.). Przejazd w rejon Złotego Trójkąta. Następnie wsiadamy na łódź, która powiezie
nas wzdłuż granic Tajlandii, Laosu i Birmy oddzielonych rzeką Mekong. Powrót na kolację i nocleg
w okolicach Chiang Rai. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 8 Po śniadaniu jedziemy do Chiang
Mai - „stolicy północnej Tajlandii”. Droga wie-
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dzie przez najpiękniejsze, dziewicze tereny kraju.
W trakcie przejazdu zatrzymujemy się na zwiedzanie Wat Rong Khun (Biała Świątynia). Obiad
zjemy w San Kampaeng, wiosce rękodzieła usytuowanej na peryferiach Chiang Mai. Po posiłku
odwiedzimy niektóre ze stoisk rękodzielniczych
znanych z rzeźb, wyrobów z jedwabiu, srebra,
parasolek itp. Po południu wizyta w gabinecie
masażu tajskiego (masaż ok. 1,5 godz.). Nocleg
w hotelu. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 9 Po śniadaniu dzień wolny na samodzielne zwiedzanie lub możliwość wzięcia
udziału w jednej z wycieczek opcjonalnych.
Proponujemy Państwu dwie opcje (w przypadku konieczności podziału grupy możliwy serwis
w j. angielskim):
• Wycieczka do jednego z ośrodków zajmujących się opieką nad słoniami, które wcześniej
były wykorzystywane do pracy lub w przemyśle turystycznym. Obecnie wraz ze wzrostem
świadomości ekologicznej powstaje coraz
więcej schronisk dla tych zwierząt gdzie nie są
one zmuszane do wożenia turystów ani do cyrkowych „występów”. W zamian gościom proponuje się udział w karmieniu słoni, pomoc w kąpieli, wspólny spacer i inne atrakcje które nie
wymagają tresury zwierząt. Często schronienie
w takich miejscach znajdują też inne zwierzęta
potrzebujące pomocy. W trakcie wycieczki lekki
obiad. Cena ok. 2500 THB (ok. 90 USD/os.).
• Wycieczka krajobrazowa do Parku Narodowego
Doi Inthanon. Proponujemy Państwu możliwość
„zdobycia” najwyższego szczytu Tajlandii o wys.
2565 m n.p.m. Trasę z Chiang Mai do parku pokonamy busami - pod koniec droga jest zbyt wąska
i kręta dla autokarów. Po drodze zatrzymamy się
na punkcie widokowym, odbędziemy też krótki
trekking wśród tropikalnej roślinności. W trakcie
wycieczki lekki obiad. Uwaga: ze względu na wysokość n.p.m. należy zabrać ciepłą odzież! Cena
ok.2200 THB (ok. 80 USD/os.).
Dzień 10 Po śniadaniu zwiedzimy jedną
z najsłynniejszych świątyń w Tajlandii - Wat Doi
Suthep, usytuowaną na górze Suthep nieopodal
Chiang Mai. Roztacza się stamtąd wspaniały widok na miasto. Lunch. Po południu transfer na
dworzec kolejowy, gdzie wsiądziemy do nocnego pociągu do Bangkoku. W pociągu dostaniemy
suchy prowiant na drogę. (Trasa ok. 750 km).
Dzień 11 Przyjazd do Bangkoku, śniadanie, a następnie transfer do Pattayi. Dla gości
jadących w okolice Rayongu, zakwaterowanie
tego dnia ok. godz. 17:00. Czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie i wypoczynek. (Trasa
ok. 180 km).
Dzień 12-14 Czas wolny na wypoczynek
nad morzem lub dokonanie zakupów. Możli-

wość korzystania z wycieczek opcjonalnych
(nie dotyczy Klientów wybierających pobyt
w regionie Rayong): wycieczka na wyspę Koh
Lan (ok. 50 USD/os.), rewia transwestytów (ok.
35 USD/os.), tropikalne ogrody Nong Nooch (ok.
50 USD/os.) lub inne.
Dzień 15/16 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym do Polski (z przesiadką w jednym
z portów europejskich, Stambule lub w jednym
z portów Płw. Arabskiego). Lądowanie w Warszawie w zależności od linii lotniczej 15 dnia wycieczki wieczorem lub
16 dnia. Aktualne rozkłady na
stronie R.pl/rozklady.
Istnieje możliwość wykupienia przelotu Chiang
Mai - U-Tapao (lotnisko
położone 140 km na
południowy wschód od
Bangkoku) zamiast przejazdu nocnym pociągiem- rezerwacja możliwa maksymalnie
na 2 tygodnie przed wylotem z Polski.
W przypadku zmiany powyższy program ulega
następującym modyfikacjom:
Dzień 1-9 Bez zmian
Dzień 10 Po śniadaniu czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta lub wycieczki opcjonalne. Nocleg w hotelu w Chiang Mai.
Dzień 11 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Przelot na lotnisko U-Tapao położone 140 km na południowy
wschód od Bangkoku, a następnie przejazd do
wybranego hotelu na pobyt. Czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie i wypoczynek.
Dzień 12-16 Bez zmian
Uwaga! Dnia 10 i 11 Klienci podczas transferów
Wycieczka Baśniowa Tajlandia to
idealny przepis na spełnienie wakacyjnych marzeń. Z jednej strony tętniący życiem, nowoczesny Bangkok,
z drugiej natomiast wiekowe zabytki
Ayutthaji i Sukothai. Dodajmy do tego
cudowną przyrodę Tajlandii i wspaniały wypoczynek nad morzem.
Ewa Fuanglikhit
Pilot wycieczek Rainbow

będą pod opieką lokalnego przewodnika komunikującego się tylko w języku angielskim.
W tym czasie jest możliwy jedynie kontakt telefoniczny z polskojęzycznym pilotem wycieczki.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i egzekwowane
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski
pilot nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy
tłumaczyć lokalnego przewodnika, ale nawet
nie ma do nich wstępu. W szczególności
dotyczy to kompleksu pałacowego
w Bangkoku.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele
dobrej klasy,odpowiadające standardowi ***/****
w ocenie organizatora.
Pokoje: we wszystkich
hotelach są wyposażone
w TV, klimatyzację, łazienki
z wc i często mini bar (dodatkowo
płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja, bar i w większości hoteli basen.
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli
w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, Rayong lub Koh
Samet) na dalszych stronach katalogu. Więcej
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule),
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (13 rozpoczętych dób hotelowych),
transfery klimatyzowanym autokarem i pociągiem sypialnym na terenie Tajlandii (1 nocny
przejazd), wyżywienie jak w programie (13
śniadań, 10 obiadów/kolacji i 1 prowiant na
drogę nocnym pociągiem), obsługę polskiego
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku
w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas
zwiedzania, program turystyczny j. w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard:
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na
wynagrodzenie dla lokalnych przewodników,
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, przewodnicy, rejsy łodzią i napiwki
ok. 210 USD/os., płatne pilotowi jako pakiet),
dodatkowych posiłków podczas wycieczki,

napojów do posiłków oraz wycieczek fakultatywnych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi
paszportami niż polskie zobowiązani są do
uzyskania odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla obywateli polskich.
Waluty. Zaleca się zabranie USD, choć można
również wymieniać euro, funty brytyjskie i inne
powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze
można wymienić w licznych bankach i kantorach oraz hotelach (tutaj kurs jest zawsze
niekorzystny). W Tajlandii nie są akceptowane
banknoty 50 USD oraz 100 USD starych edycji (z
małymi wizerunkami prezydentów). Jeśli Klienci
zabierają ze sobą dolary amerykańskie należy
pamiętać, że w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są
akceptowane banknoty wydane przed 1996 r.
i/lub zniszczone, naddarte, itp.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
4249
7430
Maj od
4199
7349
Czerwiec od
4199
7349
Lipiec od
4699
8649
Sierpień od
4699
8649
Wrzesień od
3999
7349
Październik od
3999
7349
Cena za os. dorosłą na dost. już od 3999
Dopłata za pok. 1 os. od
650

Obowiązkowa dopłata za wypo–
czynek w hotelu w promocji od:
Asia Pattaya
****

od 520 zł

Siam Bayshore
****

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TAT
CENA OD

3999 zł
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Tajlandia, Kambodża, Wietnam
– Wielka azjatycka przygoda

•

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda
Angkor Wat i dżungla
partyzanckie tunele Cu Chi
przeloty lokalne w cenie

•

•

•

niesamowita zatoka Ha Long

15

dni

•

Ho Chi Minh City i Hanoi

Chiny

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków

WIETNAM
Birma

–› Zwiedzanie i wypoczynek

Hanoi

Zatoka
Ha Long
Hai Phong

Laos

TAJLANDIA

Bangkok
Jomtien

Siem Reap
(Angkor Wat)

KAMBODŻA
Phnom Pen
Ho Chi Minh City

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot samolotem rejsowym do Bangkoku (z przesiadką
w jednym z portów europejskich, Stambule lub
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Bangkoku. Odprawa
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wieczorem kolacja powitalna w hotelu.
Dzień 3 Śniadanie w hotelu, a następnie
zwiedzanie Bangkoku: świątynia Złotego Buddy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królewski, na terenie którego znajduje się również Wat
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Pra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest
najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po
południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią
po kanałach, które w przeszłości stanowiły alternatywny system komunikacyjny Bangkoku.
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os.).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu transfer
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią
i Kambodżą, odprawa paszportowa a następnie
przejazd do Siem Reap, położonego tylko 7 km
od świątyń Angkoru. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie zespołu
kamiennych świątyń z czasów rozkwitu im-

perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej
restauracji. Kompleks składający się z ponad
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne,
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury.
W programie między innymi świątynia Bayon,
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu
zwiedzimy Ta Phrom - część Angoru, którą pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa
wyrastają z kamiennych budowli, a ich korzenie oplatają kolumny, czy wręcz całe budynki.
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
Dzień 6 Po śniadaniu czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub wycieczka fakultatywna

(dla chętnych za dodatkową opłatą ok. 45 USD/
os + bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/
os) do kompleksu świątyń Banteay Srei, zwanej
„twierdzą kobiet” oraz Banteay Samre. Lunch
w lokalnej restauracji a następnie rejs łodzią po
jeziorze Tonle Sap do pływającej wioski. Kolacja
we własnym zakresie lub dla chętnych kolacja
z pokazem khmerskich tańców ludowych (cena
ok. 20 USD/os.). Nocleg w hotelu w Siem Reap.
(Trasa ok. 80 km).
Dzień 7 Po śniadaniu transfer do stolicy
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowany autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda,
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz
świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia
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w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
Dzień 8 Po wczesnym śniadaniu transfer
autokarem do Miasta Ho Chi Minha (Sajgonu)
położonego w Wietnamie. Przejazd mostem
przez rzekę Mekong. Dojazd do przejścia Bavet
- Moc Bai. Odprawa graniczna, zmiana autokaru. W miarę możliwości zwiedzanie imponującej świątyni w Tay Ninh - głównego ośrodka
synkretycznej religii cao dai. Odwiedzimy również słynne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol
walki Viet Congu z obcymi wojskami. Podczas
zwiedzania obiad w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w hotelu w Sajgonie i nocleg.
(Trasa ok. 320 km).
Dzień 9 Po śniadaniu zwiedzanie Miasta
Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, zabytkowa
Poczta Główna, pagody Thien Hau i Nefrytowego Cesarza, chińska dzielnica i bazar Binh Tay.
Podczas zwiedzania lunch. Następnie przelot do
Hanoi lub do Haiphong. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg (przelot wewnętrzny).
Dzień 10 Po śniadaniu przejazd do Ha Long
i wycieczka morska po zatoce (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Akwen
pełen jest niesamowitych formacji skalnych,
wysepek, jaskiń itp. Podczas rejsu lunch z owoców morza. Po południu przejazd do Hanoi, po
drodze postój w wiosce wytwórców ceramiki lub
obróbki kamienia. Wieczorem pokaz słynnych
„wodnych kukiełek”, będących specjalnością
Hanoi i północnego Wietnamu. Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzanie Hanoi:
Mauzoleum Ho Chi Minha (o ile będzie otwarte), pałac prezydencki, rezydencja Ho Chi Minha,
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia
Literatury. Obiad w trakcie zwiedzania. Po południu przejazd rykszami przez kolonialne stare
miasto. Nocleg w hotelu.
Dzień 12 Po wczesnym śniadaniu transfer
na lotnisko i przelot do Bangkoku. Następnie
przyjazd do Pattaya/Jomtien lub do regionu
Rayong i zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny
na plażowanie, kąpiele morskie i wypoczynek.
(Trasa ok. 170 km + przelot wewnętrzny).
Dzień 13-14 Czas wolny na wypoczynek
nad morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość korzystania z wycieczek opcjonalnych
(nie dotyczy to Klientów wybierających pobyt
w regionie Rayong): wycieczka na wyspę Koh
Lan (ok. 50 USD/os.), rewia transwestytów (ok.
35 USD/os.), tropikalne ogrody Nong Nooch (ok.
50 USD/os.) lub inne.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym do Polski (z przesiadką w jednym
z portów europejskich, Stambule lub w jednym
z portów Płw. Arabskiego). Lądowanie w Warszawie w zależności od linii lotniczej - 15 dnia
wycieczki wieczorem lub 16 dnia. Aktualne rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na restrykcyjne i egzekwowane
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłumaczyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***, należy
jednak pamiętać, że w Kambodży i Wietnamie
standard hoteli może nieco odbiegać od norm
europejskich. Pokoje: skromnie, ale wygodnie
urządzone pokoje z łazienkami. W większości
TV, klimatyzacja i telefon, czasami minibar (dodatkowo płatny). Uwaga! Pokój 3 - osobowy
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub
rozkaładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w
hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli
w Tajlandii (Jomtien/ Pattaya, Rayong lub Koh
Samet) na dalszych stronach katalogu. Więcej
propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Bangkok
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule),
przelot lokalnymi liniami na trasie Sajgon Hanoi lub Haiphong oraz Hanoi - Bangkok,
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach
(13 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wyżywienie według programu, opiekę polskiego
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę
pilota podczas zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek łodzią,
wynagrodzenia dla lokalnych przewodników, napiwków dla kierowców, bagażowych, personelu
hotelowego etc. (łącznie ok. 223 USD/os. + bilet
do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/os. płatne
pilotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków
podczas wycieczki, napoi do posiłków oraz innych wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wiz: kambodżańskiej
i wietnamskiej - procedura wizowa opisana jest
poniżej, opłaty za pośrednictwo wizowe zostały
doliczone do rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 280 zł/os., opłata za wizę kambodżańską
- 180 zł/os.).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu! W innym przypadku przekroczenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie
możliwe. Klienci posługujący się paszportami
innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania
odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur wizowych
w ofercie dotyczą obywateli polskich.
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej
należy: przy zakładaniu rezerwacji obowiązkowo wpisać narodowość, numer i datę ważności
paszportu; najpóźniej na 10 dni przed wylotem,
wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi na adres wizy@r.pl. W tytule
maila należy podać kod wycieczki, numer rezerwacji oraz nazwisko klienta (Np. TKV1108
1234567 Kowalski). Ponadto konieczne jest
zabranie ze sobą 2 zdjęć paszportowych (kolorowe, wyraźne, aktualne, na papierze fotograficznym). Informujemy, że dane personalne
w rezerwacji i w paszporcie muszą być jednakowe. Prosimy o zwrócenie uwagi na podwójne
imiona oraz nazwiska w dokumentach! W razie
wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 22
290 43 87 lub mailowy: wizy@r.pl. Dział Wiz
pracuje: pn. - pt. w godzinach 10.00 - 18.00.
Waluty. Zaleca się zabranie dolarów amerykańskich, chociaż można również wymieniać

euro, funty brytyjskie i inne powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze można wymienić
w licznych bankach i kantorach oraz hotelach
(tutaj kurs jest zawsze niekorzystny). Uwaga! W Tajlandii nie są akceptowane banknoty
50 USD oraz 100 USD starych edycji (z małymi
wizerunkami prezydentów). W Kambodży USD
jest oficjalnym środkiem płatniczym. Wymiana
innych walut jest konieczna na USD lub lokalną
walutę (riel) i nie jest to korzystne. Jeśli Klienci
zabierają ze sobą dolary amerykańskie należy
pamiętać, że w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są
akceptowane banknoty wydane przed 1996 r.
i/lub zniszczone, naddarte, itp.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdzenie u swojego operatora telefonii komórkowej
czy roaming na Wietnam jest standardowo

włączony. U części operatorów telekomunikacyjnych jest konieczność wystąpienia o uruchomienie roamingu na Wietnam.
Limit bagażu głównego na przelotach wewnętrznych to 20 kg.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
6070
Maj od
5949
Czerwiec od
6399
Lipiec od
6470
Sierpień od
6470
Wrzesień od
5749
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata za wizę wietnamską od
Dopłata za wizę kambodżańską od

cena katalogowa
10770
10520
11799
11899
11899
10520
5749
950
280
180

Obowiązkowa dopłata za wypo–
czynek w hotelu w promocji od:
X2 Vibe Pattaya Seaphere
Residence ****

od 270 zł

Asia Pattaya
****

od 399 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: TKV
CENA OD

5749 zł
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Hotele w Tajlandii do imprez TBK, TAT, TKV

Tajlandia

Dusit Thani Pattaya – Pattaya
Kategoria lokalna: brak

Nowoczesny, stylowy obiekt dla najbardziej wymagających Klientów, atrakcyjnie położony i oferujący najwyższy standard usług oraz szeroki
wybór rozrywek dla każdego. Jeden z najchętniej wybieranych przez turystów hotel w Pattayi.
7:00-22:00). Każdego wieczoru muzyka na żywo. Za dodatkową
opłatą wypożyczalnia samochodów, opiekunka dla dzieci, pralnia,
liczne sklepiki i salon piękności. Dla dzieci dostępny klub i kącik
(czynny 9:00-18:00). Hotel dysponuje bogatym zapleczem konferencyjnym.

Pokoje
Obiekt posiada 457 pokoi różnego typu, łączących nowoczesny
i elegancki wystrój z egzotycznymi elementami. Zakwaterowanie
w komfortowych i funkcjonalnie urządzonych pokojach standardowych (deluxe), które wyposażone są w bezpłatną indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, dobrze wyposażoną łazienkę,
balkon,serwis do kawy i herbaty oraz sejf. Za dodatkową dopłatą
mini-bar. Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje
o wyższym standardzie.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu (6:00-10:30).

Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z siłowni, fitness clubu, sauny
i jacuzzi oraz kortów tenisowych (użytkowanie bezpłatne przy
posiadaniu własnego sprzętu). Dodatkowo każdego wieczoru
Klienci mogą cieszyć się muzyką na żywo w jednym z hotelowych barów.

Położenie

Do dyspozycji gości

Internet

Wysokiej klasy 5-gwiazdkowy obiekt położony w północnej
części Pattayi, w pobliżu centrum miejscowości z restauracjami,
barami, klubami nocnymi, sklepami i licznymi rozrywkami (ok.
500 m).

Recepcja 24 - godz., do dyspozycji gości 2 baseny, brodzik dla
dzieci (leżaki i parasole w cenie), jacuzzi oraz taras słoneczny,
3 restauracje serwujące kuchnię azjatycką, włoską, tajską i międzynarodową, 2 bary przy basenie (napoje, koktajle i przekąski
dodatkowo płatne, czynny 9:00-18:00), lobby bar (kawa, koktajle
dodatkowo płatne, czynny 17:00-1:00) i bar z szerokim wyborem przekąsek, ciast, kaw, herbat (za dodatkową opłatą, czynny

Bezpłatny internet bezprzewodowy - na terenie większości obiektu oraz w pokojach.
www.dusit.com

Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu (bezpłatne leżaki,
parasole i ręczniki na tarasie słonecznym).

Siam Bayshore – Pattaya
Kategoria lokalna: brak

Dobrej klasy hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą, od kilku lat ceniony przez naszych gości. Znakomita jakość za umiarkowaną cenę.

sala fitness, strzałki, tenis stołowy, bilard (płatny) i korty tenisowe
(oświetlenie i wypożyczenie rakiet za opłatą). Masaż tajski dodatkowo płatny. Niedaleko hotelu jest tor gokartowy.

Pokoje
Przestronne i stylowo urządzone pokoje standardowe 2 - osobowe (typu deluxe, możliwość dostawki) z łazienką i wc. W każdym pokoju klimatyzacja, TV-sat (także płatne kanały filmowe),
mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), sejf, czajnik, telefon,
suszarka do włosów oraz balkon lub taras.

Wyżywienie
Położenie

Do dyspozycji gości

Śniadanie w formie bogatego amerykańskiego bufetu.

Wygodny i stylowy hotel zlokalizowany jest na południowym
skraju zatoki Pattaya, położony w rozległym i dobrze utrzymanym
tropikalnym ogrodzie. Do centrum miejscowości zaledwie kilka
kroków spacerem. Tuż przy hotelu znajduje się molo, z którego
odpływają kilka razy dziennie łodzie na wyspę koralową Koh Lan
(przejazd ok. 30-40 THB).

Hotel składa się z kilkunastu niskich połączonych ze sobą pawilonów hotelowych.
Recepcja, kawiarnia, restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej Camillo, restauracja tajska, restauracja z kuchnią chińską i owocami morza, restauracja z daniami z grilla, snack bar przy
basenie, lobby bar, sklep z pamiątkami i kiosk z prasą. W ogrodzie
2 baseny i 2 brodziki z tarasami do opalania, bezpłatne parasole
przeciwsłoneczne, leżaki i ręczniki kąpielowe. Ponadto w hotelu

Internet

Plaża
Obiekt oddzielony od plaży ulicą z niewielkim ruchem.
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W lobby hotelowym i wszystkich pokojach - bezpłatny internet
Wi-Fi.
www.siamhotels.com

Hotele w Tajlandii do imprez TBK, TAT, TKV
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Novotel Rayong – Rayong
Kategoria lokalna: brak

Bardzo dobry hotel, z doskonałą lokalizacją bezpośrednio przy pięknej plaży. Dobry wybór dla poszukujących plaż dorównujących tym
na wyspie Koh Samet jednak preferujących pobyt na stałym lądzie.

jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży.

Pokoje

Położenie

Do dyspozycji gości

Wysokiej klasy hotel, należący do znanej sieci Novotel. Obiekt
usytuowany w rozległym i zadbanym ogrodzie, w spokojnym
regionie Rayong, ok. 230 km na południowy-wschód od Bangkoku. W okolicy hotelu znajduje się kilka restauracji i sklepów. Do
głównego miasta regionu - Rayong ok. 30 km, a do międzynarodowego portu lotniczego w Bangkoku 210 km.

Hotel posiada recepcję i room service czynne 24 - godz., punkt
informacji turystycznej, sejf przy recepcji, siłownię i bilard. Na
terenie rozległego i zadbanego ogrodu znajdują się 4 baseny,
w tym 2 dla dzieci. Na część gastronomiczną składają się dwa
bary (jeden przy basenie), kawiarnia, restauracja włoska i restauracja z kuchnią tajską. Na terenie hotelu SPA, punkt wymiany
walut, pralnia oraz sklep z pamiątkami. Informujemy, że podczas
meldunku, koniecznym jest uiszczenie depozytu gotówką lub
kartą, 100 USD/pokój/pobyt. Depozyt zabezpiecza hotel w razie

Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej
plaży. Serwis plażowy - bezpłatny.

Naszym Klientom proponujemy pokoje typu standard i superior,
rozlokowane w części głównej budynku i skrzydle ogrodowym.
Wszystkie pokoje posiadają balkon i wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat (z płatnymi kanałami
filmowymi), telefon, zestaw do robienia kawy i herbaty oraz
suszarkę. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość skorzystania
z minibaru. Sejf w pokoju gratis.
Uwaga: w terminie 01 maja - 31 październik 2019 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe pokoi znajdujących
się w skrzydle ogrodowym (pokoje superior).
Przez ten okres do dyspozycji gości pozostają bez zmian wszystkie baseny, restauracje oraz sale konferencyjne.

Wyżywienie
Śniadania.

Internet
Internet darmowy na terenie całego hotelu.
www.novotel.com

Asia Pattaya – Pattaya
Kategoria lokalna: brak

Hotel położony w zacisznym miejscu jest idealnym miejscem dla osób spragnionych relaksu. Dodatkowymi atutami są bliskość centrum
oraz piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu.

w TV-sat, telefon, sejf, bezpłatną, indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz lodówkę. Dostępne są pokoje z udogodnieniami
dla niepełnosprawnych (na potwierdzenie). Pokoje nie posiadają
balkonów.

Wyżywienie
Śniadania serwowane (6:00-10:00) w restauracji hotelowej
w formie bogatego bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Hotel położony jest w południowej części Pattaya, w niedalekiej
odległości od centrum miasta, gdzie znajdują się liczne restauracje, sklepy i bary. Ta lokalizacja gwarantuje możliwość relaksu
oraz skorzystania z rozrywek oferowanych przez miasto. Odległość od Bangkoku to ok. 130 km, od centrum Pattaya ok. 3 km
(możliwość dojazdu taksówką; koszt ok. 200 THB/kurs/1 strona).

Recepcja 24 - godz., bezpłatny parking dla gości hotelowych.
Goście korzystać mogą z 2 restauracji, baru przy basenie, pubu
oraz baru z przekąskami i napojami (poza śniadaniami wszystkie posiłki i napoje na terenie hotelu dodatkowo płatne). Hotel
posiada basen odkryty oraz brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole
przy basenie gratis.

Plaża

Pokoje

Hotel zlokalizowany tuż przy plaży (zejście po schodach). Leżaki
i parasole na plaży - dodatkowo płatne.

Obiekt dysponuje 320 wygodnie urządzonymi pokojami standardowymi z widokiem na morze lub ogród, które wyposażone są

Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Do dyspozycji gości jest minigolf - 9 dołków (6:00-18:00 - dodatkowo płatny) oraz kort tenisowy (6:00-18:00 - dodatkowo
płatny), a także bilard (za opłatą). W hotelu znajduje się plac
zabaw dla najmłodszych.

Internet
W pokojach oraz w lobby dostęp do internetu Wi-Fi za darmo.
www.asiahotel.co.th
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Wietnam – Wśród tarasowych pól
W programie: Hanoi - stolica Wietnamu

•

tarasowe pola doliny Sa Pa

•

niesamowita Zatoka Ha Long

12

dni

•

Ninh Binh - Ha Long na lądzie

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Hanoi (z przesiadką
w jednym z portów europejskich, Stambule lub
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Hanoi. Transfer z lotniska
do hotelu i zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek po podróży.
Dzień 3 Po śniadaniu wykwaterowanie
i zwiedzanie Hanoi: Mauzoleum Ho Chi Minha
(z zewnątrz), pałac prezydencki (z zewnątrz),
„Domek na Palach” - rezydencja Ho Chi Minha
oraz Świątynia na Jednej Kolumnie. W czasie
zwiedzania lunch. Po południu przejazd do
doliny Sa Pa, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Uwaga! Do doliny Sa Pa należy zabrać ciepłe
ubrania. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie doliny Sa Pa, zamieszkanej przez mniejszości etniczne - wizyta w wioskach Cat Cat,
gdzie mieszkają Czarni Hmongowie i w Ta Van,
zamieszkanej przez Czerwonych Dao. Będziemy
mieli tu możliwość obejrzenia kolorowych strojów
ludowych i poznania życia mieszkańców trudniących się uprawą ryżu na położonych na górskich
zboczach - tarasowych polach. W czasie zwiedzania lunch. Po lunchu odwiedzimy park Ham
Rong (Paszcza Smoka), górujący nad doliną. Po
południu powrót do hotelu na nocleg (Trasa ok.
20 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd nad Wodospad Miłości - jeden
z najpiękniejszych wodospadów Wietnamu, po
drodze zatrzymamy się na przełęczy O Quy Ho,

Chiny

Sa Pa
Mai chau

Hanoi

Zatoka
Ha Long

Ninh binh

Laos

WIETNAM
Tajlandia
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skąd rozpościera się wspaniały widok na okoliczne szczyty. Jeśli będzie ładna pogodna możemy
Państwu zapronować wjazd na prawie na sam
szczyt Dachu Indochin, najwyższego szczytu
Wietnamu - Fansipan (3143 m n.p.m.), jedną
z najdłuższych kolejek górskich na świecie - 6,3
km długości (dodatkowo płatne 40 USD/os.).
Lunch w czasie zwiedzania. Po południu powrót
do Hanoi. Nocleg. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie Świątyni
Literatury i pozostałości po twierdzy Thang
Long wpisanej na Listę Światowego UNESCO. Po
południu czas wolny na zakupy lub emocjonujący godzinny przejazd rykszami przez kolonialne
stare miasto. Pozwoli to nam uzyskać zupełnie
inne spojrzenie na życie w Hanoi (dodatkowo
płatne 30 USD). Późnym południem przedstawienie słynnych, północnowietnamskich lalek
na wodzie. Nocleg w hotelu w Hanoi.

Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Mai Chau, górskiej oazy spokoju, która
przyciąga niepowtarzalnymi krajobrazami. Tereny te zamieszkiwane są przez mniejszość etniczną Thai, która mieszka w bambusowych domach
na palach. Podczas wizyty w regionie nie tylko
poznamy kulturę mniejszości etnicznych w wiosce Van, lecz będziemy się delektować spacerami pośród pięknej przyrody i pól ryżowych. Po
południu lunch. Nocleg w Mai Chau (w hotelu
lub lodgy). Dla zainteresowanych w godzinach
wieczornych występ folklorystyczny (cena ok
75 USD/os.) (Trasa ok. 140 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wyjazd w kierunku
Ninh Binh. Po przyjeździe rejs tradycyjnymi
azjatyckimi łodziami typu sampan. Płynąc z nurtem rzeki będziemy mogli podziwiać okoliczne
pola ryżowe. Trasa będzie prowadzić do Dong
Tam Coc - Trzech Jaskiń wypełnionych cieka-
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ŚWIADCZENIA

wymi naciekami skalnymi w różnych kształtach
i kolorach nadających piękno ich wnętrzom.
Odwiedzimy kameralną buddyjską pagodę
Bich Dong, znaną z filmu „Indochiny”. Po lunchu
zwiedzanie Hoa Lu - starożytnej stolicy Wietnamu, gdzie zobaczymy świątynie dynastii Dinh
i Le. Nocleg w Ninh Binh. (Trasa ok. 170km)
Dzień 9-10 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd do zatoki Ha Long, która stanowi jeden z najbardziej znanych zespołów krajobrazów
nadmorskich na świecie. Transfer do portu, na
relaksacyjny rejs po zatoce Ha Long z 2 noclegami na łódce. Ten wyjątkowy akwen, wpisany na
listę UNESCO, pełen jest niesamowitych formacji
skalnych, wysepek, grot. Na pokładzie serwowane będą lunche i kolacja. Program na statku
realizowany jest przez obsługę statku. Będzie on
obejmował m.in. zwiedzanie jednej z jaskiń, krótką wizytę na plaży, lekcję gotowania, wieczorny

połów kalmarów. (Trasa w dniu 9 ok. 150 km).
Dzień 11 Po śniadaniu wyokrętowanie się
i przejazd na lotnisko Noi Bai w Hanoi na wylot
do Polski (z przesiadką)
Dzień 12 Lądowanie w Warszawie
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Hanoi
- Warszawa (z przesiadką w jednym z portów
europejskich, Płw. Arabskiego lub Stambule),,
zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych
dób hotelowych, w tym 1 nocleg możliwy
w lodgy), 2 noclegi na statku, transfery klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wyżywienie według programu, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę
polskiego pilota podczas zwiedzania, program
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa
(wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia
lokalnych przewodników, napiwków dla kierowców, bagażowych (łącznie - ok. 205 USD/
os. płatne na miejscu u pilota), dodatkowych
posiłków podczas wycieczki, napojów do posiłków oraz innych wydatków osobistych. Do
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy
wietnamskiej- procedura wizowa opisana jest
poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe została
doliczona do rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 280 zł).

HOTELE

WAŻNE INFORMACJE

Hotele klasy ***, należy jednak pamiętać, że
Wietnamie standard hoteli może nieco odbiegać od norm europejskich. Możliwy jeden nocleg w ecolodgy. Pokoje: skromnie, ale wygodnie
urządzone pokoje z łazienkami. W większości
TV, klimatyzacja i telefon, czasami mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach recepcja, restauracja, bar. Kategoria lokalna: ***.

Wiza. W celu uzyskania wizy wietnamskiej należy obowiązkowo:
• przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
• wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 1 tydzień przed
wylotem,
• ponadto konieczne jest zabranie ze sobą
2 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR

lub inne powszechnie akceptowane waluty.
Pieniądze można wymienić w licznych bankach
i kantorach oraz hotelach. W Wietnamie nie są
akceptowane banknoty 50 USD oraz 100 USD
starych edycji (z małymiwizerunkami prezydentów, wydane przed 1996 r.).
Telefon. Zalecamy przed wyjazdem sprawdzenie u swojego operatora telefonii komórkowej,
czy roaming na Wietnam jest standardowo
włączony. U części operatorów telekomunikacyjnych jest konieczność wystąpienia o uruchomienie roamingu na Wietnam.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Czerwiec od
6199
Lipiec od
6199
Sierpień od
6199
Wrzesień od
6199
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
dopłata za wizę wietnamską od

cena katalogowa
11370
11370
11370
11370
6199
1000
280

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: VSL
CENA OD

6199 zł
123
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Wietnam – W słomkowym kapeluszu

••

•

15

dni

•

W programie: Ho Chi Minh City i Delta Mekongu
partyzanckie tunele Cu Chi
plaże środkowego Wietnamu
dawna strefa zdemilitaryzowana
Ninh Binh - Ha Long na lądzie
Hanoi i niesamowita zatoka Ha Long
przelot lokalny w cenie
i tunele Vinh Moc

•

•

Chiny

–› Wyloty z: Warszawa
Hanoi

–› Zwiedzanie i wypoczynek

Zatoka Ha Long
Ha Long

Ninh Binh
Laos

Vinh
Phong Nha
Hue
Hoi An

Tajlandia

Kambodża
Tay Ninh
Can Tho

WIETNAM
Cu Chi
Sajgon
(Ho Chi Minh City)
Delta
Mekongu

Tajlandia

Fantastyczna propozycja dla tych,
którzy zdecydują się na Wietnam
latem. Oprócz delty Mekongu, czy
zatoki Ha Long zobaczymy też
miejsca mniej znane, ale równie
spektakularne takie jak jedną z najpiękniejszych jaskiń – PhongNha
oraz szerokie, piaszczyste plaże.
Na wycieczce nie zabraknie podróży
po historii w imperialnym mieście
Hue oraz pełnych życia metropolii
Sajgonu i Hanoi. Polecam!
Karol Antończyk
Pilot wycieczek Rainbow

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Sajgonu (z przesiadką
w jednym z portów europejskich, Stambule lub
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Sajgonu. Transfer z lotniska do hotelu i zakwaterowanie. Po południu
czas wolny na zakupy i samodzielne spacery po
mieście. Nocleg i kolacja powitalna w hotelu
w Sajgonie.
Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
Miasta Ho Chi Minha: Muzeum Wojny, katedra
Notre Dame, zabytkowa Poczta Główna. Spacer
ulicami Dong Khoi oraz Nguyen Hue w kierunku Ratusza, a następnie do Muzeum Zbrodni
Wojennych, przez rynek Cho Lon, do chińskiej
dzielnicy oraz pagody Thien Hau. W trakcie
zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. Nocleg
w hotelu Sajgonie.
Dzień 4 Śniadanie i przejazd do Delty
Mekongu. Zaczniemy od rejsu łodzią po pływającym targu Cai Be. Następnie kontynuujemy
rejs łodzią po rzece Mekong, która tworzy tu
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niesamowity labirynt odnóg, kanałów i jezior.
Wyjątkowe wrażenie robią stojące tuż przy
brzegu, a nawet pływające po wodzie domy,
czy targowiska na środku rzeki. Na zakończenie
odwiedzimy targ Vinh Long oraz zobaczymy
tradycyjne przedstawienie z charakterystycznym dla tego regionu śpiewem. W trakcie zwiedzania lunch. Nocleg w Can Tho. (Trasa
ok. 170 km).
Dzień 5 Po śniadaniu rejs
łodzią po kolejnym malowniczym fragmencie Mekongu. Zobaczymy m.in.
pływający targ Cai Rang
oraz urzekającą scenerię
codziennego życia rzeki
Mekong. Po zakończeniu
rejsu lunch w lokalnej restauracji. Transfer do Sajgonu i nocleg.
(Trasa ok. 180 km).
Dzień 6 Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie, zakupy lub dla chętnych
całodzienna wycieczka w okolice Sajgonu.
Zobaczymy słynne partyzanckie tunele Cu Chi
- symbol walki Viet Congu z obcymi wojskami.
Tunele służyły podczas wojny za schrony, drogi
zaopatrzenia, magazyny broni, szpitale. Zwiedzi-

my także niezwykłą świątynię w Tay Ninh będącą głównym ośrodkiem synkretycznej religii Cao
Dai. Podczas zwiedzania lunch (cena wycieczki
z lunchem - ok. 50 USD/os.). Nocleg w Sajgonie.
Dzień 7 Po śniadaniu transfer na lotnisko
i przelot do Hue. Przejazd do Hoi An. wieczorem
przedstawienie wodnych kukiełek. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Hoi An. (Trasa:
130 km + przelot wewnętrzny).
Dzień 8-9 Śniadanie i czas
wolny na plażowanie i rekreację. Nocleg i pobyt
w Hoi An w **** hotelu
położonym bezpośrednio
przy plaży.
Dzień 10 Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu
i przejazd do Hue. Zwiedzanie częściowo odbudowanej ze
zniszczeń wojennych Cytadeli - dawnej
rezydencji cesarskiej z czasów dynastii Nguyen, rozciągającej się na obszarze ponad 520 ha.
Przejazd do najbardziej znanej w rejonie buddyjskiej świątyni Thien Mu. Następnie w miarę
możliwości czasowych krótki rejs Rzeką Perfumową i zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na
kolację. Nocleg w Hue.

Dzień 11 Po śniadaniu transfer do Parku Narodowego Phong Nha, gdzie będziemy podziwiać jedną z najciekawszych jaskiń Wietnamu
- Phong Nha. Popłyniemy malowniczą rzeką
Son, gdzie zobaczymy na 600-metrowej trasie
podziemną rzekę z jej majestatycznymi grotami,
których nazwy wywodzą się od kształtów występujących tam zjawisk krasowych. W czasie
zwiedzania lunch. Po południu przejazd do Vinh
(Nghe An), gdzie spędzimy noc. (Trasa ok. 240
km).
Dzień 12 Po śniadaniu wyjazd w kierunku
Ninh Binh. Po drodze w miare możliwości zwiedzanie Katedry Phat Diem. Następnie przejazd
do Ninh Binh. Rejs tradycyjnymi azjatyckimi
łodziami typu sampan. Płynąc z nurtem rzeki
będziemy mogli podziwiać okoliczne, zielone
poletka ryżowe. Trasa będzie prowadzić rozlewiskami wśród wapiennych ostańców. Następnie
wyruszymy odwiedzić starożytną stolicę Wietnamu - Hoa Lu ze świątyniami dynastii Dinh i Le.
W trakcie zwiedzania lunch. Nocleg w hotelu
w Ninh Binh. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 13 Po śniadaniu transfer do zatoki Ha
Long, która stanowi jeden z najbardziej znanych
zespołów krajobrazów nadmorskich na świecie.
Transfer do portu, na ok. czterogodzinny rejs po
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zatoce Ha Long. Ten wyjątkowy akwen, wpisany na listę UNESCO, pełen jest niesamowitych
formacji skalnych, wysepek, grot. Na pokładzie
serwowany będzie lunch z owoców morza.
W czasie rejsu odwiedzimy jedną z jaskiń. Nocleg w Ha Long (lub w przypadku wcześniejszego
wylotu do Polski - wieczorny transfer do Hanoi
i zakwaterowanie w hotelu). (Trasa ok. 180 km).
Dzień 14 Po śniadaniu przejazd do Hanoi
i całodzienne zwiedzanie stolicy: Mauzoleum
Ho Chi Minha (jeżeli będzie otwarte), pałac
prezydencki (z zewnątrz), „Domek na Palach”
- rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia na Jednej
Kolumnie oraz Świątynia Literatury. Następnie
przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę
kolonialną. Zobaczymy również XVII-wieczną
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Następnie
transfer na lotnisko Noi Bai. Wylot do Polski
(z przesiadką w jednym z portów europejskich). (Trasa ok. 150 km).
Dzień 15 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele klasy ***, zaś w Hoi An w hotelu **** bezpośrednio przy plaży - należy jednak pamiętać,
że Wietnamie standard hoteli może nieco odbiegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie,
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami.
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości:
w hotelach recepcja, restauracja, bar. Kategoria
lokalna: ***/****.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Sajgon
i Hanoi - Warszawa (z przesiadką w jednym
z portów europejskich, Płw. Arabskiego lub
Stambule), przelot lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Hue, zakwaterowanie w hotelach
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wyżywienie według programu, obsługę polskiego
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku,
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania,
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie
TU Europa (wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia lokalnych przewodników, napiwków dla
kierowców, bagażowych (łącznie - ok. 195 USD/
os. płatne na miejscu u pilota), dodatkowych

posiłków podczas wycieczki, napojów do posiłków oraz innych wydatków osobistych. Do
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy
wietnamskiej- procedura wizowa opisana jest
poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe została
doliczona do rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 280 zł).

WAŻNE INFORMACJE
Wiza. W celu uzyskania wizy wietnamskiej należy obowiązkowo:
• przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
• wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 1 tydzień przed
wylotem,
• ponadto konieczne jest zabranie ze sobą
2 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR
lub inne powszechnie akceptowane waluty.
Pieniądze można wymienić w licznych bankach
i kantorach oraz hotelach. W Wietnamie nie są
akceptowane banknoty 50 USD oraz 100 USD
starych edycji (z małymiwizerunkami prezydentów, wydane przed 1996 r.).
Telefon. Zalecamy przed wyjazdem sprawdzenie u swojego operatora telefonii komórkowej,
czy roaming na Wietnam jest standardowo
włączony. U części operatorów telekomunikacyjnych jest konieczność wystąpienia o uruchomienie roamingu na Wietnam.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
5599
Czerwiec od
5549
Lipiec od
6730
Sierpień od
6730
Wrzesień od
5549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
dopłata za wizę wietnamską od

cena katalogowa
10270
10199
12370
12370
10199
5549
1081
280

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: VTS
CENA OD

5549 zł
125
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Wietnam i Chiny – Przyczajony tygrys, ukryty smok

•

•

W programie: Hanoi i niesamowita zatoka Ha Long
Ninh Binh - Ha Long na lądzie
Hoa Lu - starożytna stolica Wietnamu
wieczór w kasynach Makau
Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności

•

•

•

14

dni

rejs po rzece Li

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na 2 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa -stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Hanoi (z przesiadką
w jednym z portów europejskich, Stambule lub
w jednym z portów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Hanoi. Transfer z lotniska do Ha Long. Trasa prowadzi przez deltę
Rzeki Czerwonej, wśród poletek ryżowych przez
„czarne miasta”. Następnie wypłyniemy w rejs
po zatoce Ha Long. Ten wyjątkowy akwen, wpisany na listę UNESCO, pełen jest niesamowitych
formacji skalnych, wysepek, jaskiń. Na pokładzie
serwowany będzie lunch z owoców morza. Nocleg na statku. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 3 Śniadanie na statku. Następnie kontynuujemy zwiedzanie zatoki Ha Long, wizyta
w tradycyjnej wiosce rybackiej Ba Hang, w czasie rejsu odwiedzimy również jedną z licznych
jaskiń. Około południa powrót do portu i następnie przejazd do Ninh Binh. Nocleg i kolacja
w okolicach Ninh Binh. (Trasa ok. 180 km).

Dzień 4 Po śniadaniu rejs tradycyjnymi azjatyckimi łodziami typu sampan. Płynąc z nurtem
rzeki będziemy mogli podziwiać okoliczne, zielone poletka ryżowe. Trasa będzie prowadzić
rozlewiskami wśród wapiennych ostańców. Następnie wyruszymy odwiedzić starożytną stolicę
Wietnamu - Hoa Lu ze świątyniami dynastii Dinh
i Le. W czasie zwiedzania lunch. Poźnym popołudniem przejazd do Hanoi. Nocleg w hotelu
w Hanoi. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 5 Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Hanoi: Mauzoleum Ho Chi Minha (jeżeli będzie otwarte), pałac prezydencki (z zewnątrz),
„Domek na Palach” - rezydencja Ho Chi Minha,
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia
Literatury. Następnie przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę kolonialną. Zobaczymy
również XVII-wieczną świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej wyspie na jeziorze Hoan
Kiem. Podczas zwiedzania obiad. Wieczorem
pokaz słynnych „kukiełek wodnych” będących
specjalnością północnego Wietnamu. Nocleg
w Hanoi. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 6 Po śniadaniu czas na relaks i wypoczynek oraz na samodzielne zwiedzanie Hanoi.
Guilin

CHINY

Yangshuo

Kanton
(Guangzhou)
Nanning

WIETNAM
Birma

Hanoi
Ha Long
Laos

Tajlandia
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Ninh Binh

Zatoka Ha Long

Makau

Hong Kong

Dla chętnych możliwość skorzystania z wycieczki opcjonalnej (dodatkowo płatna) do Perfumowej Pagody - wyjątkowego kompleksu świątyń,
którego początki datują się na XV w. Jest to
jedno z najważniejszych miejsc do których
odbywają się buddyjskie pielgrzymki, dostępne jedynie po dopłynięciu łodzią. Wieczorem
transfer na dworzec kolejowy w Hanoi i przejazd nocnym pociągiem do Nanning w Chinach.
W trakcie przejazdu postój na granicy pomiędzy
Wietnamem i Chinami, odprawa wizowo-paszportowa, a następnie dalsza podróż pociągiem
do Nanning.(Trasa ok. 400 km).
Dzień 7 Rano dojazd do Nanning. Śniadanie, po którym obejrzymy (z zewnątrz) budynek
organizacji ASEAN (Stowarzyszenie Narodów
Azji Południowo-Wschodniej) oraz odwiedzimy Park Nanhu. Następnie transfer do Guilin.
Kolacja i przejazd do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 8 Po śniadaniu transfer do Longshen,
gdzie będziemy podziwiać niezwykle malownicze tarasy ryżowe Grzbietu Smoka. Nazwano
je tak, ponieważ wijące się wśród gór poletka
połyskują w słońcu jak smocze łuski, kiedy za-

lane są wodą w okresie wiosennym. Po lunchu
zawitamy do tradycyjnych wiosek mniejszości
etnicznej Dong, słynącej z wyjątkowo pięknej
drewnianej architektury. Powrót do Guilin na
kolację i nocleg. (Trasa ok. 200 km)
Dzień 9 Po śniadaniu zobaczymy Wzgórze
Słoniowej Trąby - symbol miasta, jaskinię Trzcinowego Fletu, z pięknymi formami skalnymi
i przejdziemy brzegiem jeziora Banyan, Następnie przejazd do Yangshuo. Spacer po najstarszej
ulicy miasta - West Street, gdzie od lat 80-tych
XX w. kultura Wschodu miesza się z kulturą
Zachodu. Po zakończeniu zwiedzania udamy
się na lunch. Przejazd do hotelu w Yangshuo
i zakwaterowanie. Po południu czas wolny lub
dla chętnych krótka wycieczka plenerowa na
pola ryżowe i chińską wieś (cena ok. 20 USD/2
godz.). (Trasa ok. 80 km)
Dzień 10 Po śniadaniu zapraszamy na rejs
po rzece Li, który dostarczy mnóstwa okazji do
zrobienia pamiątkowych zdjęć. Znajdziemy się
w bajkowej scenerii krasowych wzgórz, bambusowych zagajników i zagubionych wśród nich
wiosek. Po rejsie udamy się na lunch. Następnie
przejazd autokarem lub pociągiem do Sanshui
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lub Sihui (w okolicach Kantonu). Kolacja i nocleg w okolicach Kantonu. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 11 Po śniadaniu rozpoczniemy
zwiedzanie Kantonu (Guangzhou),
położonego w delcie Rzeki Perłowej. Zwiedzanie Świątyni
Rodziny Chen, która składa
się z zespołu XIX-wiecznych budynków wzniesionych w tradycyjnym
stylu, ufundowanej przez
członków rodziny Chen
oraz wyspy Shamian, dawnej
dzielnicy kolonialnej, która do
końca XIX w. była jedynym miejscem
w Chinach otwartym dla zagranicznych kupców. Na zakończenie odwiedzimy tradycyjny
chiński targ w dzielnicy Quingping. Przejazd do
Zhuhai, gdzie zobaczymy pomnik Dziewczyny
Łowiącej Ryby, legendarnej postaci, która stała
się symbolem miasta, a następnie przejdziemy
Drogą Zakochanych wzdłuż wybrzeża, skąd
rozciąga się piękny widok na Makau. Wyjazd
z Zhuhai, przez podziemie centrum handlowego Gongbei dotrzemy do przejścia granicznego
z Makau. Była portugalska kolonia słynie z życia nocnego i licznych kasyn. Niektórzy twierdzą, że główna ulica Makau mogłaby przyćmić
nawet Las Vegas Strip. Przekonamy się o tym
jeszcze tego wieczora, odwiedzając centrum
Makau po zmierzchu. Zobaczymy wielki kompleks hotelowo-kasynowy Venetian (zbudowany na wzór włoskiej Wenecji), z uliczkami,
kanałami i śpiewającymi gondolierami rodem
z „miasta zakochanych”. Wieczorem kolacja,
a następnie przejazd do hotelu w Makau i nocleg. (Trasa ok. 180 km).
Dzień 12 Po śniadaniu wykwaterowanie
i wyjazd na zwiedzanie Makau, które rozpoczniemy od historycznego centrum, wpisanego
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zobaczymy imponującą fasadę klasztoru św.
Pawła - jedyny zachowany fragment XVI-wiecznego klasztoru jezuitów oraz fort wybudowany
przez zakonników do ochrony kościoła. W trakcie zwiedzania lunch. Po południu transfer na
prom do Hong Kongu. Nocleg w Hong Kongu.
(Trasa ok. 30 km).
Dzień 13 Po śniadaniu dzień na dawnym
terytorium brytyjskim zaczniemy od spektakularnej Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona
luksusową zabudową, przyciąga mieszkańców
okolic i turystów swoimi plażami, restauracyjkami i sklepami. Całkowicie inny krajobraz
oferuje Wzgórze Wiktorii. Spacer po zacienionych, leśnych ścieżkach i wśród pięknie utrzymanych ogrodów, zakończy panorama miasta

i okolicznych wysepek. W trakcie zwiedzania
lunch. Następnie przejdziemy do Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą arterię Hong
Kongu - Nathan Road, pełną ludzi,
neonów, sklepików, skromnych
pensjonatów i luksusowych
hoteli. Wieczorem obejrzymy „light show” - imponujący pokaz świateł
i laserów nad miastem.
Przed północą transfer na
lotnisko i wylot do Polski
(z przesiadką).
Dzień 14 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na wzmożone kontrole bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych w Chinach
konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane
za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre, aerozole
czy zapalniczki. Nie mogą być one przewożone
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.

HOTELE
Hotele klasy *** - należy jednak pamiętać, że
w Wietnamie standard hoteli może nieco odbiegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie,
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami.
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości:
w hotelach recepcja, restauracja, bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Hanoi
i Hongkong - Warszawa (z przesiadką w jednym z portów europejskich, Płw. Arabskiego
lub Stambule), przejazd pociągiem na trasie
Hanoi - Nanning, zakwaterowanie w hotelach
(11 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem,
wyżywienie według programu, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na
lotnisku, opiekę polskiego pilota podczas
zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (wariant Standard:
NNW, KL bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia
lokalnych przewodników, napiwków dla kierowców, bagażowych (łącznie ok. 260 USD/os. płatne na miejscu u pilota jako pakiet), wycieczek
opisanych w programie jako dodatkowo płatne,
dodatkowych posiłków podczas wycieczki, na-

pojów do posiłków oraz innych wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony
koszt wiz: wietnamskiej i chińskiej- procedura
wizowa opisana jest poniżej.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445 zł/os.).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania odcisków palców (osoby do 14. i powyżej
70. roku życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo bez konieczności wizyty w Centrum
Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się
u sprzedawcy.
W przypadku wykupienia którejś z w/w usług,
paszport z wbitą wizą można odebrać na stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny
przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air China,
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W celu uzyskania wizy wietnamskiej należy
obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na

adres: wizy@R.pl, na co najmniej 30 dni przed
wylotem,
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 2
zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych
uczestników. Klienci posługujący się innymi
paszportami niż polskie zobowiązani są do
uzyskania odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
7420
Czerwiec od
7420
Sierpień od
7420
Wrzesień od
7420
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
dopłata za wizę wietnamską od

cena katalogowa
13620
13620
13620
13620
7420
1679
280

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: VCH
CENA OD

7420 zł
127
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Chiny – Orientalny express

•

W programie: Pekin i Zakazane Miasto
Wielki Mur i Letni Pałac
hutongi - tradycyjna zabudowa Pekinu
i zimowych 2022

•

9

dni

•

wizyta u pand w pekińskim zoo

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Mongolia
Chengde

CHINY

Korea
Płn.
Pekin

Korea
Płd.

128

•

kompleks olimpijski - igrzysk letnich 2008
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Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu.
Dzień 2 Przylot do Pekinu, odprawa paszportowo-celna. Następnie zwiedzanie miasta,
w czasie którego zobaczymy miejsca kultu religijnego: Świątynię Lamy - tybetański klasztor
i centrum buddyzmu w Pekinie oraz Świątynię
Konfucjusza - drugą co do wielkości świątynię
konfucjańską na świecie. Po południu wizyta w dawnej Akademii Cesarskiej kształcącej
w dawnych wiekach elity cesarstwa. Obiad,
zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne centrum Pekinu, Zakazane
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza
dworu cesarskiego oraz park Jingshan, który
pełnił w przeszłości rolę miejsca odpoczynku
cesarzy - roztacza się stąd przepiękny widok
na Zakazane Miasto. Następnie przejazd do
parku Beihai - rozległego kompleksu z licznymi
akwenami wodnymi, tradycyjnymi pawilonami
i chińskimi ogrodami, którego centrum stanowi
wyspa Qionghua z zabytkową lamaistyczną stupą, zwaną Białą Dagobą. Park stanowił niegdyś
centralną część dawnej mongolskiej stolicy, tu
też dynastia Yuan wybudowała swój pierwszy królewski pałac. Na zakończenie kolacja
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku).
Powrót do hotelu. Wieczorem dla chętnych
przedstawienie sztuk walki kung fu (za dodatkową opłatą ok. 30 USD/os.).
Dzień 4 Po śniadaniu wizyta w pekińskim
ogrodzie zoologicznym, gdzie będziemy mogli
obejrzeć pawilon pand wielkich z jego najsłynniejszymi mieszkańcami. Odwiedzimy też Letni
Pałac, miejsce odpoczynku letniego cesarzy
z dynastii Qing, zwany „Ogrodem Pielęgnowania Harmonii”. W pałacowych ogrodach znajdziemy chwilę wytchnienia od zgiełku stolicy.
Po południu wizyta w fabryce pereł słodkowodnych, gdzie będzie okazja do zakupienia
pamiątek. Zobaczymy również Świątynię Białego Obłoku - największą świątynię taoistyczną na północy Chin. Obiad, powrót do hotelu.
Wieczorem dla chętnych możliwość uczestnictwa w przedstawieniu chińskich akrobatów (za
dodatkową opłatą ok. 30 USD/os.).
Dzień 5 Po śniadaniu wizyta w Świątyni
Niebios, kompleksie taoistycznym wpisanym na
listę UNESCO. Następnie odwiedzimy fabrykę

jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się z procesem produkcji tej luksusowej tkaniny, będzie
można zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Po
południu wizyta w Stołecznym Muzeum w Pekinie, z jego kolekcją porcelany, brązów, kaligrafii
i rzeźb. Następnie czas wolny na Qianmen, starej ulicy handlowej pełnej sklepów i restauracji.
Obiad, powrót do hotelu.
Dzień 6 Po śniadaniu zobaczymy obiekty
olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim
Gniazdem. Po południu przejazd pekińskim metrem do stacji przy ulicy Luogu, która jest znana
z licznych lokalnych sklepików i knajpek. Udamy
się też na zwiedzanie pozostałości fortyfikacji
miejskich (mury i wieża). Następnie dzień zakończymy przejazdem przez nowoczesną dzielnicę drapaczy chmur do ulicy Wangfujin,
oferującej liczne centra handlowe
i nocne przekąski. Powrót do
hotelu.
Dzień 7 Po śniadaniu
wykwaterowanie z hotelu
i przejazd do Chengde letniej rezydencji cesarzy
z dynastii Qing. Po drodze
zwiedzanie Wielkiego Muru,
potężnej budowli wzniesionej
przez dynastię Qin ponad 2000 lat
temu, w celu ochrony Państwa Środka
przed atakami ludów mongolskich i tureckich.
Zobaczymy najpiękniejszy fragment budowli
w Mutianyu (wjazd kolejką linową). Po południu
przyjazd do Chengde. Obiad i zakwaterowanie
w hotelu w Chengde.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na zwiedzanie Chengde, zobaczymy buddyjską świątynię Putuo Zongcheng, zwaną małym Pałacem Potala, ze względu na swoje
podobieństwo do siedziby dalajlamy w Lhasie.
Następnie obejrzymy Letni Pałac Cesarski położony wśród kompleksu 600 ha ogrodów, otoczony murami o długości ponad 10 km i ośmioma
świątyniami zewnętrznymi. Po południu czas
wolny na ostatnie zakupy na ulicy handlowej
Yingzi. Obiad, a wieczorem powrót do hotelu
w pobliżu lotniska. Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 9 Po wczesnym śniadaniu transfer na
lotnisko i wylot do Warszawy.
Dla grup podróżujących liniami Air China
(rozkłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady),
powyższy program ulega następującym modyfikacjom:
Dzień 8 (...) Obiad, a wieczorem powrót
do hotelu w pobliżu lotniska. Zakwaterowanie w hotelu. Około północy wykwateorwanie
i transfer na lotnisko.

Dzień 9 Nocny wylot do Warszawy, lądowanie w Polsce.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele klasy *** (razem 7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), we wszystkich hotelach są wyposażone
w łazienki z wc i często telewizor. Do dyspozycji
gości: w hotelach restauracja i bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką
w Stambule, jednym z portów europejskich
lub stolic Płw. Arabskiego), opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach (7 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem,
wyżywienie wg programu,
opiekę polskiego pilota
i miejscowych przewodników, program turystyczny
j.w., oraz ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie
obejmuje: wizy chińskiej
i pośrednictwa wizowego (patrz
informacja poniżej), biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów, napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych
i obsługi grupy w systemie TGS (łączny koszt
uczestnictwa w programie to ok. 200 USD
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków i oraz
innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania
odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70.
roku życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo bez konieczności wizyty w Centrum
Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się

u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś
z w/w usług, paszport z wbitą wizą można odebrać na stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu
wylotu najwcześniej o godzinie podanej jako
godzina zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj.
2 godziny przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny
w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air
China, Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.
Osoby wizujące się we własnym zakresie zobowiązane są do przesłania skanów paszportów
w terminie podanym w informatorze wizowym
na adres wizy@r.pl podając w mailu kod grupy,
numer rez. i nazwisko klienta (są one niezbędne
do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
3120
Maj od
3099
Czerwiec od
3120
Lipiec od
3099
Sierpień od
3099
Wrzesień od
3099
Październik od
3099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za wizę chińską od
Opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od

cena katalogowa
5020
5020
5020
5020
5020
5020
5020
2999
571
490
45

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CHP
CENA OD

3099 zł
129
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Chiny – W krainie złotego smoka

• •

•

W programie: Pekin i Zakazane Miasto
Wielki Mur i chińska opera
wyjątkowa terakotowa armia w Xian
Suzhou - Wenecja Wschodu
Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

•

12

dni

•

Świątynia Shaolin

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu (bez przesiadki).
Dzień 2 Przylot do Pekinu, odprawa paszportowo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie
miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne centrum miasta. Kolacja,
a następnie wizyta w Teatrze Lee Garden na
przedstawieniu tradycyjnej pekińskiej opery
(nie są wymagane stroje wieczorowe). Transfer
do hotelu i zakwaterowanie. Nocleg w hotelu
w Pekinie.
Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Pekinu: Letni Pałac i Święta Droga.
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
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my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka
przed atakami ludów mongolskich i tureckich.
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja
i powrót na nocleg do hotelu w Pekinie.
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i zwiedzanie Pekinu, w programie:
Świątynia Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. niedostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego.
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). Następnie transfer na
dworzec kolejowy i odjazd nocnego pociągu do
Xian. Nocleg w pociągu - przedziały 4 - osobowe, miejsca sypialne. (Trasa ok. 1100 km).
Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie Xian:

Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której przechowywane są buddyjskie pisma, starożytne
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla,
która w niesamowity sposób łączy ze sobą islam i tradycję chińską. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem przedstawienie folklorystyczne
„Dynastia Tang” połączone z kolacją.
Dzień 6 Po śniadaniu kontynuujemy odwiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur
żołnierzy w szyku bojowym - których historia
sięga I w. p.n.e.. Po zakończeniu zwiedzania
lunch i przejazd do Luoyang. Kolacja i nocleg.
(Trasa ok. 370 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Longmen Shiku (Grot
Smoczej Bramy), gdzie zobaczymy to, co pozostało z ponad 100.000 wizerunków Buddy
wykutych w skale nad rzeką Yi (Yi He) od V do
IX w. Następnie odwiedzimy słynny Klasztor
Shaolin (Shaolin Si - Świątynia Młodego Lasu),
w którym od VI w. mnisi buddyjscy na drodze
wieloletnich ćwiczeń ciała i umysłu stają się mistrzami sztuk walki. Zobaczymy tam świątynię
buddyjską oraz Las Pagód - zbiór kilkuset grobowców mnichów. Obejrzymy też pokaz umiejętności młodych adeptów sztuk walki. Podczas
zwiedzania lunch. Przejazd do Zhengzhou na
kolację i nocleg. (Trasa ok. 190 km).
Dzień 8 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na dworzec, gdzie
wsiadamy do pociągu do Suzhou lub Szanghaju
(podróż potrwa ok. 7 godzin). Kolacja i przejazd
do hotelu na nocleg. Dla chętnych spacer po
centrum miasta. (Trasa ok. 900 km).
Dzień 9 Po śniadaniu wyjazd z hotelu
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się

z procesem produkcji jedwabiu, będzie można
zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Następnie
wizyta w położonym na wodzie miasteczku
Tongli połączona z rejsem po kanałach. Podczas zwiedzania lunch. Przejazd do Szanghaju
na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu,
w czasie którego będziemy mogli podziwiać
z jednej strony szanghajskie drapacze chmur
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą
ok. 30 USD). (Trasa ok. 120 km).
Dzień 10 Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju, zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego i bogatego miasta kupców i przemysłowców.
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „latającym pociągiem” Maglev, osiągającym prędkość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD).
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-

Mongolia

Pekin

Korea
Płn.
Korea
Płd.

Zhengzhou
Xian
Luoyang

Wuxi
Suzhou
Szanghaj

CHINY
Tajwan

Azja

Chiny

oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta,
gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych
rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch.
Wieczorem kolacja, transfer na lotnisko i wylot
do Polski.
Dzień 12 Przylot na lotnisko przesiadkowe
i dalej do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 8 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja
i bar.

ŚWIADCZENIA
klasycznymi budynkami przypominającymi te,
powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej ulicy handlowego Szanghaju, gdzie będzie sporo
czasu na zrobienie zakupów. Dla chętnych (za
dodatkową opłatą ok. 35 USD) wjazd na jeden
z najwyżej usytuowanych na świecie tarasów
widokowych - Szanghajskie Centrum Finansów
Międzynarodowych lub Szanghajską Wieżę,
skąd podziwiać można panoramę miasta. Po
południu odwiedzimy Muzeum Narodowe. Po
kolacji powrót do hotelu na nocleg. Wieczorem
dla chętnych najbardziej spektakularne widowisko artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era
Intersection of Time (płatne dodatkowo ok 65
USD; cena i możliwość uczestnictwa zależne od
dostępności biletów). (Trasa ok. 20 km).
Dzień 11 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobio-

nym posągiem o wadze ponad jednej tony oraz
fascynujące Centrum Planowania Miasta, gdzie
zobaczymy wiele wystaw poświęconych rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. Późnym
popołudniem transfer na lotnisko i przelot do
Pekinu. Przesiadka w Pekinie, wylot do Polski
samolotem rejsowym.
Dzień 12 Lądowanie w Warszawie.
Dla grup nie podróżujących liniami Air China
(rozkłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady),
powyższy program ulega następującym modyfikacjom:
Dzień 1 (...) Przelot do Pekinu samolotem
rejsowym z przesiadką w Stambule, w jednej ze
stolic europejskich lub państw Płw. Arabskiego.
Dzień 2-10 Bez zmian.
Dzień 11 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego
Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym posągiem o wadze ponad jednej tony

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa-Pekin (bezpośrednio) i Szanghaj-Warszawa (z przesiadką
w Pekinie), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
w hotelach (8 rozpoczętych dób hotelowych),
1 nocleg w pociągu - 4- osobowe przedziały
z kuszetkami, transfery klimatyzowanym autokarem lub pociągiem, wyżywienie wg programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych
przewodników, program turystyczny j.w., oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej
i pośrednictwa wizowego (patrz informacja poniżej), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów na operę, spektakl Dynastii Tang,
napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych i obsługi grupy w systemie
TGS (łączny koszt uczestnictwa w programie
to ok. 322 USD/os. płatne pilotowi jako pakiet),
wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako dodatkowo płatne, dodatkowych
posiłków oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow (49
zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70. roku
życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo
bez konieczności wizyty w Centrum Wizowym
(490 zł/os.). Szczegóły procedury wizowej wraz
z listą niezbędnych dokumentów oraz nieprze-

kraczalnych terminów znajdują się u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś z w/w
usług, paszport z wbitą wizą można odebrać na
stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny
przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air China,
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.
Osoby wizujące się we własnym zakresie zobowiązane są do przesłania skanów paszportów
w terminie podanym w informatorze wizowym
na adres wizy@r.pl podając w mailu kod grupy,
numer rez. i nazwisko klienta (są one niezbędne
do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
3799
Maj od
4020
Czerwiec od
4020
Lipiec od
4199
Sierpień od
4270
Wrzesień od
4070
Październik od
4020
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za wizę chińską od
Opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od

cena katalogowa
6970
7399
7399
7699
7849
7470
7399
3699
969
490
45

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CHT
CENA OD

3799 zł
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Chiny Cesarskie

••

15

dni

•

• •

W programie: Pekin i Wielki Mur
jedwabne Suzhou
Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu
rejs po rzece Li
Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności
przelot lokalny w cenie
wieczór w kasynach w Makau

•

dreszczyk emocji - czyli

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot do Pekinu samolotem rejsowym bezpośrednio lub z przesiadką w Stambule, w jednej
ze stolic europejskich lub państw Płw. Arabskiego.
Dzień 2 Przylot do Pekinu, odprawa paszportowo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie
miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne centrum miasta. Kolacja
i nocleg w hotelu w Pekinie.
Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Pekinu: Letni Pałac oraz Święta Droga.
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie udamy się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej
Korea
Płn.

Pekin

Korea
Płd.

CHINY

Suzhou

Szanghaj

Tajwan
Guilin
Yangshuo
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Sihui
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Hong Kong
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Filipiny

budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka
przed atakami ludów mongolskich i tureckich.
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja,
a nastepnie wizyta w Teatrze Lee Garden na
przedstawieniu tradycyjnej pekińskiej opery
(nie są wymagane stroje wieczorowe). Powrót
na nocleg do hotelu w Pekinie.
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie Pekinu,
w programie: Świątynia Niebios, Zakazane
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego. Na zakończenie kolacja
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku).
Powrót do hotelu, nocleg.
Polecam podróż do miejsc, z których
słyną Chiny, w których od wieków
w legendarnych miastach i największych portach świata Wschód
spotyka się z Zachodem. Będziemy
podróżować lądem, powietrzem
i wodą odkrywając wiele twarzy Państwa Środka XXI wieku, podziwiając
po drodze urzekające krajobrazy
rodem z idyllicznych opowieści.
Dariusz Błaszczak
Pilot wycieczek Rainbow

Dzień 5 Po śniadaniu wykwaterowanie,
transfer na lotnisko i przelot do Szanghaju,
a następnie przejazd do Suzhou. Wieczorem
przed zakwaterowaniem spacer po najbardziej
znanej i popularnej uliczce historyczno-handlowej w Suzhou - Shan Tang. Późnym wieczorem
zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 1200 km).
Dzień 6 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Suzhou. Od kiedy przez miasto poprowadzono Wielki Kanał, rozwijało się ono jako
ośrodek produkcji i handlu jedwabiem. Wielu
możnych sprowadzało się tutaj, by zakładać
swoje domy, a przy nich eleganckie ogrody.
Zobaczymy jeden z nich - Ogród Mistrza Sieci.
Podczas zwiedzania lunch. Dotrzemy również
do fabryki jedwabiu, w której poznamy proces wytwarzania tej cennej tkaniny (będzie
możliwość zakupu wyśmienitych wyrobów).
Następnie wizyta w położonym na wodzie miasteczku Tongli połączona z rejsem po kanałach.
Przejazd do Szanghaju. Wieczorem dla chętnych
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu,
w czasie którego będziemy mogli podziwiać
z jednej strony szanghajskie drapacze chmur
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą
ok. 30 USD). (Trasa ok. 120 km).
Dzień 7 Śniadanie, a następnie wyjazd na
zwiedzanie Szanghaju. W czasie zwiedzania
możliwość przejazdu „latającym pociągiem” Maglev, osiągającym prędkość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). Zobaczymy dzielnicę
Pudong z jej futurystyczną architekturą. Dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 35 USD/os.) wjazd
na jeden z najwyżej usytuowanych na świecie
tarasów widokowych - Szanghajskie Centrum

Finansów Międzynarodowych lub Szanghajską
Wieżę, skąd podziwiać można panoramę miasta.
W trakcie zwiedzania lunch. Następnie spacer po
słynnym nadrzecznym bulwarze Bund, z budowlami z czasów kolonialnych oraz najważniejszej
ulicy handlowej miasta - Nanjing Road. Powrót
do hotelu. Wieczorem dla chętnych najbardziej
spektakularne widowisko artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era Intersection of Time (płatne dodatkowo ok 65 USD/os.; cena i możliwość
uczestnictwa zależne od dostępności biletów).
Dzień 8 Dzień rozpoczniemy od śniadania
i wizyty na targu przy Ogrodach Yu (stylizowanych na dawną architekturę chińską). Następnie
zwiedzimy Świątynię Nefrytowego Buddy (Yufo
Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym posągiem o wadze ponad jednej tony oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta, gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych rozwojowi
miasta. Po lunchu transfer na lotnisko i przelot
do Guilin. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
(Trasa ok. 1600 km).
Dzień 9 Po śniadaniu zwiedzanie Guilin - zobaczymy Jaskinię Trzcinowego Fletu, z pięknymi
formami skalnymi i przejdziemy brzegiem jeziora
Banyan, odwiedzimy też Wzgórze Słoniowej Trąby - symbol miasta. W trakcie zwiedzania lunch.
Następnie przejazd do Yangshuo, spacer po najstarszej ulicy miasta - West Street, gdzie od lat
80- tych XX w. kultura wschodu miesza się z kulturą zachodu. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.
Wieczorem możliwość uczestnictwa w programie
teatralno-multimedialnym światło i dźwięk Sanjie
Liu (koszt ok. 50 USD/os.). (Trasa ok. 80 km).
Dzień 10 Po śniadaniu zapraszamy na rejs
po rzece Li. Po drodze będziemy podziwiać
bajkową scenerię krasowych wzgórz, bambu-
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Chiny

Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Polski
(z przesiadką w jednym z portów europejskich,
państw Płw. Arabskiego lub Pekinie).
Dzień 15 Przylot do Warszawy zgodnie z aktualnym rozkładem.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 12 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2- osobowe
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor.
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.

ŚWIADCZENIA

sowych zagajników i zagubionych wśród nich
wiosek. Po zakończeniu rejsu powrót do hotelu
i czas wolny lub wyjazd na wycieczkę „Rolnicze
Chiny” - 1.5-godzinną wycieczkę poza miasto,
w trakcie której zobaczymy, jak wygląda chińska
prowincja i zajrzymy do jednego z gospodarstw
(wycieczka płatna dodatkowo ok. 25 USD/os.).
Następnie transfer do Sihui lub Sanshui (okolice Kantonu; podróż potrwa ok. 4,5 h.). Nocleg
i kolacja w Sihui lub Sanshui.
Dzień 11 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu zwiedzanie Kantonu (Guangzhou), położonego w delcie Rzeki Perłowej. Zwiedzanie
Świątyni Rodziny Chen, która składa się z zespołu XIX-wiecznych budynków wzniesionych
w tradycyjnym stylu, ufundowanej przez członków rodziny Chen oraz wyspy Shamian, dawnej
dzielnicy kolonialnej, która do końca XIX w. była
jedynym miejscem w Chinach otwartym dla zagranicznych kupców. Kanton słynie z najlepszej
kuchni w całych Chinach. Będą Państwo mogli
sami ocenić tę powszechną opinię podczas
lunchu. Na zakończenie odwiedzimy tradycyjny
chiński targ w dzielnicy Quingping. Transfer do
Zhuhai, gdzie zobaczymy pomnik Dziewczyny
z Perłą, legendarnej postaci, która stała się
symbolem miasta. Zakwaterowanie w hotelu
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 12 Po śniadaniu wykwaterowanie
i wyjazd z Zhuhai. Przez podziemie centrum
handlowego Gongbei dotrzemy do przejścia
granicznego z Makau. Zwiedzanie rozpoczniemy
od historycznego centrum Makau, wpisanego na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy imponującą fasadę klasztoru św. Pawła
- jedyny zachowany fragment XVI-wiecznego
klasztoru jezuitów oraz fort wybudowany przez

zakonników do ochrony kościoła. Zobaczymy
również świątynię A-Ma, poświęconą najważniejszemu bóstwu morskiemu Azji Południowo
- Wschodniej, opiekunce żeglarzy. W trakcie
zwiedzania lunch. Była portugalska kolonia
słynie z życia nocnego i licznych kasyn. Niektórzy twierdzą, że główna ulica Makau mogłaby
przyćmić nawet Las Vegas Strip. Przekonamy się
o tym jeszcze tego wieczora, odwiedzając centrum Makau po zmierzchu. Zobaczymy wielki
kompleks hotelowo-kasynowy Venetian (zbudowany na wzór włoskiej Wenecji), z uliczkami,
kanałami i śpiewającymi gondolierami rodem
z „miasta zakochanych”. (Trasa ok. 30 km).
Dzień 13 Po śniadaniu transfer do Hong
Kongu. Wizytę rozpoczniemy tu od spaceru po
Ladies Market, gdzie będzie można zrobić zakupy. Przerwa na lunch. Wieczorem obejrzymy
„light show” - imponujący pokaz świateł i laserów nad miastem. Przejazd do hotelu na nocleg.
(Trasa ok. 80 km).
Dzień 14 Śniadanie w hotelu. Dzień na dawnym terytorium brytyjskim zaczniemy od spektakularnej Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona
luksusową zabudową, przyciąga mieszkańców
okolic i turystów swoimi plażami, restauracyjkami i sklepami. Całkowicie inny krajobraz oferuje Wzgórze Wiktorii. Spacer po zacienionych,
leśnych ścieżkach zakończy panorama miasta
i okolicznych wysepek. Następnie przejdziemy
do Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą
arterię Hong Kongu - Nathan Road, pełną ludzi,
neonów, sklepików, skromnych pensjonatów
i luksusowych hoteli. W przerwie udamy się
na lunch. Czas wolny w centrum. Dla chętnych
przejażdżka sampanem do jednej z ostatnich
„pływających osad” (cena ok. 15 USD/os.).

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym, z przesiadką w Pekinie, jednym
z portów europejskich lub Płw. Arabskiego,
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach
(12 rozpoczętych dób hotelowych), przelot
lokalnymi liniami na trasie Szanghaj - Guilin
i Pekin-Szanghaj, transfery klimatyzowanym
autokarem, wyżywienie wg. programu, opiekę
polskiego pilota i miejscowych przewodników,
program turystyczny j. w., oraz ubezpieczenie
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej
(patrz informacja poniżej), biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów, napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych
i obsługi grupy w systemie TGS (łączny koszt
uczestnictwa w programie to ok. 332 USD/os.
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako
dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków oraz
innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow (49
zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70. roku
życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo
bez konieczności wizyty w Centrum Wizowym
(490 zł/os.). Szczegóły procedury wizowej wraz
z listą niezbędnych dokumentów oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś z w/w
usług, paszport z wbitą wizą można odebrać na

stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny
przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air China,
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.
Osoby wizujące się we własnym zakresie zobowiązane są do przesłania skanów paszportów
w terminie podanym w informatorze wizowym
na adres wizy@r.pl podając w mailu kod grupy,
numer rez. i nazwisko klienta (są one niezbędne
do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.
Na trasie przelotu wewnętrznego Szanghaj Guilin limit bagażu wynosi 20 kg bagażu głównego i 5 kg bagażu podręcznego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
5699
Maj od
5999
Czerwiec od
5999
Lipiec od
6249
Sierpień od
6670
Wrzesień od
6049
Październik od
5999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za wizę chińską od
Opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od

cena katalogowa
10449
10999
10999
11499
12230
11099
10999
5670
1900
490
45

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CHC
CENA OD

5699 zł
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Chiny – W dół Jangcy

• •

16

dni

• •

•

W programie: Pekin i Zakazane Miasto
Wielki Mur i chińska opera
wyjątkowa terakotowa armia w Xian
Rezerwat Pandy Wielkiej
w Chengdu
rejs przez Trzy Przełomy Jangcy
Suzhou - Wenecja Wschodu
Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

•

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu (bez przesiadki).
Dzień 2 Przylot do Pekinu, odprawa paszportowo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) historyczne centrum miasta. Kolacja, a następnie
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane
stroje wieczorowe). Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Pekinu: Letni Pałac oraz Święta Droga.
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-

my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka
przed atakami ludów mongolskich i tureckich.
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja
i powrót na nocleg do hotelu w Pekinie.
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i zwiedzanie Pekinu, w programie:
Świątynia Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac
Cesarski, który jeszcze do początku XX niedostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego.
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). Następnie transfer na
dworzec kolejowy i odjazd nocnego pociągu do
Xian. Nocleg w pociągu - przedziały 4 - osobowe, miejsca sypialne. (Trasa ok. 1100 km).

Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie Xian:
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której przechowywane są buddyjskie pisma, starożytne
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla,
która w niesamowity sposób łączy ze sobą islam i tradycję chińską. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem przedstawienie folklorystyczne
„Dynastia Tang” połączone z kolacją.
Dzień 6 Po śniadaniu kontynuujemy odwiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur
żołnierzy w szyku bojowym - których historia
sięga I w. p.n.e. Po zakończeniu zwiedzania
lunch i przejazd szybkim pociągiem do Chengdu
(ok. 3 godz.). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.
Dzień 7 Po śniadaniu w hotelu odwiedzimy
Instytut Hodowli Pandy Wielkiej na obrzeżach
Chengdu. Jest to jedyny w swoim rodzaju ośrodek, gdzie można obserwować ten zagrożony

Korea Płn.

Mongolia

CHINY
Xian

Suzhou
Hangzhou

Chengdu

Szanghaj

Pekin

Yichang

Chongqing

Rejs po
Jangcy

Wuhan

Tajwan
Laos
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Wietnam
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gatunek zwierząt, jeden z symboli Chin, na przestronnych wybiegach zbliżonych do środowiska
naturalnego. Przejazd do do miasta Chongqing,
malowniczo położonego pomiędzy pasmami
górskimi a doliną Jangcy. Obiadokolacja i zaokrętowanie na statku. (Trasa ok. 330 km).
Dzień 8 W pierwszym pełnym dniu rejsu po
Jangcy czeka nas podziwianie imponujących
krajobrazów i relaks na statku, a także udział
w dodatkowej wycieczce (wybór wycieczki
uzależniony jest od organizatora rejsu). W ciągu dnia pełne wyżywienie na statku (śniadanie,
obiad i kolacja). Nocleg na statku.
Dzień 9 Dziś przekroczymy Trzy Przełomy
Jangcy: Qutang - najwęższy, Wu - najbardziej
malowniczy oraz Xiling - największy. Przez cały
dzień towarzyszyć nam będą spektakularne widoki, kiedy statek będzie płynął z nurtem rzeki
wijącej się między zielonymi wzgórzami i stro-
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mymi, urwistymi ścianami skalistych wąwozów.
Z pokładu mniejszej łodzi będziemy też mogli
podziwiać tzw. Trzy Małe Przełomy na rzece Daning. W ciągu dnia pełne wyżywienie na statku
(śniadanie, obiad i kolacja). Nocleg na statku.
Dzień 10 Po śniadaniu wyokrętowanie i okazja do przyjrzenia się bliżej samej zaporze. Jej
budowa była ogromnym przedsięwzięciem,
otoczonym licznymi kontrowersjami związanymi zarówno z przesiedleniami miejscowej ludności jak i wpływem na środowisko naturalne
i bioróżnorodność doliny Jangcy. Przejazd do
Yinchang i transfer do Wuhan. W ciągu dnia
lunch. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 330 km).
Dzień 11 Po śniadaniu odwiedzimy słynny
pawilon Qingchuan, rozsławiony przez wiele
tradycyjnych chińskich wierszy. Następnie przejazd pociągiem do Hanzghou, kolacja, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 750 km).
Dzień 12 Po śniadaniu rejs łódką po malowniczym Jeziorze Zachodnim i wizyta na plantacji
zielonej herbaty Longjing (Smocza Studnia). Po
lunchu przejazd do miasteczka Wuzhen, które
położone jest na wodzie. Transfer do Suzhou na
kolację i nocleg. (Trasa ok. 150 km)
Dzień 13 Po śniadaniu wyjazd z hotelu i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu rezydencji
miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się z procesem
produkcji jedwabiu, będzie można zaopatrzyć się
w znakomite wyroby. Podczas zwiedzania lunch.
Przejazd do Szanghaju na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych najbardziej spektakularne
widowisko artystyczno-akrobatyczne w Chinach
- Era Intersection of Time (płatne dodatkowo ok
35 USD/os.; cena i możliwość uczestnictwa zależne od dostępności biletów). (Trasa ok. 120 km).

Dzień 14 Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju, zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego i bogatego miasta kupców i przemysłowców.
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neoklasycznymi budynkami przypominającymi te,
powstające w latach 30 XX w. w Nowym Jorku,
wizyta na Nanjing Street - głównej ulicy handlowego Szanghaju, gdzie będzie sporo czasu
na zrobienie zakupów. Dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 35 USD/os.) wjazd na jeden
z najwyżej usytuowanych na świecie tarasów
widokowych - Szanghajskie Centrum
Finansów Międzynarodowych
lub Szanghajską Wieżę, skąd
podziwiać można panoramę miasta. Po południu
odwiedzimy Muzeum Narodowe. Wieczorem dla
chętnych „Szanghaj nocą”,
czyli rejs po rzece Huang Pu,
w czasie którego będziemy
mogli podziwiać z jednej strony
szanghajskie drapacze chmur symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych Chin,
a z drugiej Bund - szanghajskie art deco z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą ok. 30
USD/os.). (Trasa ok. 20 km).
Dzień 15 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego
Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym posągiem o wadze ponad jednej tony
oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta,
gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych
rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch.
Na zakończenie spacer po dużym obszarze handlowym znajdującym się przy Świątyni Patrona.
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „latającym pociągiem” Maglev, osiągającym pręd-

kość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD).
Późnym popołudniem transfer na lotnisko i wylot do Polski (z międzylądowaniem w Pekinie).
Dzień 16 Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/****, kabiny na statku wycieczkowym, przedziały 4 - osobowe
w pociągu nocnym. Pokoje: 2 - osobowe, we
wszystkich hotelach są wyposażone
w łazienki z wc i często telewizor.
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym (bezpośrednio,
powrót z przesiadką w Pekinie), opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach
(9 rozpoczętych dób hotelowych),
1 nocleg w pociągu - 4- osobowe przedziały
z kuszetkami, 3 noclegi na dużym statku turystycznym (kabiny 2 - osobowe), transfery
klimatyzowanym autokarem lub pociągiem,
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego
pilota i miejscowych przewodników, program
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej i pośrednictwa wizowego (patrz informacja poniżej), biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów na operę, spektakl Dynastii
Tang, napiwków dla lokalnych przewodników,
kierowców, bagażowych (łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 337 USD/os. płatne
pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych
wymienionych w programie jako dodatkowo
płatne, dodatkowych posiłków i oraz innych
wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania
odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70.
roku życia) dodania opłaty za wizę i pośrednic-

two bez konieczności wizyty w Centrum Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury wizowej
wraz z listą niezbędnych dokumentów oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś z w/w
usług, paszport z wbitą wizą można odebrać na
stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny
przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air China,
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.
Osoby wizujące się we własnym zakresie zobowiązane są do przesłania skanów paszportów
w terminie podanym w informatorze wizowym
na adres wizy@r.pl podając w mailu kod grupy,
numer rez. i nazwisko klienta (są one niezbędne
do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
5699
10470
Maj od
5699
10470
Czerwiec od
5699
10470
Lipiec od
5870
10770
Sierpień od
5970
10949
Wrzesień od
5699
10470
Październik od
5920
10870
Dopłata za pok. 1 os. od
1560
Opłata za wizę chińską od
490
NOWA opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od
45
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CJA
CENA OD

5699 zł
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Chiny i Tybet – Z Wielkiego Muru na Dach Świata

••

••

13

dni

•

W programie: Instytut Badawczy Pandy Wielkiej w Chengdu
Wielki Budda z Leshan
Lhasa i pałac Potala
Klasztor Tashilhumpo - siedziba
wyjątkowa terakotowa armia w Xian
Wielki Mur i Zakazane Miasto przelot lokalny w cenie
panczenlamów

•

–› Wyloty z: Warszawa

Mongolia
Korea Płn.
Xining

CHINY

Pekin
Korea Płd.
Xian

Chengdu
Nepal
Indie

Lhasa
Shigatse
Yamdrok
Gyantse
Bhutan

Leshan

Burma

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Chengdu samolotem rejsowym z przesiadką w jednej ze stolic europejskich, państw Płw. Arabskiego lub w Pekinie.
Dzień 2 Przylot do Chengdu, odprawa
paszportowo - celna i transfer do hotelu. Zakwaterowanie i krótki czas na odpoczynek po
podróży. Po południu zwiedzanie stolicy prowincji Syczuan, zwanej niegdyś Brokatowym
Miastem. Odwiedzimy tu popularną ulicę Jinli
na starym mieście, pełną barów, tętniących
życiem klubów i restauracji oraz klimatycznych
sklepów z antykami. Następnie kolacja i nocleg
w hotelu w Chengdu.
Dzień 3 Po śniadaniu w hotelu przejazd
do Leshan, gdzie będziemy podziwiać posąg
Wielkiego Buddy - Da Fo. Ponad 70-metrowa
figura wyrzeźbiona została 1300 lat temu w skale nadrzecznego zbocza i znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po zwiedzaniu lunch. Odwiedzimy także Instytut Hodowli
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Pandy Wielkiej na obrzeżach Chengdu. Jest to
jedyny w swoim rodzaju ośrodek, gdzie można
obserwować ten zagrożony gatunek zwierząt,
jeden z symboli Chin, na przestronnych wybiegach zbliżonych do środowiska naturalnego.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem
dla chętnych możliwość obejrzenia spektaklu
Zmiana Masek - najbardziej charakterystycznego elementu opery syczuańskiej (płatne
dodatkowo ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 320 km).
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Lhasy, stolicy Autonomii Tybetańskiej. Transfer do
hotelu i krótki odpoczynek, który pozwoli nam
na aklimatyzację, znajdziemy się bowiem ponad
3500 metrów nad poziomem morza, na „Dachu
Świata”. W godzinach popołudniowych spacer
po słynnej ulicy Barkhor w samym centrum
miasta. Jest to nie tylko gwarny targ, gdzie od
lokalnych rzemieślników kupić można tradycyjne flagi modiltewne, tybetańską biżuterię
czy masło z mleka jaków, ale także tradycyjna
trasa pielgrzymek. Pielgrzymi okrążają zgodnie
z ruchem wskazowek zegara położoną centralnie świątynię Jokhang, a w powietrzu unosi

się zapach kadzideł. Kolacja i zakwaterowanie
w hotelu. (Trasa ok. 2000 km).
Dzień 5 Po śniadaniu czeka nas wspinaczka schodami po zboczu Czerwonej Góry, na
której szczycie wznosi się majestatyczny pałac
Potala, symbol miasta, twierdza, klasztor oraz
wieloletnia zimowa rezydencja i mauzoleum
dalajlamów, wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Składający się
z ponad tysiąca pomieszczeń kompleks został
zbudowany w 637 r. przez króla Sontsen Gampo
i odgrywał istotną rolę w życiu politycznym i religijnym Tybetu. Z góry rozciąga się wspaniały
widok na okolicę. Następnie zwiedzimy świątynię Jokhang, centrum buddyzmu tybetańskiego. W jednej z kaplic znajdziemy półtorametrową statuę Buddy, najświętszy posąg w Tybecie.
Po lunchu, jeśli czas pozwoli, będziemy mieli
okazję uczestniczyć w tradycyjnej debacie mnichów na Dziedzińcu Polemiki w klasztorze Sera.
Po południu odwiedzimy centrum tradycyjnej
medycyny tybetańskiej. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 20 km).
Dzień 6 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na przełęcz Kambala (4794 m

n.p.m.), skąd rozciąga się malowniczy widok
na leżące niżej turkusowe jezioro Yamdrok,
jedno z trzech świętych jezior Tybetu, a także
odległy masyw Nojin Kangtsang (ponad 7000
m n.p.m.). Krótki postój przy lodowcu Karola
i przejazd do Gyantse, gdzie obejrzymy (z zewnątrz) słynny klasztor Palkhor, będący architektoniczną mandalą. W czasie zwiedzania
lunch. Późnym popołuniem transfer do Shigatse. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 650 km).
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu zwiedzimy klasztor Tashilhunpo,
siedzibę panczenlamów, z największym na
świecie pozłacanym posągiem Buddy (figura
mierzy ponad 22 m). Lunch. W drodze do Lhasy będziemy mieli okazję odwiedzić prawdziwą
tybetańską rodzinę i zapoznać się ze zwyczajami
mieszkańców tego regionu. Transfer do hotelu
i kolacja. (Trasa ok. 270 km).
Dzień 8 Śniadanie w hotelu. Następnie
wykwaterowanie i przejazd na stację kolejową, skąd wyruszymy pociągiem do Xining. Po
drodze podziwiać można wspaniałe krajobrazy - rzeki, jeziora, lasy i pasma górskie. Nocleg
w pociągu. (Trasa ok. 1900 km).
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Dzień 9 Przyjazd do Xining, miasta sięgającego swoimi początkami starożytności, dawnego punktu handlowego Jedwabnego Szlaku
w dorzeczu Rzeki Żółtej. Po lunchu zwiedzanie
Ta’er - kompleksu klasztornego szkoły żółtych
czapek, gdzie według wierzeń Budda objawiał
się w liściach świętego drzewa. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 10 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd szybkim pociągiem do Xian, pierwszej
stolicy Chin. Zakwaterowanie w hotelu. Po południ spacer i czas na zakupy na Wielkiej Ulicy
Wschodniej, przy Dzwonnicy i Wieży Bębnów
w sercu miasta. Kolacja, a następnie dla chętnych możliwość obejrzenia spektaklu Dynastia
Tang (spektakl płatny dodatkowo ok. 30 USD/
os.). (Trasa ok. 900 km).
Dzień 11 Śniadanie w hotelu. Zobaczymy
muzeum Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur żołnierzy w szyku bojowym - których historia sięga III w. p.n.e. oraz Pagodę Dzikiej Gęsi
(Dayan Ta), najsłynniejszą pagodą w Chinach,
gdzie przechowywane są buddyjskie pisma.
W czasie zwiedzania lunch. Następnie przejazd
na lotnisko, skąd wylecimy do Pekinu. Transfer
do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 1100 km).
Dzień 12 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej budowli
wzniesionej przez dynastię Qin ponad 2000
lat temu, w celu ochrony Państwa Środka
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. Podczas zwiedzania przerwa na lunch.
Następnie kontynuujemy zwiedzanie Pekinu. Zobaczymy Plac Niebiańskiego Spokoju
(Tian’anmen) - historyczne centrum miasta,
a także Zakazane Miasto, czyli Pałac Cesarski,
który jeszcze do początku XX w. niedostępny
był dla osób spoza dworu cesarskiego. Kolacja

i powrót do hotelu. Późnym wieczorem wyjazd
na lotnisko.
Dzień 13 Wylot do Polski (bezpośrednio).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu
W Tybecie zachodzi ryzyko wystąpienia choroby
wysokościowej. Zalecamy konsultację wyjazdu
z lekarzem, szczególnie w przypadku chorób
serca lub nadciśnienia.

HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 10 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor.
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z przesiadką w jednym z portów
europejskich, Pólwyspu Arabskiego lub Pekinie
z opłatami lotniskowymi, zakwaterowanie w hotelach (10 rozpoczętych dób hotelowych), przeloty lokalnymi liniami na trasie Chengdu - Lhasa
i Xian - Pekin, przejazd szybkim pociągiem na trasie Xining - Xian, 1 nocleg w pociągu - 4- osobowe
przedziały z kuszetkami, transfery klimatyzowanym autokarem lub pociągiem, wyżywienie (wg
programu), opiekę polskiego pilota i miejscowych
przewodników, program turystyczny j.w., oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej
(patrz informacja poniżej), biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów, napiwków dla lokalnych
przewodników, kierowców, bagażowych (łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 310
USD/os. płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek
fakultatywnych wymienionych w programie
jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków
i oraz innych wydatków osobistych.

Uwaga! Brak możliwości wizowania we własnym zakresie.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy
od planowanej daty zakończenia imprezy.
Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta
w Chińskim Centrum Wizowym w Warszawie
w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów oraz uiszczenia opłaty za wizę
(445 zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania odcisków palców (osoby do 14. i powyżej
70. roku życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo bez konieczności wizyty w Centrum
Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się
u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś z w/w usług, paszport z wbitą wizą można
odebrać na stanowisku Rainbow na lotnisku
w dniu wylotu najwcześniej o godzinie podanej
jako godzina zbiórki w potwierdzeniu godzin
(tj. 2 godziny przed odlotem w przypadku
podróżowania liniami KLM lub Air France oraz
3 godziny w przypadku podróżowania liniami
PLL LOT, Air China, Qatar Airways lub Emirates
Airline). Uwaga! Brak możliwości wizowania we
własnym zakresie.
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.

Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.
Na trasach wewnętrznych Chengdu - Lhasa,
Xining - Xian limit bagażu wynosi 20 kg bagażu
głównego i 5 kg bagażu podręcznego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
9370
17199
Czerwiec od
9120
16749
Lipiec od
9520
17499
Sierpień od
9420
17299
Wrzesień od
9470
17299
Cena za os. dorosłą na dost. już od 8849
Dopłata za pok. 1 os. od
1021
Opłata za wizę chińską od
490
NOWA opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od
45
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CTT
CENA OD

9120 zł
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Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu

•

••

12

dni

W programie: Pekin i Zakazane Miasto
Wielki Mur i chińska opera
Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu
Tokio - tradycja i nowoczesność
Wulkan Fuji
przeloty lokalne w cenie
gejsz w Kioto

•

•

•

Złoty Pawilon i dzielnica

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu (bezpośrednio lub z przesiadką).
Dzień 2 Przylot do Pekinu, odprawa paszportowo - celna. Następnie zwiedzanie Świątyni Niebios. Po lunchu zakwaterowanie w hotelu
i czas na odpoczynek po podróży. Wieczorem
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane
stroje wieczorowe). Nocleg w hotelu w Pekinie.
Dzień 3 Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Pekinu, które zaczniemy od Letniego
Pałacu. Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie
będzie okazja do zakupienia pamiątek. Następnie udamy się na zwiedzanie Wielkiego Muru,
potężnej budowli wzniesionej przez dynastię
Qin ponad 2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka przed atakami ludów mongolskich
i tureckich. Podczas zwiedzania przerwa na
lunch. Jeżeli wystarczy czasu zobaczymy rów-

Pekin

nież obiekty olimpijskie ze słynnym stadionem
- Ptasim Gniazdem. Na zakończenie kolacja
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku).
Nocleg w Pekinie.
Dzień 4 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Następnie zwiedzanie miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne
centrum miasta, Zakazane Miasto, czyli Pałac
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. niedostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego
oraz park Jingshan, który pełnił w przeszłości rolę
miejsca odpoczynku cesarzy - roztacza się stąd
przepiękny widok na Zakazane Miasto. Po lunchu
przejazd szybkim pociągiem do Suzhou, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 1200 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd z hotelu
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też
Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania
się z procesem produkcji jedwabiu, będzie
można zaopatrzyć się w znakomite wyroby.
Następnie wizyta w miasteczku Tongli, które
położone jest na wodzie. Przejazd do Szanghaju na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych
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Szanghaj

Fuji

Tokio

Hamamatsu

„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu,
w czasie którego będziemy mogli podziwiać
z jednej strony szanghajskie drapacze chmur
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą
ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
Dzień 6 Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju,
zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego
i bogatego miasta kupców i przemysłowców.
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „latającym pociągiem” Maglev, osiągającym prędkość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/
os.). Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy
z neoklasycznymi budynkami przypominającymi te, powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej
ulicy handlowego Szanghaju, gdzie będzie czas
na zrobienie zakupów. W czasie zwiedzania
lunch. Nocleg w hotelu w Szanghaju.
Dzień 7 Po śniadaniu transfer na lotnisko
i przelot do Osaki. Odwiedzimy tu dzielnicę Shinsaibashi, najlepsze miejsce na zakupy w mieście,
a także nowoczesną dzielnicę Dotonbori, pełną

barwnych neonów, klubów karaoke, restauracji
i centrów handlowych. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu w Osace. (Trasa: przelot)
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wizyta na targu Kuromon, gdzie w lokalne
specjały zaopatrują się nawet najlepsi kucharze
z Osaki, znanej z wyśmienitej kuchni. Przejazd
autokarem do Nary. Zwiedzimy tu świątynię
Todaiji z największym drewnianym budynkiem
świata (Pawilon Wielkiego Buddy), a także
park z jeleniami. Po lunchu przejazd do Kioto,
gdzie obejrzymy górujący nad miastem buddyjski kompleks świątynny Kiyomizu (UNESCO)
składający się z kilku drewnianych pawilonów.
Galerie widokowe oferują wspaniałą panoramę Kioto. Popołudnie zakończymy spacerem
w dzielnicy gejsz - Gion. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Kioto. (Trasa ok. 80 km). Dzień
9 Po śniadaniu zobaczymy Złoty Pawilon
z listy UNESCO - położoną w parku świątynię
zen, której ściany pokryte są płatkami złota.
Następnie wizyta w wytwórni sake i lunch oraz
przejazd do zamku Nagoya - niegdyś jednego
z najważniejszych obiektów tego typu w całym
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kraju (odbudowanego po wojnie). Zakwaterowanie i kolacja w hotelu w Hamamatsu, gdzie
jeszcze wieczorem skorzystać będzie można
z tradycyjnych japońskich gorących źródeł.
(Trasa ok. 250 km).
Dzień 10 Po śniadaniu przejazd w rejon
Pięciu Jezior u podnóża wulkanu Fuji, symbolu
Japonii. Zatrzymamy się nad stawami w Oshino
Hakkai (UNESCO), oferującymi wspaniały widok
na szczyt. Przespacerujemy się także nad brzegiem jeziora Kawaguchi. W trakcie zwiedzania
lunch. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu
w Tokio. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
Japonii. Rozpoczniemy od wizyty na dziedzińcu
przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy Japonii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako
Zamek Edo i stanowił rezydencję szogunów.
Następnie wizyta w świątyni buddyjskiej Senso-ji w dzielnicy Asakusa oraz pasaż handlowy
Akamise, gdzie można zakupić pamiątki i skosztować miejscowych specjałów. W czasie zwiedzania lunch. Na zakończenie wizyta w świątyni
Meiji Jingu, poświęconej dawnej parze cesarskiej.
Obiekt położony jest w malowniczym otoczeniu
rozległego wiecznie zielonego lasu. Wieczorem
zakwaterowanie w pobliżu lotniska Narita.
Dzień 12 Po wczesnym śniadaniu transfer na
lotnisko i wylot do Warszawy. Uwaga! W przypadku przelotów z przesiadką możliwy wieczorny wylot z Tokio i lądowanie w Warszawie 13.
dnia imprezy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 10 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe

(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor.
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką)
na trasie Warszawa - Pekin i Tokio - Warszawa, przelot na trasie Shanghaj - Osaka, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach
(10 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem lub pociągiem,
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego
pilota i miejscowych przewodników, program
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej
i pośrednictwa wizowego (patrz informacja poniżej), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów na operę, napiwków dla lokalnych
przewodników, kierowców, bagażowych (łączny
koszt uczestnictwa w programie to ok. 255 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako
dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków oraz
innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej niezbedna jest wiza chińska wbita w paszport.
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzyskania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złożenia kompletu dokumentów, odcisków placów
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow (49
zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składania od-

cisków palców (osoby do 14. i powyżej 70. roku
życia) dodania opłaty za wizę i pośrednictwo
bez konieczności wizyty w Centrum Wizowym
(490 zł/os.). Szczegóły procedury wizowej wraz
z listą niezbędnych dokumentów oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się u sprzedawcy. W przypadku wykupienia którejś z w/w
usług, paszport z wbitą wizą można odebrać na
stanowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny
przed odlotem w przypadku podróżowania liniami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przypadku podróżowania liniami PLL LOT, Air China,
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczęciem
wycieczki nie są możliwe zmiany danych uczestników. Wszelkie informacje dotyczące procedur
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się
do obywateli polskich.
Osoby wizujące się we własnym zakresie zobowiązane są do przesłania skanów paszportów
w terminie podanym w informatorze wizowym
na adres wizy@r.pl podając w mailu kod grupy,
numer rez. i nazwisko klienta (są one niezbędne
do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Bagaż. Ze względu na wzmożone kontrole
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty
ostre, aerozole czy zapalniczki. W/w przedmioty
nie mogą być przewożone w bagażu głównym
ani w bagażu podręcznym.
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii
komórkowej oparta jest na innym niż w Europie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego
powodu polskie telefony mogą nie działać
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych

informacji prosimy o kontakt z Państwa operatorem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i restauracji
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie gotówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
8949
Maj od
8899
Czerwiec od
9370
Lipiec od
9499
Sierpień od
9370
Wrzesień od
9499
Październik od
9230
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za wizę chińską od
Opłata za pośrednictwo wizowe
do Chin od

cena katalogowa
16449
16249
17199
17399
17199
17399
16949
8899
2400
490
45

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CHO
CENA OD

8899 zł
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Japonia – W krainie gejsz i samurajów

•

W programie: Tokio - tradycja i nowoczesność
Wulkan Fuji
w Kioto
wizyta w wytwórni sake
futurystyczna Osaka

•

•

•

nocleg w tradycyjnej japońskiej gospodzie

12

dni

•

Złoty Pawilon i dzielnica gejsz

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

JAPONIA
Tokio
Fuji
Shizouki
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Hiroszima

Kioto
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Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Tokio samolotem rejsowym
(bez przesiadki).
Dzień 2 Przylot do Tokio, odprawa paszportowo - celna. Zakwaterowanie w hotelu w Tokio.
Wizyta w dzielnicy Shibuya, gdzie zobaczymy
najbardziej ruchliwe przejście dla pieszych oraz
pomnik psa Hachiko.
Dzień 3 Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Tokio. Rozpoczniemy od wizyty na dziedzińcu
przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy Japonii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako Zamek Edo i stanowił rezydencję szogunów. Zobaczymy świątynię Meiji Jingu, poświęconą dawnej
parze cesarskiej. Obiekt położony jest w malowniczym otoczeniu rozległego wiecznie zielonego
lasu. Odwiedzimy również świątynię Asakusa
z okresu Edo, jeden z najważniejszych obiektów
shintoistycznych oraz pasaż handlowy Akamise,
gdzie można zakupić pamiątki i skosztować miejscowych specjałów. Przejazd obok wieży Tokio
Sky Tree. Powrót na nocleg. Wieczorem kolacja
w lokalnej restauracji. Dla chętnych wycieczka
Tokio Nocą (za dodatkową opłatą ok. 4 000 JPY/
os.): przejazd do dzielnicy Shinjuku - głównego
centrum biznesowego Tokio. Wjazd na taras
widokowy Tokyo Metropolitan Government Building, skąd będziemy podziwiać panoramę miasta.

Następnie spacer po dzielnicy czerwonych latarni.
Dzień 4 Śniadanie w hotelu, następnie wycieczka pociągiem do Kamakura, miasta położonego 50 km na południowy zachód od Tokio,
które było siedzibą rządu w okresie XII - XIV w.
Zobaczymy tu najważniejszy zabytek miasta
- posąg Wielkiego Buddy, wysoki na ponad
13 m i wykonany z brązu oraz świątynie Hase
i Tsurugaoka Hachimangu. Na koniec spacer po
handlowej ulicy Komachi. Po południu powrót
koleją do Tokio. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wykwaterowanie.
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Uwaga! Na dzień 5 i 6 należy spakować torbę
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero
po zakwaterowaniu w hotelu w Kioto.
Przejazd na wulkan Fuji, symbol Japonii. Jeśli
warunki pogodowe pozwolą, wjedziemy tu
na piątą stację (ok. 2300 m n.p.m.). Następnie kolejką linową dostaniemy się do wysoko
położonej wulkanicznej doliny Owakudani,
znanej z gorących źródeł, fumaroli siarkowych
i wrzących stawów. Przejazd do Atami. Kolacja i nocleg w kurorcie nadmorskim słynącym
z łaźni japońskich, z których chętni będą mogli
skorzystać w godzinach wieczornych. Uwaga!
W przypadku zwiększonej aktywności sejsmicznej w regionie, zamiast doliny Owakudani realizowany jest program alternatywny: kolejką linową dostaniemy się na górę Kachi Kachi Yama,
gdzie znajduje się punkt widokowy oferujący
najlepszą panoramę okolicy. (Trasa ok. 190 km).
Dzień 6 Śniadanie i wyjazd z Atami. Podróż
superszybkim pociągiem Shinkansen do Shizuoki, a następnie do Kioto. Przejazd autokarem
do Nary. Zwiedzimy świątynię Todaiji z największym drewnianym budynkiem świata (Pawilon
Wielkiego Buddy), a także obejrzymy świątynię
Kasuga z VII w. i przyległy do niej park z jeleniami. Nocleg w okolicach Kioto. Kolacja w lokalnej
restauracji. (Trasa ok. 460 km).
Dzień 7 Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Kioto. Zobaczymy Złoty Pawilon z listy UNESCO - położoną w parku świątynię zen, której
ściany pokryte są płatkami złota. Po południu
czeka nas wizyta w pagodzie Heian z jedną
z największych bram świątynnych - torii w Japonii, a także weźmiemy udział w tradycyjnej
ceremonii parzenia herbaty. Obejrzymy górujący nad miastem buddyjski kompleks świątynny Kiyomizu (UNESCO) składający się z kilku
drewnianych pawilonów. Galerie widokowe
oferują wspaniałą panoramę Kioto. Popołudnie
zakończymy spacerem w dzielnicy gejsz - Gion.
Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 8 Śniadanie w hotelu. Uwaga! Na
dzień 8 i 9 należy spakować torbę podręczną
lub małą walizkę kabinową. Dostęp do bagażu
głównego będzie możliwy dopiero po zakwaterowaniu w hotelu w Okayamie.
Przejazd szybkim pociągiem do Hiroszimy
i transfer na wyspę Miyajima, gdzie zwiedzimy
świątynię Itsukushima (UNESCO) ze słynną tori
wznoszącą się z wody - miejsce to zaliczane jest
do trzech najsłynniejszych widoków Japonii.
Następnie zwiedzanie Hiroszimy - Park Pokoju
z listy UNESCO z Kopułą Bomby Atomowej oraz
Muzeum Bomby Atomowej. Przejazd do hotelu

w okolicach Hiroshimy. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji (będzie okazja skosztowania
tradycyjnej japońskiej potrawy okonomiyaki).
(Trasa ok. 420 km).
Dzień 9 Po śniadaniu transfer autokarem
do Okayamy. Zwiedzanie Zamku Wron, który
swą nazwę zawdzięcza czarnym elewacjom.
We wnętrzach zamku zobaczymy
aktualną ekspozycję (zazwyczaj
związaną z tradycją i kulturą
japońską). Na zakończenie spacer po ogrodzie
Korakuen, jednym z najpiękniejszych w Japonii,
zaprojektowanym w tradycyjnym stylu. Zakwaterowanie w hotelu w Okayamie
lub okolicy. Dla chętnych za
dodatkową opłatą (ok. 6 500 JPY/
os.) przejazd do Kurashiki. Spacer w dawnej
dzielnicy samurajów Bikan, słynącej z dobrze
zachowanej drewnianej architektury z XVII w.
oraz sieci kanałów, w których pływają karpie
koi. Wizyta w zabytkowym domu samurajskim
rodu Ohashi. Następnie powrót do Okayamy.
(Trasa ok. 160 km).
Dzień 10 Śniadanie. Przejazd do Marugame,
słynącego z wyrobu tradycyjnych wachlarzy
Uchiwa. Następnie przejazd do zamku Himeji
(lista UNESCO). Zamek Białej Czapli jest jedną z najstarszych japońskich budowli, które
dotrwały do naszych czasów. Prowadzący do
fortecy labirynt ścieżek oraz tradycyjna architektura japońska sprawiają, że jest jednym
z najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów
tego typu. W miarę możliwości zwiedzimy również przylegający do niego ogród Kokoen. Po
południu przejazd do Osaki i zakwaterowanie
w hotelu. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 11 Po śniadaniu przejazd do Kobe,
słynącego z produkcji Sake. Zwiedzimy jedną
z wytwórni tego znanego na całym świecie
japońskiego trunku. Następnie udamy się na
zwiedzanie Osaki. W programie nowoczesna
dzielnica Dotonbori, pełna barwnych neonów,
klubów karaoke, restauracji i centrów handlowych oraz punkt widokowy na wieżowcu
Umeda Sky Building. Na zakończenie wizyta
na targu Kuromon, gdzie w lokalne specjały
zaopatrują się nawet najlepsi kucharze z Osaki, znanej z wyśmienitej kuchni. Po południu
przejazd szybkim pociągiem do Tokio (możliwa
przesiadka). Uwaga! Przejazd pociągiem odbywa się bez dostępu do bagażu głównego, który
transportowany jest autokarem - na ten dzień
należy spakować torbę podręczną lub małą

walizkę kabinową. Kolacja i nocleg w hotelu
w okolicach Tokio. (Trasa ok. 560 km)
Dzień 12 Po wczesnym śniadaniu transfer
na lotnisko i wylot bezpośrednio do Warszawy
(bez międzylądowania).
Dla grup nie podróżujących liniami LOT
(rozkłady do sprawdzenia na r.pl/rozklady),
powyższy program ulega następującym modyfikacjom:
Dzień 1 (...) Przelot do
Tokio samolotem rejsowym
z przesiadką w jednej ze
stolic europejskich lub
państw Płw. Arabskiego.
Dzień 2-10 Bez zmian.
Dzień 11 (...) Obiadokolacja w lokalnej restauracji.
Wieczorem czas wolny, a następnie transfer na lotnisko i wylot
do Polski (z przesiadką).
Dzień 12 Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele *** dobrej klasy - (razem 10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych).
Pokoje: 2 - osobowe, we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. Uwaga! W większości hoteli dostępne
wyłacznie łóżka typu twin. Niektóre hotele nie
posiadają dostawek lub mają ich ograniczoną
liczbę - wówczas 3 osoby mogą być kwaterowane w 2 osobnych pokojach. W Atami dostawki
są wyłącznie w formie futonu.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa (bezpośrednio lyb z przesiadką), zakwaNowoczesność i tradycja w jednym.
Wycieczka, która stanowi prawdziwy
wachlarz kultury japońskiej, ze smakiem zielonej herbaty, tajemniczymi,
pięknymi gejszami i samurajskim
dziedzictwem.
Magdalena Rygał
Pilot wycieczek Rainbow

terowanie w hotelach (9 lub 10 rozpoczętych
dób hotelowych), przejazd szybkim pociągiem
na trasie Atami - Kioto, Kioto - Hiroszima i Osaka
- Tokio, transfery klimatyzowanym autokarem,
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego
pilota i miejscowych przewodników, program
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdu
pociągiem na trasie Tokio - Kamakura - Tokio,
napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych łączny koszt uczestnictwa
w programie to ok. 27000 jenów/os., płatne pilotowi na miejscu jako pakiet w walucie lokalnej), wycieczek fakultatywnych, dodatkowych
posiłków oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesięce, licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony. W Japonii sieć telefonii komórkowej
oparta jest na innym niż w Europie systemie
(W-CDMA zamiast GSM). Z tego powodu polskie
telefony mogą nie działać poprawnie - w celu
uzyskania szczegółowych informacji prosimy
o kontakt z Państwa operatorem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i restauracji
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie gotówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpowiednią ilość gotówki.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
10830
19920
Maj od
10520
19299
Czerwiec od
10420
19120
Lipiec od
10799
19830
Sierpień od
10820
19899
Wrzesień od
10730
19699
Październik od
10649
19549
Cena za os. dorosłą na dost. już od 10420
Dopłata za pok. 1 os. od
1150
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JAP
CENA OD

10420 zł
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Oko w oko z azjatyckim tygrysem – Korea Południowa
W programie: Seul i pałac królewski Gyeongbok
z drewnianą tripitaką
Gyeongju i Busan

•

•

Granica z Koreą Północną - strefa zdemilitaryzowana

•

Góry Seorak

•

11

dni

Świątynia Haeinsa

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Seulu samolotem rejsowym
(bezpośrednio lub z przesiadką w Stambule,
w jednej ze stolic europejskich lub krajów Płw.
Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Seulu, odprawa paszportowo - celna i zwiedzanie miasta. Pałac Królewski Gyeongbok - rezydencja dawnych władców
kraju oraz Muzeum Ludowe (dla zainteresowanych). Spacer ulicą Insadong pełną sklepów

z antykami i wjazd na wieżę widokową N Seul
Tower o wysokości 236 m (wspaniała panorama
miasta). Przejazd na nocleg do hotelu.
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd na granicę
z Koreą Płn. Zwiedzanie nadgranicznej strefy
zdemilitaryzowanej. Zwiedzimy Trzeci Tunel,
obserwatorium Dora, stację kolejową Dorasan
i Most Wolności. Uwaga! Strefa zdemilitaryzowana jest czasami zamykana ze względu na
sytuację polityczną. W przypadku jej zamknięcia
będzie realizowany program alternatywny. Po
południu spacer po wiosce Bukchon Hanok,
z tradycyjną architekturą i układem urbanistycznym, wizyta na targu Gwangjang i w dzielnicy

Korea Płn.

Dorasan Sorak-san
Seul

KOREA
POŁUDNIOWA

Andong
Gyeongju

Jeonju
Hadong
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Gangnam i powrót do hotelu. (Trasa ok. 130 km).
Dzień 4 Po śniadaniu przejazd do Parku
Narodowego Gór Sorak-san - malowniczego łańcucha górskiego pełnego granitowych
szczytów, wodospadów i zabytkowych świątyń
buddyjskich. Wjazd kolejką linową na górę
Kwongeumseong - zwiedzanie ruin fortecy,
skąd rozciąga się przepiękna panorama na
okoliczne góry. Następnie spacer do Świątyni
Shinhungsa z ponad 100-tonowym posągiem
Buddy. W ciągu dnia lunch. Na zakończenie dnia
obejrzymy też skocznie olimpijskie w Pyeongchang. Przejazd do hotelu w górach Sorak-san.
(Trasa ok. 250 km).

Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd do Punggi w rejon słynący z uprawy żeń-szenia. Wizyta
na lokalnym rynku, gdzie będzie możliwość
obejrzenia różnego rodzaju produktów z tej rośliny. Następnie przejazd do wioski Hahoe (lista
UNESCO). W wiosce zachowany jest pierwotny
układ domów i uliczek, który nie uległ większym
zmianom od chwili założenia osiedla w XVI w.
W trakcie zwiedzania lunch. Zakwaterowanie
w hotelu w Andong. (Trasa ok. 240 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd do Gyeongju
i zwiedzanie Muzeum Narodowego (dla zainteresowanych ok. 1,5 godz.), starożytnych królewskich grobowców, obserwatorium astronomicz-
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nego z VII w., świątyni Bulguksa - najbardziej
znanej koreańskiej świątyni oraz granitowych
grot Sokkuram z panteonem bóstw buddyjskich
(lista UNESCO), znajdujących się na zboczu góry
Toham. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem
dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 50 USD/
os.) kolacja z lekcją gotowania tradycyjnych koreańskich potraw. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd w góry Gayasan do świątyni
Haeinsa (lista UNESCO). W świątyni z IX w. przechowywana jest Koreańska Tripitaka - zbiór ponad 80 tysięcy drewnianych płytek używanych
do buddyjskich manuskryptów. Przejazd do Bu-

san - głównego portu i drugiego pod względem
liczby mieszkańców miasta Korei Pd. Przejazd
przez miasto i wizyta na cmentarzu wojsk ONZ,
gdzie są pochowani żołnierze polegli w czasie
wojny koreańskiej (1950-1953), następnie przejedziemy na największy koreański targ rybny Jagalachi. Zakwaterowanie w hotelu w Busan.
(Trasa: ok. 220 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i spacer po parku Yongdusan, w którym znajduje się wieża widokowa będąca
symbolem miasta Busan. Przejazd do Hadong
i wizyta w muzeum, gdzie orócz zapoznania się
z ceremonią parzenia herbaty będziemy mogli

przymierzyć tradycyjne koreańskie stroje (hanbok). Następnie przejazd do sanktuarium Samseonggung, zwanego Pałacem Trzech Mędrców,
poświęconego mitycznym założycielom Korei.
W trakcie zwiedzania lunch. Zakwaterowanie
w hotelu w Hadong. (Trasa: ok. 130 km).
Dzień 9 Po śniadaniu przejazd do położonej
w górach buddyjskiej świątyni Tapsa z oryginalnymi kamiennymi pagodami. Po południu
transfer do Jeonju - wizyta w muzeum papieru
oraz wiosce z zabudową typu hanok. W ciągu
dnia lunch. Nocleg w Jeonju. (Trasa ok. 140 km).
Dzień 10 Po śniadaniu przejazd do destylarni w Dangjin, gdzie wytwarzane jest wino
ryżowe - zwiedzanie połączone z degustacją
lokalnych trunków. Po południu przejazd do
Seulu i zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem
dla chętnych wizyta na przedstawieniu „Nanta”
- bardzo popularne w Korei połączenie musicalu
i pantomimy (dodatkowo płatne ok. 50 USD/os.).
(Trasa ok. 220 km).
Dzień 11 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski, lądowanie w Warszawie w tym samym dniu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele *** dobrej klasy (razem 9 rozpoczętych
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki), we wszystkich hotelach są
wyposażone w łazienki z wc i często telewizor.

zakwaterowanie w hotelach (9 rozpoczętych
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę
polskiego pilota i miejscowych przewodników,
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych (łączny koszt uczestnictwa w programie
to ok. 275 USD/os.), dodatkowych posiłków, wycieczek fakultatywnych oraz innych wydatków
osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Korei Pd. sieć telefonii
komórkowej oparta jest na innym niż w Europie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego
powodu polskie telefony mogą nie działać
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt z Państwa operatorem telefonii komórkowej.
Karty płatnicze. Zwracamy uwagę, że w Korei
nie jest powszechne korzystanie z kart płatniczych. Część sklepów, hoteli i restauracji przyjmuje płatności jedynie gotówką. Bankomatów
jest mało i część z nich przyjmuje jedynie karty
banku macierzystego. Koniecznie należy zabrać
ze sobą gotówkę (najlepiej USD).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym bezpośrednio lub z przesiadką
w jednym z portów europejskich, państw Płw.
Arabskiego lub Stambule, opłaty lotniskowe,

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Marzec od
6530
11999
Kwiecień od
6549
11999
Czerwiec od
6530
11999
Lipiec od
6599
12099
Sierpień od
6599
12099
Wrzesień od
6530
11999
Cena za os. dorosłą na dost. już od 6530
Dopłata za pok. 1 os. od
1490
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KOR
CENA OD

6530 zł
143
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Korea Południowa i Japonia – Yin i Yang

•

W programie: Seul i pałac królewski Gyeongbok
granica z Koreą Północną - strefa zdemilitaryzowana
i dzielnica gejsz w Kioto
wulkan Fuji i dolina Owakudani
Tokio - tradycja i nowoczesność

•

•

15

dni

•

Gyeongju i Busan

•

Złoty Pawilon

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Korea Płn.
Dorasan
Seul
Punggi
Hahoe
Gyeongju

KOREA
POŁUDNIOWA

JAPONIA
Tokio

Golgulsa
Ulsan

Arashiyama
Kioto

Busan

Hiroszima

Fuji
Nagoja

Nara

Miyajima
Fukuoka

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać
na R.pl/rozklady. Przelot do Seulu samolotem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką
w Stambule, w jednej ze stolic europejskich lub
krajów Płw. Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Seulu, odprawa paszportowo - celna. Następnie przejazd na granicę z Koreą Płn. Zwiedzanie nadgranicznej
strefy zdemilitaryzowanej. Zwiedzimy Trzeci
Tunel, obserwatorium Dora, stację kolejową Dorasan i Most Wolności. Uwaga! Strefa
zdemilitaryzowana jest czasami zamykana ze
względu na sytuację polityczną. W przypadku
jej zamknięcia będzie realizowany program alternatywny. Kolacja i nocleg w hotelu w Seulu.
(Trasa ok. 130 km).
Dzień 3 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
Korei: Pałac Królewski Gyeongbok - rezydencja
dawnych władców kraju oraz Muzeum Ludowe
(dla zainteresowanych). Spacer ulicą Insadong
pełną sklepów z antykami i wjazd na wieżę
widokową N Seul Tower o wysokości 236 m
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(wspaniała panorama miasta). Na zakończenie
wizyta w dzielnicy handlowej Myungdong, kolacja i powrót na nocleg do hotelu. Dla chętnych
za dodatkową opłatą (ok. 45 USD/os.) wizyta
na przedstawieniu „Nanta” - bardzo popularne
w Korei połączenie musicalu i pantomimy.
Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd do Punggi w rejon słynący z uprawy żeń-szenia. Wizyta
na lokalnym rynku, gdzie będzie możliwość
obejrzenia różnego rodzaju produktów z tej rośliny. Następnie przejazd do wioski Hahoe (lista
UNESCO). W wiosce zachowany jest pierwotny
układ domów i uliczek, który nie uległ większym
zmianom od chwili założenia osiedla w XVI w. Po
południu przejazd do Gyeongju, zakwaterowanie
w hotelu i nocleg. Kolacja. (Trasa ok. 390 km).
Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie Gyeongju:
Muzeum Narodowego (dla zainteresowanych),
starożytnych królewskich grobowców, obserwatorium astronomicznego z VII w., świątyni Bulguksa - najbardziej znanej koreańskiej świątyni
oraz granitowych grot Sokkuram z panteonem
bóstw buddyjskich (lista UNESCO), znajdujących się na zboczu góry Toham. Powrót na
nocleg do hotelu. Wieczorem dla chętnych kolacja połączona z lekcją gotowania tradycyjnych

koreańskich potrwa (za dodatkową opłatą ok.
50 USD/os.) (Trasa ok. 20 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wizyta w klasztorze
Golgulsa wybudowanym w VI w. n.e. w 12 jaskiniach ukrytych na zboczu wapiennej góry.
Miejsce to jest najbardziej znane z możliwości
oglądania ćwiczących adeptów starożytnej
koreańskiej sztuki walki - sunmundo. Następnie przejazd na południe do Ulsan, gdzie odwiedzimy jedną z największych stoczni w Korei - Samsung Heavy Industries i zapoznamy
się z techniką budowy najnowocześniejszych
na świecie statków (zamiennie z Hyundai
Heavy Industries). Po południu transfer do
Busan i po drodze przejazd 7-kilometrowym,
wiszącym mostem Gwangan. Zakwaterowanie
w hotelu w okolicach Busan i nocleg. Kolacja.
(Trasa ok. 150 km).
Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie Busan
- głównego portu i drugiego pod względem
liczby mieszkańców miasta Korei Płd. Przejazd
przez miasto i wizyta na cmentarzu wojsk
ONZ, gdzie są pochowani żołnierze polegli
w czasie wojny koreańskiej (1950 - 1953),
następnie przejedziemy na największy koreański targ rybny - Jagalachi. Spacer po par-

ku Yongdusan, w którym znajduje się wieża
widokowa będąca symbolem miasta. Wizyta
na międzynarodowym bazarze Gukje. Po południu transfer do portu w Busan, następnie
przeprawa promowa (ok. 3 godz.) do Fukuoki
w Japonii. Odprawa celna. Kolacja w lokalnej
restauracji. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu
w Fukuoce. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 8 Śniadanie w hotelu. Uwaga! Na
dzień 9 i 10 należy spakować torbę podręczną
lub małą walizkę kabinową. Przejazd szybkim
pociągiem do Hiroszimy i transfer na wyspę
Miyajima, gdzie zwiedzimy świątynię Itsukushima (lista UNESCO) ze słynną tori wznoszącą się z wody - miejsce to zaliczane jest
do trzech najsłynniejszych widoków Japonii.
Następnie zwiedzanie Hiroszimy - Park Pokoju z listy UNESCO z Kopułą Bomby Atomowej
oraz Muzeum Bomby Atomowej. Przejazd do
hotelu w okolicach Hiroshimy. Wieczorem
kolacja w lokalnej restauracji (będzie okazja
skosztowania tradycyjnej japońskiej potrawy
okonomiyaki). (Trasa ok. 290 km).
Dzień 9 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd szybkim pociągiem do Kioto
na całodzienne zwiedzanie. W programie m.in.
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zamek Nijo - dawna rezydencja szogunów;
pokaz tradycyjnej techniki zdobienia tkanin
(yuzen); górujący nad miastem buddyjski
kompleks świątynny Kiyomizu (lista UNESCO)
składający się z kilku drewnianych pawilonów,
którego galerie widokowe oferują wspaniałą panoramę Kioto; spacer w dzielnicy gejsz - Gion.
Wieczorem pokaz folklorystyczny (taniec gejsz,
klasyczny teatr japoński - kyogen, gra na cytrze
koto). Kolacja w lokalnej restauracji, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Kioto i nocleg.
(Trasa ok. 360 km).
Dzień 10 Po śniadaniu w hotelu przejazd
autokarem do Arashiyamy. Odwiedzimy tu
Klasztor Niebiańskiego Smoka (Tenryu-ji),
zamieszkiwany przez mnichów szkoły rinzai
japońskiego buddyzmu zen. Czeka nas także
spacer po lesie bambusowym oraz słynnym
drewnianym moście Togetsu. Po lunchu dalsze
zwiedzanie Kioto: Złoty Pawilon z listy UNESCO - położona w parku świątynia zen, której
ściany pokryte są płatkami złota, a także Zamek
Uspokojonego Smoka (Ryoanji) z ogrodem założonym w stylu suchego krajobrazu. Wieczorem weźmiemy udział w tradycyjnej ceremonii
parzenia herbaty. Nocleg w hotelu w okolicach
Kioto. (Trasa ok. 30 km).
Dzień 11 Po śniadaniu wyjazd do dzielnicy
Fushimi. Zwiedzanie położonej na wzgórzu
świątyni Fushimi Inari Taisha, do której prowadzą tysiące bram tori. Wizyta w działającej od
1673 r. wytwórni sake, połączona z degustacją
tego trunku. Przejazd autokarem do Nary.
Zwiedzimy świątynię Todaiji z największym
drewnianym budynkiem świata (Pawilon Wielkiego Buddy), a także obejrzymy świątynię Kasuga z VII w. i przyległy do niej park z jeleniami.
Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu
na nocleg. (Trasa ok. 90 km).

Dzień 12 Śniadanie w hotelu. Uwaga! Na
dzień 13 i 14 należy spakować torbę podręczną
lub małą walizkę kabinową. Przejazd szybkim
pociągiem do Nagoi. Wizyta w imponującym
Muzeum Przemysłu i Techniki Toyoty, Zamku
Nagoya - niegdyś jednym z najważniejszych
obiektów tego typu w całym kraju (odbudowanym po wojnie) oraz Muzeum SCMAGLEV,
w którym prezentowany jest rozwój szybkich
kolei, w tym słynnych japońskich shinkansenów
oraz „latającego pociągu”, czyli kolei magnetycznej. Kolacja w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie i nocleg w Nagoi. (Trasa ok. 130 km).
Dzień 13 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd szybkim pociągiem do Tokio. Wizyta na dziedzińcu przed Pałacem Cesarskim,
siedzibą władcy Japonii. Zespół pałacowy znany
był niegdyś jako Zamek Edo i stanowił rezydencję szogunów. Przejazd do futurystycznego ratusza miejskiego, liczącego sobie 48 pięter. Po
zwiedzaniu lunch, na który własnoręcznie przygotujemy sobie prawdziwe sushi. Po południu
odwiedzimy świątynię Asakusa z okresu Edo,
jeden z najważniejszych obiektów shintoistycznych oraz pasaż handlowy Nakamise, gdzie
można zakupić pamiątki i skosztować miejscowych specjałów. Zakwaterowanie w hotelu
i kolacja w stylu japońskim. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 14 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd na wulkan Fuji, symbol Japonii. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, wjedziemy tu na piątą stację (ok. 2300 m n.p.m.).
Następnie kolejką linową dostaniemy się do
wysoko położonej wulkanicznej doliny Owakudani, znanej z gorących źródeł, fumaroli siarkowych i wrzących stawów. Uwaga! W przypadku
zwiększonej aktywności sejsmicznej w regionie,
zamiast doliny Owakudani realizowany jest program alternatywny: kolejką linową dostaniemy

się na górę Kachi Kachi Yama, gdzie znajduje się
punkt widokowy oferujący najlepszą panoramę
okolicy. Powrót w okolice Tokio na kolację i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
Dzień 15 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski (bez
międzylądowania).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele *** dobrej klasy (razem 14 rozpoczętych
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, we
wszystkich hotelach są wyposażone w łazienki
z wc i często telewizor. Uwaga! W większości
hoteli dostępne wyłacznie łóżka typu twin. Niektóre hotele nie posiadają dostawek lub mają
ich ograniczoną liczbę - wówczas 3 osoby mogą
być kwaterowane w 2 osobnych pokojach.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym bez przesiadki na trasie Warszawa - Seul i Tokio - Warszawa, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach (13 rozpoczętych
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym
autokarem, przejazdy pociągiem wg programu, wyżywienie wg programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych przewodników, program
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla
lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych i systemu TGS (łączny koszt uczestnictwa
w programie to ok. 330 USD płatne pilotowi jako
pakiet), dodatkowych posiłków, wycieczek fakultatywnych oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Paszport musi być ważny co najmniej
6 miesięcy licząc od daty zakończenia imprezy.

Telefony komórkowe. W Korei Płd. i Japonii
sieć telefonii komórkowej oparta jest na innym
niż w Europie systemie (W-CDMA zamiast
GSM). Z tego powodu polskie telefony mogą nie
działać poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Państwa
operatorem telefonii komórkowej.
Karty płatnicze. Zwracamy uwagę, że w Korei
nie jest powszechne korzystanie z kart płatniczych. Część sklepów, hoteli i restauracji przyjmuje płatności jedynie gotówką. Bankomatów
jest mało i część z nich przyjmuje jedynie karty
banku macierzystego. Koniecznie należy zabrać
ze sobą gotówkę (najlepiej USD).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Marzec od
15170
27899
Kwiecień od
13420
24630
Maj od
13299
24399
Czerwiec od
13299
24399
Lipiec od
13420
24630
Sierpień od
13420
24630
Wrzesień od
13299
24399
Cena za os. dorosłą na dost. już od 13299
Dopłata za pok. 1 os. od
1829
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KOJ
CENA OD

13299 zł
145
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Bali – Wyspa Bogów

••

W programie: Święte źródła Siring
niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło
zachód słońca w Tanah Lot
pobyt na Bali

•

12

dni

•

Kecak - „małpi taniec”

•

wulkany i tarasy ryżowe

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Bedugul

Kintamani

BALI

Wulkan
Agung

Jawa
Taman Ayun
Tanah Lot
Denpasar

146

lub

15

dni

Azja

Indonezja

Dzień 1 Zbiórka na 3 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiadką w jednym z portów europejskich lub krajów
Półwyspu Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Denpasar, czas na odpoczynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu na Bali.
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd na wschodnią
część wyspy, której krajobraz dominuje górujący nad okolicą wulkan Agung - najwyższe
wzniesienie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy
tu warsztat rękodzielniczy specjalizujący się
w bogato zdobionych wyrobach drewnianych.
Następnie zobaczymy tradycyjną balijską archi-

tekturę w Klungkung oraz kompleks świątynny
Besakih, położony malowniczo na zboczu góry
Agung i stanowiący najważniejszy ośrodek
kultu hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy
również jedną z niewielu pozostałych na Bali
tradycyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym
murem. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg.
(Trasa ok. 120 km)
Dzień 4 Śniadanie w hotelu. Następnie
przejazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy
mogli podziwiać kunszt miejscowych rękodzielników (srebro i drewno) oraz tancerzy tańców
Barong i Keris. Będzie również okazja do zachwycenia się malowniczą panoramą wulkanu
Batur i jego rozległej kaldery z jeziorem Batur
(geopark UNESCO). Na zakończenie odwiedzimy miejscową świątynię i święte źródła. Późnym popołudniem powrót do hotelu na nocleg.
(Trasa ok. 140 km)
Dzień 5 Po śniadaniu wizyta na lokalnym
targowisku - najlepszym miejscu do zakupienia
pamiątek z Bali. Bogaty wybór wyrobów ze
złota, srebra, drewna i surowców morskich oraz
tkanin sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zaprosimy też na charakterystyczne dla Bali
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana,
wywodzące się z rytualnych chóralnych śpiewów, którymi mieszkańcy wyspy wprowadzali
się w stan transu. Powrót do hotelu i czas wolny.
(Trasa ok. 30 km)
Dzień 6 Śniadanie w hotelu, a następnie
zwiedzanie centralnej części wyspy. Dzień spędzimy wśród największych atrakcji Bali, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Rozpoczniemy wizytą na najsłynniejszych tarasach ryżowych Jatiluwih, gdzie czeka nas ekscytujący spacer pomiedzy malowniczymi polami
u podnóża wulkanu Batukaru. Następnie udamy

się nad brzeg jeziora Beratan. Znajduje się tu jedna z najpiękniej położonych balijskich świątyń,
poświęcona kultowi boga Śiwy i Buddy. W drodze powrotnej możliwość nabycia egzotycznych
owoców na lokalnym targu. (Trasa ok. 140 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i czas wolny. Po południu przejazd do świątyni Taman Ayun z XVII w., otoczonej przepięknym ogrodem. Zatrzymamy się również w Lesie
Małp, a dzień zakończymy wizytą w świątyni
Tanah Lot - jednej z najsłynniejszych na Bali, ze
względu na urzekające położenie na skale około
200 metrów od brzegu wyspy. Widok słońca zachodzącego nad świątynią na długo pozostanie
w pamięci i będzie znakomitą okazją do zrobienia zdjęć. Wieczorem przejazd do wybranego
hotelu na wypoczynek. (Trasa ok. 70 km).
Dzień 8 i kolejne Po śniadaniu czas wolny
na kąpiele morskie i słoneczne.
Dzień przedostatni Śniadanie w hotelu
i czas wolny. Około południa wykwaterowanie.
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do
Polski.
Dzień ostatni Przylot do Polski. Aktualne
rozkłady na stronie R.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 100 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków
oraz wycieczek fakultatywnych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy
posiadaczy paszportów tymczasowych - konieczność wyrobienia wizy przed wylotem we
własnym zakresie). Klienci posługujący się innymi paszportami niż polskie zobowiązani są
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot na trasie
Warszawa - Denpasar - Warszawa lub Kraków
- Denpasar - Kraków, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 12 rozpoczętych
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym
autokarem lub mini busem, wyżywienie wg programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych
przewodników, program turystyczny j. w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc.
Balijski kalendarz liczy 210 dni, około
200 z nich to dni świąteczne. Bardzo
łatwo jest więc trafić tu na ceremonię i dać się wciągnąć niezwykłej
balijskiej duchowości.
Karolina Łyżwa
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
3899
7130
Maj od
3899
7130
Czerwiec od
3899
7130
Lipiec od
4499
8270
Sierpień od
3999
7349
Wrzesień od
3999
7349
Październik od
3999
7349
Cena za os. dorosłą na dost. już od 3899
Dopłata za pok. 1 os. od
300

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 299 zł

Melia Bali The Garden
Villas *****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JDS
CENA OD

3899 zł
147
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Jawa i Bali – W krainie batiku

••

W programie: Mieszanka kulturowa i religijna Dżakarty
wulkan Bromo o wschodzie słońca
pobyt na Bali

•

•

13

dni

•

wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie
imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur
jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne
przeloty lokalne w cenie

•

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Sumatra
Dżakarta
Bandung

JAWA
Surabaya
Yogyakarta

Bromo
Malang

BALI
Denpasar
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Dzień 1 Zbiórka na 3 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Dżakarty (z przesiadką w jednym z portów europejskich lub krajów
Półwyspu Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Dżakarty. Odprawa paszportowa i transfer do hotelu. Czas wolny.
Dzień 3 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy

Indonezji. Udamy się do starej dzielnicy Kota,
która była sercem Indonezji w czasach kolonizacji holenderskiej (wówczas nosiła ona nazwę
Batavia). Zobaczymy tu plac Fatahillah, na którym znajduje się stary ratusz. Zwiedzimy również stary port Sunda Kelapa oraz (z zewnątrz)
132-metrowy Pomnik Narodowy- Monas (wybudowany z inicjatywy poprzedniego prezydenta
Indonezji, Sukarno). W czasie zwiedzana lunch.
Nocleg w hotelu w Dżakarcie.
Dzień 4 Po śniadaniu kontyjnuujemy zwiedzanie stolicy Indonezji. Obejrzymy Muzeum Narodo-

Azja

Indonezja

we, w którym znajduje się ekspozycja etnograficzna i archeologiczna. Przejazd do Bandung, gdzie
zjemy lunch. Po południu w miarę możliwości
czasowych udamy się na pokaz gry na angklung,
tradycyjnym instrumencie, swego rodzaju grzechotkach wykonanych z drewna bambusowego.
Nocleg w Bandung. (Trasa ok. 160 km).
Dzień 5 Śniadanie w hotelu i wyjazd na
północ od Bandung, przez malownicze górskie
tereny do krateru Tangkuban Perahu, położonego na wysokości 1800 m n.p.m. (należy zabrać
ze sobą nieco cieplejsze ubranie). Trasa wiedzie
krętymi drogami, wśród pól i lasów górskich do
samego krateru, gdzie rozciąga się niesamowita panorama okolicy. Następnie udamy się na
spacer w okolice krateru Domas, ośrodka z gorącymi źródłami, gdzie będzie można skorzystać z kojącej kąpieli dla stóp w wodzie o właściwościach leczniczych. Następnie wracamy
w okolice Bandung na lunch. Nocleg w hotelu
w Bandung. (Trasa ok. 70 km).
Dzień 6 Po wczesnym śniadaniu transfer na
dworzec kolejowy, gdzie rozpoczniemy ok. 6-7godzinną podróż w kierunku Yogyakarty (otrzymają Państwo prowiant na drogę). Trasa wiedzie
przez góry, pola ryżowe i malownicze wioski.
Pociągiem dojedziemy kilkadziesiąt km od Yogyakarty, skąd udamy się na zwiedzanie Borobudur,
jednej z największych i najlepiej zachowanych
świątyń buddyjskich na świecie, wpisanej na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pochodząca
z przełomu VII i VIII w. n.e. świątynia była religijnym centrum buddyzmu na Jawie, a rangą jest
porównywana z Angkor Wat w Kambodży czy
Bagan w Birmie. W miarę możliwości w drodze na
nocleg do Yogyakarty zobaczymy jeszcze mniej-

szą świątynię Mendut. Po dotarciu do Yogyakarty
transfer do hotelu nocleg. (Trasa ok. 430 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wycieczka rikszami
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pałacu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede
i warsztatów produkujących batiki. Po lunchu
udamy się do Prambanan, największego i najbardziej imponującego kompleksu świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa się on z ponad
50 świątyń, z których największa, Loro Jongrang
jest pokryta płaskorzeźbą przedstawiającą
epizody z Ramayany. Późnym popołudniem
powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla chętnych
wieczorem wyjazd na przedstawienie oparte
o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki (za
dopłatą ok. 45 USD). (Trasa ok. 40 km).
Dzień 8 Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spakować torbę podręczną.
Po śniadaniu wyruszymy w kierunku wschodniej części wyspy. Po drodze odwiedzimy
Solo, gdzie zobaczymy pałac Mangkunegaran,
a w miarę możliwości czasowych odwiedzimy
też pchli targ z antykami. W trakcie zwiedzania
lunch. Z Solo udamy się w kierunku Malangu lub
Bromo Cottage, gdzie spędzimy noc. Uwaga:
przyjazd do hotelu bardzo późnym wieczorem.
(Trasa ok. 350 km).
Dzień 9 Nad ranem wyruszamy jeepami na
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół
krateru, zwaną Morzem Piasku i wejdziemy po
245 schodkach do samej krawędzi krateru wulka-

nu Bromo. Powrót do hotelu na śniadanie i krótki
odpoczynek. Następnie przejazd do Surabaya,
jednego z największych miast Indonezji, transfer
na lotnisko i przelot do Denpasar na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa ok. 630 km).
Dzień 10-11 Śniadanie. Czas wolny na plażowanie i kąpiele. Dla chętnych możliwość
z korzystania z dodatkowo płatnych wycieczek
fakultatywnych po wyspie.
Dzień 12 Śniadanie w hotelu i czas wolny.
Około południa wykwaterowanie. Wieczorem
transfer na lotnisko i przelot do Polski samolotem rejsowym (z przesiadką).
Dzień 13 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzebniejsze rzeczy.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające standardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyjątek! 1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapewniamy hotele **, z braku wyższej klasy hoteli.
Pokoje: 2- osobowe, we wszystkich hotelach są
wyposażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV.
Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria
lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Przeżyj sen na Jawie. Zagraj na
angklungu, zanurz nogi w wulkanie,
stań oko w oko z makakiem…
i pozwól się wymasować na rajskiej
wyspie bogów - Bali.
Odkryj niezwykłą Indonezję.
Anna Kot
Pilot wycieczek Rainbow

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym (z przesiadką) na trasach Warszawa-Dżakarta oraz Denpasar-Warszawa, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lokalnymi liniami
na trasach Surabaya-Denpasar, transfery klimatyzowanym autokarem i pociągiem, wyżywienie wg
programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych
przewodników, program turystyczny j. w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc.
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 240 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako
dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków podczas wycieczki oraz napoi do posiłków.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy
posiadaczy paszportów tymczasowych - konieczność wyrobienia wizy przed wylotem we
własnym zakresie). Klienci posługujący się innymi paszportami niż polskie zobowiązani są
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).
Limit bagażu głównego na przelotach wewnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg
bagażu podręcznego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
4970
9149
Maj od
4799
8770
Czerwiec od
4830
8849
Lipiec od
5130
9449
Sierpień od
5130
9449
Wrzesień od
4799
8770
Październik od
4799
8770
Cena za os. dorosłą na dost. już od 4799
Dopłata za pok. 1 os. od
650

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 199 zł

Anvaya Beach Resort
****+

od 370 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JBA
CENA OD

4799 zł
149
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Borneo, Jawa i Celebes – Sundajski wehikuł czasu

•

15

dni

•

W programie: dziewicze lasy i orangutany na Borneo
wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie
imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur
wulkan Bromo o wschodzie słońca
wiszące groby na Celebes
pobyt na Bali - jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne
przeloty lokalne w cenie

••

•

•

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na 3 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiadką w jednym z portów europejskich lub krajów
Półwyspu Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Denpasar, czas na odpoczynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu na Bali.
Dzień 3 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Semarang, gdzie obejrzymy dzielnicę zwaną „Małą
Holandią” z zachowanymi śladami XVIII- i XIX-wiecznej architektury kolonialnej, m.in. okrągły

Pangkalanbun
Sumatra

kościół Geraja Blenduk oraz dawną siedzibę Holenderskiej Kompanii Kolejowej Indii Wschodnich - Lawang Sewu. Kolacja i nocleg w hotelu
w Semarang. (Przelot wewnętrzny).
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Pangkalanbun na Borneo. Przejazd do Kumai, skąd
ruszymy w rejs tradycyjnymi łodziami przez
Park Narodowy Puting Tanjung chroniący dziewicze lasy Borneo wraz z ich rdzennymi mieszkańcami (liczne gatunki naczelnych, ptaków
oraz gadów). Zakwaterowanie, kolacja i nocleg
w ekologicznej lodgy na terenie Parku - proste,
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami.
(Przelot wewnętrzny).
Dzień 5 Po śniadaniu całodniowa wycieczka
łodzią po rzece Sekonyer meandrującej wśród
BORNEO

CELEBES

Kumai

Toraja

Puting Tanjung
Makasar

JAWA Semarang
Yogyakarta

Surabaya
Bromo

BALI

Denpasar
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gęstych lasów deszczowych. Podczas rejsu, przy
odrobinie szczęścia, będziemy mogli obserwować życie zwierząt zamieszkujących tutejsze
lasy takich jak makaki, nosacze sundajskie czy
dzioborożce. Odwiedzimy również ośrodek
zajmujący się opieką i rehabilitacją orangutanów (Pondok Tanguy lub Camp Leakey), gdzie
(w miarę możliwości) będzie można je zobaczyć
podczas pory karmienia. Lunch. Powrót do lodgy na nocleg, kolacja.
Dzień 6 Po śniadaniu transfer na lotnisko
w Pangkalanbun i przelot do Semarang. Następnie przejazd na zwiedzanie Borobudur,
jednej z największych i najlepiej zachowanych
świątyń buddyjskich na świecie, wpisanej na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w n.e. świątynia była

religijnym centrum buddyzmu na Jawie, a rangą
jest porównywana z Angkor Wat w Kambodży,
czy Bagan w Birmie. W miarę możliwości w drodze na nocleg do Yogyakarty zobaczymy jeszcze
mniejszą świątynię Mendut. Lunch. Po dotarciu
do Yogyakarty transfer do hotelu nocleg. (Trasa
ok. 150 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wycieczka rikszami
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pałacu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede
i warsztatów produkujących batiki i wyroby ze
skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, największego i najbardziej imponującego kompleksu świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa
się on z ponad 50 świątyń, z których największa,
Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przed-

Azja

Indonezja

stawiającą epizody z Ramayany. Późnym popołudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki
(za dopłatą ok. 45 USD). (Trasa ok. 40 km).
Dzień 8 Po śniadaniu transfer na dworzec
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mojokerto, a dalej autokarem do wioski Tosari.
Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się
w porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 9 Nad ranem wyruszamy jeepami na
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół
krateru, zwaną Morzem Piasku i wejdziemy
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniadanie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do
Surabaya, jednego z największych miast Indonezji. Po drodze lunch. Następnie transfer na lotnisko i przelot do stolicy Południowego Celebes
- Makasar. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
Dzień 10 Śniadanie w hotelu, a potem wyjazd w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare
Pare, gdzie przewidziany jest lunch, a potem
dalsza podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przystanek przewidziany jest w Puncak Lakawang,
ze względu na spektakularną panoramę krajobrazu. Późnym popołudniem przyjazd do Toraja.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w Toraja. (Trasa ok. 330 km).

Dzień 11 Śniadanie w hotelu, a potem całodzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W programie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Londa, kolejnego miejsca ceremonialnego pochówku
zmarłych. Zobaczymy także grobowce dziecięce. Dużą różnorodność grobów znajdziemy też
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżowych znajdują się domy z wymyślnymi dachami.
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja, kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 12 Śniadanie w hotelu, a następnie
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja.
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgórzu, z zabudową w charakterystycznym stylu
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne
miejsca na trasie zwiedzania to Marante - tradycyjna wioska, z kolejnymi przykładami lokalnej
zabudowy. Przejedziemy również nad jezioro Tilanga. W trakcie zwiedzania obiad serwowany
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 13 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Makasar. Po drodze
obiad w Pare Pare. Następnie transfer na lotnisko w Makasar i przelot do Denpasar na Bali.
Przejazd do wybranego hotelu, zakwaterowanie
w hotelu, nocleg. (Przelot wewnętrzny).
Dzień 14 Śniadanie w hotelu i czas wolny.
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Polski samolotem rejsowym (z przesiadką).
Dzień 15 Przylot do Polski. Aktualne rozkłady na stronie R.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzebniejsze rzeczy.

wa - Denpasar - Warszawa, przeloty lokalnymi
liniami na trasach Denpasar-Semarang, Semarang-Panglakanbun, Panglakanbun-Semarang,
Surabaya-Makassar oraz Makasar-Denpasar,
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
pociągami oraz klimatyzowanym autokarem
wg programu, wyżywienie jak w programie,
obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego
pilota podczas zwiedzania, program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na wynagrodzenie dla lokalnych przewodników, napiwki
dla kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, przewodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 265 USD/os.,
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków podczas
wycieczki oraz napoi do posiłków.

HOTELE

WAŻNE INFORMACJE

Część objazdowa. Hotele odpowiadające standardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyjątek!
1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapewniamy
hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. Pokoje:
2- osobowe (możliwość dostawki), we wszystkich hotelach są wyposażone w łazienki z wc,
klimatyzację i TV. Do dyspozycji gości: w hotelu
restauracja i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systermie rezerwacyjnym R.pl.

Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy
posiadaczy paszportów tymczasowych - konieczność wyrobienia wizy przed wylotem we
własnym zakresie). Klienci posługujący się innymi paszportami niż polskie zobowiązani są
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warsza-

inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).
Limit bagażu głównego na przelotach wewnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg
bagażu podręcznego.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
10070
18499
Maj od
9520
17499
Czerwiec od
9520
17499
Lipiec od
10099
18549
Sierpień od
9649
17699
Wrzesień od
9649
17699
Październik od
9649
17699
Cena za os. dorosłą na dost. już od 9520
Dopłata za pok. 1 os. od
3079

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 60 zł

Melia Bali The Garden
Villas *****

od 170 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JCB
CENA OD

9520 zł
151

Azja

Indonezja

Papua Zachodnia i Celebes
– Zaginiona Dolina Baliem
W programie: wizyta u plemion Doliny Baliem
skrzydlate domy Toradżów
pobyt na Bali

•

•

••

15

dni

tradycyjne pieczenie świni
przeloty lokalne w cenie

•

mieszanka etniczna Wameny i Jayapury

•

wiszące groby na Celebes

–› Wyloty z: Warszawa, Kraków
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na 3 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiadką w jednym z portów europejskich lub krajów
Półwyspu Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Denpasar, czas na odpoczynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu na Bali.
Dzień 3 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Jayapury
w Papui Zachodniej i dalej do Wameny - miasta
zamieszkałego przez barwną mieszankę Papuasów, ludów Dani, Yali, Lani i innych miejscowych plemion. Po przylocie udamy się na wzgórze Napua, oferujące niepowtarzalną panoramę

Doliny Baliem, zwanej Wielką Doliną. Przerwa
na lunch, a następnie wizyta na lokalnym targowisku, przejście po wiszącym moście oraz
odwiedziny w wiosce zamieszkiwanej przez
ludność Dani. Kolacja i nocleg w hotelu w Wamenie. (Trasa: przelot wewnętrzny)
Dzień 4 Śniadanie w hotelu. Przejazd do
Sogokmo, skąd rozpoczniemy lekki trekking
przez Dolinę Baliem. Po drodze będziemy mogli podziwiać przepiękne krajobrazy wąwozu,
a także poznamy tradycyjny sposób życia przedstawicieli miejscowych plemion. Ludy Dani, Yali
i Lani zostały odkryte przez europejskich badaczy dopiero w XX w. i do dziś zachowały wiele
ze swoich dawnych zwyczajów. Powrót do Sogokmo na lunch, a następnie przejazd do hotelu.
Kolacja i nocleg w Wamenie. (Trasa ok. 60 km)
Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do wioski
Jiwika w północnej części Doliny Baliem. W po-
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Wamena

Dolina
Baliem

Papua
- Nowa Gwinea

Makasar

Jayapura
Moluki

bliskiej osadzie znajduje się licząca sobie kilkaset
lat mumia jednego z wielkich wodzów miejscowego plemienia, którą zobaczymy. Wódz był
mumifikowany w pełnym rynsztunku w czasie
sekretnej ceremonii. Następnie obejrzymy pokaz
technik walki ludu Dani oraz weźmiemy udział
w pieczeniu świni. Zwierzę zabijane jest przy
pomocy łuku i strzał, a następnie pieczone z warzywami i słodkimi ziemniakami na rozpalanym
w tradycyjnym sposób ogniu. Po lunchu powrót
do hotelu na kolację i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przelot do Jayapury - stolicy Papui Zachodniej. Zobaczymy tu pomnik generała Douglasa
McArthura na wzgórzu Gunung Ifar, gdzie dowódca aliantów w tej części Pacyfiku miał swoją
główną kwaterę. Następnie odwiedzimy wioskę
Sentani położoną malowniczo nad brzegiem jeziora. Po lunchu spacer po mieście - okazja do
zobaczenia kolonialnych willi holenderskich oraz
wizyty na miejscowych targowiskach. Kolacja
i zakwaterowanie w hotelu w Jayapurze. (Trasa
ok. 50 km + przelot wewnętrzny).
Dzień 7 Po śniadaniu przelot do Makasar
na Celebesie. Jest to jedno z największych
miast w Indonezji i stolica południowego Celebesu, znana wcześniej jako Ujung Pandang.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Kolacja
i nocleg w hotelu w Makasar. (Trasa: przelot
wewnętrzny)
Dzień 8 Śniadanie w hotelu, a potem wyjazd
w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare Pare,

gdzie przewidziany jest lunch, a potem dalsza
podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przystanek
przewidziany jest w Puncak Lakawang, ze
względu na spektakularną panoramę krajobrazu. Późnym popołudniem przyjazd do Toraja. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu
w Toraja. (Trasa ok. 330 km).
Dzień 9 Śniadanie w hotelu, a potem całodzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W programie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Londa, miejsca ceremonialnego pochówku zmarłych.
Dużą różnorodność grobów znajdziemy także
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżowych znajdują się domy z wymyślnymi dachami.
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja,
kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 10 Śniadanie w hotelu, a następnie
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja.
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgórzu, z zabudową w charakterystycznym stylu
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne
miejsca na trasie zwiedzania to ośrodek tkacki - Sa’dan, Marante oraz Nanggala, tradycyjne
wioski, z kolejnymi przykładami lokalnej zabudowy. W trakcie zwiedzania obiad serwowany
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 11 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Makasar. Po drodze obiad

Azja

Indonezja

w Pare Pare. Następnie transfer na lotnisko
w Makasar i przelot do Denpasar na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa ok. 150 km +
przelot wewnętrzny)
Dzień 12-13 Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek nad morzem. Możliwość korzystania
z wycieczek opcjonalnych.
Dzień 14 Śniadanie w hotelu i czas wolny.
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Polski samolotem rejsowym (z przesiadką).
Dzień 15 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
W rejonie Papui Zachodniej zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki doustne, dodatkowo polecamy zabranie repelentów ze środkiem
DEET, ubrań zakrywających ciało, szczególnie
wieczorem i w nocy oraz zakrytych butów).

HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające standardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyjątek!
Dolina Baliem (**/***). Pokoje: 2- osobowe, we
wszystkich hotelach są wyposażone w łazienki
z wc, klimatyzację i często TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub
rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria lokalna: ***/****.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warszawa - Denpasar - Warszawa, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych
dób hotelowych), przelot lokalnymi liniami na
trasach Denpasar-Wamena, Wamena-Jayapura,
Jayapura-Makasar i Makasar-Denpasar, transfery klimatyzowanym autokarem lub mini busem,
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego
pilota i miejscowych przewodników, program
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc.
(łącznie bilety wstępu, napiwki ok. 270 USD/os.,
płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków oraz
wycieczek fakultatywnych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla obywateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy posiada-

czy paszportów tymczasowych - konieczność
wyrobienia wizy przed wylotem we własnym
zakresie). Klienci posługujący się innymi paszportami niż polskie zobowiązani są do uzyskania odpowiednich wiz we własnym zakresie.
Wszelkie informacje dotyczące procedur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się do
obywateli polskich.
Wjazd na teren Papui Zachodniej wymaga
uzyskania dodatkowego dokumentu. Prosimy o przesłanie skanu paszportu oraz zdjęcia
paszportowego (kolorowego, aktualnego) na
wizy@r.pl najpóźniej 2 tygodnie przed wylotem.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji nieakceptowane są dolary starych
serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).
Limit bagażu głównego na przelotach wewnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg
bagażu podręcznego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
10949
20130
Maj od
10720
19699
Lipiec od
11420
20999
Sierpień od
11920
21899
Wrzesień od
10849
19920
Październik od
10849
19920
Cena za os. dorosłą na dost. już od 10720
Dopłata za pok. 1 os. od
1600

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 199 zł

Anvaya Beach Resort
****+

od 370 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: JPC
CENA OD

10720 zł
153

Azja

Indonezja

Singapur, Jawa, Bali i Sumatra
– Wulkany i orangutany

•

• •

W programie: Singapur
rezerwat orangutanów na Sumatrze
rejs po jeziorze Toba
wulkan Bromo o wschodzie słońca
pobyt na Bali
przeloty lokalne w cenie

•

•

15

dni

•

imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Lot Bezpośredni

Dzień 1 Wylot samolotem rejsowym do Singapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Dzień 2 Lądowanie w Singapurze, odprawa
paszportowa. Przylot do Singapuru, odprawa
paszportowa i celna (Uwaga! Zwracamy uwagę
na singapurskie regulacje celne!). Wieczorem
(w miarę możliwości czasowych) dla chętnych
przejazd metrem do hotelu Marina Bay Sands
i wjazd na punkt widokowy na szczycie budynku, skąd rozciąga się wspaniały widok na całe
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miasto (cena ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu
w Singapurze.
Dzień 3 Po wczesnym śniadaniu transfer na
lotnisko i przelot na Sumatrę. Przejazd z Medanu do Parapat. Po drodze zobaczymy plantacje
palm oleistych i kauczuku. Zatrzymamy się
także w Pematang Siantar, jednym z większych
miast północnej Sumatry, gdzie odwiedzimy
buddyjską świątynię Vihara Avalokitesvara
z ponad dwudziestometrowym posągiem bogini miłosierdzia (największym tego typu posągiem w Indonezji). W trakcie przejazdu lunch.
Po przyjeździe do Parapat rejs łodzią na wyspę
Samosir. Kolacja i nocleg w hotelu na wyspie.
(Trasa ok. 180 km + przelot wewnętrzny).
Dzień 4 Po śniadaniu całodzienny rejs łodzią po jeziorze Toba. Zatrzymamy się w kilku
okolicznych wioskach, gdzie będziemy mogli
obserwować życie miejscowej ludności, zobaczyć ważne historycznie miejsca (m.in. sarkofag króla Sidabutara) i tradycyjną architekturę,
a także obejrzeć ludowe tańce i zażyć kąpieli
w spokojnych wodach jeziora. W czasie rejsu
lunch. Następnie powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 5 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i powrót łodzią do miejscowości Parapat
oraz przejazd przez tereny zamieszkane przez
ludy Batak. Po lunchu odwiedzimy Lingga, gdzie
będziemy mogli podejrzeć tradycyjny styl życia
grupy etnicznej Karo Batak, wodospad Sipisopiso
oraz drewniany pałac Ruma Bolon w Pematang
Purba (odrestaurowany i funkcjonujący jako
muzeum). W czasie zwiedzania lunch. Zakwaterowanie i nocleg w Berastagi. (Trasa ok. 200 km).

Dzień 6 Śniadanie w hotelu. Przejazd do
Parku Narodowego Gunung Leuser, rezerwatu
biosfery UNESCO. Po lunchu wybierzmy się do
Bukit Lawang, gdzie odwiedzimy ośrodek opieki
nad orangutanami zlokalizowany w pierwotnym
lesie deszczowym. Spotkanie z przewodnikiem
parku, a następnie umiarkowanie łatwy trekking w ślad za tropicielami zwierząt. Długość
spaceru zależy od miejsca przebywania małp,
a to zmienia się w ciągu dnia. Osobniki uratowane z niewoli można zwykle oglądać z bardzo
bliska, natomiast zupełnie dzikie z odległości
kilku metrów. W ciągu jednego spaceru możemy spotkać czasem nawet kilka osobników, ale
należy pamiętać, że małpy te poruszają się po-

jedynczo, a nie w grupach. Trasa prowadzi przez
górzysty teren leśny, dlatego też radzimy zabrać
wygodne, zakryte obuwie (najlepiej trekkingowe), ubranie zakrywające nogi i ramiona oraz
repelent na owady. Przydadzą się także lornetki. Władze parku narodowego mogą pobierać
opłaty za fotografowanie i filmowanie na terenie
rezerwatu. Późnym popołudniem zakwaterowanie w hotelu w Bukit Lawang. Kolacja i nocleg
w hotelu. (Trasa ok. 120 km).
Dzień 7 Po śniadaniu przejazd do Medanu
- centrum handlu, przemysłu naftowego i rolnictwa, zamieszkiwanego przez barwną mieszankę
narodowości i mniejszości etnicznych. W czasie
zwiedzania miasta zobaczymy m.in. Wielki Me-
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czet, Pałac Sułtana zbudowany w tradycyjnym
stylu malajskim oraz zabytkową wieżę ciśnień
- symbol miasta. Po lunchu czas wolny.
Nocleg w hotelu w Medanie.
Uwaga! Podczas zwiedzania
meczetu i innych miejsc
kultu obowiązuje skromny
strój - zakryte kolana oraz
ramiona. (Trasa przelot
wewnętrzny).
Dzień 8 Wczesne śniadanie i wykwaterowanie
z hotelu. Transfer na lotnisko i przelot do Yogyakarty na
Jawie. skąd udamy się na zwiedzanie
Borobudur, jednej z największych i najlepiej
zachowanych świątyń buddyjskich na świecie,
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w.
n.e. świątynia była religijnym centrum buddyzmu na Jawie, a rangą jest porównywana
z Angkor Wat w Kambodży czy Bagan w Birmie. W miarę możliwości w drodze na nocleg
do Yogyakarty zobaczymy jeszcze mniejszą
świątynię Mendut. Po dotarciu do Yogyakarty
transfer do hotelu nocleg. (Trasa ok. 90 km +
przelot wewnętrzny).
Dzień 9 Po śniadaniu wycieczka rikszami
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pałacu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede
i warsztatów produkujących batiki i wyroby ze
skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, największego i najbardziej imponującego kompleksu świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa
się on z ponad 50 świątyń, z których największa,
Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przedstawiającą epizody z Ramayany. Późnym popołudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki
(za dopłatą ok. 45 USD). (Trasa ok. 40 km).
Dzień 10 Po śniadaniu transfer na dworzec
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mojokerto, a dalej autokarem do wioski Tosari.
Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się
w porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 11 Nad ranem wyruszamy jeepami
na wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok
na wulkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą

odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół
krateru, zwaną Morzem Piasku i wejdziemy
po 245 schodkach do samej krawędzi
krateru wulkanu Bromo. Powrót
do hotelu na śniadanie i krótki odpoczynek. Następnie
przejazd do Surabaya,
jednego z największych
miast Indonezji, transfer
na lotnisko i przelot do
Denpasar na Bali. Przejazd
do wybranego hotelu. (Trasa
ok. 630 km).
Dzień 12-13 Po śniadaniu czas
wolny na wypoczynek nad morzem.
Możliwość skorzystania z wycieczki lokalnej po
wyspie (płatna dodatkowo).
Dzień 14 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot
do Singapuru. Na początek zaproponujemy Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną,
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne
miasta położone w centrum dzielnicy biznesowej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu
Najwyższego i Ratusza - łączące klasyczną
architekturę kolonialną z nowoczesnością drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowanej w stylu inspirowanym architekturą z okresu
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 20
tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzalną
atmosferę przypominającą miasta indyjskie.
Późnym wieczorem transfer na lotnisko i wylot
do Polski samolotem rejsowym (bez przesiadki).
Dzień 15 Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy,odpowiadające standardowi ***/**** w ocenie organizatora. wyjątek! Bromo Cottage, Bukit Lawang
i Samosir (**). Pokoje: we wszystkich hotelach
są wyposażone w łazienki z wc i klimatyzację,
a często w TV i często mini bar (dodatkowo płatny). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja
i bar. Kategoria lokalna: **/***/****
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie

Warszawa - Singapur - Warszawa, przeloty
lokalnymi liniami na trasach Singapur-Medan,
Medan-Yogyakarta, Surabaya-Denpasar oraz
Denpasar-Singapur, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery pociągami oraz klimatyzowanym autokarem wg programu, wyżywienie
jak w programie, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce,
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania,
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie
TU Europa (wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na wynagrodzenie dla lokalnych przewodników, napiwki
dla kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, przewodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 310 USD/os.
płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek fakultatywnych wymienionych w programie jako dodatkowo płatne, dodatkowych posiłków podczas
wycieczki oraz napoi do posiłków.

Limit bagażu głównego na przelocie wewnętrznym to 20 kg.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów
wjeżdżających do Singapuru:

WAŻNE INFORMACJE

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy paszportów tymczasowych - konieczność
wyrobienia wizy przed wylotem we własnym
zakresie).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji, Malezji i Singapurze nieakceptowane są dolary starych serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
7349
13530
Czerwiec od
7320
13449
Lipiec od
7270
13370
Sierpień od
7270
13370
Wrzesień od
7230
13199
Cena za os. dorosłą na dost. już od 7230
Dopłata za pok. 1 os. od
750

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 199 zł

Anvaya Beach Resort
****+

od 370 zł
Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: SJB
CENA OD

7230 zł
155
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Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy
z wypoczynkiem na Bali

•

••

W programie: Singapur
Kuala Lumpur
fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara
wypoczynek na Bali
przeloty lokalne w cenie
- piekne krajobrazy i plantacje herbaty

•

15

dni

•

tygiel kulturowy Malakki

•

Góry Camerona

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Lot bezpośredni

MALEZJA

Ipoh
Kuala Tembeling
Kuala
Lumpur Putrajaya
Malakka
Singapur

Indonezja
(Borneo)

Indonezja
(Sumatra)

BALI
denpasar

Dzień 1 Wylot samolotem rejsowym do
Singapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
Dzień 2 Przylot do Singapuru, odprawa
paszportowa i celna (UWAGA! Zwracamy uwagę na singapurskie regulacje celne!). Następnie
transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie
i odpoczynek po podróży. Nocleg w hotelu
w Singapurze.
Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
Singapuru. Na początek zaproponujemy Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną,
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
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wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu
Najwyższego i Ratusza - łączące klasyczną
architekturę kolonialną z nowoczesnością drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowanej w stylu inspirowanym architekturą z okresu
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok.
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzalną atmosferę przypominającą miasta indyjskie.
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) dla
chętnych przejazd metrem do hotelu Marina Bay
Sands i wjazd na punkt widokowy na szczycie
budynku, skąd rozciąga się wspaniały widok na
całe miasto (cena ok. 45 USD). Nocleg w Singapurze. (Trasa ok. 30 km).

Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Malakki. Po drodze
przekroczymy granicę singapursko - malezyjską (zmiana autokaru). W Malacce Odwiedzimy m.in. Muzeum Baba & Nyonya poświęcone
kulturze Peranakan, świątynię Cheng Hoon
Teng - najstarszą chińska świątynię w mieście,
meczet Kampung Kling z niezwykłym dachem
w kształcie piramidy, ulicę Jonker oraz „Czerwony Skwer” z ratuszem z czasów panowania
holenderskiego (Stadhuys). Następnie zobaczymy Porta de Santiago - bramę pozostałą
po szesnastowiecznej fortecy portugalskiej. Po
drodze obejrzymy jeszcze replikę Flor de la Mar
- portugalskiego statku, który zatonął w tym
rejonie na początku XVI wieku wraz z cennym
ładunkiem złota. Na zakończenie wejdziemy na
Wzgórze Świętego Pawła, skąd rozpościera się
panorama okolicy. Dodatkową atrakcją podczas

zwiedzania będzie przejazd kolorowymi rikszami. W trakcie zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w okolicach Malakki.
(Trasa ok. 330 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd z Malakki
w kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zobaczymy nowe centrum administracyjne Malezji
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz
futurystyczne miasto założone w latach 90tych zgodnie z planami przeniesienia siedziby
rządu z Kuala Lumpur. W trakcie zwiedzania
lunch. Następnie przejazd do Kuala Lumpur
i zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 160 km).
Dla chętnych kolacja z programem artystycznym
płatna dodatkowo ok. 55 USD/os.
Dzień 6 Śniadanie w hotelu, a następnie
zwiedzanie Kuala Lumpur. Poznawanie stolicy
Malezji rozpoczniemy przejazdem na Plac Niepodległości, gdzie odwiedzimy Galerię KL i zo-
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baczymy z zewnątrz miedzy innymi budynek
Sultana Adbula Samada. Ten charakterystyczny
gmach mieścił niegdyś urzędy administracji kolonialnej. Zobaczymy też z zewnątrz
Pałac Królewski i postmodernistyczny Meczet Narodowy
oraz hinduską świątynię Sri
Maha Mariamman. Udamy
się też do fabryki batiku,
gdzie będzie możliwość
poznania tej unikatowej
malajskiej metody barwienia tkanin i nabycia wyrobów
z batiku. Po południu przejedziemy do jaskiń Batu, które są miejscem
kultu hinduistycznego. Można tu podziwiać
wapienne formacje i obserwować wiernych
w trakcie modlitw. Na zakończenie odwiedzimy
najbardziej rozpoznawalny drapacz chmur w Kuala Lumpur - Petronas Twin Towers, bliźniacze
wieże mieszczące centrum handlowo biznesowe (wjazd na górę w cenie wycieczki). W trakcie
zwiedzania obiad. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 7 Wczesne śniadanie, a następnie
podróż w głąb półwyspu w kierunku Parku Narodowego Taman Negara. Po drodze odwiedzimy ośrodek opieki dla słoni i zatrzymamy się na
obiad. Wieczorem, już po przyjeździe do Taman
Negara, weźmiemy udział w ok. godzinnym
spacerze po dżungli, który będzie dodatkową
okazją do obserwowania przyrody parku (m.in.
budzących się nocą owadów). Nocleg i kolacja
w hotelu na terenie Parku. (Trasa ok. 220 km).
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara zalecamy przewiewne ubranie (długie spodnie i długie rękawy), sportowe buty, środek chroniący
przed ukąszeniami oraz latarkę.
Dzień 8 Po śniadaniu czeka nas wyprawa
trekkingowa do wzgórza Teresek, skąd przy
bezchmurnym niebie można będzie dojrzeć odległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewodnik zapozna nas z ciekawostkami i atrakcjami
parku. Po obiedzie udamy się łodzią do Lata
Berkoh, gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rzece i utworzony przez nie basen, gdzie
odważni będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg
i kolacja w hotelu na terenie parku.
Dzień 9 Po wczesnym śniadaniu wyruszymy
na około dwugodzinny rejs łodzią po Parku Narodowym Taman Negara. Trasa rejsu wiedzie przez
bujne lasy deszczowe. Przy odrobinie szczęścia być
może uda nam się zobaczyć żyjące tu zwierzęta:
np.dzikie bawoły. Rejs kończy się w Kuala Tembeling, skąd autokar zabierze nas w dalszą drogę
w kierunku Gór Camerona, najwyżej położonego
regionu Malezji (wzniesienia do 1500 m.n.p.m.). Po
drodze zatrzymamy się na obiad. Nazwę swą góry

te zawdzięczają badaczowi Williamowi Cameronowi, który był twórcą pierwszej mapy tego terenu,
a jego badania przyczyniły się do rozwoju rolnictwa. Odwiedzimy jedną z plantacji
i fabryk herbaty (będzie również
okazja do degustacji) oraz
lokalny targ owocowo-warzywny, gdzie będzie można
skosztować miejscowych
smakołyków. Udamy się
również do pobliskiej farmy
motyli z licznymi owadami,
patyczakami i skorpionami.
Nocleg w hotelu hotelu na terenie
Gór Camerona. (Trasa ok. 100 km).
Uwaga! Wieczorami temperatura może spaść
do ok. 15°C więc radzimy zabrać nieco cieplejszą
odzież.
Dzień 10 Po śniadaniu z Gór Camerona
przejedziemy do Kuala Lumpur, skąd wylecimy
na Bali. Zakwaterowanie i nocleg w wybranym
hotelu wypoczynkowym.
Dzień 11-13 Po śniadaniu czas wolny na
wypoczynek nad morzem. Możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: wycieczka
po wyspie Bali (ok. 50 USD/os.), wycieczka do
górskiej miejscowości Beratan (ok. 50 USD/os.),
tradycyjne przedstawienie taneczne Kecak zwane „małpim tańcem” (ok. 40 USD/os.).
Dzień 14 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Singapuru. Następnie wylot do Polski. Aktualne
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Dzień 15 Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzebniejsze rzeczy.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające standardowi ***/**** w ocenie organizatora. Pokoje:
2- osobowe (możliwość dostawki), we wszystkich hotelach są wyposażone w łazienki z wc,
klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar. Kategoria lokalna: ***/****
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie

Warszawa - Singapur - Warszawa, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lokalnymi
liniami na trasach Kuala Lumpur-Denpasar
i Denpasar-Singapur, transfery klimatyzowanym
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę
polskiego pilota i miejscowych przewodników,
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na
napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, napiwki
ok. 200 USD/os., płatne pilotowi jako pakiet),
wycieczek opisanych w programie jako płatne
dodatkowo, dodatkowych posiłków podczas
wycieczki, napoi do posiłków.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu i być biometryczny.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR lub
inne powszechnie akceptowane waluty. Uwaga!
W Indonezji, Malezji i Singapurze nieakceptowane są dolary starych serii (sprzed 2009 r.); banknoty muszą być niezniszczone (bez naddarć).
Limit bagażu głównego na przelotach wewnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg
bagażu podręcznego.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe informacje na stronie R.pl

Pełna oferta wycieczek do Indonezji
z pobytem na Bali dostępna na
stronie R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
7099
13030
Maj od
7030
12899
Lipiec od
7099
13030
Sierpień od
7099
13030
Wrzesień od
7030
12899
Cena za os. dorosłą na dost. już od 7030
Dopłata za pok. 1 os. od
1050

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 249 zł

Melia Bali The Garden
Villas *****

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: SMJ
CENA OD

7030 zł
157

Indonezja

Hotele na Bali do imprez JDS, JBA, JCB, JPC, SJB, SMJ

Bali

Wina Holiday – Kuta
Kategoria lokalna:

***

Hotel położony na ładnie zagospodarowanym terenie z tropikalnymi roślinami, niedaleko piaszczystej plaży. Praktycznie urządzone pokoje,
miła obsługa oraz kameralna atmosfera gwarantują relaksujący wypoczynek.

mini bar, zestaw do przygotowania kawy lub herbaty, sejf
(bezpłatny).

Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupu dodatkowych posiłków w restauracji Lagenda Malaysian Food Garden serwującej potrawy kuchni
malezyjskiej, indonezyjskiej oraz międzynarodowej. Goście mają
możliwość nabycia napoi i przekąsek w barze przy basenie, a także w barze The Beji Bar.

Położenie

Do dyspozycji gości

Program sportowy i animacyjny

Kameralny hotel o tradycyjnej, balijskiej architekturze zlokalizowany ok. 8 km od lotniska. Obiekt usytuowany jest w miejscowości Kuta, w południowej części Bali. Ta dawna wioska rybacka
obecnie jest jednym z najbardziej znanych kurortów na wyspie
dzięki urozmaiconym noclegom, urokliwym restauracjom oraz
licznym barom i dyskotekom.

Recepcja 24-godz., restauracja, bary, 2 baseny, 2 baseny dla dzieci, centrum biznesowe, wypożyczalnia samochodów, wymiana
walut, pralnia, bezpłatne transfery do przecznicy Legian oraz
placu Kuta, punkt informacji turystycznej.

Siłownia. Płatne dodatkowo: SPA i salon piękności.

Plaża
Słynna, szeroka, piaszczysta plaża Kuta Beach zlokalizowana jest
ok. 200 m od hotelu. Brak hotelowych leżaków i parasoli na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach hotelu.
www.holidayvillakutabali.com

Pokoje
W obiekcie znajduje się 184 przytulnie urządzonych pokoi
2-osobowych z możliwością jednej dostawki. W każdym
z nich jest łazienka (WC, prysznic/wanna), balkon/taras, indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatna), TV, telefon,

Camakila Tanjung Benoa (ex Tanjung Benoa Resort) – Tanjung Benoa
Kategoria lokalna:

****

Ekonomiczny hotel z przyjazną i pomocną obsługą, położony w spokojnym, harmonijnym otoczeniu. Polecany szczególnie gościom
ceniącym miłą atmosferę oraz ciche miejsca, ale także łatwy dostęp do wielu rozrywek uatrakcyjniających pobyt.

kę (WC, prysznic), zestaw do przygotowania kawy lub herbaty,
telefon, suszarkę, mini-bar, TV, sejf (bezpłatny), indywidualnie
sterowaną klimatyzację (w cenie) oraz Internet Wi-Fi.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Hotel zlokalizowany jest w Tanjung Benoa, w odległości ok. 17 km
od lotniska, ok. 2,5 km od miejscowości Nusa Dua, w której znajduje się centrum handlowe Bali Collection i ok. 20 km od znanej
plaży Kuta Beach. Kursowanie bezpłatnego busa do centrum
handlowego Bali Collection zostało bezterminowo zawieszone.

Recepcja 24-godz., 3 restauracje, 2, bary, 2 baseny, leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne, centrum biznesu, opiekunka do
dzieci (na potwierdzenie), pralnia, wypożyczalnia samochodów.
Dla dzieci: plac zabaw.

Plaża

Hotel dysponuje 162 przestronnymi pokojami, urządzonymi
w balijskim stylu. W ofercie znajdują się 2-osobowe pokoje typu
Superior z łóżkiem King Size, lub dwoma oddzielnymi (Twin),
z możliwością jednej dostawki. Pokoje wyposażone są w łazien-

Obiekt zlokalizowany tuż przy publicznej, piaszczystej plaży Tanjung Benoa. (UWAGA! Przejście na plażę przez ulicę). Niewielka
liczba bezpłatnych leżaków i parasoli hotelowych.
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Pokoje

Centrum fitness, kort tenisowy zawarty w cenie od godz.7:00 do
16:30, (płatny dodatkowo 16:30 – 22:00), boisko do siatkówki,
salon gier z stołem bilardowym oraz tenisem stołowym. Płatne
dodatkowo: SPA – czynne w godzinach 08:00-22:00, masaże.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach i na terenie obiektu.
www.camakilabenoa.com

Indonezja

Hotele na Bali do imprez JDS, JBA, JCB, JPC, SJB, SMJ

Bali

Anvaya Beach Resort – Kuta
Kategoria lokalna:

*****

+

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.

(płatny dodatkowo), TV, balkon lub taras, Internet Wi-Fi, zestaw
do przygotowania kawy lub herbaty, suszarka.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Możliwość zakupienia
dodatkowych posiłków oraz napoi w restauracjach serwujących
dania kuchni indonezyjskiej i europejskiej oraz w barze znajdującym się na terenie obiektu.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Płatne dodatkowo: SPA

Ten wyjątkowo przestronny i ekskluzywny hotel, otoczony tropikalną roślinnością, położony jest w miejscowości Kuta, dawnej
wiosce rybackiej, uważanej obecnie za jedną z najbardziej rozrywkowych miejscowości na wyspie. Obiekt oddalony jest o około
2 km od lotniska w Denpasar.

Nowo wybudowany, luksusowy hotel (planowane ukończenie
budowy w 2016 roku). Recepcja, basen, basen dla dzieci, leżaki
przy basenie – bezpłatne, restauracje (Kunyit Restaurant i Sands
Restaurant), bary. Dla dzieci: Mini klub.

Internet

Plaża

W hotelu znajduje się 497 pokoi. Naszym gościom oferujemy eleganckie i komfortowo urządzone pokoje 2-osobowe. W każdym
z nich znajduje się łazienka (WC, prysznic/wanna), centralnie
sterowana klimatyzacja (bezpłatna), sejf (bezpłatny), mini-bar

Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Niewielka ilość bezpłatnych leżaków i parasoli na plaży.

Na terenie całego hotelu (również w pokojach) Internet Wi-Fi
- bezpłatny.
www.santika.com

Pokoje

Melia Bali The Garden Villas – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel z najwyższą jakością świadczonych usług oraz doskonałą lokalizacją w spokojnej okolicy. Jako jeden z nielicznych
obiektów na Bali oferuje pakiet all inclusive.
pokoje typu standard (na parterze) lub premium (na piętrze) przestronne pokoje dwuosobowe z łazienką i WC o powierzchni
ok. 42 m2 (dostawka w formie pojedynczego łóżka). W każdym
pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, mini-bar
(w all inclusive bezpłatnie piwo i napoje bezalkoholowe), zestaw
do robienia kawy i herbaty, telefon, suszarka do włosów oraz bezpłatny sejf. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą pakiet All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje
alkoholowe (piwo, wino, gin, wódka, whisky i rum) i bezalkoholowe podczas posiłków i w godzinach 09:00 - 01:00 w barach,
przekąski w barze przy basenie w ciągu dnia między posiłkami
(10:00 - 19:00), room service 24h bezpłatny w all inclusive, bar
przy plaży (09:00 - 00:00).

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Plaża

Hotel znajduje się w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy,
z dala od hałaśliwych kurortów, w otoczeniu pięknego tropikalnego ogrodu. Jest to zdaniem wielu najlepsza lokalizacja wypoczynkowa na Bali. Do lotniska ok. 11 km, do Kuty (z szerokim wyborem
sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok 15 km - dojazd
taksówką ok. 15 USD. Niedaleko hotelu jest 18-dołkowe pole golfowe i tuż obok centrum handlowe Bali Collection ze sklepami
i restauracjami.

Piękna, piaszczysta plaża (jasny, drobny piasek) znajduje się
bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji, 3 bary, sklep z pamiątkami,
basen z brodzikiem dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje
się centrum konferencyjne.

Hotel organizuje animacje dzienne i wieczorne. Na terenie hotelu dostępne jest centrum fitness. Bezpłatnie: wodny aerobik,
stretching, siatkówka plażowa, piłka wodna. Za dodatkową
opłatą: wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny oraz centrum
sportów wodnych na plaży (szczegółowy cennik dostępny na
miejscu). Dla gości z all inclusive bezpłatnie lekcje gotowania,
yoga, niemotorowe sporty wodne (np. kajaki, nurkowanie z rurką, windsurfing). Kilka minut od hotelu 18-dołkowe pole golfowe
(dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatny internet WiFi na terenie całego obiektu oraz w pokojach.
www.melia.com

Pokoje
Blisko 500 pokoi różnego typu. Naszym Klientom oferujemy
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Singapur i Malezja
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Tioman

•

••

W programie: Singapur
Kuala Lumpur
fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara
- piękne krajobrazy i plantacje herbaty
wypoczynek na wyspie Tioman

•

tygiel kulturowy Malakki

15

dni

•

Góry Camerona

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Wylot samolotem rejsowym do
Singapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się
w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy
strefą B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
Dzień 2 Lądowanie w Singapurze, odprawa
paszportowa. Następnie transfer z lotniska do
hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Nocleg w hotelu w Singapurze.
Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
Singapuru. Na początek zaproponujemy Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną,
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne
miasta położone w centrum dzielnicy biznesowej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu
Najwyższego i Ratusza - łączące klasyczną
architekturę kolonialną z nowoczesnością drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowanej w stylu inspirowanym architekturą z okresu

dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów Orchidei, gdzie można będzie podziwiać
ok. 20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian.
Na zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzalną atmosferę przypominającą miasta
indyjskie. Wieczorem dla chętnych przejazd
metrem do hotelu Marina Bay Sands i wjazd
na punkt widokowy na szczycie budynku, skąd
rozciąga się wspaniały widok na całe miasto,
oraz spacer do słynnych ogrodów przy zatoce,
gdzie będziemy świadkami pokazu światło
dźwięk (cena ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu
w Singapurze. (Trasa ok. 30 km).
Dzień 4 Po śniadaniu wyruszamy w kierunku
przejścia granicznego z Malezją i kontynuujemy
przejazd do Malakki, jednego z najstarszych
miast Malezji. Po przyjeździe odwiedzimy m.in.
Muzeum Baba & Nyonya poświęcone kulturze
Peranakan, Świątynię Cheng Hoon Teng - najstarszą chińska świątynię w mieście, meczet
Kampung Kling z niezwykłym dachem w kształ-

Tajlandia

Góry Camerona
P.N. Taman Negara

Kuala Lumpur

Tioman

Malakka
Indonezja
(Sumatra)
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Singapur

MALEZJA

Mersing
Indonezja
(Borneo)

cie piramidy, Porta de Santiago - bramę pozostałą po szesnastowiecznej fortecy portugalskiej
oraz zatrzymamy się na zrobienie zdjęć przy
starym holenderskim ratuszu (Stadhuys). Na
zakończenie zwiedzania odwiedzimy Muzeum
Morskie, mieszczące się w replice szesnastowiecznego statku Flor de la Mar. W trakcie zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w okolicach Malakki. (Trasa ok. 240 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd z Malakki
w kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zobaczymy nowe centrum administracyjne Malezji
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz
futurystyczne miasto założone w latach 90-tych
zgodnie z planami przeniesienia siedziby rządu
z Kuala Lumpur. Po drodze zatrzymamy się na
lunch. Po dojeździe do Kuala Lumpur zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Malezji
rozpoczniemy od najbardziej rozpoznawalnego
drapacza chmur w kraju - Petronas Twin Towers,
bliźniaczych wież, w których mieści się największy dom handlowy Malezji. Wieczorem dla chętnych uroczysta kolacja w malezyjskiej restaura-

cji, wraz z pokazami tańców z różnych regionów
Malezji (płatna dodatkowo ok. 45 USD/os.).
Dzień 6 Po śniadaniu w hotelu udamy się
do Jaskiń Batu, które są miejscem świętym
dla hinduistów. Można tu podziwiać rozmaite
wapienne formacje oraz obserwować wiernych w czasie modlitw. Następnie zobaczymy
Pałac Królewski, postmodernistyczny Meczet
Narodowy Masijd Negara (z zewnątrz), Plac
Niepodległości i położony nieopodal budynek
Sułtana Abdula Samada - zbudowany w mauretańskim stylu, mieszczący obecnie Sąd Najwyższy. W przerwie - lunch. W programie m.in.
Galeria KL, spacer po dzielnicy chińskiej i wizyta
w Central Market, gdzie w miarę możliwości będzie czas wolny na zakupy pamiątek. Powrót do
hotelu i nocleg.
Dzień 7 Po śniadaniu opuszczamy Kuala
Lumpur i jedziemy w kierunku Gór Camerona, najwyżej położonego regionu Malezji (do
1500 m n.p.m.). Nazwę swą góry te zawdzięczają badaczowi Williamowi Cameronowi, który
był twórcą pierwszej mapy tego terenu, a jego
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badania przyczyniły się do rozwoju rolnictwa.
Odwiedzimy jedną z najpiękniej położonych
plantacji herbaty (możliwość płatnej degustacji). Udamy się również do pobliskiej Farmy
Motyli z licznymi owadami, patyczakami i skorpionami. Po drodze zatrzymamy się na lunch.
Nocleg w hotelu na terenie Gór Camerona.
(Trasa ok. 220 km). Uwaga! Temperatura może
spaść do ok. 15°C, szczególnie wieczorami, więc
radzimy zabrać nieco cieplejszą odzież.
Dzień 8 Po śniadaniu wyruszymy w stronę
Labu Central, gdzie przesiądziemy się na łodzie
i weźmiemy udział w około półtoragodzinnym
rejsie po Parku Narodowym Taman Negara.
Trasa rejsu wiedzie przez bujne lasy deszczowe
i wioski wyłaniające się z dżungli. Rejs kończy
się w Kuala Tahan, gdzie zakwaterujemy się
w hotelu. Po drodze zjemy lunch.Wieczorem
weźmiemy udział w ok. godzinnym spacerze
po dżungli, który będzie dodatkową okazją do
obserwowania przyrody Parku (m.in. budzących
się nocą owadów). Nocleg i kolacja w hotelu na
terenie Parku. (Trasa ok. 280 km).
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara należy
koniecznie zabrać długie spodnie (nie jeansy),
bluzę lub lekką kurtkę z długim rękawem, sportowe buty, środek chroniący przed ukąszeniami
oraz latarkę.
Dzień 9 Po śniadaniu czeka nas wyprawa
trekingowa do wzgórza Teresik, skąd świetnie
widać panoramę Parku, przy bezchmurnym
niebie można będzie dojrzeć odległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewodnik wprowadzi
nas w tajniki flory chronionej na terenie Parku.
W programie również wizyta w obozowisku
koczowniczego ludu Batek, gdzie zobaczymy

krótki pokaz technik przetrwania w dżungli.
Po lunchu udamy się łodzią do Lata Berkoh,
gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rzece i utworzony przez nie basen, gdzie odważni
będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg i kolacja
w hotelu na terenie Parku.
Dzień 10 Po wczesnym ((ok. 3 rano) wykwaterowaniu z hotelu przejazd do portu Mersing,
przeprawa promowa na wyspę Tioman, zakwaterowanie w hotelu przy plaży.
Dzień 11-13 Śniadania. Czas wolny na wyspie
Tioman, kąpiele słoneczne i morskie.
Dzień 14 Śniadanie w hotelu, następnie wykwaterowanie, transfer do Singapuru. Wylot do
Polski samolotem rejsowym (bez przesiadki).
Dzień 15 Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej klasy.
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego
lub rozkładanej kanapy). Kategoria lokalna:
***/****.
Część pobytowa. Hotel **** przy plaży, śniadania w cenie.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym Warszawa - Singapur - Warszawa
(bez przesiadki), zakwaterowanie w hotelach
(12 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem, wyżywienie wg

programu, opiekę polskiego przedstawiciela na
lotnisku w Warszawie, opiekę polskiego pilota
podczas zwiedzania, program turystyczny j.w.
oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia dla lokalnych przewodników, opłaty na
napiwki dla kierowców, bagażowych, kelnerów
etc. (łącznie bilety wstępu, koszt przewodników i napiwki ok. 200 USD/os., płatne pilotowi
jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas
wycieczki, napoi do posiłków oraz wycieczek
fakultatywnych.

Wiza do Malezji. W przypadku pobytów krótszych niż 90 dni wiza nie jest wymagana.
Uwaga! Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące turystów
wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe informacje na stronie R.pl.
Pełna oferta wycieczek do Singapuru
i Malezji dostępna na stronie R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Konieczny jest paszport ważny co
najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.
Porządek bogatego Singapuru
spotyka zgiełk nowoczesnego Kuala
Lumpur. Głęboka zieleń najstarszego
lasu deszczowego na świecie uzupełnia zapach rosy na plantacjach
herbaty. To tylko skrawek wyśmienitej mieszanki Azjatyckich Tygrysów.
Skosztujcie jej.
Klaudia Kasińska
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
6020
11070
Maj od
5970
10999
Czerwiec od
6020
11070
Lipiec od
6030
11099
Sierpień od
6030
11099
Wrzesień od
5970
10999
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5899
Dopłata za pok. 1 os. od
1300
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: SIT
CENA OD

5970 zł
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New York, New York

• • •

7

dni

•

••

W programie: Kosmopolityczny Nowy Jork
Manhattan z Piątą Aleją
Central Park – najbardziej znany park świata
Rockefeller Centre
kolorowe Times Square
Empire State Building
wyspa Ellis ze Statuą Wolności
Wall Street
most Brookliński
lot śmigłowcem nad
dolina rzeki Hudson – miejsce wytchnienia od nowojorskiego zgiełku
Bronx – niespokojna dzielnica
Manhattanem (płatny dodatkowo)

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System
–› Możliwe loty bezpośrednie

Kanada

USA

Hudson Valley
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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 USA. Przylot do Nowego Jorku, odprawa
paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem, transfer
do hotelu, odpoczynek i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie środkowych części Manhattanu. Podjedziemy pod położony przy Piątej Alei spektakularny
gmach Metropolitan Museum of Art, skąd rozpoczniemy spacer po najbardziej znanym parku
świata, Central Parku. Zobaczymy m.in. słynny
egipski Obelisk, podarowany w XIX w. Stanom
Zjednoczonym, czy największą w parku rzeźbę,
posąg króla Jagiełły. Odwiedzimy Rockefeller
Centre ze słynnymi rzeźbami i przylegającym
do niego Radio City - jednym z najważniejszych obiektów na muzycznej mapie Stanów
Zjednoczonych. Staniemy na Times Square, nazywanym „rozdrożem świata”, przyprawiającym
o zawrót głowy misz-maszu reklam, neonów,
kolorów i niezliczonych tłumów. Wejdziemy
do katedry św. Patryka, przespacerujemy do
nowojorskiej Biblioteki, zerkniemy na dworzec
kolejowy Grand Central, a także wjedziemy na
taras widokowy Empire State Building, skąd
można podziwiać panoramę miasta. Powrót do
hotelu, nocleg.
Dzień 3 Po śniadaniu poranny rejs statkiem
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która dla ponad 20 milionów emigrantów (w tym
1,5 miliona Polaków) była pierwszym przystankiem w Ameryce. Po powrocie odwiedzimy
dzielnicę finansową na Manhattanie znaną
z wielu filmów z gmachem Giełdy Nowojorskiej
w „roli głównej”, Wall Street, Federal Hall - miejsce zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona
oraz historyczny kościół św. Trójcy. Następnie
odwiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial),
gdzie ulokowane były niegdyś symboliczne,
bliźniacze wieże World Trade Center. To miejsce na zawsze będzie kojarzone z atakiem terrorystycznym z 11 września 2001 r. Zobaczymy
słynny Most Brookliński, jeden z najstarszych
wiszących mostów na świecie. Miniemy potężny
nowojorski Ratusz i znany z wielu filmów gmach
sądów. Dojdziemy do obrzeży nowojorskiej Chinatown i Little Italy, a następnie dojdziemy do
tętniącego życiem SoHo, eleganckiej dzielnicy
zabytkowych budynków z żeliwnymi schodami,
galerii sztuki i modnych restauracji. Zobaczymy
Łuk Waszyngtona zbudowany dla uczczenia
stulecia wyboru pierwszego prezydenta USA
na urząd, będący jednocześnie początkiem naj-

słynniejszej ulicy świata, Piątej Alei. Powrót do
hotelu metrem.
Dzień 4 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Brooklynu, jednej z dzielnic Nowego Jorku,
znajdującej się na zachodnim krańcu wyspy
Long Island. Kultowe mosty Brookliński i Manhattański łączą go z Manhattanem, a w jego
skład wchodzą np. ekskluzywne DUMBO, siedlisko niezależnej sztuki i muzyki Williamsburg,
czy plaża Coney Island z jej parkami rozrywki.
Odwiedzimy Greenpoint, jedno z największych
skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
Przejedziemy przez Williamsburg, którego starą
część zamieszkuje olbrzymia społeczność ultra
ortodoksyjnych Chasydów, a nową upodobali
sobie brooklyńscy hipsterzy, tworząc tu kwitnącą społeczność artystyczną pośród olśniewającej gamy sklepów, restauracji i klubów nocnych.
Wizyta w tej części miasta byłaby niekompletna
bez przystanku na zdjęcia przy słynnej Jane’s
Carousel: położona nad cieśniną East River
karuzela oferuje widok na Most Brookliński
i wieżowce centrum finansowego Nowego Jorku. Stamtąd udamy się do centrum Brooklynu
- niegdyś osobnego miasta, dziś najludniejszej
nowojorskiej dzielnicy. Zwiedzimy fantastyczne
Transit Museum, ulokowane na nieczynnej stacji
metra. Zajedziemy także na Coney Island, słynną
dzielnicę plażową z lunaparkami, molo i niezliczonymi restauracjami. Powrót do hotelu. (Trasa
ok. 70 km). Dla chętnych (za dodatkową opłatą
ok. 230 USD/os.) możliwość wzięcia udziału
w locie śmigłowcem nad Manhattanem. Rejs
zapewnia spektakularne widoki „stolicy świata”.
Dzień 5 Po śniadaniu pora na całodniowy
wypad poza miasto, stanowiący doskonałą
ucieczkę od nowojorskiego zgiełku. Skierujemy
się do idyllicznej doliny rzeki Hudson (Hudson Valley), słynącej z sielskich krajobrazów,
kolonialnych miasteczek oraz opływających
w luksusy rezydencji bogatych nowojorczyków.
Nasz szlak poprowadzi przez Sleepy Hollow,
położoną nad rozlewiskiem rzeki wioskę z czasów angielskich, w której narodziła się legenda
o bezgłowym jeźdźcu Washingtona Irvinga.
Nic dziwnego, że dziś miejscowość słynie
z halloweenowych uroczystości. Najważniejszą
atrakcją miasta jest okazała rezydencja Kykuit,
w której mieszkały cztery pokolenia Rockefellerów. Obiekt znajduje się na wzgórzu otoczonym
wspaniałymi ogrodami ze spektakularnym widokiem na rzekę Hudson. W drodze powrotnej
przejedziemy przez owianą złą sławą nowojorską dzielnicę Bronx, gdzie na własne oczy będziemy mogli się przekonać, jak wygląda rzeczywistość. Przejazd do jednego z nowojorskich
outletów na zakupy. Powrót do hotelu.

Dzień 6 Po śniadaniu czas na samodzielne
zwiedzanie Nowego Jorku. W godzinach popołudniowych (w zależności od rozkładu lotów)
wyjazd na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 7 Przylot do Polski.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji
obiektów); Nowy Jork - 5 rozpoczętych dób
hotelowych. Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych ale bez
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykańskie: składają się
głównie z produktów słodkich - słodkie bułki,
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne są „hash browns”
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło.
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do
dyspozycji gości: w hotelu zazwyczaj restauracja oraz bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku i z Nowego Jorku do Warszawy (możliwe
przesiadki), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
w hotelach 3* - razem 5 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: śniadania (5) ; transfery
klimatyzowanym autokarem lub busem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji programu
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard
(NW, KL, CP, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej (do uzyskania we własnym zakresie);
kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, itp) - ok. 255 USD/os. (płatne
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską,
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny
w programie) oraz innych wydatków osobistych
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę
w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za odmowę
wydania ESTA, wynikającą z przyczyn niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours S.A.

Podążając śladami Wielkiej Emigracji,
architektury art deco, mieszając się w
nowojorskim tyglu kultury, ras i smaków, wsłuchując się w senny oddech
Atlantyku, odkrywając wielkie tajemnice klanu Kennedych - zobaczmy
razem miejsce narodzin państwa
amerykańskiego. Przywitajmy się
z Wielką Damą Wolności, która
niezmiennie wita wszystkich swym
wdziękiem. Dajmy się zaczarować
miastu, które nigdy nie zasypia.
Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
6799
Czerwiec od
6799
Lipiec od
7199
Sierpień od
7070
Wrzesień od
7449
Październik od
7499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
11870
11870
12530
12320
12949
13030
6799
6799
2621
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: UMN
CENA OD

6799 zł
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USA – Oto Ameryka

13

dni

••

W programie: kosmopolityczny Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności
Dolina Śmierci
Los Angeles
Beverly Hills
Universal Studios
Park Narodowy Yosemite
przelot lokalny w cenie

••

•

•

•

•

•

kasyna Las Vegas
Wielki Kanion Kolorado
San Francisco - Golden Gate

–› Przelot bezpośredni PLL LOT
–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy (lot bezpośredni) do USA.
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot do Nowego Jorku,
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem,
transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie Nowego
Jorku. Zobaczymy m.in.: Metropolitan Opera
oraz budynek Dacota. Następnie zawitamy
do Central Parku, gdzie można cieszyć się zarówno zaplanowanymi jak i improwizowanymi
spektaklami. Krótki spacer po Central Parku
m.in. Strawberry Fields. Zobaczmy Rockefeller
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją.
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzimy znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway,
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską.
Staniemy na Times Square w centrum Manhattanu, z ogromną liczbą teatrów, sklepów
i restauracji. W ciągu dnia wjazd na 86. piętro
Empire State Building, skąd będziemy podziwiać panoramę miasta. Po południu czas wolny
na zakupy, spacery i samodzielne podziwianie

uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 3 Po śniadaniu poranny rejs statkiem
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która
dla ponad 20 milionów emigrantów była pierwszym przystankiem w Ameryce. Odwiedzimy
Wall Street, Federal Hall - miejsce zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona oraz historyczny
kościół św. Trójcy. Następnie odwiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial), gdzie ulokowane były
niegdyś wieże World Trade Center. Na koniec
zobaczymy słynny Most Brooklyński na który
wejdziemy by zobaczyć panoramę na Manhattan od strony East River. Po południu czas wolny na poznawanie uroków „Wielkiego Jabłka”.
Wieczorem (dla chętnych, za dodatkową opłatą
ok. 90-190 USD w zależności od dostępności
biletów) wyjście na jedno z przedstawień na
Broadwayu! Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.
(Trasa ok. 50 km).
Dzień 4 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko (w przypadku wieczornego przelotu do Las Vegas, możliwa realizacja
części zwiedzania Nowego Jorku tego dnia).
Kanada
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P.N.
Yosemite

USA

San
Francisco
Las Vegas
Monterey
Solvang
Kanion Kolorado
Lompoc
Santa Monica
Los Angeles

Meksyk
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Nowy Jork

Przelot do światowej stolicy hazardu i rozrywki Las Vegas. Zakwaterowanie i zwiedzanie miasta.
Zapraszamy do odwiedzenia najsłynniejszych
kasyn Las Vegas, gdzie każdy czuje się jak milioner. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, a także zapierającą dech w piersiach tańczącą fontannę przy
hotelu Bellagio. Nocleg w hotelu w Las Vegas (w
zależności od godzin przelotów, program może
by realizowany w dniu 5.). (Trasa ok. 30 km).
Dzień 5 Śniadanie i przejazd nad majestatyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesję
fotograficzną” oraz spacer na punkt widokowy na moście łączącym Nevadę i Arizonę,
przerzuconym nad kanionem Rzeki Kolorado
na wysokości ok. 0,5 km ponad lustrem wody.
Dalej udamy się na zwiedzanie jednego z największych cudów natury na świecie: Wielkiego
Kanionu Kolorado. Przespacerujemy się po słynnej szklanej platformie nad krawędzią kanionu
(dodatkowo płatne ok. 30 USD/os.)! Zwiedzimy
także rezerwat Indian Hualapai. Dla chętnych lot
helikopterem nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego dnie i krótkim rejsem po Rzece
Kolorado (dodatkowo płatne; koszt ok. 229
USD/os. za ok. 15-min lot oraz 10-min rejs po
rzece). Powrót do Las Vegas na nocleg. (Trasa
ok. 480 km).
Dzień 6 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do jednego z najbardziej niesamowitych miejsc w Ameryce - Doliny Śmierci,
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji
zaproponujemy świadczenie zastępcze w postaci innej atrakcji). W punkcie widokowym
- Zabriskie Point zobaczymy bajeczny świat

piaskowych skał nazwany Artist’s Pallete a także wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrujących kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę
Śmierci. Przejazd w okolice Gór Sierra Nevada,
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza.
Pojedziemy do doliny Tuolumne Grove, gdzie
zobaczymy sekwoje oraz do jednego z najstarszych Parków Narodowych USA - Yosemite
(UNESCO). Podziwiać tam będziemy malownicze formacje skalne wzdłuż bajkowej doliny
Yosemite oraz najwyższy wodospad Ameryki.
Te widoki z pewnością pozostaną na długo
w naszej pamięci. (W niektórych terminach zimowych i wiosennych w związku z zamknięciem
drogi SR120 - Tioga Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa; w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy Kalifornii - Sacramento).
Przejazd na nocleg w okolice Manteca/Modesto.
(Trasa ok. 370 km).
Dzień 8 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbardziej lubianego miasta Ameryki. W programie
m. in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriańskim, Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta
uliczka na świecie” Lombard Street i Golden
Gate Park. Przejazd kolejką szynowo-linową
“Cable Car”. Zobaczymy również na pogranicze
najbardziej znanej dzielnicy mniejszości seksualnych, czyli Castro i hipisowskiej komuny przy
Ashbury & Haight. Nasze zwiedzanie ubarwimy
rejsem po zatoce, podczas którego zobaczymy
z bliska słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate. Po południu czas wolny na spacery
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po mieście i zakupy przy Union Square. Nocleg
i zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji San
Francisco. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 9 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple.
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - zatrzymamy się na zdjęcia oraz odwiedzimy najsłynniejsze pole przy plaży Pebble. Następnie udamy
się do centrum Monterey. Na nabrzeżu będzie
czas wolny na obserwację fok i pelikanów, dla
których lokalna zatoka jest miejscem lęgowym,
a także na delektowanie się prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie
w okolicy Buellton/Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
Dzień 10 Po śniadaniu, wykwaterowanie
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang.
Następnie będziemy kontynuować przejazd legendarną autostradą nr 1. Po drodze odwiedzimy rancho Prezydenta Reagana, z prawdziwym
samolotem Air Force One oraz z Marine One,
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „prawdziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na odtworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 11 Śniadanie, wykwaterowanie
i przejazd do Griffith Observatory, skąd można
zobaczyć słynne stojące na zboczu pobliskiego
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz po-

mnik James’a Deana. Następnie -Universal Studios, gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć
się bliżej przemysłowi filmowemu. Podczas tej
wizyty zdobędziemy informacje na temat realizacji największych produkcji kinowych w Ameryce. W programie różnorodne atrakcje, które
sprawią, że można poczuć się prawdziwym
aktorem. Powrót na nocleg do hotelu w aglomeracji L.A. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 12 Po śniadaniu zwiedzanie Los Angeles, które rozpoczniemy od stacji kolejowej
Union Station oraz starego miasta. Potem przystanek przy hali koncertowej Walta Disneya
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo Drive. Zobaczymy również Beverly Hills i część L.A., gdzie usytuowane są domy
gwiazd filmowych, takich jak Keanu Reeves,
Courtney (brak możliwości jazdy po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd skończymy przy
słynnej alei gwiazd - Hollywood Boulevard
z wmurowanymi pięcioramiennymi gwiazdami
sław kina. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre,
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów. Późnym popołudniem przejazd na lotnisko w Los
Angeles i wylot do Polski. (Trasa ok. 60 km).
Dzień 13 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elektrycznych.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona
ze zwiedzania.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji
obiektów); zwykle położone poza centrami
miast (11 rozpoczętych dób hotelowych: w Nowym Jorku - 3, w Las Vegas - 2, w Bishop - 1,
w Manteca/Modesto - 1, w San Francisco - 1,
w Buellton/Lompoc - 1, w Los Angeles - 2).
Śniadania amerykańskie: składają się głównie
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny,
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce.
Czasami dostępne są „hash browns” - placki
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku
i z Los Angeles do Warszawy (lot bezpośredni),
przelot wewnętrzny z Nowego Jorku do Las Vegas, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem
11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie:
śniadania amerykańskie, transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Pol-

sce, opieka polskiego pilota i ubezpieczenie TU
Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, napiwków dla kierowców,
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 490 USD/
os. (płatne na miejscu); przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz innych wydatków
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej
kosztów.

kę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłoZobacz wieżowce Nowego Jorku
i spójrz w przepaść Wielkiego
Kanionu. Poczuj żar Doliny Śmierci
i zamocz stopy w chłodnym Pacyfiku.
Oddaj się szaleństwu Las Vegas, zroś
twarz bryzą wodospadów, posłuchaj
odgłosów lwów morskich. Oto definicja różnorodności. Oto Ameryka!
Łukasz Augustowski
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
10320
17870
Czerwiec od
10370
17949
Lipiec od
10499
18199
Sierpień od
10620
18399
Wrzesień od
10849
18799
Październik od
10520
18199
Dopłata za pok. 1 os. od
3831
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od
99
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: USA
CENA OD

10320 zł
165
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USA – Relaks w Mieście Aniołów

•

10

dni

•

W programie: w świecie gwiazd – Beverly Hills i Hollywood
zachwycające wybrzeże Pacyfiku
Santa Monica z najsłynniejszym molo świata
Los Angeles – z nieznanej strony
wyspa Santa Catalina – miejsce wypoczynku gwiazd dużego ekranu
Santa Barbara – kalifornijska riwiera
wypoczynek na plażach Kalifornii

••

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Możliwe loty bezpośrednie
–› Nowość

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles. Po wylądowaniu i dopełnieniu formalności przejazd do hotelu
w aglomeracji Los Angeles, zakwaterowanie,
nocleg. (Tras ok. 30 km).
Dzień 2 Po śniadaniu wybierzemy się na
zwiedzanie miejsc Los Angeles kojarzonych
na całym świecie: dzielnic Hollywood i Beverly
Hills. Zatrzymamy się w okolicy Dolby Theatre
- miejsca, w którym wręczane są nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, zwane popularnie

USA

Santa Barbara
Malibu

Los Angeles
Santa Catalina

Meksyk

166

Oskarami. Tuż obok znajdują się miejsca wcześniejszych gali - Chiński Teatr Graumana i hotel
Roosevelt, a wszystko to mieści się wzdłuż
Hollywood Walk of Fame. Przejedziemy słynącą
z kwitnącego życia nocnego oraz klubów muzycznych Sunset Boulevard, mijając m.in. Viper
Room, Whiskey czy Roxy. Dojedziemy w ten
sposób do Beverly Hills, gdzie po sfotografowaniu słynnego napisu z nazwą dzielnicy, odbędziemy spacer ulicą Rode Drive. Będąc jednym
z największych skupisk luksusowych butików na
świecie, ulica stanowi kwintesencję stylu życia
najzamożniejszych części aglomeracji Los Angeles. Stamtąd przejedziemy do pobliskiej dzielnicy
Westwood, znanej z drogich apartamentowców
oraz miniaturowego cmentarza, będącego miejscem spoczynku licznych gwiazd, jak choćby
Dean Martin i Marilyn Monroe. Kolejnym punktem programu będzie Santa Monica z jednym
z najsłynniejszych molo na świecie. Położone
pięknie na skarpie nad Pacyfikiem miasto słynie
z całorocznej wakacyjnej atmosfery i szerokich
plaż. Odbędziemy spacer na molo, na którym stoi
znak symbolicznie kończący historyczną Trasę
66, a chętni będą mieli sposobność skorzystać
z atrakcji lunaparku, będącego ikoną Los Angeles. Zobaczymy również Venice - kurort kojarzony
kiedyś z artystyczną bohemą, a dziś z położonym
na plaży skate parkiem i budkami ratowników,
znanymi z serialu „Słoneczny patrol”. Powrót do
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 3 Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie centrum Miasta Aniołów. Los Angeles

kojarzy się nie tylko jako stolica filmu, ale też jest
ważnym miejscem na sportowej mapie świata.
Dzięki decyzji MKOl w 2028 r. miasto po raz trzeci
będzie gościło Igrzyska Olimpijskie. Zobaczymy
Memorial Coliseum - obiekt, na którym w 1932
i 1984 zorganizowano ceremonię otwarcia tej
prestiżowej imprezy. Zobaczymy także pobliski
University of Southern California - zatopiony
w zieleni kompleks pięknych budynków, fontann i pomników. Następnie miniemy halę sportowo-widowiskową Staples Center, na której
rozgrywają zespoły NBA i NHL oraz tu właśnie
najczęściej wręczane są „muzyczne Oskary”, nagrody Grammy. Przejedziemy ulicą Broadway,

główną arterią Dzielnicy Historycznej, mijając
największe skupisko kin na świecie w latach 30.
zeszłego stulecia. Zatrzymamy się przy „perle
art deco”, budynku Eastern Columbia Lofts oraz
przy kultowych kinach Orpheum i Million Dollar
Theater. Odwiedzimy pełne znakomitych punktów gastronomicznych Grand Central Market
oraz skorzystamy z najkrótszej linii kolejowej
świata, Angels Flight. Zobaczymy wspaniały
gmach Biblioteki Publicznej oraz podejdziemy
na Pershing Square, centralny punkt największego w USA skupiska sklepów jubilerskich, The
Jewelry District. Miniemy znakomity przykład
sztuki współczesnej - muzeum The Broad, sfoto-
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grafujemy także jedno z najdoskonalszych dzieł
Franka Gehry’ego, halę koncertową Walt Disney
Hall. Zwiedzimy jeszcze najstarszą część miasta,
wyrosłą wokół kościoła Naszej Pani Królowej
Aniołów, któremu Los Angeles zawdzięcza swoją nazwę. Spacerowi po zabytkowej ulicy Olvera
towarzyszy nieodparte wrażenie przebywania
w Meksyku. Zwiedzimy najstarszy istniejący
dom w mieście, Avila Adobe, czas na zakup pamiątek. Następnie przejazd na odpoczynek na
plaży Manhattan/Hermosa. Powrót do hotelu,
nocleg. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 4 Po śniadaniu przejazd do Long
Beach/San Pedro i wejście na pokład statku
płynącego na wyspę Santa Catalina. Położona w południowej części archipelagu wysp
Channel Islands, wyspa od ponad stu lat służy
mieszkańcom Los Angeles jako ekskluzywne
miejsce ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku.
W czasach największej świetności - w latach 30.
XX w. - wyspa była chętnie wykorzystywanym
plenerem filmowym hollywoodzkich reżyserów,
jak również miejscem wypoczynku gwiazd.
Dopłyniemy do „stolicy” Cataliny, miasteczka
Avalon, znanego dzięki okazałemu budynkowi
kasyna (Avalon Casino) oraz bogatej ofercie
restauracyjno-zakupowej. Możliwość obejrzenia
położonego nad zatoką miasteczka z punktu widokowego Buena Vista, czy podejścia do urokliwej Zatoki Zakochanych (Lovers’ Cove). W ciągu
kilkugodzinnego pobytu na wyspie możliwość
plażowania w klubach plażowych np. Descanso
Beach (występują nieznaczne opłaty za wejście),
lub odbycia trekkingu do Ogrodu Botanicznego
Wrigley’a. Powrót statkiem do Long Beach/San
Pedro, powrót do hotelu. (Trasa ok. 60 km).
Dzień 5 Po śniadaniu, wykwaterowaie, czas

na wyprawę do jednego z urokliwszych miejsc
w okolicach Los Angeles, Santa Barbary. Położone na „Amerykańskiej Riwierze” miasto może
poszczycić się spektakularnym położeniem na
zboczach gór, bujną roślinnością i architekturą
w stylu hiszpańskim. Zatrzymamy się przy misji
św. Barbary, nazywanej „królową misji” ze względu na pełną wdzięku architekturę i malownicze
otoczenie. Jest to jedyna misja Kalifornii, która
pozostała pod opieką franciszkanów od czasu
jej założenia w 1786 r. Zobaczymy także Superior Court - otoczony wspaniałym ogrodem
architektoniczny klejnot miasta z salą rozpraw
Mural Room i wieżą El Mirador. Obejrzymy też
El Presidio de Santa Barbara, ufortyfikowaną
osadę wojskową ze zrekonstruowaną kaplicą,
Comandancii i Dzielnicach Ojca Ojca, a także
rekonstrukcje pomieszczeń, w których kiedyś
był porucznik Prezydium; dwupiętrowa wieża
widokowa; i piękny zabytkowy ogród z kłującą
gruszką i winogronami. Za skrzydłem północnym
znajdują się sady Whittaker z lat 40. XX wieku
i stanowisko archeologiczne Ściany Obrony Zewnętrznej Presidio. Wizyta w Santa Barbarze nie
mogłaby się odbyć bez degustacji wina w jednej
z winnic tego słynnego regionu winiarskiego.
W drodze powrotnej zatrzymamy się w ulubionym miejscu gwiazd hollywoodzkim, Malibu.
Odwiedzimy jeszcze wzorowaną Willą Papirusów
z Herkulanum willę Getty’ego (Getty’s Villa). Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Oxnard.
Dzień 6-8 Wypoczynek na plażach Kalifornii. Czas wolny na plażowanie, zakupy. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:
Las Vegas (2 dniowe), San Francisco (2 dniowe), San Diego (1 dniowe) -dodatkowo płatne
na miejscu.

Dzień 9 Wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 10, przejazd na lotnisko w Los Angeles
i wylot do Polski.
Dzień 10 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w
USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów);
zwykle położone poza centrami miast (8 rozpoczętych dób hotelowych: Los Angeles - 4 noce
część objazdowa, Oxnard - 4 noce część wypoczynkowa). Hotel na wypoczynek (4 noce
Oxnard) - Embassy Suites Mandalay Beach by
Hilton https://embassysuites3.hilton.com lub
podobny 3*. Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest w 2
łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykańskie: składają się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny,
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce.
Czasami dostępne są „hash browns” - placki
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do dyspozycji
gości: w hotelu zazwyczaj restauracja oraz bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym z Warszawy do Los Angeles i z Los Angeles do Warszawy (możliwe przesiadki), opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 3* - razem 8 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie:
śniadania (8) ; transfery klimatyzowanym autokarem lub busem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-

wiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji
programu i ubezpieczenie TU Europa - wariant
standard (NW, KL, CP, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej (do uzyskania we własnym zakresie);
kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, itp) - ok. 195 USD/os. (płatne
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską,
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny
w programie) oraz innych wydatków osobistych
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
8199
14199
Maj od
8020
13899
Czerwiec od
8449
14620
Lipiec od
8999
15530
Sierpień od
9170
15820
Wrzesień od
8499
14699
Dopłata za pok. 1 os. od
3579
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od
99
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: UMZ
CENA OD

8020 zł
167
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USA – Living in America

13

dni

•

••

•

W programie: Gwiazdorskie Los Angeles i Beverly Hills
San Francisco - Golden Gate
Park Narodowy Yosemite
Dolina Śmierci
kasyna Las Vegas
Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności
przelot lokalny w cenie

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka w Warszawie, stanowisko
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot z Warszawy i przelot do USA. Przylot do Los Angeles,
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, transfer do hotelu,
odpoczynek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
Dzień 2 Śniadanie i przejazd do Santa Monica. Przespacerujemy się po słynnym molo wychodzącym głęboko w Ocean Spokojny. To także
miejsce, w którym kończy się słynna „Route 66”
i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu Forest Gump. Następnie przejazd do Beverly Hills
na spacer słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo
Drive. Dalej trasa zaprowadzi nas na słynną aleję
gwiazd - Hollywood Walk of Fame. Przejdziemy
do Dolby Theatre, miejsca corocznej gali wręczania Oscarów, gdzie na czerwonym dywanie
spotkają się najsłynniejsze osobistości kina
oraz przejdziemy pod Grauman’s Chinese Theatre, miejsce gdzie po raz pierwszy wręczono
nagrody Amerykańskiej Akademii. Stamtąd już
tylko kilka kwartałów dzieli nas od Griffith Ob-

servatory, skąd można zobaczyć słynne, stojące
na zboczu pobliskiego wzgórza, bielejące litery
„Hollywood” oraz ogrom aglomeracji Los Angeles. Po południu przejazd na nocleg do hotelu
w okolicay Bakresfield. (Trasa ok. 230 km)
Dzień 3 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
dzień pośród wspaniałych pomników przyrody
Kalifornii. Odwiedzimy Park Narodowy Sekwoi
i Kings Canyon. Pierwszy z nich chroni występujące naturalnie jedynie w Kalifornii sekwoje,
pośród których niektóre liczą sobie nawet ponad
3000 lat. Zobaczymy Las Olbrzymów - fragment parku, na którym rośnie 5 z 10 największych drzew świata. Znajdujący się po sąsiedzku
Park Narodowy Kings Canyon z poszarpanymi
szczytami, rzekami i rozległymi, bezludnymi
obszarami sprawia wrażenie bardziej dzikiego.
Przejedziemy widokową trasą Scenic Byway,
zatrzymując się na sesje zdjęciowe i spacery. Po
wizycie w parkach przejazd do hotelu w okolicy
Fresno. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 4 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
dotrzemy nad Pacyfik, żeby przejechać słynną
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prywatną trasą 17 Mile Drive - szosa ta położona
jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża– zatrzymamy się na zdjęcia m.in. przy Birds Rock, oraz
przy Lone Cypress - jednym z bardziej ikonicznych obrazków Kalifornii. Następnie udamy się
do centrum historycznego miasteczka Monterey.
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest
miejscem lęgowym, a także na delektowanie się
prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku
i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płatne). Wizyta w Kalifornii byłaby niekompletna
bez skosztowania jednego z tamtejszych win.
Wizyta w jednej z winnic w rejonie Monterey-Santa Cruz. Po degustacji przejazd do hotelu
w okolicy San Jose. (Trasa ok. 360 km).
Dzień 5 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbardziej lubianego miasta Ameryki, gdzie
znajdziemy rzędy eleganckich domów, sławną
kolejkę szynowo-linową, skupiska etnicznych
dzielnic i kolorowe nabrzeże. W programie m.
in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriańskim, Fisherman’s Wharf z mnóstwem restauracji i sklepików, “najbardziej kręta uliczka na
świecie” Lombard Street i Golden Gate Park.
Przejedziemy również przez najbardziej znaną
dzielnicę mniejszości seksualnych, czyli Castro
i hipisowskiej komuny przy Ashbury & Haight.
Wszystko to tworzy unikalną atmosferę miasta.
Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem po zatoce,
podczas którego zobaczymy z bliska słynne
więzienie Alcatraz i most Golden Gate. Późnym
popołudniem przejazd na nocleg w okolice
Stockton. (Trasa ok. 210 km).

Dzień 6 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza.
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Odwiedzimy bajkowo wyrzeźbioną przez lodowiec
dolinę Yosemite. Czas na spacery i delektowanie się oszałamiającymi widokami. Po południu
wyruszymy do Wschodniej Kalifornii, po drodze
mijając jezioro Tenaya i przełęcz Tioga (3031 m
n.p.m.). (W niektórych terminach zimowych
i wiosennych w związku z zamknięciem drogi
SR120 - Tioga Pass Road, wizyta w Yosemite
jest niemożliwa; w zastępstwie proponujemy
zwiedzanie stolicy Kalifornii - Sacramento).
Przejazd na nocleg w okolice Bishop. (Trasa
ok. 370 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do jednego z najbardziej
niesamowitych miejsc w Ameryce - Parku Narodowego Doliny Śmierci. Zobaczymy bajeczny
świat piaskowych skał w okolicy Artist’s Pallete,
które ze względu na obecność wielu minerałów
przybierają fantazyjne barwy, a także wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrujących kamieni”. Będziemy w najgłębszej depresji Ameryki
Północnej, otoczonej czerwonymi piaskowcami
oraz w punkcie widokowym - Zabriskie Point.
Przejazd do Las Vegas, zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem zwiedzanie miasta: zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki Rzymu wraz
z fontanną di Trevi, spektakularny wybuch wulkanu przy hotelu The Mirage i zapierającą dech
tańczącą fontannę przy hotelu Bellagio. Nocleg
w hotelu w Las Vegas (program może być realizowany w dniu 7 lub 8 imprezy). Powrót na
nocleg w hotelu. (Trasa ok. 490 km).
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Dzień 8 Śniadanie i przejazd na zwiedzanie jednego z największych cudów natury na
świecie: Wielkiego Kanionu Kolorado. Przespacerujemy się po słynnej szklanej platformie nad
krawędzią kanionu (dodatkowo płatne ok. 30
USD). Zwiedzimy także rezerwat Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem nad Wielkim
Kanionem z lądowaniem na jego dnie i krótkim
rejsem po rzece Kolorado (dodatkowo płatne,
koszt ok. 229 USD za ok. 15-min lot oraz 10min rejs po rzece). Powrót do Las Vegas i czas
wolny (w zależności od godziny przelotu).
Wieczorem przejazd na lotnisko w Las Vegas
i całonocny przelot na Wschodnie Wybrzeże.
(Trasa ok. 370 km).
Dzień 9 Po wylądowaniu śniadanie i przejazd do Waszyngtonu. Zobaczymy najciekawsze zakątki miasta. Zatrzymamy się przy monumentalnym mauzoleum prezydenta Abrahama
Lincolna, spod którego widać rozmach i skalę
National Mall - olbrzymiego terenu zieleni
obudowanego najważniejszymi instytucjami
państwowymi, muzeami i pomnikami. Miniemy
znajdujące się tuż obok pomniki poświęcone
Bohaterom Wojny Wietnamskiej oraz Wojny
Koreańskiej i dojdziemy aż pod wznoszący się
prawie na 170 m obelisk - Pomnik Waszyngtona. Zobaczymy także Biały Dom i stojący
nieopodal pomnik Tadeusza Kościuszki. Zatrzymamy się także przy Kapitolu - siedzibie
Kongresu i Senatu. Przespacerujemy jeszcze
po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założony podczas wojny secesyjnej, tu pochowani
są weterani z wszystkich wojen, w których brały
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii.
Zakwaterowanie i nocleg w okolicy Waszyngtonu. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 10 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
zwiedzanie Filadelfii. Zaczniemy od spaceru
nad rzeką Schuylkil, gdzie zobaczymy pięknie
wkomponowane w nabrzeże zabytkowe obiekty
wodociągów Fairmount Waterworks oraz monumentalny gmach Filadelfijskiego Muzeum
Sztuki ze słynnymi schodami. Przemieszczając
się do ścisłego centrum miniemy nobliwe Muzeum Rodina, Fundację Barnesa, czy Instytut
Franklina, najchętniej odwiedzane w Ameryce
muzeum nauk. Zajrzymy na targ Reading Terminal, gdzie w hali dawnego dworca kolejowego
zebrano pod jednym dachem największy wybór
produktów od egzotycznych po lokalne, w tym
wytwarzanych przez społeczność Amiszów.
W Filadelfii obejrzymy także miejsce narodzin
amerykańskiej demokracji - historyczny budynek Independence Hall położony przy eleganckim zieleńcu, przy którym znajduje się słynny
Dzwon Wolności. Zajrzymy do Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury i przespacerujemy
eleganckimi uliczkami o charakterystycznej
ceglanej zabudowie. Dalej ruszymy do Nowego
Jorku. Zakwaterowanie i nocleg w Nowym Jorku. (Trasa ok. 380 km).
Dzień 11 Po śniadaniu poranny rejs statkiem na spacer po wyspie gdzie mieści się
Statua Wolności, a następnie rejs na wyspę
Ellis, która dla ponad 20 milionów emigrantów
(w tym 1,5 miliona Polaków) była pierwszym
przystankiem w Ameryce. Po powrocie odwiedzimy dzielnicę finansową na Manhattanie
znaną z wielu filmów z gmachem Giełdy Nowojorskiej w „roli głównej”, Wall Street, Federal
Hall - miejsce zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona oraz historyczny kościół św. Trójcy.
Następnie odwiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial), gdzie ulokowane były niegdyś symbo-

liczne, bliźniacze wieże World Trade Center. To
miejsce na zawsze będzie kojarzone z atakiem
terrorystycznym z 11 września 2001 r. Na koniec
zobaczymy słynny Most Brookliński, jeden
z najstarszych wiszących mostów na świecie
- na który wejdziemy i obejrzymy panoramę
Manhattanu od strony East River. Po południu
czas wolny na poznawanie uroków „Wielkiego
Jabłka”. Po południu czas wolny na zakupy,
spacery i samodzielne odkrywanie uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.
(Trasa ok. 50 km).
Dzień 12 Po śniadaniu i wykwaterowaniu poranne zwiedzanie Nowego Jorku - epicentrum
globalnej kultury, rozrywki i finansów. W drodze
do Midtown przejedziemy przez tętniące życiem
SoHo. Zobaczymy Metropolitan Opera oraz
budynek The Dakota. Następnie zawitamy do
Central Parku, gdzie wśród naturalnego piękna
przyrody, można cieszyć się zarówno zaplanowanymi jak i improwizowanymi spektaklami.
Zobaczmy Rockefeller Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją z jej najdroższymi na
świecie sklepami. Wejdziemy do Katedry św.
Patryka, odwiedzimy znaną dzielnicę teatralną
z aleją Broadway, dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską i Operę Metropolitan. Staniemy na Times Square w centrum Manhattanu.
W ciągu dnia wjazd na 86 piętro Empire State
Building, jednego z głównych symboli Nowego Jorku, skąd będziemy podziwiać panoramę
miasta. Po południu przejazd na lotnisko i wylot
nocnym rejsem do Polski. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 13 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona
ze zwiedzania.
W przypadku zamknięcia drogi SR120, umożliwiającej przejazd do i przez Park Narodowy
Yosemite (np. z powodu warunków atmosferycznych) zostanie zrealizowany program zastępczy - zwiedzanie Sacramento.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w
USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów);
zwykle położone poza centrami miast - (10 rozpoczętych dób hotelowych: Los Angeles - 1, Bakersfield – 1, Fresno - 1, San Jose - 1, Stockton - 1,
Bishop - 1, Las Vegas - 1, Waszyngton - 1, Nowy
Jork - 2). Pokoje: 2-os., możliwe zakwaterowanie
max. 3 os. dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka
- pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe
(typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykańskie. Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles
i z Nowego Jorku do Warszawy (możliwe przesiadki), przelot wewnętrzny z Las Vegas (lub
okolic) do Nowego Jorku, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (razem 10 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie: śniadania amerykańskie, transfery klimatyzowanym autokarem,
obsługę polskiego przedstawiciela podczas
odprawy na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant
standard (NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, napiwków dla kierowców, obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok.
445 USD/os. (płatne na miejscu jako pakiet);
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-

kultatywnych (orientacyjne ceny w programie)
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych
nie ujętych powyżej kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
Nasz podbój Ameryki rozpoczniemy
tam, gdzie kończy się słynna „Route
66”, czyli na molo w Santa Monica.
W Los Angeles policzymy gwiazdy,
ale nie na niebie, tylko na Walk of
Fame. W San Francisco wpleciemy
kwiaty we włosy. Naszą obecnością
ożywimy Dolinę Śmierci. Wygramy
fortunę w kasynie w Las Vegas, by
móc ją wydać w sklepach na Piątej
Alei w Nowym Yorku. A to tylko
nieliczne z atrakcji jakie jakie czekają
na nas w USA!
Joanna Jasitczak
Pilot wycieczek Rainbow

odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
9749
16949
Maj od
9570
16370
Czerwiec od
9699
16870
Lipiec od
10270
17820
Sierpień od
10020
17370
Wrzesień od
9920
17249
Październik od
9799
17049
Cena za os. dorosłą na dost. już od 9570
Dopłata za pok. 1 os. od
2969
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od
99
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: UMA
CENA OD

9570 zł
169
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W programie: Boston – elegancka stolica Nowej Anglii
Salem – miasto czarownic
Rhode Island – najmniejszy stan USA
Harvard i Yale –
Nowy Jork – spacer po Manhattanie
Filadelfia – droga do niepodległości
Waszyngton – Biały Dom i Kapitol
najlepsze uczelnie świata
Orlando – paki rozrywki
Miami – słoneczne plaże w kubańskich rytmach
przelot lokalny w cenie

••

•

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Bostonu. Po wylądowaniu
i dopełnieniu formalności przejazd do hotelu
w okolicy Bostonu, zakwaterowanie, nocleg.
(Trasa ok. 50 km).
Dzień 2 Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie Bostonu. Zaczniemy od starego portu, gdzie
zobaczymy USS Constitution, najstarszy pozostający w czynnej służbie okręt świata. Kolejnym
punktem będzie najstarszy publiczny park w kraju, Boston Common, skąd przejdziemy obok State
House - siedziby stanu Massachusetts pod cmentarz Granary - zabytkową nekropolię. Zerkniemy
na związany z historią niepodległości budynek
Old South Meeting House i zobaczymy Old State
House - wspaniałą dawną siedzibę Kongresu
Kanada
Salem
Boston

USA

Orlando

Cape Canaveral
Miami
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stanowego zagubioną pośród eleganckich biurowców z początków XX w. Spacer zakończymy
na Faneuil Market. Kolejnym punktem programu
będzie Salem, zabytkowe miasto znane z XVII-wiecznych procesów czarownic było niegdyś
najzamożniejszym w kraju. Do miasta dotrzemy
tak, jak w jego początkach docierało większość
podróżnych - statkiem. Po około godzinnym rejsie znajdziemy się w salemskim porcie. (Uwaga!
Możliwe zwiedzanie Salem w pierwszej kolejności
przed Bostonem. Wówczas rejs statkiem odbędzie się z Salem do Bostonu.) Powrót do hotelu
na nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 3 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
udamy się do Cambridge, w którym znajduje się
uznawany za najlepszy w świecie Uniwersytet
Harvarda. Następnie udamy się przejedziemy
do Providence, gdzie odbędziemy spacer po
maleńkim centrum miasta. Zobaczymy nabrzeże rzeki pięknie zagospodarowane biurowcami,
gmachami użyteczności publicznej i kawiarniami
oraz ulubione miejsce spotkań mieszkańców miasta - Waterplace Park. Kolejno przejedziemy do
Connecticut, gdzie w New Haven sfotografujemy
zabudowania kolejnego ze wspaniałych amerykańskich uniwersytetów - Yale, w tym dziedziniec
Starego Kampusu z bramą Phelp i strzelistą wieżę
Harkness, przespacerujemy się zadbanym zieleńcem New Haven Greens, położonym w samym
centrum miasta. Następnie przejedziemy wzdłuż
cieśniny Long Island do Nowego Jorku. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 4 Po śniadaniu poranny rejs statkiem
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która
dla ponad 20 milionów emigrantów (w tym 1,5
miliona Polaków) była pierwszym przystankiem
w Ameryce. Po powrocie odwiedzimy dzielnicę

finansową na Manhattanie, Federal Hall oraz
historyczny kościół św. Trójcy. Następnie odwiedzimy Ground Zero, na koniec zobaczymy
słynny Most Brookliński, jeden z najstarszych
wiszących mostów na świecie. Po południu czas
wolny na zakupy, spacery i samodzielne odkrywanie uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu
w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
dalsze zwiedzanie Nowego Jorku. W drodze do
Midtown przejedziemy przez tętniące życiem
SoHo, zobaczymy Metropolitan Opera oraz budynek The Dakota. Następnie krótki spacer po
Central Parku m.in. Strawberry Fields z pamiątkową mozaiką Imagine. Zobaczmy Rockefeller
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją.
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzimy znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway,
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską
i Operę Metropolitan. Staniemy na Times Square
w samym centrum Manhattanu,. W ciągu dnia
wjazd na 86 piętro Empire State Building, jednego z głównych symboli Nowego Jorku. Następnie
po południu przejazd do hotelu w okolicy Filadelfii, zakwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 310 km).
Dzień 6 Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Filadelfii. Zaczniemy od spaceru nad rzeką
Schuylkil, gdzie zobaczymy pięknie wkomponowane w nabrzeże zabytkowe obiekty wodociągów Fairmount Waterworks oraz monumentalny
gmach Filadelfijskiego Muzeum Sztuki ze słynnymi schodami. Przemieszczając się do ścisłego centrum miniemy nobliwe Muzeum Rodina, Fundację
Barnesa, czy Instytut Franklina, najchętniej odwiedzane w Ameryce muzeum nauk. W Filadelfii
obejrzymy także miejsce narodzin amerykańskiej
demokracji - historyczny budynek Independence
Hall położony przy eleganckim zieleńcu, przy

którym znajduje się słynny Dzwon Wolności.
Zajrzymy do Polsko-Amerykańskiego Centrum
Kultury i przespacerujemy eleganckimi uliczkami
o charakterystycznej ceglanej zabudowie. Dalej
ruszymy do stanu Maryland, w którym zatrzymamy się w historycznym mieście Baltimore. Słynie
ono jako miejsce spisania amerykańskiego hymnu
„Star Spangled Banner”.Przystań otoczona wspaniałymi muzeami, słynnym akwarium i niezliczoną ilością restauracji stanowi wdzięczny obiekt do
fotografowania. Po wizycie w Baltimore przejazd
od hotelu w okolicy Waszyngtonu - zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 7 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i zwiedzanie Waszyngtonu, podczas którego
zobaczymy najciekawsze zakątki miasta. Zatrzymamy się m. in. przy Kapitolu - siedzibie
Kongresu i Senatu, spod którego widać rozmach
i skalę National Mall - olbrzymiego terenu zieleni obudowanego najważniejszymi instytucjami
państwowymi, muzeami i pomnikami. Pośrodku National Mall wznosi się prawie 170-metrowy
obelisk - Pomnik Waszyngtona. Zatrzymamy
się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przed
frontem Białego Domu. Następnie spacerem
udamy się do monumentalnego mauzoleum
prezydenta Abrahama Lincolna. Po drodze
zobaczymy pomniki poświęcone Bohaterom
Wojny Wietnamskiej oraz Wojny Koreańskiej.
Następnie przejazd przez rzekę Potomac i spacer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założony podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są
weterani z wszystkich wojen, w których brały
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii.
Następnie transfer na lotnisko w Waszyngtonie
i przelot do Orlando. Zakwaterowanie w hotelu
w okolicy Orlando (Trasa ok. 60 km+przelot).
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Dzień 8 Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sea
World czyli parku dla miłośników morskich głębin. Na wielu pokazach zapoznamy się z mieszkańcami morza, takimi jak orki i delfiny, a także
skorzystamy z kolejek i karuzeli, np. Zaginiona
Atlantyda, Kraken czy Manta. Wielu wrażeń dostarczy też symulacja lotu na stację w Arktyce.
Dobra zabawa gwarantowana! Powrót do hotelu
w okolicy Orlando - zakwaterowanie i nocleg.
(Trasa ok. 50 km).
Dzień 9 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie
centrum kosmicznego Kennedy Space Center.
Podczas wizyty w Centrum Lotów Kosmicznych,
wycieczka autobusem po ośrodku NASA. W oryginalnej sali dowodzenia z czasów programu
Apollo, zapoznamy się z przygotowaniami do
lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” start rakiety. W specjalnej hali obejrzymy najpotężniejszą
rakietę nośną świata „Saturn”, dotkniemy próbki
księżycowego gruntu, a także zobaczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlantis oraz dotkniemy
części jego wyposażenia. Poznamy elementy
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowiemy
się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. Na
koniec będziemy uczestniczyli w symulowanym
starcie wahadłowca jako członkowie misji kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozycję
rakiet ukazującą historię postępu w budowie
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć
miejsce w kapsule lądownika i przejść po pochylni łączącej wieżę startów z rakietami misji
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd na nocleg
do hotelu w okolicy Miami. (Trasa ok. 320 km).
Dzień 10 Po śniadaniu, przejazd do Parku
Narodowego Everglades, czyli oryginalne bagna
Florydy, zwane również rzeką traw. Jest to rozległy bagnisty teren, który z lotu ptaka przypomi-

na pociętą niebieskimi strużkami wody miękką,
zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 160
km długości i od 80 do 120 km szerokości. Po
bagnach przepłyniemy płaskodennymi łodziami napędzanymi samolotowym śmigłem, czyli
prawdziwymi filmowymi „airboat’ami”. Taki
rejs to niezapomniane wrażenia obserwacji
przyrody - mknięcia wśród stad ptactwa oraz
podpływania bezpiecznie do aligatorów. Łodzie
wyposażone są w słuchawki oddzielające od
hałasu i pozwalające przewodnikowi na snucie
opowieści o trasie wycieczki. Przejazd do Miami. Po południu czas wolny na kąpiele morskie
i słoneczne. Nocleg w Miami. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 11 Śniadanie i czas wolny na wypoczynek na plaży lub samodzielne zwiedzanie
miasta, np. dzielnicy kubańskiej - Little Havana;
poczucia rytmu latino South Beach i nasycenie
się smakami tętniącego życiem i pachnącego
cygarami miasta. Możliwość wycieczki na Key
West (dodatkowo płatna ok. 120 USD). Jest to
miasto-wyspa położona w archipelagu Florida
Keys, ok. 200 km w głąb Zatoki Meksykańskiej.
Zgodnie z obowiązującą indiańską legendą, kto
raz znajdzie się na wyspie, ten do końca życia będzie chciał na nią powrócić. Zwiedzanie Key West
m.in.: Dom Ernesta Hemingwaya i letniej rezydencji prezydenta Thrumana - Mały Biały Dom
(wstępy dodatkowo płatne). Trasa przejazdowa
dostarcza przepięknych widoków i jako jedyna na
Florydzie została uhonorowana prestiżowym tytułem All American Road. Droga prowadzi przez
42 mosty, które rozdzielają Zatokę Meksykańską
i Ocean Atlantycki. Postój w restauracji Margaritasville, serwującej jeden z ulubionych drinków
Hemingwaya „Margarite” (dodatkowo płatne).
Czas wolny na kąpiel w turkusowych wodach
zatoki, której temperatura często osiąga nawet

30oC. Przed powrotem postój i pamiątkowe
zdjęcie przed najbardziej na południe wysuniętym przylądkiem USA, skąd do Hawany już tylko
150 km. Powrót na nocleg do hotelu w Miami.
Dzień 12 Późne śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Następnie udamy się na zwiedzanie
Miami, które rozpoczniemy na pokładzie “Duck
boat”, czyli wojskowej amfibii, umożliwiającej
zwiedzanie z lądu i z wody, która zabierze nas do
najciekawszych zakątków miasta: South Beach
- ze słynnymi budynkami Art Deco, Star Island,
z rezydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jennifer Lopez lub Enrique Inglesias oraz Downtown
z Bayside i promenadą pełną sklepów i różnorodnych restauracji. Miejsca te zobaczymy z pokładu statku, ale również odwiedzimy na lądzie.
Następnie czas wolny przy Ocean Drive i możliwość zobaczenia z zewnątrz willi Gianniego
Versace „Casuarinę”, przed którą słynny kreator
mody został zastrzelony. Następnie transfer na
lotnisko w Miami. Wylot do Polski.
Dzień 13 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji
obiektów); zwykle położone poza centrami
miast - (11 rozpoczętych dób hotelowych: Boston - 2, Nowy Jork - 2, Filadelfia - 1, Waszyngton - 1, Orlando - 2, Miami - 3). Pokoje:
2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os.
dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - pokój
wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu
„queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykańskie. Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar.
Lubisz miasta i zakupy z elementem
historii? Chcesz podążyć śladami
pierwszych pielgrzymów oraz amerykańskich rewolucjonistów? Ten
program jest dla Ciebie. Nowy Jork,
Filadelfia i Waszyngton nie wymagają zachęty. Wycieczkę zakończysz
na Florydzie i w Miami, które kradną
serca. Wrócisz tu nie raz.
Andrzej Strauss
Pilot wycieczek Rainbow

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Bostonu i z Miami do Warszawy (możliwe przesiadki), przelot
z Waszyngtonu do Orlando, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie (razem 11 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku
w Polsce, opieka polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NNW, KL, CP,
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników,
kierowców, systemu TGS, itp.) - ok. 395 USD/os.
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz innych wydatków
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej
kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szczegółowe
informacje dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
11930
Czerwiec od
11930
Lipiec od
12870
Sierpień od
12670
Wrzesień od
11970
Październik od
11970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
20599
20599
22170
21830
20670
20670
11930
11930
3900
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: UMT
CENA OD

11930 zł
171
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USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA

••

W programie: Toronto – smak klonowego syropu
Niagara – w huku wody i strugach świateł
Waszyngton i Biały Dom - z wizytą u Prezydenta
Kasyna Atlantic City - małe Las Vegas

•

•

8

dni

Nowy Jork – zasmakuj w Wielkim Jabłku

–› Przelot bezpośredni PLL LOT!
–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. Wylot z Warszawy i przelot bezpośredni do Kanady.
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stronie:
R.pl/rozklady. Przylot do Toronto, odprawa paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami
wizowymi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg w hotelu w okolicy Toronto.
Dzień 2 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i poranne zwiedzanie Toronto, uznanego za kanadyjską stolicę biznesu. Wjazd oszkloną, panoramiczną windą na szczyt CN Tower, trzeciej pod
względem wysokości wieży na świecie (553 m).
Następnie zwiedzanie dzielnicy finansowej wraz
z budynkami starego i nowego ratusza, położonymi przy Nathan Square. Przejazd do Parku
Królowej z budynkiem parlamentu prowincji
Ontario, który położony jest obok największego
w Kanadzie uniwersytetu. Następnie udamy się

nad wodospad Niagara - jedną z największych
atrakcji turystycznych wschodniego wybrzeża.
Wodospad utworzony jest na rzece Niagara,
która płynąc z jeziora Erie do jeziora Ontario,
musi pokonać prawie stumetrową różnicę poziomów. Przejdziemy wzdłuż urwistego brzegu,
zatrzymamy się przy kilku miejscach widokowych, aby zrobić zdjęcia. Następnie popłyniemy
statkiem wycieczkowym pod najszerszą część
wodospadu, zwaną Końską Podkową, gdzie
najlepiej usłyszymy huk spadającej wody,
która będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Kolejno możliwość podziwiania wodospadów
oraz amerykańskiej części Niagara Falls z wysokości 130 m podczas wizyty w Skylon Tower
(dla chętnych, dodatkowo płatne ok. 15 USD/
os.). Wieczorem, ok. godziny 21:00, dla chętnych dodatkowy spacer nad wodospad, który
w ciemności rozświetlają kolorowe reflektory

tworząc niepowtarzalną magię mgły, światła
i huku wody. Nocleg w hotelu w okolicy Niagara
Falls. (Trasa ok. 130 km).
Dzień 3 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do Nowego Jorku. Trasa będzie
prowadzić malowniczymi dolinami, przez stan
Pensylwania i Nowy Jork. Po przyjeździe do
NYC zobaczymy Lincoln Center, w którym znajdują się budynki Metropolitan Opera, filharmonii
i baletu. Kolejno zobaczymy budynek Dacota,
w którym zamieszkiwał John Lennon wraz ze
swoją żona Yoko Ono, a następnie zawitamy
do Central Parku, położonego w samym sercu
Manhattanu. Central Park to miejsce spotkań,
różnych aktywności i odpoczynku od zgiełku
miasta dla tysięcy nowojorczyków i przyjezdnych. Krótki spacer, m.in. do Strawberry Fields
z pamiątkową mozaiką „Imagine”. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku. (Trasa: ok. 650 km).
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Dzień 4 Po śniadaniu rejs statkiem i spacer na wyspie Liberty Island, gdzie znajduje
się symbol Nowego Jorku - Statua Wolności.
W drodze powrotnej na Manhattan przepłyniemy obok wyspy Ellis Island, która dla milionów
emigrantów (w tym 1,5 miliona Polaków) była
pierwszym przystankiem na amerykańskiej ziemi. Zobaczymy słynny Most Brookliński, jeden
z najstarszych wiszących mostów na świecie.
Odwiedzimy dzielnicę finansową na Manhattanie, znaną z wielu filmów, z gmachem Giełdy
Nowojorskiej przy Wall Street w „roli głównej”.
Zobaczymy historyczny kościół św. Trójcy, odwiedzimy Memorial 9/11, który powstał w tzw.
strefie Ground Zero ku czci osób poległych
w zamachach terrorystycznych na World Trade Center w 2001 r. Wjedziemy na 86. piętro
Empire State Building, z którego rozpościera się
przepiękna panorama miasta, zarówno dzielnicy
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Manhattan, jak i Queens, Brooklyn, Bronx i Staten Island. Następnie odwiedzimy Bibliotekę
Nowojorską, dworzec Grand Central, Katedrę
św. Patryka, Rockefeller Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją z jej najdroższymi na
świecie sklepami. Zobaczymy znaną dzielnicę
teatralną Broadway i staniemy na Times Square w centrum Manhattanu, z ogromną liczbą
teatrów, sklepów i restauracji. Powrót do hotelu,
nocleg w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i wyjazd do Filadelfii, gdzie zwiedzimy Liberty
Center, miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, zobaczymy słynny Liberty Bell, a także schody, na które wbiegał
Sylvester Stallone w głośnym filmie o bokserze
„Rocky”. Przejedziemy koło domu, w którym
niegdyś mieszkał Tadeusz Kościuszko. Następnie przejazd do Waszyngtonu - stolicy USA. Po
przyjeździe do Waszyngtonu, rozpoczniemy
zwiedzanie miasta, podczas którego zatrzymamy się przy pomniku Kazimierza Pułaskiego na
pobliskim placu Freedom Plaza oraz przy pomniku Tadeusza Kościuszki przed frontem Białego Domu. Zobaczymy również jeden z symboli
Ameryki - siedzibę prezydenta USA - Biały Dom.
Przejazd do hotelu w Waszyngtonie, zakwaterowanie i nocleg. (Trasa: ok. 360 km).
Dzień 6 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd przez rzekę Potomac oraz krótki spacer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założony podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są
weterani z wszystkich wojen, w których brały
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii.
Następnie zobaczymy Pentagon, największy
wojskowy budynek świata, wybudowany - jak
wskazuje nazwa - na planie pięciokąta. Przystanek przy waszyngtońskim monumencie 9/11
upamiętniającym porwany przez terrorystów
samolot, który uderzył w Pentagon. Przejazd
przez rzekę Potomac i spacer do kilku pomników znajdujących się na końcu National Mall,
naprzeciw Kapitolu. Najpierw każdy będzie miał
możliwość „usiąść na kolanie” noblisty Alberta
Einsteina, potem przejdziemy do monumentalnego mauzoleum prezydenta Abrahama Lincolna. Po drodze zobaczymy pomniki poświęcone
Bohaterom Wojny Wietnamskiej i Wojny Koreańskiej. Na końcu zwiedzania chwila zadumy
przed pomnikiem doktora Martina Luthera
Kinga. Przejazd w okolice parlamentu amerykańskiego - zobaczymy, m.in. Kapitol - siedzibę
Kongresu i Senatu oraz Bibliotekę Kongresu.
Kamień węgielny pod Kapitolem został umieszczony przez samego Jerzego Waszyngtona.
Wyjazd ze stolicy i przejazd do stolicy hazardu

wschodniego wybrzeża zwanego Małym Las
Vegas - Atlantic City, zakwaterowanie i nocleg.
(Trasa: ok. 360 km).
Dzień 7 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i możliwość odpoczynku na plaży, zakupów
w pobliskich „outletach” (www.tangeroutlet.
com/atlanticcity) lub spróbowania szczęścia
w słynnych kasynach, rywalizujących o palmę
pierwszeństwa z kasynami w Las Vegas. Po
południu wyjazd z Atlantic City na lotnisko
w Nowym Jorku i lot powrotny do Polski. (Trasa
ok. 190 km).
Dzień 8 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wolnocłowej i przewożone w bagażu podręcznym,
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwirowane na lotniskach europejskich.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona
ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych
pilotów/rezydentów.
Walutą obowiązującą w Kanadzie jest dolar
kanadyjski (CAD) - podczas kanadyjskiej części
programu płatności za wycieczki fakultatywne
oraz wydatki na miejscu są możliwe tylko w lokalnej walucie. Zalecamy wymianę waluty na
lokalną już w Polsce.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji
obiektów); zwykle położone poza centrami
miast (6 rozpoczętych dób hotelowych: Toronto
- 1, Niagara Falls - 1, Nowy Jork - 2, Waszyngton
- 1, Atlantic City - 1). Do dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restauracja oraz bar. Pokoje: 2
-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os.
dorosłych ale bez dodatkowego łóżka - pokój
wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu
„queen”) . Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają się głównie z produktów słodkich
- słodkie bułki, muffiny, pieczywo tostowe,
płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne
są „hash browns” - placki ziemniaczane lub
ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa,
sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Toronto i z Nowe-

go Jorku do Warszawy (przelot bezpośredni),
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem
6 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie:
śniadania amerykańskie, transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce,
opieka polskiego pilota lub polskojęzycznego
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas
realizacji programu i ubezpieczenie TU Europa
- wariant standard (NW, KL, Assistance oraz
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników,
kierowców, systemu TGS, itp.) - ok. 235 USD
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz innych wydatków
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej
kosztów.
Ta wycieczka to najlepszy pomysł na
pierwszy pobyt w Kanadzie i USA.
W programie symbole tych państw:
wodospad Niagara, Statua Wolności,
Time Square i Biały Dom. Jestem
pewien, że tej wizycie zapragniecie
kolejnych. Raz odwiedziwszy Amerykę, będziesz do niej wracać!
Radosław Szafranowicz Małozięć
Pilot wycieczek Rainbow

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szczegółowe
informacje dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Pełna oferta wycieczek do USA i
Kanady dostępna na stronie R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
6330
Czerwiec od
6330
Lipiec od
7530
Sierpień od
6499
Wrzesień od
6470
Październik od
6399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
11099
11099
13099
11370
11299
11199
6330
6330
2079
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: USC
CENA OD

6330 zł
173
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USA – Kalifornia i Arizona - Wild Wild West

•

•

14

dni

•

W programie: San Francisco – Miasto nad Zatoką
symbole San Francisco – Golden Gate i Alcatraz
wybrzeże Pacyfiku
Los Angeles
Dolina Śmierci
Kalifornijska Brama do Meksyku – San Diego
majestatyczny Grand Canyon
Miasto Grzechu Las Vegas –
i Hollywood
najsłynniejsze kasyna świata

•

•

•

•

–› Przelot bezpośredni PLL LOT
–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa
paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
Dzień 2 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do Santa Monica, gdzie kończy się
słynna „Route 66”. Zobaczymy Beverly Hills
i słynną aleję gwiazd - Hollywood Boulevard
z wmurowanymi gwiazdami sław kina, muzyki
i telewizji. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre,
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów oraz
przejdziemy pod Grauman’s Chinese Theatre,
miejsca gdzie po raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wjedziemy także pod Griffith Observatory, skąd można
zobaczyć słynne litery „Hollywood” oraz pomnik
James’a Deana. Następnie wizyta na stacji kolejowej Union Station oraz na starym mieście,
dawnej misji z czasów meksykańskich. Potem
przystanek przy hali koncertowej Walta Disneya

i przejazd na spacer słynną ulicą Rodeo Drive,
znaną z ekskluzywnych sklepów. Po południu
przejazd do San Diego - położonego na granicy
z Meksykiem. Zakwaterowanie w hotelu w San
Diego. (Trasa ok. 260 km).
Dzień 3 Po śniadaniu wykwaterowanie
i przejazd na spacer po plaży koło słynnego
hotelu Del Coronado. Następnie zwiedzanie kolonialnej starówki San Diego. Po czasie wolnym
przejedziemy z San Diego przez góry Peninsular
Ranges do Arizony. Następnie zatrzymamy się
w miejscowości Yuma, która wg Księgi Rekordów Guinnessa jest najbardziej słonecznym
miejscem na świecie. Zobaczymy tutaj więzienie
(z zewnątrz) uwiecznione w westernie „15:10 do
Yumy”. Następnie przejazd w kierunku stolicy
Arizony, Phoenix. Nocleg w hotelu w okolicy
Phoenix. (Trasa ok. 520 km).
Dzień 4 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i zwiedzanie Phoenix. Zobaczymy (z zewnątrz)
Kapitol Stanowy, Urząd Miasta, a także halę
sportowej drużyny grającej w lidze NBA - Phoenix Suns oraz stadion baseballowy Chase Field.
Następnie przejazd do ostoi pięknych i bogatych
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- niewielkiego miasta Sedona. Położone w dolinie pośród monumentalnych czerwonych skał,
tzw. Red Rocks, przyciąga nie tylko turystów,
ale także gwiazdy kina - swoje domy mają tutaj
Johnny Depp czy Nicolas Cage. Dzień zakończymy we Flagstaff, uroczym mieście znajdującym
się na historycznym szlaku „Route 66”. Nocleg
w hotelu w okolicy Flagstaff. (Trasa ok. 290 km).
Dzień 5 Po śniadaniu, wykwaterowanie.
Tego dnia udamy się na zwiedzanie jednego z największych cudów natury na świecie
- Wielkiego Kanionu Kolorado. Dla chętnych
lot helikopterem nad Wielkim Kanionem (dodatkowo płatne, koszt ok. 219 USD/os. za ok.
25-minutowy lot). Popołudniem zatrzymamy
się w najładniejszych punktach z panoramą
na Kanion Kolorado, aby móc nacieszyć oczy
niezwykłymi widokami. Wieczorem dotrzemy
nad skraj Jeziora Powell i do celu naszej podróży, czyli miejscowości Page. Nocleg w hotelu
w okolicy Page. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd do słynnej
Monument Valley, czyli Doliny Pomników. Nazywana tak ze względu na majestatyczność wolno

stojących formacji skalnych, rozlokowanych na
ogromnej przestrzeni Płaskowyżu Kolorado,
znajduje się wewnątrz rezerwatu Indian Navajo,
w których towarzystwie będziemy ją przemierzać
w specjalnie do tego przygotowanych jeepach.
Następnie rejs po Jeziorze Powell’a, uznawanym
za jeden z najpiękniejszych sztucznych zbiorników wodnych - jest to drugie co do wielkości
jezioro w USA, sztucznie utworzone poprzez zbudowaną na nim tamę. Powrót na nocleg w hotelu
okolicy Page. (Trasa ok. 260 km).
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się do Kanionu Antylopy (UNESCO). W towarzystwie lokalnych przewodników z plemienia
Navajo, udamy się na krótką przejażdżkę samochodami terenowymi w głąb rezerwatu, gdzie
będziemy mogli podziwiać ukryte w szczelinie
kanionu niesamowite formacje skalne, przypominające zastygnięte fale, morskie grzywy czy
smugi dymu. Kolejną atrakcją tego dnia będzie
wizyta w kompleksie wąwozów zwanych Kanionem Bryce. Słynie on z unikatowych widoków
skał o zmieniających się w zależności od pory
dnia kolorach, w kształcie iglic, wieżyc oraz
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balansujących na szczytach ogromnych głazów,
które zdają się przeczyć siłom grawitacji. Zakwaterowanie w hotelu w i nocleg w St. George/Hurricane. (Trasa ok. 500 km).
Dzień 8 Po śniadaniu, wykwaterowanie
z hotelu. Tego dnia zawitamy w światowej stolicy hazardu - Las Vegas. Po dojeździe czas wolny
- proponujemy zakupy w lokalnych outletach.
Późnym popołudniem zwiedzanie miasta - spacer najsłynniejszą ulicą „Miasta Grzechu” - The
Strip. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, słynne fontanny przy Hotelu Belaggio i wiele innych. Nocleg
w hotelu w Las Vegas. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 9 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do jednego z najbardziej niesamowitych miejsc w Ameryce - Doliny Śmierci,
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji zaproponujemy świadczenie zastępcze w postaci innej atrakcji). Zatrzymamy się w kilku punktach
widokowych, m. in. Zabriskie Point, gdzie zobaczymy bajeczny świat piaskowych skał nazwany
Artist’s Pallete, ze względu na obecność wielu
minerałów przybierają fantazyjne barwy, a także
wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrujących
kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy się
w centrum turystycznym Furnace Creek oraz
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada,
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
Dzień 10 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza.
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Przejedziemy przez przełęcz Tioga (3031 m n.p.m.),
zobaczymy jezioro Tenaya, a także sekwoje, czyli
największe drzewa na świecie oraz bajkowo wyrzeźbioną przez lodowiec dolinę Yosemite. Podziwiać tam będziemy ciekawe formacje skalne
oraz najwyższy wodospad Ameryki, który mierzy aż 740 m wysokości. Te widoki z pewnością
pozostaną na długo w naszej pamięci. (W niektórych terminach zimowych i wiosennych
w związku z zamknięciem drogi SR120 – Tioga
Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa;
w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy
Kalifornii - Sacramento). Przejazd na nocleg
w okolice Modesto/Stockton. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 11 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do San Francisco. W programie zwiedzania m. in.: słynny most Golden Gate Bridge,
Alamo Square z domkami w stylu wiktoriańskim,
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park.

Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”.
Nasze zwiedzanie dodatkowo ubarwimy rejsem
po zatoce, podczas którego zobaczymy z bliska
słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate. Po
południu czas wolny. Nocleg i zakwaterowanie
w hotelu w aglomeracji San Francisco. (Trasa
ok. 150 km).
Dzień 12 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon
Valley) z krótkim postojem przy siedzibie Apple.
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta położona jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża,
pośród pól golfowych i imponujących rezydencji
(przewidziane postoje na zdjęcia). Następnie
udamy się do centrum Monterey. Na nabrzeżu
będzie czas wolny na obserwację fok i pelikanów,
a także na delektowanie się prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płatne). Zakwaterowanie
w okolicy Buellton/Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
Dzień 13 Po śniadaniu, wykwaterowanie
z hotelu oraz przejazd do Solvang - wioski
duńskiej Old Danish Village - spacer. Następnie
będziemy kontynuować przejazd legendarną
autostradą znaną jako „Autostrada Słońca”. Po
drodze odwiedzimy Bibliotekę im. Prezydenta
Reagana z prawdziwym samolotem Air Force
One. Dodatkowo będzie można tu zobaczyć odtworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny jak ten w Białym Domu. Przejazd do Miasta
Aniołów - Los Angeles, transfer na lotnisko
i wylot do Polski. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 14 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona
ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych
rezydentów i pilotów.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elektrycznych.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji
obiektów); zwykle położone poza centrami
miast - (12 rozpoczętych dób hotelowych: 1 –
w Los Angeles, 1 – w San Diego, 1 – w Phoenix,
1 – we Flagstaff, 2 – w Page, 1 – w St. George/Hurricane, 1 – w Las Vegas, 1 – w Bishop,
1 – w Manteca/Modesto, 1 – w San Francisco,
1 – w Buellton/Lompoc). Pokoje: 2-os., możliwe
zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, ale bez
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Do dyspozycji gości: W hotelu najczęściej restauracja
oraz bar. Wyżywienie: Śniadania amerykańskie.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles i
z powrotem (przelot bezpośredni), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 12 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania,
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy
na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota
podczas realizacji programu i ubezpieczenie TU
Europa - wariant standard (NNW, KL, Assistance
oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania
(biletów wstępu, obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, itp.) - ok. 490 USD/os. (płatne
na miejscu); przejazdów komunikacją miejską,
wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w
programie) oraz innych wydatków osobistych i
pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.

odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
Czerwone skały Arizony, mleczna
mgła nad Doliną Śmierci, turkusowa
ziemia Navajo, granitowa szarość
Yosemite, bladoróżowe gwiazdy
Hollywood. Ja obiecuję dołączyć
do tych kolorów przepiękną historię
Dzikiego Zachodu. Jeżeli chcecie
zagrać główną rolę w tym westernie,
zapraszam na wspólną podróż.
Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
9199
Czerwiec od
9530
Lipiec od
10249
Sierpień od
9630
Wrzesień od
9199
Październik od
8970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
16030
16599
17799
16749
16030
15649
8970
8970
3321
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: USG
CENA OD

8970 zł
175
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USA – California Dreams

••

10

dni

••

W programie: San Francisco - Miasto nad Zatoką
symbole San Francisco – Golden Gate i Alcatraz
w świecie gwiazd – Los Angeles i Hollywood
Dolina Śmierci
majestatyczny Grand Canyon
kasyna świata

•

•

zachwycające wybrzeże Pacyfiku
Miasto Grzechu Las Vegas - najsłynniejsze

–› Przelot bezpośredni PLL LOT
–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa
paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
Dzień 2 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Griffith Observatory, skąd można zobaczyć słynne, stojące na zboczu pobliskiego
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz
pomnik James’a Deana. Następnie tylko kilka
minut jazdy dzieli nas od Universal Studios,
gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć się
bliżej przemysłowi filmowemu. To prawie niemożliwe, aby odwiedzić Los Angeles bez zabawy z filmem! Podczas tej wizyty zdobędziemy
informacje na temat realizacji największych
produkcji kinowych w Ameryce. W programie
różnorodne atrakcje, które sprawią, że można

poczuć się prawdziwym aktorem. Dobra zabawa
gwarantowana! Późnym popołudniem przejazd
do stolicy hazardu - położonego na pustyni Las
Vegas. Zakwaterowanie w hotelu w Las Vegas.
(Trasa ok. 400 km).
Dzień 3 Śniadanie i przejazd nad majestatyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesje
fotograficzną” oraz spacer na punkt widokowy
na moście łączącym Nevadę i Arizonę, przerzuconym nad kanionem Rzeki Kolorado na
wysokości ok. 0,5 km ponad lustrem wody.
Dalej udamy się na zwiedzanie jednego z największych cudów natury na świecie - Wielkiego Kanionu Kolorado. Przespacerujemy się
po słynnej szklanej platformie nad krawędzią
kanionu (dodatkowo płatne ok. 30 USD/os.),
a także zwiedzimy rezerwat Indian Hualapai.
Dla chętnych lot helikopterem nad Wielkim
Kanionem z lądowaniem na jego dnie i krótkim
rejsem po Rzece Kolorado (dodatkowo płatne;
koszt ok. 229 USD za ok. 15-min lot oraz 10-min
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Kanion Kolorado

rejs po rzece). Powrót do Las Vegas na nocleg.
(Trasa ok. 420 km).
Dzień 4 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do jednego z najbardziej niesamowitych miejsc w Ameryce - Doliny Śmierci,
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji zaproponujemy świadczenie zastępcze w postaci
innej atrakcji). Zatrzymamy się w kilku punktach widokowych tego najbardziej niezwykłego
klimatycznie i widokowo miejsca Ameryki Północnej. W punkcie widokowym - Zabriskie Point
zobaczymy znajdujący się poniżej niesamowicie
bajeczny świat piaskowych skał nazwany Artist’s
Pallete, które ze względu na obecność wielu minerałów przybierają fantazyjne barwy, a także
wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrujących kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada,
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu całodniowa wyprawa przyrodnicza.
Pojedziemy do jednego z najstarszych Parków
Narodowych USA - Yosemite (UNESCO). Przejedziemy przez przełęcz Tioga (3031 m n.p.m.),
zobaczymy jezioro Tenaya, a także sekwoje,
czyli największe drzewa na świecie oraz bajkowo wyrzeźbioną przez lodowiec dolinę Yosemite. Podziwiać tam będziemy ciekawe formacje
skalne oraz najwyższy wodospad Ameryki, który

mierzy aż 740 m wysokości. Te widoki z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci. (W
niektórych terminach zimowych i wiosennych
w związku z zamknięciem drogi SR120 – Tioga
Pass Road, wizyta w Yosemite jest niemożliwa;
w zastępstwie proponujemy zwiedzanie stolicy
Kalifornii - Sacramento). Przejazd na nocleg
w okolice Modesto/Stockton. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 6 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbardziej lubianego miasta Ameryki, gdzie znajdziemy rzędy eleganckich domów, sławną kolejkę
szynowo-linową, skupiska etnicznych dzielnic
i kolorowe nabrzeże. W programie m. in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo Square
z pięknymi domkami w stylu wiktoriańskim,
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park.
Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”.
Zobaczymy również pogranicze najbardziej
znanej dzielnicy mniejszości seksualnych, czyli
Castro i hipisowskiej komuny przy Ashbury &
Haight. Wszystko to tworzy unikalną atmosferę miasta. Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem
po zatoce, podczas którego zobaczymy z bliska
słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate.
Po południu czas wolny na spacery po mieście
i zakupy przy Union Square. Nocleg i zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji San Francisco.
(Trasa ok. 150 km).
Dzień 7 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple.
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Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta
położona jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża, pośród pól golfowych i imponujących
rezydencji - zatrzymamy się na zdjęcia oraz
odwiedzimy najsłynniejsze pole przy plaży Pebble, ufundowane przez rodzinę Samuela Morsa. Następnie udamy się do centrum Monterey.
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest
miejscem lęgowym, a także na delektowanie się
prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku
i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płatne).
Zakwaterowanie w okolicy Buellton/Lompoc.
(Trasa ok. 480 km).
Dzień 8 Po śniadaniu, wykwaterowanie
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang,
czyli wioski duńskiej Old Danish Village - spacer po tej urokliwej „Małej Danii”. Następnie
będziemy kontynuować przejazd legendarną
autostradą nr 1 znaną jako „Autostrada Słońca”.
Po drodze odwiedzimy rancho Prezydenta Reagana, położone w dolinie Simi, z prawdziwym
samolotem Air Force One, którym latali prezydent Kennedy, Reagan i Bush oraz z Marine One,
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „prawdziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na odtworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 9 Po śniadaniu, wykwaterowanie
i zwiedzanie miasta, które rozpoczniemy od
stacji kolejowej Union Station oraz starego miasta, czyli dawnej misji z czasów meksykańskich.
Potem przystanek przy hali koncertowej Walta
Disneya i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo Drive, znaną z ekskluzywnych sklepów. Zobaczymy również Beverly Hills
i część L.A., gdzie usytuowane są domy gwiazd
filmowych, takich jak Keanu Reeves, Courtney
Cox oraz Tobey Maguire (brak możliwości jazdy
po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd
skończymy przy słynnej alei gwiazd - Hollywood
Boulevard z wmurowanymi pięcioramiennymi
gwiazdami sław kina, muzyki i telewizji. Dalej
przejdziemy do Dolby Theatre, miejsca corocznej gali wręczania Oscarów, gdzie na czerwonym dywanie spotkają się najsłynniejsze osobistości kina oraz przejdziemy pod Grauman’s
Chinese Theatre, miejsce gdzie po raz pierwszy
wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii.
Można tam też znaleźć odciski stóp i rąk kino-

wych sław, w tym również Kaczora Donalda.
W południe przejazd na lotnisko w Los Angeles
i wylot do Polski. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 10 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych. Część
z atrakcji może być sezonowo wyłączona ze
zwiedzania. W przypadku zamknięcia drogi
SR120, umożliwiającej przejazd do i przez Park
Narodowy Yosemite (np. z powodu warunków
atmosferycznych) zostanie zrealizowany program zastępczy - zwiedzanie Sacramento. Dzień
otwarcia drogi można sprawdzić na stronie internetowej parku narodowego Yosemite https://
www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wolnocłowej i przewożone w bagażu podręcznym,
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwirowane na lotniskach europejskich).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych
rezydentów i pilotów.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elektrycznych.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie
(w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów); zwykle położone poza centrami miast
(8 rozpoczętych dób hotelowych: 2 – w Los Angeles, 2 – w Las Vegas, 1 – w Bishop, 1 – w Manteca/Modesto, 1 – w San Francisco, 1 – w Buellton/
Lompoc). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 2 -osobowe, możliwe
zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych, ale bez
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej
TV-sat. Wyżywienie: śniadania amerykańskie:
składają się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne są „hash
browns” - placki ziemniaczane lub ziemniaki na
ciepło. Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem z Warszawy do Los Angeles i z Los Angeles
do Warszawy (przelot bezpośredni), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 8 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania,
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy

na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota
podczas realizacji programu i ubezpieczenie TU
Europa - wariant standard (NNW, KL, Assistance
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej, kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników,
bagażowych, kierowców, systemu TGS, itp.) - ok.
360 USD/os. (płatne na miejscu); przejazdów
komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych
(orientacyjne ceny w programie) oraz innych
wydatków osobistych i pozostałych nie ujętych
powyżej kosztów.

Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny.
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą po
stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czas
rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny
Myslisz, ze o Kalifornii wiesz juz
wszystko? Blad! Jest tyle do odkrycia: filmowe szalenstwo w Universal
Studios, smak zupy malzowej w
Monterey, szczescie wygranej w
Vegas, przyrodnicze kolosy USA
- Dolina Smierci i Yosemite, dotyk
mgly na policzku w San Fran, La La
Land. Wiec pakuj walizke i spelniaj
swoj kalifornijski sen!
Aneta Kiełb
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
7030
Czerwiec od
7399
Lipiec od
8320
Sierpień od
7399
Wrzesień od
7399
Październik od
7070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
12199
12870
14399
12870
12870
12320
7030
7030
2171
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: USK
CENA OD

7030 zł
177
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USA i Kanada – Najpiękniejsze parki narodowe USA

• •
•

•
•

•

13

dni

• • •

W programie: kasyna Las Vegas
Wielki Kanion Kolorado
Kanion Antylopy (lista UNESCO)
rezerwat Indian Navajo
Park Narodowy Arches
Salt Lake City – stolica stanu Utah
Park Narodowy Grand Teton – jedno z piękniejszych miejsc w Wyoming
Yellowstone
krystaliczne
Park Narodowy Lodowców
Calgary, Banff, Louise Lake – piękno Kanady
czyste wody jeziora Flathead

•

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka w Warszawie, stanowisko
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot z Warszawy
i przelot do USA. Przylot do Las Vegas, odprawa
paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg w Las Vegas.
Dzień 2 Po śniadaniu i wykwaterowaniu krótkie zwiedzanie światowej stolicy hazardu, Las
Vegas. Przejażdżka-spacer najsłynniejszą ulicą
„Miasta Grzechu”, czyli The Strip. Zobaczymy tu
kanały Wenecji oraz uliczki Rzymu wraz z fontanną di Trevi, słynny Hotel Belaggio stojący tuż
naprzeciw Wieży Eiffela i... wieżowce Nowego
Jorku. Czas wolny na szybkie zakupy w jednym

z outletów. Po południu wyruszymy w podróż
śladem słynnej Route 66, w przeszłości drogi
łączącej Chicago z wybrzeżem Pacyfiku. Trasa ta
przeżywała szczyt popularności w latach 30., kiedy to tysiące Amerykanów poszukiwało lepszego
życia w Kalifornii, dziś figuruje na liście pomników narodowych. Późnym popołudniem dojazd
na nocleg do Flagstaff. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 3 Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Tego dnia udamy się na zwiedzanie jednego z największych cudów natury na świecie
- Wielkiego Kanionu Kolorado. Ta gigantyczna
„szczelina w ziemi”, którą wyżłobiła Rzeka
Colorado, to jeden z najbardziej spektakularnych, zapierających dech w piersiach widoków

Lake Louise
Calgary
Kalispell

Idaho Falls
Jackson

KANADA

Glaciers Natonal Park
Missouri Headwaters
Bozeman
West Yellowstone
P. N. Yellowstone
P. N. Grand Tenton
Salt Lake City

USA

Moab
Las
Vegas

P.N. Arches

Page
Grand
Monument Valley
Canyon
Kanion Antylopy
Flagstaff

Meksyk

178

na świecie. Dla chętnych lot helikopterem nad
Wielkim Kanionem (dodatkowo płatne, koszt ok.
219 USD/os. za ok. 25-minutowy lot). Popołudniem zatrzymamy się w najładniejszych punktach z panoramą na Kanion Kolorado, aby móc
nacieszyć oczy niezwykłymi widokami. Wieczorem dotrzemy nad skraj Jeziora Powell i do celu
naszej podróży, czyli miejscowości Page. Nocleg
w hotelu w okolicy Page. (Trasa ok. 340 km).
Dzień 4 Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się do jednego z najbardziej zadziwiających
kanionów zwanego Kanionem Antylopy. W towarzystwie lokalnych przewodników z plemienia
Navajo, udamy się na krótką przejażdżkę samochodami terenowymi w głąb rezerwatu, gdzie

będziemy mogli podziwiać ukryte w szczelinie
kanionu niesamowite formacje skalne, przypominające zastygnięte fale, morskie grzywy czy
smugi dymu. Kanion Antylopy jest wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego
malownicze formy inspirowały filmowców i fotografów i nadal są niezapomnianym wrażeniem
dla turystów. Następnie wyjazd do słynnej Monument Valley, czyli Doliny Pomników. Nazywana tak ze względu na majestatyczność wolno
stojących formacji skalnych, rozlokowanych na
ogromnej przestrzeni Płaskowyżu Kolorado,
znajduje się wewnątrz rezerwatu Indian Navajo, w których towarzystwie będziemy ją przemierzać w specjalnie do tego przygotowanych
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jeepach. Jest to olbrzymi obszar poprzecinany
kanionami utworzonymi przez płynące tu rzeki.
Miejsce to stało się planem dla wielu filmów,
choćby westernów Johna Forda czy kultowego
„Forest Gumpa”. Wieczorem przejazd na nocleg
do hotelu w Moab. (Trasa ok. 430 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejedziemy do Parku Narodowego Arches. Piękno
ponad 2000 kamiennych łuków i piaszczystych
wydm dodatkowo podkreślają ośnieżone szczyty
gór La Sal, wszystko to sprawia, że Arches jest
jednym z najbardziej malowniczych parków
w Utah. Arches National Park jest domem dla
ponad 2000 łuków naturalnego kamienia. Najchętniej fotografowaną atrakcją parku jest Delicate Arch, wyglądający jak brama w kształcie
podkowy wyrastająca ponad przepaścią. Inne
ciekawe obiekty to Podwójny Łuk, czy ciekawie
nazwane Ogród Diabła o gęsto stojących jardangach, Ognisty Piec i Balansująca Skała, wydająca
się przeczyć prawom fizyki. Po wizycie w parku
narodowym wyruszymy w trasę przez stan Utah
do jego stolicy, Salt Lake City. Zakwaterowanie
i nocleg w Salt Lake City. (Trasa ok. 380 km).
Dzień 6 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
zwiedzanie miasta. Jest ono zamieszkiwane
jest przez najliczniejszą w świecie społeczność
Mormonów. Zobaczymy ich główną świątynię,
Salt Lake, Plac Pionierów, Uniwersytet Stanowy
i obiekty olimpijskie. Wyruszając w dalszą trasę
na północ, zatrzymamy się jeszcze na zdjęcia
przy niezwykłym tworze przyrody - słonym jeziorze Salt Lake. Po południu odwiedzimy miasto Idaho Falls, mogące się poszczycić pięknymi
wodospadami na rzece Snake. Wieczorem dojazd na nocleg do Jackson. (Trasa ok. 480 km).
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
zaczniemy od wizyty w jednym z najpiękniejszych miejsc stanu Wyoming, Parku Narodowym Grand Teton. Skaliste ośnieżone
szczyty masywu górskiego bajkowo odbijają
się w wodach jeziora Jackson Lake. Park jest
prawdziwym rajem dla miłośników przyrody,
fotografów i turystów i to właśnie tutaj robione zdjęcia zazwyczaj reprezentują w folderach
piękno Gór Skalistych. Najlepszym sposobem
na zwiedzenie spektakularnych krajobrazów są
wielodniowe wędrówki, piękno parku można
też jednak podziwiać podczas rejsu tramwajem
wodnym po jednym z jezior (płatne dodatkowo
ok 35 usd/os). Zatrzymamy się przy urokliwej
drewnianej kaplicy Przemienienia i tradycyjnych zabudowaniach Mormon Row, na punkcie
widokowym Oxbond Bend, czy przy jeziorze
String Lake, skąd roztaczają się niewiarygodnie
piękne widoki. W dalszej części dnia wjedziemy
do jednego z najbardziej niesamowitych miejsc
na świecie - Parku Narodowego Yellowstone.
Występuje tu ponad połowa wszelkich zjawisk
geotermalnych na świecie, takich jak gorące
źródła, błotniki, fumarole i gejzery. W przypadku tych ostatnich, ponad 300 tu występujących
stanowi dwie trzecie wszystkich gejzerów na
Ziemi. Do tego jeszcze bogactwo minerałów
i związków chemicznych sprawia, że wszystkie
te zjawiska występują w niezwykłej palecie
kolorów, nie spotykanej nigdzie indziej na
świecie. Zobaczymy m.in. gejzer Old Faithful,
którego erupcja może sięgać nawet 50 m., gorące źródła Morning Glory Pool o przedziwnej
błękitnej barwie wody i kontrastującymi z nią
żółtymi brzegami, czy największe gorące źródła
w USA - Grand Prismatic Spring o feerii barw
przypominającej rozszczepienie światła przez
pryzmat. Przejazd do hotelu w West Yellowstone. (Trasa ok. 210 km).

Dzień 8 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
będziemy kontynuować zwiedzanie Parku
Narodowego Yellowstone. Na ten dzień przewidziane są takie atrakcje, jak: kompleks termalny Norris Geyser Basin, w którym gejzery
wybuchają podgrzewane relatywnie płytkimi
pokładami lawy wulkanicznej, przylegająca
do jeziora Yellowstone dolina Haydena, znana
z wulkanów błotnych i często tu widywanych
stad bizonów, Wielki Kanion rzeki Yellowstone,
widziany z niezwykle malowniczego punktu
widokowego Artist Point oraz Mammoth Hot
Springs, rozległy kompleks gorących źródeł
położonych na trawertynowych tarasach. Po
obejrzeniu atrakcji Yellowstone wyruszymy
w drogę do stolicy stanu Montana, miasta Helena. Nocleg w Bozeman. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 9 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejedziemy do parku stanowego Missouri
Headwaters, w którym ma swoje początki jedna
z największych rzek półkuli zachodniej. Zatrzymamy się także w Helenie, niewielkim mieście
zagubionym pośród Gór Skalistych, szczycącym
się jednym z ładniejszych Kapitoli Stanowych
w USA. Następnie wyruszymy malowniczą trasą
przez górski stan Montana. Tego dnia podziwiać
jeszcze będziemy krystalicznie czyste jezioro
Flathead. Nocleg w Kalispell. (Trasa ok 470 km).
Dzień 10 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do Parku Narodowego Lodowców
(Glaciers National Park), pełnego spektakularnych gór, alpejskich łąk, lasów, wysokich wodospadów, jezior i licznych lodowców. Główną
atrakcją jest 50-kilometrowa Droga Ku Słońcu
(Going-to-Sun), należąca do najpiękniejszych
dróg górskich w Ameryce Północnej. Zobaczymy
jezioro McDonald, w którego krystalicznie czystych wodach odbijają się ośnieżone wierzchołki
górskie, wodospad Wheeping Wall, będziemy
mieli okazję przejść do miejsca z którego można
podziwiać bajkowo ukryte pośród gór jezioro
Hidden Lake, jak również zobaczyć lodowiec
Jacksona. Po odwiedzinach w parku skierujemy
się do punktu granicznego z Kanadą. Po formalnościach granicznych wyruszymy do Calgary.
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 420 km).
Dzień 11 Po śniadaniu udamy się na wycieczkę w Góry Skaliste. Wyjeżdżając z Calgary
miniemy obiekty olimpijskie z 1988 r. Przejazd
na zwiedzanie miasteczka Banff, położonego
w kotlinie otoczonej szczytami Gór Skalistych.
Podczas zwiedzania zobaczymy wodospad na
rzece Bow oraz prestiżowy hotel Banff Springs
z 1923 r. Przejazd do Lake Louise i spacer brzegiem najpiękniejszego z górskich jezior Kanady
- Lake Louise, w którego tafli odbija się lodowiec
Victoria. Przy brzegu jeziora usytuowany jest
Chateau Lake Louise - neoklasycystyczny hotel
zbudowany przez firmę kolejową CPR. Stąd
prowadzi wiele pieszych tras turystycznych,
również na sam lodowiec Victorii, pod którym
bije źródło Lake Louise. Po południu powrót do
hotelu w Calgary. (Trasa ok. 360 km).
Dzień 12 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
zwiedzanie Calgary. Rozpoczniemy od przystanku przy Fort Calgary, od którego rozpoczęła
się historia miasta. Następnie przejedziemy na
Stampede Grounds, gdzie co roku odbywa się
największy w świecie festiwal rodeo. Będzie tam
możliwość sfotografowania potężnej areny Saddledome, czy Stampede Corral, obiektu sportowego znanego z charakterystycznych murali.
Dalszym punktem zwiedzania będzie Muzeum
Glenbow ze wspaniałą kolekcją indiańskich
ubiorów i ozdób. Spacer po centrum Calgary,
przez główny deptak handlowy Stephen Avenue

do placu Olympic Plaza z fontannami. Widać
stąd zarówno najwyższe wieżowce w mieście:
Brooffield Palace i The Bow, jak i słynną wieżę
Calgary Tower, na którą wjedziemy. Przejazd na
lotnisko i wylot do Polski. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 13 Przylot do Warszawy.

nia (biletów wstępu, napiwków dla kierowców,
obsługi hoteli, systemu TGS, itp.) - ok. 360 USD/
os (płatne na miejscu); wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie) oraz
innych wydatków osobistych i pozostałych nie
ujętych powyżej kosztów.

HOTELE

WAŻNE INFORMACJE

Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie
(w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów); zwykle położone poza centrami miast - (11
rozpoczętych dób hotelowych: ( Las Vegas - 1,
Flagstaff - 1, Page - 1, Moab - 1, Salt Lake City - 1,
Jackson -1, West Yellowstone - 1, Bozeman - 1,
Kalispell - 1, Calgary - 2). Pokoje: 2-osobowe,
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych,
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”).
Wyżywienie: Śniadania amerykańskie: składają
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki,
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane,
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło.
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Do
dyspozycji gości: restauracja oraz bar.

Wizy. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szczegółowe informacje dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Las Vegas
i z Calgary do Warszawy (możliwe przesiadki), zakwaterowanie (razem 11 rozpoczętych
dób hotelowych), wyżywienie: śniadania amerykańskie, transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas
odprawy na lotnisku w Polsce, opieka polskiego
pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedza-

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
12770
21999
Maj od
12920
22249
Czerwiec od
13199
22720
Lipiec od
13670
23499
Sierpień od
12770
21999
Wrzesień od
12620
21749
Październik od
12620
21749
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
12620
Dopłata za pok. 1 os. od
4679
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od
99
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: USP
CENA OD

12620 zł
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Ameryka Północna

USA

USA i Alaska – Krystaliczne lodowce Alaski

• • •
•

10

dni

•

W programie: nowy program skoncentrowany na Alasce
bezsenne Seattle
Anchorage - „przystanek” Alaska
Mt. McKinley - korona Ziemi
park wulkanów - Denali
Fairbanks - miasto „gorączki złota”
North Pole - Santa Calus House
Alaska Marine Highway
Prince Wiliam
Alyeska Resort - narciarski kurort Ameryki
park fiordów - Kenai
Sound - jeden z najbardziej malowniczych zbiorników wodnych na świecie
przeloty lokalne w cenie

•

•

•

• •

–› Wyloty z: Warszawa
–› Nowość

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (możliwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady Przylot do
Seattle, odprawa paszportowa zgodnie z obowiązującymi procedurami granicznymi, spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, odpoczynek
i nocleg w hotelu w okolicy Seattle.
Dzień 2 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i zwiedzanie miasta, które znane jest
m. in. dzięki filmowi „Bezsenność w Seattle”.
Tutaj znajduje się również siedziba firmy Microsoft, pierwsza na świecie kawiarnia Starbucks,
a także wieża widokowa Space Needle. Przespacerujemy się również przez słynny rynek
„Pikes Place”. Następnie po południu przelot na
Alaskę. Przejazd na nocleg do hotelu w okolicy
Anchorage. (Trasa ok. 200 km + przelot).
Dzień 3 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie miasta Anchorage położonego
nad Zatoką Cooka. W „stolicy” poszukiwaczy

USA

przygód zobaczymy m. in. imaginarium - swego rodzaju muzeum pozwalające na poznanie
niecodziennych zjawisk przyrody zachodzących
na Alasce. Czas wolny na zakupy pamiątek lub
“traperskich” akcesoriów: lornetek, czapek, sprzętu do wypłukiwania złota. Przejazd w kierunku Denali.
Po drodze w miejscowości
Eklutna zobaczymy cerkiew prawosławną i cmentarz lokalnych Indian, będące śladem czasów Cara
i Imperium Rosyjskiego
na Alasce, a przy odrobinie
szczęścia być może uda nam
się spotkać Indian obrządku prawosławnego. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu w okolicy Mt. Kinley Park Village. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Eksploracja okolic Denali oraz najwyższego
szczytu Ameryki Północnej (Mt. McKinley - 6194

North Pole
Fairbanks
P.N. Denali
Eklutna
Anchorage
ALASKA

Delta Junction

Whittier
Kenai
Seward

KANADA

Seattle
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m n.p.m.). Zwiedzanie wulkanicznego parku
Denali z lodowo-śnieżną pokrywą do grubości
kilkuset metrów. Znajduje się tu jeden z najdłuższych lodowców świata, ok. 50-kilometrowy Muldrow. Przejedziemy łańcuchem
górskim Alaska Range, gdzie wypatrywać będziemy niedźwiedzi grizzly, łosi i innej dzikiej
zwierzyny. Po zwiedzaniu
parku przejazd na nocleg
do Fairbanks. (Trasa ok.
200 km).
Dzień 5 Po śniadaniu
wykwaterowanie i zwiedzanie Fairbanks - miasta założonego ponad 100 lat temu w apogeum gorączki złota. Następnie przejazd
do centrum miasta - postój przy pomniku pionierów. Dzień pełen wrażeń! Wsiadamy do pociągu
Tanana Valley Railroad, który zabierze nas prosto
do złotych wnętrz Alaski - opuszczonej kopalni
złota Gold Ridge 8. Poznamy ciekawą historię
górnictwa złota, zwiedzimy obóz górniczy i spróbujemy szczęścia w płukaniu złota. Po południu
popłyniemy w rejs po rzekach Chena i Tanana
na pokładzie jedynego autentycznego kutra
rzecznego na Alasce. Ponownie spotkamy psy
zaprzęgowe, zwiedzimy replikę domku trapera,
odwiedzimy wioskę Indian szczepu Chena gdzie
dowiemy się o kulturze Indian Athabascan, którzy mieszkają tu od wieków. Nocleg w Fairbanks.
(Trasa ok. 50 km).
Dzień 6 Śniadanie i wykwaterowanie. Następnie przejazd do Muzeum Północy, w którym
zapoznamy się ze zwyczajami rdzennych miesz-

kańców z ludów eskimoskich a następnie do
miejscowości North Pole, gdzie nawet w środku
lata, można nabyć mnóstwo prezentów idealnych pod choinkę. Dalej przejedziemy do Delta
Junction, gdzie w okolicy zacznie nam towarzyszyć Alaska Pipeline wzdłuż którego rozpoczniemy podróż na południe do nadmorskiego
portu Valdez - po drodze trasa wiedzie wzdłuż
Richardson Highway. Zatrzymamy się na szczycie przełęczy Thompson i podziwiać będziemy
panoramę gór Chugach Mountains - ten wspaniały teren, otoczony lodowcami i granitowymi
szczytami, otrzymuje jedne z największych
opadów śniegu w północnej Ameryce. Nocleg
w okoliach Valdez. (Trasa ok. 550 km).
Dzień 7 Wyjazd wcześnie rano z portu Valdez do miasta Whittier - przejazd słynną autostradą Alaska Marine Highway, a następnie rejs
promem po jednym z najbardziej malowniczych
zbiorników wodnych na świecie: Prince William
Sound! Po drodze zatrzymamy się w miasteczku
Girdwood. Na skraju miasta znajduje się Alyeska
Resort, który jest jednym z najbardziej znanych
kurortów narciarskich Alaski. Kolejką linową
wjedziemy na szczyt Mount Alyeska, z którego
rozpościera się przepiękna panorama na dolinę i lodowce. Przejedziemy także do centrum
ochrony dzikich zwierząt, gdzie z bliska będziemy mogli obejrzeć niedźwiedzie, bizony, łosie
oraz jelenie kanadyjskie. Następnie przejazd
na południe do zabytkowej nadmorskiej miejscowości rybackiej Seward. Czas wolny. Nocleg
w Seward. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu i całodniowy rejs statkiem wzdłuż wybrzeży Parku Na-

Ameryka Północna

USA

rodowego Fiordów Kenai. Niezwykły park, gdzie
linia brzegowa to strome krawędzie lodowców
tworzących fantazyjne fiordy. Niezapomniane
widoki lodowcowych jęzorów „spływających”
do lodowatej wody, głęboka cisza przerywana
trzaskiem odrywających się fragmentów gór
lodowych. Po jego zakończeniu przejazd na
nocleg do Anchorage. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 9 Po śniadaniu transfer na lotnisko
w Anchorage i wylot do Polski (Trasa ok. 50 km).
Dzień 10 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wolnocłowej i przewożone w bagażu podręcznym,
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwirowane na lotniskach europejskich.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakultatywnych są podane wyłącznie informacyjnie
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych
rezydentów i pilotów.
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona
ze zwiedzania.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie lub bazy turystyczne na Alasce o średnim
standardzie - zwykle położone poza centrami
miast (rozpoczętych dób hotelowych w okolicy
miast: Seattle - 1, Anchorage - 2, Mt. Kinley Park
Village - 1,Fairbanks -2, Valdez -1, Seward -1. Do
dyspozycji gości: restauracja oraz bar. Pokoje:
2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max.
3 os. dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe
(typu „queen”). Wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie:
śniadania amerykańskie: składają się głównie
z produktów słodkich - słodkie bułki, muffiny,
pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, owoce.
Czasami dostępne są „hash browns” - placki
ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina. Kategoria
lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotami rejsowymi z Warszawy do Seattle i z Anchorage do Warszawy (możliwe przesiadki),
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery klimatyzowanym autokarem
lub busem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka

polskiego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji
programu, ubezpieczenie TU Europa - wariant
standard (NNW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy amerykańskiej; kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, obsługi przewodników, kierowców, itp.) - ok. 495 USD (płatne na miejscu);
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie)
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych
nie ujętych powyżej kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy do USA. Obywatele Polski mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Czas rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow
Tours S. A. nie ponosi odpowiedzialności za
zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA, leżącą
po stronie Urzędu Imigracyjnego USA oraz za
odmowę wydania ESTA, wynikającą z przyczyn
niezależnych od Biura Podróży Rainbow Tours
S.A. Uwaga! ESTA nie gwarantuje otrzymania
zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA
podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie
granicznym. Szczegółowe informacje dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
14249
Maj od
14070
Czerwiec od
14799
Lipiec od
14799
Sierpień od
11999
Wrzesień od
11849
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od

cena katalogowa
24470
24170
25399
25399
20720
20470
11999
11999
4250
99

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KAL
CENA OD

11849 zł
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Przystanek Kanada

•

13

dni

•

•

•

W programie: Calgary – stolica hokeja
Park Narodowy Banff
Whistler – olimpijskie miasto
Jasper – oko w oko z grizzly
Wyspa Victoria
i wieloryby · Vancouver – miasto pachnące żywicą
Montreal – Paryż Północy
Toronto i Wielkie Jeziora
Niagara – najsłynniejszy wodospad
fascynujące Quebec
przeloty lokalne w cenie

•

•

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa

KANADA
Banff
Vancouver

Calgary
Quebec City

Victoria
USA

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Wylot z Warszawy i przelot do Kanady (możliwe przesiadki). Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Przylot
do Calgary, odprawa paszportowa zgodnie
z obowiązującymi procedurami granicznymi,
spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg w hotelu w Calgary.
Dzień 2 Śniadanie i wykwaterowanie z
hotelu. Zwiedzanie Calgary rozpoczniemy od
przystanku przy Fort Calgary. Następnie przejedziemy na Stampede Grounds, gdzie co roku
odbywa się największy w świecie festiwal rodeo.
Będzie tam możliwość sfotografowania potężnej
areny Saddledome, czy Stampede Corral, obiektu sportowego znanego z charakterystycznych
murali. Dalszym punktem zwiedzania będzie
spacer po centrum Calgary, przez główny deptak handlowy Stephen Avenue do placu Olympic
Plaza z fontannami. Widać stąd zarówno najwyższe wieżowce w mieście: Brooffield Palace
i The Bow, jak i słynną wieżę Calgary Tower, na
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Toronto

Montreal
Ottawa
Niagara Falls

którą także wjedziemy. Wyjeżdżając z miasta
miniemy obiekty olimpijskie z 1988 r. Przejazd
na zwiedzanie miasteczka Banff, położonego
w kotlinie otoczonej szczytami Gór Skalistych.
Podczas zwiedzania zobaczymy wodospad na
rzece Bow oraz prestiżowy hotel Banff Springs
z 1923 r. Przejazd do Lake Louise i spacer brzegiem najpiękniejszego z górskich jezior Kanady
-Lake Louise, w którego tafli odbija się lodowiec
Victoria. Przy brzegu jeziora usytuowany jest
Chateau Lake Louise -neoklasycystyczny hotel
zbudowany przez firmę kolejową CPR. Stąd
prowadzi wiele pieszych tras turystycznych,
również na sam lodowiec Victorii, pod którym
bije źródło Lake Louise. Przejazd na nocleg do
hotelu w okolicy Banff /Lake Louise/Saskatchewan River Crossing. (Trasa ok. 270 km).
Dzień 3 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu, następnie będziemy kontynuować podróż
słynną drogą lodowcową - Icefields Parkway
przez Park Narodowy Banff, zatrzymując się
na zdjęcia w co piękniejszych miejscach np.
nad Jeziorem Bow, czy na przełęczy Sunwapta.

Dojedziemy w ten sposób pod lodowiec Athabasca. Wjazd na lodowiec specjalnym pojazdem
„Ice Truck” przystosowanym do poruszania się
po lodzie (dodatkowo płatne ok. 55 USD/os.).
Wjedziemy na teren kolejnego parku narodowego - Jasper, gdzie zobaczymy wodospady
Athabasca. Po wyjeździe z trasy lodowców
przystanek w górskim kurorcie Jasper. Podczas
dalszej podróży zatrzymamy się na granicy prowincji Alberta/British Columbia, po której przekroczeniu zmienimy również strefę czasową. Na
koniec dnia postój w punkcie widokowym, skąd
będziemy mogli podziwiać najwyższy szczyt
kanadyjskiej części Gór Skalistych - Mt. Robson.
Nocleg w okolicy Valemount. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 4 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
i przejazd przez kanadyjską część Gór Skalistych.
Przejazd do Blue River, gdzie weźmiemy udział
w tzw. safari na rzece, podczas którego, przy
odrobinie szczęścia, zobaczymy niedźwiedzie
czarne - baribale, w ich naturalnym środowisku.
Przejedziemy wzdłuż parku Wells Gray. Można
tu spotkać na wolności dziką zwierzynę - czarne
niedźwiedzie i brunatne grizzly oraz łosie, jelenie
i sarny. Postój w kanadyjskiej stolicy zawodów
- Kamloops, położonego przy zbiegu dwóch
odnóg Rzeki Thomson. W mieście i okolicach
odbywają się turnieje golfa oraz ważne rozgrywki hokeja. Nocleg w okolicy Kamloops, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
z hotelu zwiedzanie Vancouver, zwanego “miastem ogrodów”. Zobaczymy takie atrakcje jak
wyspa Granville, gdzie zobaczymy m.in.: targ
ryb i owoców morza, czy park Stanley’a, który
jest zarówno ostoją dzikiej przyrody, jak i ulu-

bionym miejscem rozrywki i rekreacji mieszkańców; bogatą kolekcję totemów - mistycznych
rzeźb Indian z zachodniego wybrzeża Ameryki.
Odbędziemy spacer przez starą dzielnicę Gastown, w której będziemy świadkami niezwykłego mechanicznego spektaklu z parowym
zegarem w roli głównej. Przejdziemy obok secesyjnego budynku historycznego dworca Kolei
Pacyficznej. Wjedziemy także na wieżę widokową Vancouver Lookout, zainstalowaną na
szczycie biurowca Harbour Centre. Jest to jedna
z najwyższych budowli w Vancouver, skąd roztacza się widok na miasto i jego spektakularne
położenie. Po czasie wolnym wizyta w wąwozie
Capilano z zawieszonym 70 m nad rzeką mostem. Po południu wyruszymy w głąb Gór Skalistych ku miejscowości Whistler, zatrzymując się
na zdjęcia przy Shannon Falls - imponującym,
wysokim na ponad 350 metrów wodospadzie.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Whistler.
(Trasa ok. 420 km).
Dzień 6 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie miejscowości Whistler, gdzie rozgrywały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2010
r. Podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich
miasto i okolice wzbogaciły się o szereg nowych
ośrodków sportowych. Zobaczymy olimpijskie
obiekty, takie jak Whistler Sliding Centre oraz
przespacerujemy się reprezentacyjnym deptakiem Village Stroll. W czasie wolnym możliwość
wjechania jedną z najdłuższych wiszących kolejek gondolowych na świecie „Peak 2 Peak”,
która łączy góry Mount Whistler i Mount Blackcomb. Wagoniki z częściowo szklaną podłogą
pozwalają obserwować panoramę gór z niespotykanej dotąd perspektywy (dodatkowo
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płatne ok. 55 USD/os.). Przejedziemy następnie
do portu, skąd odpłyniemy przez urocze zatoki
wśród małych wysepek na wyspę Vancouver.
Przejazd w okolice Victorii, zakwaterowanie,
nocleg. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 7 Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Victorii, stolicy prowincji Kolumbia Brytyjska. Zobaczymy wspaniałe Butchart Gardens
– ponad stuletni kompleks ogrodów uznawanych
za jedne z najwspanialszych na świecie, odbędziemy spacer wśród XIX-wiecznej zabudowy
centrum, przejdziemy wybrzeżem obok wytwornego hotelu Empress, podejdziemy pod gmach
Parlamentu, wstąpimy do BC Museum ze wspaniałą kolekcją indiańskich ubiorów i ozdób oraz
wystawy prezentującej historię współczesnej Kanady Dla chętnych rejs łodzią na oglądanie orek
w ich naturalnym środowisku (za dodatkową
opłatą, ok. 120 USD/os.). Na koniec zatrzymamy
się w parku Beacon Hill, skąd rozciąga się piękny
widok na cieśninę Juan de Fuca i ośnieżone góry
amerykańskiego stanu Waszyngton. Wieczorem
przejazd na lotnisko w Victorii i nocny lot do Toronto. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 8 Po przylocie śniadanie i przejazd do
historycznego miasteczka Niagara on the Lake.
Miasto to jest położone przy granicy Kanady
i USA. Podczas I Wojny Światowej pod miasteczkiem funkcjonował Tadeusz Kościuszko Camp
- ośrodek szkoleniowy dla polskich ochotników
do Armii Polskiej. W miasteczku pospacerujemy
także pomiędzy pięknymi wiktoriańskimi domami. Przejazd nad wodospad Niagara. Spacer nad
wodospadem, a następnie przejazd statkiem
wycieczkowym pod najszerszą częścią wodospadu, zwaną Końską Podkową. Następnie (dla
chętnych, za dodatkową opłatą ok. 15 USD/os.)
wyjazd na wieżę Skylon Tower, z której rozciąga
się przepiękny widok na cały poziom rzeki po
stronie amerykańskiej. Spacer na kolejne punkty
widokowe wzdłuż urwistego brzegu granicznej
rzeki Niagara. Następnie wizyta w Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Niagara Falls. (Trasa
ok. 170 km).
Dzień 9 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie, a następnie przejazd wzdłuż wybrzeży
jeziora Ontario do Toronto. Wjazd oszkloną,
panoramiczną windą na szczyt CN Tower. Jazda
do głowicy wieży trwa 40 sekund. Rozciąga się
stąd widok na całe miasto i jezioro. Zachęcamy do przechadzki po szklanej podłodze, która
zapewni niesamowite i niepowtarzalne doznania. Następnie zwiedzanie dzielnicy finansowej
z historycznym Ratuszem. Przejazd do Parku
Królowej z budynkiem parlamentu prowincji
Ontario, który położony jest tuż obok największego w Kanadzie uniwersytetu. Po zwiedzeniu
miasta wyruszymy w dalszą drogę na wschód.
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicy
Kingston/Gananoque. (Trasa ok. 420 km).
Dzień 10 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd do krainy 1000 wysp,
gdzie będzie okazja podziwiać z pokładu statku
malownicze pogranicze USA i Kanady, a także
dowiedzieć się czy to z tego regionu pochodzi
słynny na całym świecie sos do sałatek. Następnie przejazd do stolicy Kanady - Ottawy, a w niej
zobaczymy lokalny targ - Byward Market, ekskluzywny hotel sieci Fairmont oraz piękny Parlament Kanady. Przejazd na nocleg w okolicy
Montrealu. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 11 Śniadanie i wykwaterowanie, a dalej zwiedzanie największego miasta francuskiej
Kanady - Montrealu, zwanego Paryżem Północy. Przejazd na Stare Miasto ze słynną bazyliką
Notre Dame. Następnie udamy się na spacer

w kierunku Starego Portu, mijając wzniesiony w stylu art-deco biurowiec Aldred, Ratusz
i Kościół Żeglarzy. Czas wolny na Starym Mieście. Przejedziemy następnie na wzgórze Mont
Royal, skąd roztacza się wspaniała panorama
centrum miasta i szeroko rozlewającej się Rzeki
Św. Wawrzyńca. Przejedziemy także do Parku
Olimpijskiego z 1976 r., w którym zwiedzimy
Biodome - dawny tor wyścigów rowerowych.
Następnie wyruszymy w trasę doliną Rzeki Św.
Wawrzyńca do stolicy regionu, miasta Quebec.
Po drodze obejrzymy także jedno z miejsc pozyskiwania i wytwarzania najbardziej bodajże
kanadyjskiego dodatku do dań - syropu klonowego. Przejazd hotelu w okolicy miasta Quebec.
(Trasa ok. 300 km).
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą
przejazd na wieczorny krótki spacer po Dolnym
Mieście Quebecu i rejs statkiem. Na pokładzie
możliwość podziwiania bajkowo iluminowanego miasta. (Cena ok. 70 USD).
Dzień 12 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
udamy się na zwiedzanie miasta Quebec. Kiedy
w 1608 r. dopłynął tu francuski odkrywca Samuel de Champlain, miejsce to wydało mu się tak
piękne, że nazwał je darem od Boga. Quebec to
jedyne otoczone fortyfikacjami miasto na północ od Meksyku, przepełnione historią i kulturą
unikalną dla Ameryki Północnej. Zwiedzanie
Quebecu rozpoczynamy od spaceru przez najstarszą część miasta - Basse-Ville, czyli Dolne
Miasto. Przy wąskich uliczkach ulokowane są
zabytkowe kamieniczki z kafejkami, butikami
i galeriami. Gwarny Place Royale przyciąga
turystów niedzisiejszą, wyjątkową atmosferą.
Następnie przejście widokowym deptakiem
Dufferin do Haute-Ville do centrum miasta
położonego na wzgórzu. Góruje nad nim monumentalny hotel-zamek Château Frontenac
- znak rozpoznawczy Quebecu. Zwiedzanie zabytkowych części miasta usytuowanych na malowniczym wzgórzu. Kolejno wyruszymy w drogę do portu lotniczego w Montrealu i wylot do
Polski (możliwe przesiadki). (Trasa ok. 280 km).
Dzień 13 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych.

HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele ***
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie; zwykle położone poza centrami miast
- (10 rozpoczętych dób hotelowych: Calgary
- 1, Lake Louise - 1, Valemount - 1, Kamloops
- 1, Whistler - 1, Victoria - 1, Niagara Falls - 1,
Kingston - 1, Montreal - 1, Quebec -1). Pokoje:
Jeśli lubisz bezkresną przestrzeń,
kochasz zwierzęta, podziwiasz monumentalne góry, odkrywasz miasta
i fotografujesz wodospady to czas na
Przystanek w Kanadzie. Odkryj dziką
naturę, zanurz się w szmaragdowych
wodach spróbuj wody z lodowca i
skosztuj ogon bobra. Wszystko podczas jednej podróży. Kanada to kraj
różnorodności i wielokulturowości,
którą poznasz i będziesz wspominał.
Joanna Będzieszak

2-osobowe, możliwe zakwaterowanie max. 3 os.
dorosłych, ale bez dodatkowego łóżka - pokój
wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu
„queen”). Wyżywienie: Śniadania amerykańskie. Do dyspozycji gości: restauracja oraz bar.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Calgary i z Montrealu do Warszawy (możliwe przesiadki), przelot wewnętrzny z Vancouver do Toronto, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (razem 10 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania amerykańskie, transfery klimatyzowanym
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka
polskiego pilota podczas realizacji programu
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard
(NNW, KL, CP, Assistance oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wstępu,
obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, itp.) - ok. 395 USD/os (płatne na miejscu);
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyjne ceny w programie)
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych
nie ujętych powyżej kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Informacje dostępne na r.p oraz w systemie rezerwacyjnym.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
10220
17820
Maj od
10099
17620
Czerwiec od
10649
18549
Lipiec od
11580
20099
Sierpień od
10720
18670
Wrzesień od
10820
18820
Cena za os. dorosłą na dost. już od 10220
Dopłata za pok. 1 os. od
3079
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie ESTA - USA od
99
Opłata za procedurę rejestracji
w systemie eTA - Kanada od
69
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
Kod imprezy: KAN
CENA OD

10099 zł
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Dominikana – Karaibska ślicznotka

••
•

•
•

8

dni

lub

15

dni

•

W programie: Dominikana – rajska wyspa Puerto Plata – bursztynowa stolica wyspy fabryka rumu i cygar Santo Domingo – poczuj zmysłami
stolicę Los Tres Ojos - magiczny świat jaskiń Altos de Chavon – miasto zbudowane z koralowca wyspa Saona – najpiękniejsze plaże Karaibów
Higuey – dominikańska Częstochowa Punta Cana – luksus na wyciągnięcie ręki Samana i wodospad El Limon – prawdziwy raj na ziemi
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Dominikanie

• •

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot na Dominikanę do Puerto Plata samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie odprawa celno - paszportowa, następnie transfer do hotelu (all inclusive) w okolicy Puerto Plata, nocleg.
Dzień 2 Dzień wolny na plażowanie lub na
skorzystanie z jednej z wycieczek fakultatywnych (np. Wodospady Damajagua, pełną listę
przedstawi pilot na miejscu). Nocleg w hotelu
(all inclusive) Puerto Plata.
Dzień 3 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do Puerto Plata, głównego miasta
„bursztynowego wybrzeża”. Wjazd kolejką linową na górę Isabel de Torres, wizytówkę miasta
(wjazd uzależniony od częstotliwości kursów
kolejki. Następnie przejazd do centrum i spacer
po głównym placu starego miasta, gdzie stoi
katedra oraz zabytkowe domy w charakterystycznym dla Puerto Plata wiktoriańskim stylu.
Przejście na bulwar nadmorski El Malecón oraz
na cypelek, na którymi stoi XVI wieczny fort św.

Filipa oraz współczesny amfiteatr, znany z dorocznego festiwalu muzyki merengue. Następnie
przejazd przez rolniczą dolinę Cibao w kierunku
Santiago de los Caballeros. Żyzne ziemie w tym
regionie pozwalają na uprawę tytoniu, który następnie poddany suszeniu, fermentacji i krojeniu
zamienia się w aromatyczne, ręcznie
zwijane cygaro. Tradycja palenia
tytoniu na Dominikanie sięga
czasów Indian Taino. Zajrzymy do fabryki cygar La
Aurora, w której od ponad
100 lat produkowane są
najsłynniejsze dominikańskie cygara. Wizyta w galerii i sklepie (wizyta wyłącznie
dla osób pełnoletnich). Tego dnia
również czeka nas degustacja dominikańskiego rumu. Transfer do Santo Domingo.
Nocleg w hotelu w okolicy Santo Domingo;
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy republiki Santo Domingo: spacer po starym mieście kolonialnym, m.in.: pierwsza katedra w Nowym Świecie, pozostałości najstarszego szpitala,

Bahamy
Kuba
Puerto Plata
Los
Haitises

Haiti
Jezioro
Enriquillo

Santo
Domingo

DOMINIKANA
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Półwysep
Samana
Santa Barbara
Higuey

Bavaro

PuntaCana
Altos
deChavon Bayahibe
Portoryko
Wyspa
Saona

malownicze ruiny klasztoru franciszkanów,
pierwszy uniwersytet w klasztorze Dominikanów. Następnie ulica Dam: najstarszy w Nowym
Świecie kompleks wojskowy Fortaleza Ozama,
dom gubernatora Ovando, Panteon Narodowy,
Casas Reales z wiekowym zegarem słonecznym,
Plaza España z Alcazar de Colón.
(większość obiektów oglądana
z zewnątrz), Następnie przejazd do wschodniej części
stolicy, gdzie zobaczymy
monumentalny Faro de
Colon z grobowcem Kolumba oraz odwiedzimy
wapienne jaskinie z kilkoma
uroczymi jeziorkami zwane
Los Tres Ojos. Powrót w stronę
centrum i panoramiczny przejazd
wzdłuż Maleconu, obok Bramy Miłosierdzia,
Baszty Hołdu, Panteonu Narodowego. Finalnie
dojazd pod Puerta del Conde i wejście do Ołtarza Ojczyzny, gdzie zostali pochowani najwięksi
bohaterowie Republiki Dominikany. Czas wolny
na pieszym deptaku Calle del Conde, kolorowym, pełnym lokali gastronomicznych i sklepów z pamiątkami. Transfer powrotny do hotelu
w okolicy Santo Domingo, nocleg; obiadokolacja
(opcjonalnie). (Trasa ok. 20 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do portu w klimatycznej miejscowości
portowej Bayahibe, skąd wypłyniemy w rejs
katamaranem po Parku Narodowym Cotubanama na wyspę Saona, najbardziej znaną atrakcję
turystyczną Dominikany. Saonę codziennie odwiedzają liczni turyści kuszeni najpiękniejszymi
plażami na Karaibach. Po drodze kąpiel w naturalnym basenie i możliwość przyjrzenia się
rozgwiazdom (pod wodą). Na wyspie czas na

obiad, relaks pod palmami, spacer po jaśniutkim
drobnym piasku, kąpiel w lazurowej wodzie. Powrót przy rytmach merengue i bachaty. Po rejsie
powrót do Bayahibe. Dla chętnych (dodatkowo
płatne ok. 30 USD/os.) przejazd do miasteczka
Altos de Chavon zbudowanego z wapienia koralowego. Jest to część luksusowego kompleksu
Casa de Campo, stylizowane na XVI-wieczną
włoską wioskę ulokowaną nad głębokim wąwozem, utworzonym przez rzekę Rio Chavon. Wśród
brukowanych uliczek, toskańskich willi obsadzonych hibiskusem i bugenwillą, można znaleźć
kościół, amfiteatr na ok 5000 osób, restauracje,
galerie, sklepiki rzemieślnicze. Następnie spacer,
transfer do hotelu w okolicy La Romana, nocleg;
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 270 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd w kierunku Higuey. Po drodze na rancho, gdzie będzie
degustacja tropikalnych owoców, kakao i kawy.
W Higuey zwiedzanie bazyliki Nuestra Señora de
la Altagracia, zwanej dominikańską Częstochową. Miejsce to jest odwiedzane corocznie przez
tysiące pielgrzymów, złożył tu wizytę także Jan
Paweł II. Przejazd na plażę w okolicy Punta Cana
- luksusowego i najbardziej znanego kurortu na
Dominikanie. Miejsce to przyciąga rocznie miliony turystów ze względu na jedne z najpiękniejszych na świecie plaż, fantastyczne rafy koralowe
oraz wodę o barwie turkusu. Następnie dla chętnych wycieczka fakultatywna (dodatkowo płatna
ok. 35 USD/os.) z przejazdem do Boca de Yuma
i krótki rejs rzeką Yuma oraz wizyta w jaskiniach
Bernarda. Transfer powrotny do hotelu (all inclusive) w okolicy Bavaro/ Punta Cana, nocleg.
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do Sabana de La Mar, skąd popłyniemy
do Parku Narodowego Los Haititses. Płynąc po
zatoce Samana, będziemy mogli zobaczyć poro-
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śnięte tropikalną roślinnością wapienne ostańce
- mogoty, robiące niesamowite wrażenie kanały
wśród lasów mangrowych, jaskinie z malowidłami po Indianach Taino, dziesiątki egzotycznych
ptaków. Przepłynięcie do portu Santa Barbara
w Samanie (podczas rejsu bagaże są przewożone
na katamaranie). Przejazd autokarem na rancho,
skąd udamy się konno do wodospadu El Limon.
Czas wolny na zdjęcia i kąpiel pod wodospadem.
Powrót na ranczo, przerwa na obiad (płaty dodatkowo ok 30 USD/os.). Przyjazd do hotelu (all
inclusive) w okolicy Puerto Plata/Sosua. Nocleg.
Dzień 8 Po śniadaniu, wykwaterowanie
(doba hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer
na lotnisko Puerto Plata dla wracających do
Polski. Klienci którzy wybrali dodatkowy tydzień
wypoczynku - transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym ***/****
w ocenie organizatora - w Puerto Plata, Santo
Domingo, La Romana, Bavaro/Punta Cana (lub
w okolicach w/w miast) podczas objazdu (razem
7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: wyposażone są w łazienki z WC, klimatyzację, często
TV. Wyżywienie: All inclusive (4), śniadania (3)
oraz za dopłatą obiadokolacje (3) we wskazanych
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych;
napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia pobytu o tydzień pobytu w hotelu na Domnikanie. Opisy hoteli w dalszej części
katalogu. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub

innym szerokokadłubowym do/z Dominikany
(lot bezpośredni), opłaty lotniskowe, program
turystyczny jw. w tym przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem, zakwaterowanie
w hotelach wg programu: 7 rozpoczętych dób hotelowych; wyżywienie: all inclusive (4), śniadania
(3), transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Podczas objazdu, ubezpieczenie TU EUROPA SA (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz opłat rezerwacyjnych, opłat za lokalnych przewodników,
napiwków dla obsługi (ok. 195 USD/os. - płatne
na miejscu), obiadokolacji, dodatkowych posiłków, napoi do posiłków i wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji
podczas objazdu (3) w systemie rezerwacyjnym
(napoje płatne dodatkowo).

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft,
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu
pozostają płatne dodatkowo. W klasie LOT
CHARTERS Premium i LOT CHARTERS Business
w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybrane
napoje alkoholowe (w ograniczonych ilościach)
i bezalkoholowe oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich klasach indywidualny system
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem
Karaibska ślicznotka skrywa różne
oblicza - kameralne Puerto Plata
i dumne Santo Domingo, kultową
Saonę i dziewiczą Samanę, eleganckie Altos de Chavon i mekkę
hedonistów - Punta Cana... A to
tylko niektóre spośród twarzy Dominikany, jakie poznacie podczas tej
wycieczki. Zapraszam!
Daria Zagraba
Pilot wycieczek Rainbow

przed każdym fotelem. Więcej informacji na
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości
wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL
LOT zapewni inny samolot o podobnym standardzie (rejs non stop).
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
6899
Maj od
6320
Czerwiec od
6549
Lipiec od
6670
Sierpień od
6399
Wrzesień od
6170
Październik od
6099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata za obiadokolacje od

cena katalogowa
12199
11230
11599
11820
11370
10999
10870
5499
800
450

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Playa Bachata Resort
****

od 830 zł

Senator Puerto Plata Spa
Resort *****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: DAR
CENA OD

6099 zł
185
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Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny, obszerny kompleks hotelowy w karaibskim stylu, przepięknie położony w zacisznej zatoce z ogromnym, tropikalnym ogrodem
zachęca do błogiego relaksu. Pokoje raczej skromne, natomiast nieograniczona (24h) i urozmaicona oferta Premium All inclusive spełni
marzenia o rajskich wakacjach! Goście bardzo chwalą hotel za urozmaicone jedzenie!
i trzykondygnacyjnych budynkach rozlokowanych w tropikalnym
ogrodzie. Pokoje 2-os. typu junior suite (ok.35 m2) z łazienkami
(WC, prysznic) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king
size 2x2m) lub 2 mniejsze łóżka (typu queen size 1,3x2m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez dostawek)
lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez dostawek).
W każdym pokoju wifi, klimatyzacja, wentylator sufitowy, tv-sat,
telefon, sejf, mini bar a także balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:30),obiady (13:00-15:00) i kolacje (18:30-22:00) w hotelu Playa Bachata w specjalnie wydzielonej strefie przeznaczonej dla Gości hotelu Senator Puerto
Plata. Posiłki serwowane są w formie bufetu. Ponadto możliwość
korzystania w porze kolacji z restauracji Zao Teppanyaki w hotelu
Senator oraz jeden raz podczas pobytu z restauracji a’la carte
(włoskiej lub Steak House) w hotelu Playa Bachata (w restauracjach wymagana wcześniejsza rezerwacja). Dodatkowo bar przy
basenie z markowymi oraz lokalnymi napojami bezalkoholowymi
i alkoholowymi oraz bar na trenie hotelu Playa Bachata.

Program sportowy i animacyjny

Szeroka, piaszczysta plaża ze złocistym piaskiem w niewielkiej
zatoce z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy (leżaki)
wliczony w cenę.

w 2018. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja z przestronnym lobby (czynna tylko podczas zakwaterowania i wykwaterowania). Posiłki dostępne są w restauracji hotelu Playa Bachata
w specjalnie wydzielonej strefie przeznaczonej dla Gości hotelu
Senator Puerto Plata. W hotelu jest jeden duży, lagunowy basen
zewnętrzny ze słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci. Przy
basenie dla Gości dostępny bar. Pozostałe usługi i atrakcje dostępne są w siostrzanym hotelu Playa Bachata.

Animacje i atrakcje dostępne są w hotelu Playa Bachata: codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do dyspozycji gości
m. in. boisko do siatkówki plażowej, a na plaży bramki do grania
w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych - mini klub na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów
wodnych przy hotelowej plaży w zatoce (nie motorowe sporty
wodne bezpłatnie).

Do dyspozycji gości

Pokoje

Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku, częściowo odnowiony

Senator Puerto Plata posiada 592 pokoje w kilkudziesięciu dwu-

Bezpłatne wifi w lobby oraz w pokojach junior suite.
www.playasenator.com

Położenie
Elegancki i luksusowy hotel położony w zatoce Maimon Bay. Otoczony rajskim ogrodem wraz z sąsiednim hotelem Playa Bachata
tworzy rozległy i okazały kompleks hotelowy.

Plaża

Internet

Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

+

Zadbany, położony nad samym brzegiem morza hotel otoczony tropikalnym ogrodem o powierzchni 45 tys. m2 jest idealnym miejscem
na idylliczny, wakacyjny wypoczynek a bogata oferta animacji dla dorosłych i dzieci zapewni udany urlop z rodziną. Urozmaicona kuchnia
i wybór hotelowych barów pozwoli cieszyć się znakomitymi lokalnymi przysmakami.
ze słodką wodą (o powierzchni 540, 300 i 180 m2) oraz osobny
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne
bezpłatnie. Ponadto do dyspozycji gości tarasy słoneczne z leżakami i parasolami. Dodatkowo płatne: pralnia.

Pokoje
Playa Bachata posiada 998 pokoi rozlokowanych w kilkudziesięciu
niedużych dwupiętrowych bungalowach na rozległym, zielonym
terenie z egzotyczną roślinnością. Pokoje 2-os. typu standard,
z łazienkami (WC, wanna lub prysznic) wyposażone są w 1 łóżko
małżeńskie (typu king size 2x2 m) lub 2 mniejsze łóżka (1,25x2
m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez
dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez
dostawek). Wszystkie pokoje posiadają indywidualnie sterowaną
klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, mini bar (uzupełniany co
3-4 dni) a także przestronny balkon lub taras z widokiem na ogród.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja
(18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej,
bar z lokalnymi napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Plaża

Wybudowany w karaibskim stylu Hotel Playa Bachata położony
jest w zatoce Maimon Bay, bezpośrednio przy złotej, piaszczystej
plaży w ogrodzie z bujną tropikalną roślinnością i malowniczym
widokiem na góry. Razem z sąsiednim hotelem Senator Puerto
Plata Spa Resort tworzy rozległy i komfortowy kompleks hotelowy (klienci hotelu Playa Bachata nie mogą korzystać z infrastruktury hotelu Senator Puerto Plata Spa Resort). Do centrum Puerto
Plata – stolicy regionu jest stąd ok. 9 km.

Hotel znajduje się tuż przy malowniczej zatoce, bezpośrednio
przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza.
Serwis plażowy (leżaki, ręczniki) wliczony w cenę.
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Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku (znany pod nazwą Riu
Merengue). Posiada całodobową recepcję z przestronnym lobby,
sklepik z pamiątkami, studio fotograficzne. Goście mogą korzystać z restauracji głównej (posiłki serwowane w formie bufetu)
i baru. W tropikalnym ogrodzie znajdują się 3 baseny zewnętrzne

Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do
dyspozycji gości m. in. boisko do siatkówki plażowej, a na plaży
także bramki do grania w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych (4-12 lat) - mini klub zlokalizowany na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów wodnych przy hotelowej plaży w zatoce (nie motorowe sporty wodne bezpłatnie).

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby. Brak
możliwości wykupienia WiFi w pokojach.
www.playasenator.com
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Dominikana

IBEROSTAR Costa Dorada – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Iberostar Costa Dorada zapewnia gościom relaks na najwyższym poziomie. Bogaty program animacji oraz zróżnicowana oferta
sportowa dla dzieci i dorosłych umili pobyt wszystkim wczasowiczom. Różnorodna oferta hotelowych restauracji oraz barów zadowli
wszystkich smakoszy. Doskonały na rodzinne wakacje!
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 516 pokojach w stylu kolonialnym. Przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe z 1 łóżkiem
małżeńskim (typu king size) lub 2 pojedynczymi łóżkami (typu
queen). Wszystkie pokoje posiadają balkon, wyposażone są w:
klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, telefon, sejf, mini bar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko oraz łazienkę (WC,
prysznic lub wannę, suszarkę do włosów).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja
(18.30-22.00) w formie bufetu serwowane w restauracji El Mercado (kuchnia międzynarodowa). Goście mogą skorzystać także
z 3 restauracji a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz baru
przekąskowego El Bohio a także lobby bar La Fuente. W ciągu
dnia dostępne przekąski oraz napoje bezalkoholowe i lokalne
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Do dyspozycji gości

Iberostar Costa Dorada to hotel znanej i cenionej sieci Iberostar,
zaprojektowany w tradycyjnym stylu kolonialnym. Położony jest
bezpośrednio przy najładniejszej plaży regionu – Costa Dorada, otoczony bujną, egzotyczną roslinnością. Centrum Puerto Plata - stolicy
regionu jest oddalone od hotelu o ok. 4 km., a lotnisko ok. 17 km.

Gości wita 24 – godz. recepcja i obszerne, ekskluzywne lobby. Do
dyspozycji gości jest restauracja główna El Mercado, serwująca
kuchnię międzynarodową w formie bufetu, dodatkowo 3 restauracje
a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz bar przekąskowy El Bohio
a także lobby bar La Fuente. Na terenie hotelu znajduje się basen
zewnętrzny, leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Za dodatkową opłatą goście mogą także skorzystać z: salonu
kosmetycznego, masażu, jacuzzi, pralni, kącika internetowego.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży Costa Dorada z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy wliczony
w cenę.

Bogata oferta animacyjno-sportowa dla wszystkich gości hotelowych. Dla najmłodszych hotel oferuje mini club (4-12 lat), klub
dla nastolatków (13-17 lat), plac zabaw, brodzik dla dzieci. Klienci
mogą korzystać z zajęć fitness, tenisa, koszykówki, dyskoteki,
uczestniczyć w pokazach i show hotelowych. Za dopłatą: oferta
sportów wodnych oraz certyfikowanego Centrum Nurkowego,
SPA, masaże, jacuzzi, łaźnia parowa.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie
całego hotelu.
www.iberostar.com

Grand Bahia Principe El Portillo – Samana
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Grand Bahia Principe El Portillo zapewnia serwis na najwyższym poziomie. Ten 5* obiekt położony jest bezpośrednio przy pięknej,
piaszczystej plaży w egzotycznym ogrodzie na półwyspie Samana co pozwala poczuć się jak w raju. Bogata oferta restauracyjna zaspokoi
podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.
Pokoje
Hotel dysponuje 462 raczej skromnymi pokojami; standardowe
2-os wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king-size) lub
2 łóżka pojedyncze (typu queen) z możliwością pojedynczej
dostawki dla dziecka. Wszystkie pokoje posiadają łazienki (WC,
wanna lub prysznic, suszarka) oraz balkon lub taras. Dodatkowo
w każdym pokoju: klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon,
tv-sat, lodówka, zestaw do parzenia kawy lub herbaty, żelazko,
deska do prasowania, minibar i sejf. Dostępne również za dodatkową opłatą pokoje typu junior suite (z możliwością 2 dostawek).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (13:00-15:00),
kolacja (19:00-22:30) serwowane w formie bufetu w głównej
hotelowej restauracji Las Dalias (kunchnia międzynarodowa).
Dodatkowo możliwość skorzystania z restauracji a la carte 3 razy
na pobyt (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje
(10.30 - 23.00) bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Luksusowy hotel Grand Bahia Principe El Portillo, położony jest na
półwyspie Samana, w jednej z najpiększniejszych część Dominikany z długimi piaszczystymi plażami oraz bujną, egzotyczną roślinnością. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy publicznej plaży El
Portillo. Od miasteczka Las Terrenas z licznymi barami i sklepami
oddalony jest ok. 4 km. Do lotniska w Puerto Plata jest ok. 185 km.

Całodobowa recepcja z eleganckim, obszernym lobby, winda, kantor wymiany walut, sklep z pamiątkami, butik, fryzjer
i pralnia. Hotel składa się z 3-piętrowego budynku głównego i
kilkunastu budynków malowniczo rozlokowanych w zadbanym ogrodzie. Do dyspozycji gości restauracja główna oraz
restauracje a la carte a także bary: w lobby, przy basenie i na
plaży. W restauracjach a la carte wymagany jest strój formalny
a także wcześniejsza rezerwacja. Na terenie hotelu znajdują się
2 baseny.

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej, publicznej plaży El Portillo. Serwis plażowy wliczony w cenę.

W hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci, brodzik a także mini
klub (4-12 lat). Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano liczne animacje. Klienci mogą korzystać z kortu tenisowego, małej
siłowni, tenisa stołowego, bilardu, rzutek, kajaków, boiska do piłki
nożnej, koszykówki, aerobiku oraz lekcji tańca. Za dopłatą: jazda
konna, sporty wodne na plaży, golf, spa (w tym zabiegi czekoladowe, aromaterapia, manicure, pedicure). Wieczorem dorośli
mogą wybrać się do hotelowej dyskoteki.

Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu wi-fi w lobby hotelowym.
www.bahia-principe.com

187

Kuba

Ameryka Środkowa i Karaiby

Kuba – Wyspa jak wulkan gorąca

•

•

niepowtarzalna atmosfera Trynidadu

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot do Havany (via jeden z portów europejskich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na
R.pl/rozklady. Odprawa paszportowa, następnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
Kuby - Hawany, w programie między innymi:
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny,
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca
związane z Ernestem Hemingwayem (hotel Am-

bos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac św.
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą.
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fabryki słynnego rumu Legendario z możliwością
degustacji rumu i likierów. Opcjonalnie lunch (za
dopłatą ok. 15 EUR/os). Po południu zwiedzanie
nowej Hawany: Kapitol i Gran Teatro de la Habana. Następnie przejazd przez dzielnice Miramar
i Cubanacan (przed rewolucją dzielnice bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych rewia
(dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os).
Dzień 3 Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-

W programie: Magiczna Hawana i Hemingway
Che Guevara i początki rewolucji
prawdziwe cygara i rum
wypoczynek w Varadero!

•

•

16

dni

•

kolonialne Cienfuegos

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Bahama
Hawana

Varadero

Valle
de Vinales
Pinar del Rio

Płw.
Zapata

Cienfuegos
Guama

Santa Clara

Valle de los Ingenios
Playa
Giron Trynidad

KUBA
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Kuba
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji,
cmentarz Kolumba. Przejażdżka zabytkowymi
amerykańskimi samochodami po ulicach Hawany - jedna z największych atrakcji Kuby! Po południu czas na samodzielne eksplorowanie miasta.
Wieczorem kolacja i nocleg. Dla chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) wycieczka „Śladami Hemingway’a” - wizyta w ulubionej wiosce
rybackiej Cojimar, skąd pisarz najczęściej udawał
się na połowy, odwiedziny w posiadłości „Finca
Vigia” oraz ulubionej knajpce „Floridita”, gdzie
będzie okazja spróbowania słynnego daiquiri.
Wieczorem dla chętnych i za dodatkową opłatą
(ok. 35 EUR/os) proponujemy wycieczkę „Hawana
Nocą” podczas której między innymi obejrzymy
inscenizację „Cañonazo” (wystrzału armatniego)
na terenie największej fortecy na Karaibach.
Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd z Hawany.
Przejazd przez prowincję Pinar del Rio, region
plantatorów tytoniu, do Valle de Vinales - parku
narodowego z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogotes. W programie wizyta w Ogrodzie
Botanicznym Soroa, zwiedzanie Indiańskiej Groty
(odkrytej w 1951 r.) oraz „Mural Prehistoryczny”. Wizyta w fabryce cygar lub na prawdziwej plantacji tytoniu. Lunch za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os.).
Powrót do hotelu w Hawanie na kolację i nocleg.
Wieczorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35
EUR/os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wykonaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd do Guama.
Zwiedzanie farmy krokodyli. Opcjonalnie lunch
(dodatkowo płatny ok. 15 EUR/os.). Następnie
przejazd do Cienfuegos - miasta często nazywanego kubańską „Perłą Południa”, które dzięki
swojej świetnie zachowanej kolonialnej architekturze stanowi jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę,
Palacio de Valle oraz Paseo del Prado - najdłuższy
deptak na Kubie. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu -(lista
UNESCO): brukowane uliczki miasta, Plaza Mayor,
dawny klasztor franciszkanów, pałace „baronów
cukrowych” - obecnie budynki użyteczności publicznej, Canchanchara - tawerna słynna z lokalnego trunku - mieszanki miodu, cytryny i rumu!
Lunch za dopłatą (ok. 15 EUR/os.). Czas wolny
w mieście lub powrót do hotelu. Kolacja i nocleg
w okolicach Trynidadu. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 7 Śniadanie, czas wolny i plażowanie
nad wodami Morza Karaibskiego. Dla chętnych
możliwość skorzystania (za dodatkową opłatą
ok. 35 EUR/os.) z wycieczki konnej po Dolinie
Cukrowni, która przeniesie uczestników w czasy
Baronów Cukrowych, równocześnie z możliwością skorzystania kąpieli w wodospadzie gór
Sierra Escambray. Kolacja i nocleg.
Dzień 8 Po śniadaniu odwiedzimy słynną
Valle de los Ingenios (Dolinę Cukrowni) - słynącej niegdyś z plantacji trzciny cukrowej. Do dziś
zachował się tu dawny pałac barona cukrowego,
wieża obserwacyjna i wioski zamieszkałe przez
potomków niewolników. Następnie wyjazd w kierunku Santa Clara - miasta, od którego zdobycia
przez Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja, zwiedzimy Guevara Memorial (osobiste rzeczy Che) i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Lunch
za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os.). Przejazd
do Varadero, zakwaterowanie w wybranym hotelu, kolacja. (Trasa ok. 380 km).

Dzień 9-14 Wypoczynek w wybranym hotelu.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie

z pokoju. Transfer na lotnisko w Hawanie. Wylot do Polski (via jeden z portów europejskich).
Dzień 16 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele lokalnej kategorii ***
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Wyżywienie:
śniadania i obiadokolacje (najczęściej w formie
bufetu). Pokoje: skromne, 2 - osobowe z łazienką.
Część pobytowa. Hotele VARADERO(7 rozpoczętych dób hotelowych) do wyboru. Opisy
hoteli dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby.
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która jest wliczona w cenę imprezy - do odbioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (przesiadka w jednym z portów
europejskich) na Kubę, opłaty lotniskowe, Kartę
Turysty, program turystyczny jw. w ty-m przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem,
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób
hotelowych), wyżywienie jak w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w wersji standard: NNW, KL
i bagaż) oraz opiekę miejscowego przewodnika
i polskiego pilota na Kubie, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu oraz napiwków w części objazdowej
(ok. 140 EUR/os., płatne u pilota), wycieczek
lokalnych i innych wydatków osobistych.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
5599
Maj od
5449
Czerwiec od
5449
Lipiec od
5699
Sierpień od
5520
Wrzesień od
5449
Październik od
5449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od

cena katalogowa
10020
9770
9770
10199
9899
9770
9770
5699
5399
370

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Gran Caribe Sun Beach
***

od 820 zł

Memories Varadero Beach
Resort ****+

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KBT
CENA OD

5449 zł
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Meksyk i Kuba – Tequila i cygara

•

• •

16

dni

•

W programie: kontrasty Kuby i Meksyku
ogrom i zabytki Miasta Meksyk
Aztekowie w Teotihuacan
kolonialna Puebla „miastem aniołów”
srebrne Taxco
niepowtarzalny urok Starej Hawany
Pinar del Rio i mogoty
kolonialne Cienfuegos i canchanchara w Trynidadzie
wypoczynek w Acapulco
przelot lokalny w cenie

••

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot do Hawany (przelot rejsowy, z przesiadką w jednym z portów europejskich). Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl. Po przylocie odprawa paszportowa i spotkanie z pilotem,
następnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
Kuby - Hawany, w programie między innymi:
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny,
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca
związane z Ernestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac św.
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą.
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fabryki słynnego rumu Legendario z możliwością
degustacji rumu i likierów. Opcjonalnie lunch (za
dopłatą ok. 15 EUR/os). Po południu zwiedzanie
nowej Hawany: Kapitol i Gran Teatro de la Habana. Następnie przejazd przez dzielnice Miramar
i Cubanacan (przed rewolucją dzielnice bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych rewia
(dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os).
Dzień 3 Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-

nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji,
cmentarz Kolumba. Przejażdżka zabytkowymi
amerykańskimi samochodami po ulicach Hawany - jedna z największych atrakcji Kuby! Po południu czas na samodzielne eksplorowanie miasta. Wieczorem kolacja i nocleg. Dla chętnych
i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) wycieczka „Śladami Hemingway’a” - wizyta w ulubionej
wiosce rybackiej Cojimar, skąd pisarz najczęściej
udawał się na połowy, odwiedziny w posiadłości
„Finca Vigia” oraz ulubionej knajpce „Floridita”,
gdzie będzie okazja spróbowania słynnego daiquiri. Wieczorem dla chętnych i za dodatkową
opłatą (ok. 35 EUR/os.) proponujemy wycieczkę
„Hawana Nocą” podczas której między innymi
obejrzymy inscenizację „Cañonazo” (wystrzału
armatniego) na terenie największej fortecy na
Karaibach.
Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd z Hawany.
Przejazd przez prowincję Pinar del Rio, region
plantatorów tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowego z gigantycznymi wapiennymi
ostańcami Mogotes. W programie wizyta
w Ogrodzie Botanicznym Soroa, zwiedzanie
Indiańskiej Groty (odkrytej w 1951 r.) oraz „MuUSA
Bahama

Mexico
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Teotihuacan
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Trynidad

KUBA
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Belize
Acapulco
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ral Prehistoryczny”. Wizyta w fabryce cygar
lub na prawdziwej plantacji tytoniu. Lunch za
dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os.). Powrót
do hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wieczorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok.
35 EUR/os.) proponujemy wizytę w jednym
z klubów muzycznych, gdzie można posłuchać
utworów legendarnej grupy Buena Vista Social
Club w wykonaniu lokalnych muzyków. (Trasa
ok. 350 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd do Guama.
Zwiedzanie farmy krokodyli. Opcjonalnie lunch
(dodatkowo płatny ok. 15 EUR/os). Następnie
przejazd do Cienfuegos - miasta często nazywanego kubańską „Perłą Południa”, które
dzięki swojej świetnie zachowanej kolonialnej
architekturze stanowi jedną z najpiękniejszych
atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose
Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz Paseo del
Prado - najdłuższy deptak na Kubie. Kolacja
i nocleg w hotelu w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu - wpisanego na listę UNESCO: brukowane uliczki miasta, Plaza Mayor, dawny klasztor franciszkanów,
pałace „baronów cukrowych” - obecnie budynki
użyteczności publicznej, Canchanchara - tawerna słynna z lokalnego trunku - mieszanki miodu,
cytryny i rumu! Lunch za dopłatą (ok. 15 EUR/
os.). Kolacja i nocleg w okolicach Trynidadu lub
Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 80 - 200 km w zależności od miejsca noclegu).
Dzień 7 Po śniadaniu wyjazd w kierunku
Santa Clara - miasta, od którego zdobycia przez
Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja,

zwiedzimy Guevara Memorial (osobiste rzeczy
Che) i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Lunch
za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os). Powrót
do Hawany, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.
(Trasa ok. 380 km).
Dzień 8 Po śniadaniu transfer na lotnisko
w Hawanie i lot do Mexico City. Po przylocie
odprawa paszportowa i spotkanie z pilotem.
W zależności od możliwości czasowych, po
południu wjazd na taras widokowy Wieży Torre
Latinoamericana. Kolacja i nocleg w Mexico City.
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą
(ok. 50 USD/os). wieczór folklorystyczny na
Placu Garibaldi - pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem oraz tańce ludowe.
Dzień 9 Po śniadaniu zwiedzanie centrum
historycznego Mexico City (lista UNESCO),
w programie: Plac Zocalo, katedra, Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze względów
politycznych pałac nie zawsze jest udostępniony zwiedzającym), Muzeum Templo Mayor.
Następnie przejazd do dzielnicy Xochimilco
i zwiedzanie Casa Hacienda La Noria muzeum
Dolores Olmedo. Po południu dla chętnych (za
dodatkową opłatą ok. 25 USD/os.) w dzielnicy
Xochimilco, słynącej z największego w stolicy targu kwiatowego oraz kanałów wodnych,
przejażdżka ozdobnymi łodziami po kanałach
przy dźwiękach muzyki mariachi. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 10 Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy,
patronki obu Ameryk i Meksyku. Następnie
przejazd do oddalonego o ok. 50 km ważnego
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego
Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, należących do największych piramid na świecie oraz Świątyni Pierza-
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stego Węża. Na koniec wizyta w tradycyjnym
warsztacie obróbki obsydianu. Przejazd do
Puebli i wieczorny spacer po kolonialnej Puebli - zwanej „miastem aniołów”. Zwiedzanie
historycznego centrum, między innymi: Plaza
de Armas, stare miasto z kolonialnymi domami,
kościół Santo Domingo, Kaplica Różańcowa,
dzielnica artystyczna. Kolacja i nocleg w Puebli.
(Trasa ok. 150 km).
Dzień 11 Po śniadaniu przejazd do Cholula
w stanie Puebla. Zwiedzanie kościoła z czasów
konkwisty, zbudowanego na jednej z największych piramid świata. Przy dobrej widoczności
możliwość oglądania słynnej „pary wulkanów”
- Popocatapetl i Ixtacichuatl. Następnie przejazd do Parku Narodowego Jaskiń Cacahuamilpa - jednym z największych na świecie systemu
jaskiń, wizyta w imponujących „salonach skalnych”.Wieczorem przyjazd do Taxco. Kolacja
i nocleg w Taxco. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 12 Po śniadaniu zwiedzanie Taxco „srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licznych galerii srebra), ponadto w programie zwiedzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego
kościoła Santa Prisca. Po południu przyjazd do
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na
odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 300 km).
Dzień 13 Po śniadaniu całodniowy wypoczynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na
kąpiele słoneczne i morskie. Dla chętnych, za
dodatkową opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce i podziwianie niepowtarzalnych
zachodów słońca nad Pacyfikiem lub wieczorem

niesamowity pokaz skoków do wody ze Skały
Śmierci - La Quebrada (ok. 25 USD/os.). Nocleg
w Acapulco.
Dzień 14 Po śniadaniu całodniowy wypoczynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na
kąpiele słoneczne i morskie. Nocleg w Acapulco.
Dzień 15 Po śniadaniu wyjazd
z Acapulco do Mexico City. Po
drodze wizyta w „mieście
wiecznej wiosny” - Cuernavaca, stolicy stanu
Morelos. W programie
zwiedzanie katedry oraz
lokalnego Zocalo, czyli
głównego placu oraz w ramach możliwości czasowych
wizyta w muzeum Casa Brady.
Transfer na lotnisko w Mexico City,
wylot do Polski (przesiadka w jednym z europejskich portów).
Dzień 16 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu
zwiedzanie innej atrakcji lub, o ile będzie to
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwiedzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk położone jest na wysokości ponad 2000 m n.p.m.,
należy więc zabrać ze sobą ciepłą odzież.

Wszystkie z łazienkami, często z telefonem i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: w hotelu bar,
restauracja. Pokoje: skromne 1 i 2 - osobowe
z łazienką. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, w Acapulco All Inclusive. Kategoria
lokalna: ***.

HOTELE

WAŻNE INFORMACJE

Hotele *** położone poza zwiedzanymi miastami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka.

Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy
wymagany jest 6-miesięczny okres ważności
paszportu, licząc od planowanej daty wylotu
z Meksyku i z Kuby.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z
przesiadką w jednym z portów europejskich) oraz
przelot wewnętrzny na
trasie Hawana - Mexico
City, opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych
dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem
lub minibusem, wyżywienie zgodnie z programem, obsługę w systemie Tour
Guide System, opiekę polskiego pilota, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard:
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu
uczestnictwa w programie (ok. 160 USD/os.
w Meksyku i ok. 130 EUR/os. na Kubie - opłaty
płatne u pilota na miejscu: bilety wstępów, napiwki, przewodnicy lokalni, system TGS), opłaty
migracyjnej przy wylocie z Kuby do Meksyku
(ok. 25 USD/os.), wycieczek opcjonalnych i innych wydatków osobistych.

Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która jest wliczona w cenę imprezy - do odbioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów,
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów
alkoholowych.
Limit bagażu. Na przelotach wewnętrznych
limit bagażu głównego to 20 kg na osobę, limit
bagażu podręcznego to 1 bagaż o wymiarach
40 cm X 40 cm X 25 cm na osobę (nie ma liminu
wagowego lecz tylko wymiarowy). W przypadku przewozu bagażu podręcznego przekraczającego te wymiary linia lotnicza naliczy dopłatę
za nadbagaż (ok. 30 USD).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy i ceny dostępne
w systemie rezerwacyjnym R.pl
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: MKU
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Wielka, meksykańska wyprawa

•

••

16

dni

•

W programie: Mexico City - miasto moloch!
Acapulco i skała śmierci
kolonialna Puebla
majestatyczna przyroda kanionu Sumidero
Palenque i Świątynia Słońca
Chichen Itza i piramida Kukulkan
all inclusive w Acapulco i Cancun! przelot lokalny w cenie

•

•

•

–› Wyloty z: Katowice
–› Lot bezpośredni
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym
(rejs bezpośredni) do Cancun. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na r.pl/rozklady. Przylot
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W przypadku
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym
dniu może nie być kolacji.
Dzień 2 Po śniadaniu wykwaterowa-

nie z hotelu i przejazd do Chichen Itza (lista
UNESCO), gdzie zobaczymy między innymi:
schodkową piramidę Kukulkan, ścianę trupich
czaszek, Świątynię Tysiąca Kolumn i Świątynia
Wojowników, boisko do gry w pelotę oraz obserwatorium astronomiczne. Opcjonalnie (za
dodatkową opłatą ok. 25 USD/os.) możliwość
zobaczenia jednej z wielu na Jukatanie „studni”
krasowych - cenote. Chętnych zapraszamy do
kąpieli w kryształowo czystej wodzie cenote Ik
Kil (prosimy mieć przygotowane ręczniki i stroje
kąpielowe). Osoby nie uczestniczące w zwiedza-
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niu i kąpieli w cenote mają czas wolny w Chichen
Itza. Następnie transfer do Meridy. Kolacja i nocleg w Meridzie. (Trasa ok. 360 km).
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd do Celestun,
gdzie znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody w Meksyku, będący ostoją
kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów.
Następnie przejazd do Uxmal, gdzie zobaczymy
centrum religijne Majów, w którym znajduje się
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to
największa budowla prekolumbijska w Ameryce), Świątynia Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek
(zespół budowli przypominających klasztor).
Kolacja i nocleg w Campeche. (Trasa ok. 390 km).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu przejazd
do Palenque i zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Palenque - miasta opuszczonego
z nieznanych powodów przez Indian w X w.,
ponownie odkrytego dopiero w XVIII w.: Świątynia Inskrypcji (dostępna tylko z zewnątrz),
wspaniały Pałac Królewski z licznymi komnatami i korytarzami pokrytymi płaskorzeźbami,
świątynie Słońca i Krzyża (datowane na VII w.)
z licznymi inskrypcjami. Kolacja i nocleg w Palenque lub w Villahermosa. (Trasa ok. 400 km).

Dzień 5 Po śniadaniu przejazd do San Cristobal, stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas,
krótkie wieczorne zwiedzanie - między innymi
„hiszpańskie centrum” skupione wokół głównego placu (zocalo), katedra, barokowy kościół
Santo Domingo. Kolacja i nocleg w hotelu w San
Cristobal. (Trasa od ok. 270 km do ok. 450 km).
Dzień 6 Po śniadaniu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 20 USD/os) wyprawa do San
Juan Chamula - osady Indian (fotografowanie
jest zakazane) zamieszkałej przez potomków
Majów -Tzotzil, zachowujących do dziś tradycyjny styl życia (uprawa roli i rękodzieło) oraz
ubiór (biało-czerwone sarapes, kapelusze z liści palmowych). Wizyta na tradycyjnym targu
indiańskim. Transfer do Parku Narodowego Kanionu Sumidero, gdzie popłyniemy rzeką Grijalva. Wspaniała przyroda, piękne widoki, skały
wznoszące się czasem nawet na wysokość 1000
m, różne gatunki ptaków - wszystko to powoduje, że kanion pozostaje na długo w pamięci.
Przejazd w kierunku Tehuantepec. Zakwaterowanie w hotelu w Tehuantepec lub w pobliskim
Juchitan. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu udamy

Ameryka Środkowa i Karaiby

Meksyk

się jedną z najpiękniejszych tras widokowych,
prowadzącą przez Góry Sierra Madre do miasta Oaxaca. Po drodze zwiedzanie Mitli
- centrum religijnego i nekropolii
Misteków i Zapoteków. Następnie wizyta w tradycyjnej niewielkiej fabryce
meksykańskiego alkoholu
z robakiem - mezcalu. Późnym popołudniem spacer
po kolonialnej starówce
Oaxaca. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i nocleg.
(Trasa ok. 400 km).
Dzień 8 Po śniadaniu zwiedzanie
jednej z najstarszych stref archeologicznych
Meksyku - Monte Alban (lista UNESCO). Monte
Alban to starożytna stolica Zapoteków, położona
na szczycie wzgórza. Zobaczymy tzw. platformę
północną i południową, boisko do gry w piłkę,
obserwatorium i ścianę tancerzy. Następnie
przejazd do kolonialnej Puebli - zwanej „miastem
aniołów” (lista UNESCO). Zwiedzanie historycznego centrum, między innymi: zocalo, stare
miasto z kolonialnymi domami, kościół Santo
Domingo, Kaplica Różańcowa. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 9 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do Cholula. Zwiedzanie
kościoła z czasów konkwisty, zbudowanego na
jednej z największych piramid świata. Przy dobrej widoczności możliwość oglądania słynnej
„pary wulkanów” - Popocatapetl i Iztaccihuatl.
Wieczorem przyjazd do Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco serwis ALL INCLUSIVE!
(Trasa ok. 450 km). Dla chętnych wieczorem
niesamowity pokaz skoków do wody ze Skały
Śmierci - La Quebrada (ok. 25 USD/os).
Dzień 10 Po śniadaniu całodniowy wypoczynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na
kąpiele słoneczne i morskie. Dla chętnych, za
dodatkową opłatą (ok. 40 USD/os) rejs statkiem
po zatoce i podziwianie niepowtarzalnych zachodów słońca nad Pacyfikiem. Kolacja i nocleg
w Acapulco.
Dzień 11 Po śniadaniu wykwaterowanie
i wyjazd do Mexico City. Po drodze wizyta w Taxco - „srebrnym mieście”. Do dziś istnieją tu
czynne kopalnie srebra, a jednocześnie miasto
słynie z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich (możliwość dokonania zakupów w jednej
z licznych galerii srebra), ponadto w programie
zwiedzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego kościoła Santa Prisca. Wieczorem kolacja,
dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 50 USD/
os.) wieczór folklorystyczny na Placu Garibaldi pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem
oraz tańce ludowe. (Trasa ok. 420 km).
Dzień 12 Po śniadaniu zwiedzanie centrum
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa Azteków. W programie: plac Zocalo, ruiny Wielkiej
Świątyni Azteków Templo Mayor (z zewnątrz),
katedra, Pałac Narodowy z freskami Diego Rivery (ze względów politycznych pałac nie zawsze
jest udostępniony zwiedzającym), przejazd
główną aleją miasta Paseo de la Reforma do
Parku Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropologicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów
kultur prekolumbijskich, znalezionych na terenach badań archeologicznych w całym Meksyku). Po południu dla chętnych (za dodatkową
opłatą ok. 25 USD/os) przejazd do dzielnicy
Xochimilco, słynącej z największego w stolicy

targu kwiatowego oraz kanałów wodnych, przejażdżka ozdobnymi łodziami po kanałach przy
dźwiękach muzyki mariachi. Po drodze
do Xochimilco przejazd obok stadionu Azteków, głównej areny
Igrzysk Olimpijskich w 1968 r.
i Mistrzostw Świata w piłce
nożnej w 1970 r. Kolacja
i nocleg w hotelu.
Dzień 13 Dla chętnych
i za dodatkową opłatą (ok.
185 USD/os.) poranny lot balonem nad Teotihuacan. Jest to
niepowtarzalna szansa zobaczenia
wschodu słońca nad monumentalnym
miastem Bogów z perspektywy nieba. W trakcie wycieczki zobaczymy jak Piramida Słońca,
Piramida Księżyca, Świątynia Quetzalcoatla oraz
Aleja Umarłych tworzą spójną geometryczną
całość zainspirowaną układem gwiazd w Pasie
Oriona. (Cena wycieczki zawiera wczesny transfer z hotelu w mieście Meksyk do Teotihuacan,
przelot balonem nad Teotihuacan, śniadanie.
Osobom, które chcą skorzystać z tej opcji wycieczki fakultatywnej rekomendujemy wykupienie ubezpieczenia w wariancie Sport w Polsce
- nie można wykupić tego wariantu ubezpieczenia na 1 dzień i dlatego musi być wykupione
na czas trwania całej wycieczki). Po śniadaniu
przejazd obok Placu Trzech Kultur, miejscu
ostatniego starcia konkwistadorów i Azteków,
a także związanego z krwawo stłumionym protestem studentów w 1968 r. Kolejnym punktem
programu będzie zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, patronki obu Ameryk
i Meksyku. Następnie przejazd do oddalonego
o ok. 50 km ważnego indiańskiego ośrodka
religijnego i politycznego Teotihuacan (lista
UNESCO) - zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, należących do największych piramid na
świecie oraz Świątyni Pierzastego Węża. Na
koniec wizyta w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydianu. Transfer na lotnisko w Mexico
City - późnym popołudniem lub późnym wieczorem wylot do Cancun. Transfer do hotelu 4*
z All Inclusive w Cancun lub na Riviera Maya.
Uwaga! W zależności od godzin przelotów i dostępności miejsc w samolotach przelot ten może
się odbyć dnia 14 wcześnie rano - wtedy Klienci
będą mieć dodatkowy nocleg w Mexico City.
Grupa podczas przelotu wewnętrznego może
zostać podzielona na loty o różnych godzinach.
Dzień 14 Wypoczynek w Cancun lub na Riviera Maya. Dla chętnych i za dodatkową opłatą
ok. 95 USD/os. dwu i półgodzinna wyprawa
motorówkami przez lasy namorzynowe na rafę
koralową w pobliżu Cancun - możliwość snorkelowania na drugiej pod względem wielkości
rafie koralowej świata.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Przelot
samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner
(rejs bezpośredni) do Warszawy.
Dzień 16 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu w zależności od sytuacji niezawinionych przez biuro (np.
politycznej bądź klimatycznej w odwiedzanych
krajach). Pilot nie oprowadza po zwiedzanych
obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu
zwiedzanie innej atrakcji lub, o ile będzie to
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwiedzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Prosimy pamiętać o tym, że miasta: Meksyk, Pu-

ebla, San Christobal położone są na wysokości
ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze
sobą cieplejszą odzież.

HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale
wygodne. Pokoje: z reguły klimatyzowane, z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku /Gwatemali /
Hondurasie pokoje 3 - osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie ma możliwości otrzymania
pokoju z 3 osobnymi łóżkami, ani dostawkami).
Do dyspozycji gości: restauracja i bar, a czasem
także basen lub ogród. Wyżywienie: śniadania
amerykańskie (serwowane porcje, najczęściej:
owoce, jajecznica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojemniczek
dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka kawy
lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowane
porcje: zupa, drugie danie to najczęściej drób,
rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub gotowane
warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
W hotelach w Cancun/Riviera Maya i Acapulco
serwis all inclusive (poza pierwszą rozpoczętą
dobą hotelową zaraz po przylocie do Cancun).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym PLL LOT typu Dreamliner (rejs
bezpośredni) do Cancun, opłaty lotniskowe oraz
przelot wewnętrzny na trasie Mexico City - Cancun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), transfery klimatyzowanym autokarem lub minibusem,
wyżywienie zgodnie z programem, opiekę polskiego pilota w Meksyku, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie,
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
To podróż dla osób chcących w pełni
poznać różnorodny, fascynujący
i tropikalny Meksyk południowy- od
piramid prekolumbijskich poprzez
barok meksykański, aż do współczesności. Tutaj spotkacie Majów jukatanskich, Tzotzili, Chol, Lacandonów,
Zapotekòw i Mexica. Spróbujecie
kaktusa i koników polnych, wypijecie mezcal z robalem i zatańczycie
salsę nad Pacyfikiem.
Katarzyna Rotter
Pilot wycieczek Rainbow

Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, pokojówek, system Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne itp)
w kwocie 310 USD/os – pakiet płatny u pilota na
miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w programie
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach
w stanie Quintana Roo (ok. 2 USD za pokój za
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych
wymienionych w programie imprezy, wycieczek
lokalnych podczas pobytu w Cancun/Riviera
Maya oraz wydatków osobistych. Na lotnisku
w Cancun może być pobierana przed wylotem
z Meksyku opłata VISITAX (ok. 10 USD/os).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów,
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów
alkoholowych.

Pełna oferta wycieczek do Meksyku
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
7899
14199
Czerwiec od
8499
15199
Lipiec od
8599
15370
Sierpień od
8270
14820
Wrzesień od
8020
14399
Październik od
7949
14299
Dopłata za pok. 1 os. od
1500
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: MEX
CENA OD

7899 zł
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Hasta la vista Mexico!

9

dni

•

lub

16

dni

•

W programie: majańskie centra religijne Jukatanu - Chichen Itza, Uxmal i Palenque
piękna zabudowa Campeche i Meridy
tajemnice Olmeków
wizyta u szamana
Puebla „miastem aniołów”
kontrasty ogromnego Mexico City
przelot lokalny w cenie
w La Venta
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Cancun lub Riviera Maya

•

•

•

•
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–› Wyloty z: Katowice

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym
(rejs bezpośredni) do Cancun. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W przypadku
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym
dniu może nie być kolacji. Uwaga! W niektórych
terminach możliwe odwrócenie programu, co
oznacza, że Klienci po przylocie do Cancun pozostaną na lotnisku, po to by wieczornym lub
późno wieczornym rejsem polecieć do Mexico
City - wtedy zwiedzanie zacznie się od stolicy,
a zakończy w Cancun.
Dzień 2 Po śniadaniu przejazd do Chichen
Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między
innymi: schodkową piramidę Kukulkan, ścianę
trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wojowników,
boisko do gry w pelotę oraz obserwatorium
astronomiczne. Dla chętnych (za dodatkową
opłatą ok. 20 USD/os.) możliwość zobaczenia
jednej z wielu na Jukatanie „studni” kraso-

wych - cenota. Chętnych zapraszamy do kąpieli
w kryształowo czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Osoby nie uczestniczące w zwiedzaniu
cenote mają czas wolny w Chichen
Itza. Następnie przejazd do stolicy Jukatanu, Meridy i spacer
po historycznym centrum
miasta, a wieczorem
przejażdżka dorożkami
po kolonialnych uliczkach
Meridy. Kolacja i nocleg
w Uxmal lub w Meridzie.
(Trasa ok. 400 km).
Dzień 3 Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - centrum religijnego
Majów, gdzie zobaczymy między innymi tzw.
Pałac Gubernatora (jest to największa budowla
prekolumbijska w Ameryce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek (zespół budowli
przypominających klasztor). Następnie transfer
do Campeche, gdzie proponujemy krótki spacer
po tym uroczym miasteczku (zobaczymy fortyfikacje obronne chroniące port przed piratami
i katedrę La Concepcion). Po południu wyjazd
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do Palenque. Kolacja i nocleg w Palenque. (Trasa ok. 550 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie stanowiska archeologicznego Palenque: miasta
opuszczonego z nieznanych powodów przez Indian w X w., ponownie odkrytego dopiero
XVIII w. Szczególnie polecamy obejrzenie Świątyni
Inskrypcji, gdzie znajdują
się dobrze zachowane
płaskorzeźby dawnych
notabli oraz grobowiec
króla Majów Pakala (panującego ponad 68 lat), wspaniały
Pałac Królewski z licznymi komnatami i korytarzami pokrytymi płaskorzeźbami,
świątynie Słońca i Krzyża (datowane na VII
w.) z licznymi inskrypcjami oraz boisko do
gry w pelotę (gra przypominała trochę piłkę
nożną - uważa się, że miała znaczenie religijne). Wyjazd do stolicy stanu Tabasco, miasta
Villahermosa. Kolacja i nocleg w magicznym
miasteczku Catemaco, w pobliżu którego kręcono zdjęcia do słynnego filmu Mela Gibsona
„Apocalypto”. (Trasa ok. 470 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu rejs łódkami po lagunie w pobliżu Catemaco, gdzie
znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów
przyrody w Meksyku, będący ostoją licznych kolonii ptaków (czapli, pelikanów, kormoranów)
oraz małp i krokodyli. Następnie spotkanie
z szamanem indiańskim. Przejazd do Puebli
- starego miasta o kolonialnym charakterze.
Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i zwiedzanie historycznego centrum
Puebla, zwanego „miastem aniołów” (lista

UNESCO), między innymi: zocalo, stare miasto
z kolonialnymi domami, kościół Santo Domingo, Kaplica Różańcowa. Przejazd do ważnego
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie
m.in. Piramid Słońca i Księżyca, należących do
największych piramid na świecie. Następnie
przejazd do miasta Meksyk i wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, patronki obu
Ameryk i Meksyku. Kolacja i nocleg w hotelu
w mieście Meksyk. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie centrum
historycznego Mexico City (lista UNESCO) stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa
Azteków. W programie: Plac Zocalo, ruiny
Wielkiej Świątyni Azteków (z zewnątrz), katedra, Pałac Narodowy z freskami Diego Rivery
(ze względów politycznych pałac nie zawsze jest
udostępniony zwiedzającym), przejazd główną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku
Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropologicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskich, znalezionych na terenach
badań archeologicznych w całym Meksyku).
Transfer na lotnisko w Mexico City - późnym
popołudniem lub późnym wieczorem wylot do
Cancun. Uwaga! W zależności od godzin przelotów i dostępności miejsc w samolotach przelot
ten może się odbyć dnia 8 wcześnie rano - wtedy Klienci będą mieć dodatkowy nocleg w Mexico City, a dnia 8 po przylocie z Mexico City do
Cancun będą oczekiwać na samolot powrotny
do Polski na lotnisku w Cancun (konieczność
zmiany terminala). Grupa podczas przelotu
wewnętrznego może zostać podzielona na loty
o różnych godzinach.
Dzień 8 Po śniadaniu transfer na lotnisko
w Cancun i powrót do Polski samolotem czarte-
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Meksyku nie trzeba przedstawiać,
tutaj trzeba po prostu przyjechać! Zaproszę Państwa między
innymi na ekscytującą wyprawę
do miejscowości Catemaco, serca
meksykańskiej magii, gdzie szaman
i bruja to nie postacie z bajki.
Oskar Gwiazda
Pilot wycieczek Rainbow

rowym LOT-u typu Dreamliner (rejs bezpośredni).
Dla Klientów pozostających na wypoczynek
w Cancun lub Riviera Maya transfer do wybranego hotelu (możliwy transfer via lotnisko).
Dzień 9 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu
zwiedzanie innej atrakcji lub, o ile będzie to
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwiedzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo
wcześnie rano (ok. 5-tej) - możliwe pakiety
śniadaniowe.
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk, Puebla, położone jest na wysokości ponad 2000 m
n.p.m., należy więc zabrać ze sobą ciepłą odzież.
Prosimy zabrać porządne obuwie (część zwiedzania oparta jest na trekkingu po selwie), ubranie chroniące przed deszczem (należy również
zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) oraz
repelent na komary.

HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale
wygodne. Pokoje: z reguły klimatyzowane,
z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar,
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie:
śniadania amerykańskie (serwowane porcje,
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojemniczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej

drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub
gotowane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu
w Cancun lub Riviera Maya. Opisy hoteli
w dalszej części katalogu. Więcej propozycji
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni)
do Cancun, opłaty lotniskowe, przelot wewnętrzny w Meksyku, zakwaterowanie w hotelach zgodnie z programem (7 rozpoczętych dób
hotelowych w części objazdowej, przy wyborze
dodatkowego tygodnia 7 rozpoczętych dób
hotelowych w wybranym hotelu), transfery
klimatyzowanym autokarem lub minibusem,
wyżywienie zgodnie z programem, opiekę polskiego pilota na miejscu, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie,
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie
TU Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, pokojówek,
system Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne itp) w kwocie 300 USD/os. - pakiet płatny
u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera również
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych
w programie oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach w stanie Quintana Roo (ok.
1,5 USD za pokój za noc) - płatne na miejscu
w recepcji hoteli. Cena nie obejmuje również
wycieczek lokalnych podczas pobytu w Cancun/
Riviera Maya oraz wydatków osobistych.

Uwaga! Wszystkie rezerwacje wstępne muszą
posiadać dane Klientów - jest to konieczne do
założenia rezerwacji w hotelu pobytowym. Brak
danych może skutkować odrzuceniem rezerwacji przez hotel.

rozrywki pokładowej z osobnym monitorem
przed każdym fotelem. W przypadku niemożliwości wykonania rejsu samolotem Dreamliner,
PLL LOT zapewni inny samolot o podobnym
standardzie (rejs non stop).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów,
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów
alkoholowych.
Limit bagażu. Na większości przelotów wewnętrznych dopuszczalne wymiary bagażu
podręcznego to 40cm x 40cm x 25cm, waga
do 10 kg (w przypadku przewozu bagażu podręcznego przekraczającego te wymiary, dopłata
to ok. 40 USD). Maksymalna waga bagażu rejestrowanego to 25 kg.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 posiłki (np. ciepłe danie i kanapka z szynką lub
serem). W ramach bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają również nielimitowaną wodę
mineralną. Pozostałe napoje typu soft, alkohole
oraz wszystkie inne pozycje z menu sky baru
dostępnego na pokładzie samolotu pozostają
płatne dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS
Premium i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybrane napoje
alkoholowe (w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwiększony limit bagażowy.
We wszystkich klasach indywidualny system

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
6320
11570
Czerwiec od
6849
12449
Lipiec od
6999
12699
Sierpień od
6699
12199
Wrzesień od
6449
11799
Październik od
6399
11699
Dopłata za pok. 1 os. od
620

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Grand Bahia Principe
Riviera Maya *****

od 1999 zł

Barcelo Maya Grand Resort
*****

od 2199 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: MJX
CENA OD

6320 zł
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Meksyk

Hotele w Cancun do imprezy MJX

Cancun

Bluebay Grand Esmeralda – Playa del Carmen
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo dobrze położony, komfortowy hotel dla niewymagających. Przyjazna obsługa i rozległa strefa basenowa to zdecydowanie atuty tego
miejsca. Pięć gwiazdek w atrakcyjnej cenie!
uzupełnianym minibarem (piwo, woda, napoje bezalkoholowe),
zestawem do przygotowywania kawy i herbaty, żelazkiem oraz
deską do prasowania, balkonem lub tarasem (meble balkonowe).
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis (na potwierdzenie).
Pokoje deluxe z widokiem na ogród - (pow. ok. 35 m2) - dla max. 4
osób (przy czym w pokoju mogą znajdować się max. 3 łóżka), pokoje te znajdują się zazwyczaj w budynkach położonych dalej od
morza. Po całym kompleksie można przemieszczać się meleksami.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu. 6 restauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja oraz odpowiedni strój: mężczyźni - długie spodnie). Nieograniczona ilość
lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych (dostępne 24
godz.), przekąski między posiłkami.
Uwaga! W przypadku małego obłożenia hotelu niektóre restauracje mogą zostać wyłączone z użytku. W sezonie lato 2021 możliwa
konieczność pobrania aplikacji obsługującej kody QR, pozawalające na przeglądanie menu w hotelowych barach i restaruracjach.

Program sportowy i animacyjny

Położenie
Hotel położony na rozległym terenie (180 ha), w samym sercu Riviera Maya, niedaleko (ok. 12 km) słynnego kurortu Playa del Carmen
(liczne restauracje, bary i sklepy). Do lotniska w Cancun ok. 50 km.

Plaża
Przy hotelu piaszczysta plaża. Hotel zapewnia bezpłatnie ręczniki
plażowe, leżaki oraz parasole na plaży.

Do dyspozycji gości
Duży kompleks hotelowy składający się z 8 budynków. Recepcja,
lobby, concierge, 7 restauracji, 7 barów, tarasy słoneczne w otocze-

niu zieleni z leżakami i parasolami, 3 baseny (łączna pow. 2750 m2),
w tym 1 z wydzieloną strefą dla dzieci, w basenach słodka woda,
miniklub, opiekunka dla dzieci (płatna), pralnia (płatna), wymiana
walut, wypożyczalnia samochodów. W przypadku małego obłożenia hotelu niektóre restauracje mogą zostać wyłączone z użytku.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 979 pokojach różnego typu rozlokowanych w kilku budynkach. Wszystkie luksusowe, elegancko
urządzone i klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka, kosmetyki kąpielowe), LCD TV-sat, sejfem (bezpłatny), codziennie

Codzienny program animacyjny dla dorosłych i dzieci w ciągu
dnia oraz wieczorem. Bezpłatne: aqua aerobik, tenis ziemny i stołowy, siatkówka plażowa, aerobik, niemotorowe sporty wodne:
windsurfing, snorkeling, kajaki, szachy ogrodowe, siłownia. Płatne: bilard, narty wodne, żeglarstwo, nurkowanie z akwalungiem,
SPA oferujące szeroki zakres usług (masaże, zabiegi na twarz
i ciało). Uwaga! W przypadku małego obłożenia hotelu niektóre
atrakcje mogą nie być dostępne.

Internet
Na terenie całego hotelu Wi-Fi - bezpłatny na 1 urządzeniu, za
drugie urządzenie - opłata (ok. 3 USD/dzień).
www.bluebayresorts.com

Grand Bahia Principe Riviera Maya – Riviera Maya
Kategoria lokalna:

*****

Bestseller Rainbow! Liczne baseny, bogata infrastruktura, entuzjastycznie nastawiona obsługa, bogaty program animacyjny powodują,
że nie sposób się tu nudzić, a bogate menu z pewnością trafi w gusta wymagających Klientów. Jako bonus - ku uciesze najmłodszych Gości
- park wodny i delfinarium.
(płatna), wymiana walut, wypożyczalnia samochodów.

Pokoje
W 2 hotelach kompleksu łącznie znajduje się 1938 komfortowych
i eleganckich pokoi. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka, kosmetyki kąpielowe), LCD TV-sat, telefonem, sejfem,
codziennie uzupełnianym minibarem (woda, piwo, napoje bezalkoholowe), ekspresem do kawy, żelazkiem oraz deską do prasowania, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla
dziecka do 2 lat bezpłatnie (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Promo Junior Suite Superior Coba - (pow. ok. 34 m2) - - z optycznie wydzieloną częścią wypoczynkową z sofą, dla max. 4 osób
(przy czym w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka typu queen
size i sofa), dodatkowo prysznic z hydromasażem.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl

Wyżywienie

Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy, otoczony bujnym ogrodem, zajmującym obszar ponad 100 ha. Do lotniska w Cancun ok. 100 km,
do miasta Tulum ok 25 km.

Plaża
Położony przy piaszczystej, częściowo otoczonej rafą koralową
plaży. Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i parasole na plaży.

Do dyspozycji gości
Kompleks Grand Bahia Principe Riviera Maya proponuje zakwaterowanie w 2 hotelach: Grand Bahia Principe Tulum (tuż przy plaży)
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oraz Grand Bahia Principe Coba (w głębi kompleksu). Goście hotelu Tulum mogą korzystać z całej infrastruktury obydwu hoteli
za wyjątkiem restauracji głównej. Goście hotelu Coba mogą korzystać wyłącznie z restauracji a’la carte hotelu Tulum - brak możliwości korzystania z pozostałych udogodnień. Recepcja, lobby,
12 restauracji, 11 barów (8 w części Tulum, 3 w części Coba), tarasy
słoneczne z leżakami i parasolami, 7 basenów (4 w części Tulum
i 3 w części Coba, w tym baseny dla dzieci), w basenach wydzielone strefy jacuzzi, basen ze zjeżdżalnią dla najmłodszych, w części
Coba znajduje się park wodny dla dzieci Bahia Scout Water Park
(w basenach słodka woda), dyskoteka, opiekunka (płatna), pralnia

All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady (13:00-15:30), obiadokolacje (18:00-22:30) w formie bufetu. 3 x w ciągu tygodnia
możliwość skorzystania z restauracji a’la carte (wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe (do 02:00), przekąski i napoje
bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych miejscach (24 godz).

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem, dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: koszykówka, siatkówka, aerobik, bilard, tenis
stołowy, tenis ziemny, siłownia, kajaki, paddle board, lekcje nurkowania w basenie. Płatne: SPA, motorowe sporty wodne na plaży.

Internet
W ciągu całego pobytu Klienci mogą wykorzystać darmowe 24h
dostępu do Wi-Fi. Stanowiska internetowe płatne (ok. 15 USD/
godz), w pokojach Wi-Fi płatne (ok.10 USD/godz).
www.bahia-principe.com

Meksyk

Hotele w Cancun do imprezy MJX

Cancun

Luxury Bahia Principe Akumal – Riviera Maya
Kategoria lokalna:

*****

Hotel o bardzo wysokim standardzie, gdzie każdy poczuje się wyjątkowo. Mnogość restauracji i barów serwujących dania oraz drinki
z całego świata zagwarantują prawdziwą ucztę dla podniebienia. Całość dopełnia zawsze gotowy do pomocy personel hotelowy.
Niewątpliwą zaletą są wydzielone strefy tylko dla osób dorosłych.
pralnia, apteka, kasyno. Hotel zapewnia ręczniki basenowe.

Pokoje
Hotel oferuje łącznie 758 komfortowych i eleganckich pokoi.
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka, kosmetyki kąpielowe), LCD TV-sat, telefonem, sejfem, codziennie uzupełnianym minibarem (napoje dla dzieci, napoje alkoholowe), ekspresem do kawy,
żelazkiem oraz deską do prasowania, balkonem/tarasem (meble
balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis (na życzenie).
Junior Suite Superior – (pow. ok. 38 m2) – dla max. 3 osób dorosłych z dzieckiem lub 2 dorosłych i 2 dzieci (1 łóżko typu king size
wraz z rozkładaną kanapą lub 2 łóżka typu queen size).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00 – 10:30), obiady (13:00 – 15:00),
obiadokolacje (17:30 – 22:00 / 22:30) w formie bardzo bogatego
bufetu. Ponadto nielimitowana możliwość skorzystania z restauracja a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe (do 02:00), przekąski i napoje bezalkoholowe
serwowane w wyznaczonych miejscach (24 godz.).

Program sportowy i animacyjny
Położenie
Obiekt znajduje się w obrębie luksusowego kompleksu hotelowego,
zajmującym obszar ponad 100 ha. Całość usytuowana jest pośród
bujnego ogrodu. Do naturalnego parku wodnego Xel-Ha ok. 5 km,
do Playa del Carmen ok. 40 km. Do lotniska w Cancun ok. 100 km.

Plaża
Położony przy piaszczystej, częściowo otoczonej rafą koralową plaży.
Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i parasole na plaży.

Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z 4 hoteli: Luxury Bahia Principe Akumal,

Luxury Bahia Principe Siaan Ka’an, Grand Bahia Principe Tulum oraz
Grand Bahia Principe Coba. Goście zakwaterowani w Luxury Bahia
Principe Akumal mogą korzystać także z udogodnień, restauracji
i barów ostatnich dwóch hoteli. Po terenie kompleksu można poruszać się kolejkami. Do dyspozycji gości w hotelu pozostaje lobby,
restauracja główna oraz 6 restauracji a’la carte, 9 barów, kompleks
basenów (dla dorosłych, dla dzieci, park wodny dla dzieci (na terenie częsci Coba), jacuzzi (4), 3 strefy do opalania z parasolami i leżakami. Płatne: SPA, sauna, fryzjer, kantor, doradca ślubny, altana
ślubna, opiekunka do dzieci, opieka medyczna, sale konferencyjne,

Program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem, dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, bilard, rzutki, siłownia, boogie board, aerobik, lekcje tańca.
Ponadto na życzenie bezpłatnie 1 godz. dziennie: kajaki, katamaran, snorkeling, tenis ziemny, lekcja nurkowania (1 lekcja/pobyt).
Płatne: motorowe sporty wodne na plaży, golf, lekcja żeglarstwa,
wędkowanie, nurkowanie, wycieczki łodzią, impreza meksykańska.

Internet
Darmowe Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.bahia-principe.com

IBEROSTAR Quetzal – Playa del Carmen
Kategoria lokalna:

*****

Kolejna w naszej ofercie, idealna na zimowe wakacje propozycja marki Iberostar. Na Gości czekają wygodne pokoje, świetne wyżywienie
oraz doskonała obsługa. Jest to jedyny 5* hotel w naszej ofercie położony blisko tętniącego życiem kurortu Riviera Maya - Playa del Carmen.
Zapraszamy!
telefonem, minibarem (uzupełniany codziennie napojami bezalkoholowymi i wodą), zestawem do przygotowania kawy/herbaty,
sejfem (bezpłatny), deską/żelazkiem do prasowania, balkonem
lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do 2 lat bezpłatnie. Room service (11:00-23:00).
Pokoje standardowe- (pow. ok. 35 m2) – widok na ogród, możliwe zakwaterowanie nawet 4 osób, przy czym w pokoju będą się
znajdować tylko 2 łóżka małżeńskie. Możliwa dopłata do pokoi
zlokalizowanych blisko basenu.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), obiady (13:00-15:00)
i obiadokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu, 2 restauracje a’la
carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja), przekąski w ciągu
dnia, nielimitowane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane w miejscach wyznaczonych przez hotel (10:0001:00). W dobrym tonie jest schludny strój podczas posiłków
i długie spodnie u Panów.

Program sportowy i animacyjny
Położenie

Do dyspozycji gości

Wioska wakacyjna położona na obrzeżach znanego kurortu Playa
del Carmen w Playacar – do słynnej Piątej Alei ok. 3 km (szeroki wybór restauracji, barów i sklepów). Do lotniska w Cancun ok. 60 km.
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości
ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Recepcja, lobby, 3 restauracje, 7 barów, tropikalny ogród, tarasy
słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden z brodzikiem dla dzieci, w basenach słodka woda), plac zabaw, mini
klub 4-12 lat, opiekunka dla dziecka (płatna), pasaż handlowy,
punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze (płatne), wymiana
walut, wypożyczalnia samochodów, parking.

Plaża

Pokoje

Przy hotelu, piaszczysta, długa. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe
na plaży bezpłatne.

W hotelu znajduje się 350 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, komfortowe, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat,

Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, korty tenisowe, koszykówka, siatkówka plażowa, ping pong, snorkeling. Centrum wellness i spa płatne
dodatkowo. Dodatkowo od połowy czerwca do połowy września
zapraszamy do Figloklubu Rainbow - polskojęzyczny animatorzy
czekają na naszych najmłodszych Gości.

Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com
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Ameryka Południowa

Brazylia

Brazylia – Głęboki oddech Świata – Amazonia

••

•

••

• •

W programie: Rio de Janeiro
Corcovado
Plaże Copacabany
dzika Amazonia
zielone płuca Ziemi
polowanie na piranie
leniwce, papugi, małpy, kajmany
Victoria Regia
smaki i zapachy dżungli

•

•

10

dni

najdłuższa rzeka Świata

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow
na 3 godziny przed wylotem. Przelot samolotem
rejsowym do Rio de Janeiro z przesiadką w jednym z portów europejskich. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Dzień 2 Przylot do Rio de Janeiro. Następnie rozpoczniemy zwiedzanie Rio de Janeiro,
określanego przez Brazylijczyków jako a cidade maravilhosa - cudowne miasto, które tętni
życiem przez całą dobę. Samba, futbol oraz
skąpane w słońcu plaże Copacabana i Ipanema
to najsłynniejsze wizytówki Rio, które najlepiej
obrazują radosny i gorący temperament jego
mieszkańców. Kolejką udamy się na szczyt góry
Corcovado, gdzie znajduje się słynny, wysoki
na 38 m posąg Chrystusa Zbawiciela. W 2007
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r. uznano go za jeden z siedmiu nowych cudów
świata. W drodze do centrum przejedziemy
obok słynnej „świątyni” futbolu - stadionu Maracanã, uważanego za
największy tego typu obiekt na
świecie. W kraju, w którym
piłka nożna jest niemalże
religią, wielu nazywa go
nawet Świątynią Bogów.
Następnie udamy się na
Sambodrom - to właśnie
tutaj co roku korowody
barwnych tancerzy samby
prezentują swoje umiejętności
w trakcie najsłynniejszego karnawału na
świecie (w okresie koncertów Sambodrom jest
zamknięty, można go zobaczyć tylko z okien

autobusu). Następnie przejazd na „czerwoną
plażę” - Praia Vermelha, skąd kolejka linowa
zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão
de Açúcar (pol: Głowa Cukru, 396
m n.p.m.). Powrót do hotelu.
(Trasa ok. 50 km). Wieczorem zachęcamy do wyjścia
do jednego z klubów z muzyką na żywo w dzielnicy
Lapa, aby zrozumieć słynną frazę: „São Paulo pracuje, Rio się bawi”
Dzień 3 Po śniadaniu jeepami przejedziemy do Santa Teresa - dzielnicy artystów, w której zatrzymał się czas. Z pewnością urzekną wszystkich
panoramiczne widoki miasta i zatoki Guanabara. Zachęcamy do spaceru po klimatycznej
dzielnicy Santa Teresa, której ulicami przejeżdża
XIX-wieczny tramwaj zwany Bondinho. Będziemy podziwiali niesamowite schody Selaron
wykonane w całości z płytek z całego świata.
Następnie przejazd do ogrodu botanicznego
(Jardim Botanico), który został założony w 1808
r na zlecenie Króla Jana VI, na terenie dawnej
fabryki prochu. Słynny z alei obsadzonej 134
palmami królewskimi. Na powierzchni 140 ha
mieści się ok. 6 tys. gatunków roślin ze strefy
subtropikalnej i tropikalnej, z czego największe
wrażenie robi aż 900 gatunków palm. Od 1992 r.
ogród ten jest rezerwatem biosfery UNESCO.
Będziemy mogli zobaczyć również największe
drzewo Amazonii sumauma i pau-brasil, któremu swoją nazwę zawdzięcza Brazylia. Podczas
wycieczki przemieszczamy się jeepami. Powrót
do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).

Dzień 4 Po śniadaniu transfer na lotnisko
i przelot do Manaus (możliwy z przesiadką),
stolicy stanu Amazonas. Manaus jest największym miastem Amazonii, również największym
portem dla statków oceanicznych, który znajduje się 1500 km od oceanu oraz wycinkiem
cywilizacji w sercu dżungli, z historią sięgającą końca XVII wieku. Swój złoty okres miasto
przeżywało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy
wzrosło zapotrzebowanie na kauczuk wywołane rozwojem motoryzacji. W środku dżungli
zaczęto budować pałace i okazałe rezydencje,
otwierać kasyna, a w domach światło elektryczne świeciło wcześniej, niż w Londynie. Kiedy
z dżungli Amazońskiej wykradziono nasiona
kauczukowca i możliwym było uprawienie tego
surowca w innych częściach świata, rozwój miasta został zahamowany. Obecnie Manaus, nazywany „Metropolią Brazylijskiej Północy”, jest
czwartym, najbardziej rozwiniętym miastem
Brazylii, strefą wolnego handlu, oraz głównym
miejscem, z którego rozpoczyna się odkrywanie
lasu deszczowego. Przejedziemy nabrzeżnymi
ulicami portowymi aż do gmachu Teatro Amazonas - opery amazońskiej; neoklasycystycznej
budowli ukończonej w 1896 roku na fali boomu
kauczukowego, która, jako miejsce reprezentacyjne, zyskała przepiękny wystrój. Transfer łódkami do lodgy. Będziemy mieli okazję płynąć
rzeką Rio Negro, która w połączeniu z rzeką Solimoes, tworzy brazylijską Amazonkę - największą rzekę świata, zaliczaną do Siedmiu Cudów
Świata w kategorii “przyroda”. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i czas wolny.(Trasa ok. 70 km).
Dzień 5 Przed śniadaniem trekking w głąb
tropikalnego lasu na spotkanie budzącej się
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dzikiej przyrody. Będą nam towarzyszyć odgłosy ptaków, owadów i małp. Po śniadaniu
wizyta u caboclos - czyli brazylijskich metysów
będących potomkami miejscowych Indian oraz
Europejczyków, którzy żyli głównie z pozyskiwania kauczuku. Poznamy proces uprawy manioku i wytwarzania z niego różnych rodzajów
mąki i pikantnej przyprawy do potraw. Powrót
do lodge, obiad. Wieczorem wyprawa łódkami
w poszukiwaniu kajmanów. W świetle reflektora
zauważyć można świecące tuż nad wodą punkty
- oczy gadów. Powrót do lodge, kolacja i nocleg.
Dzień 6 Śniadanie, czas wolny na odpoczynek nad wodą. W tym dniu zaproponujemy
udział w wycieczce opcjonalnej (dostępność
zależna od stanu wód) - safari z występującymi
jedynie w Amazonii różowymi delfinami (dodatkowo płatne ok. 185 USD/os.). Te niezwykle
inteligentne oraz przyjazne ssaki występują tu
zupełnie na wolności, chętnie przypływają do
ludzi. Będziemy mogli zobaczyć ich karmienie.
Przepływać będziemy przez tzw. spotkanie rzek
(Encontro das Aguas): Rio Negro (Czarna rzeka),
której ciemne wody spotykają się z jasnymi wodami Solimões (górnej części Amazonki). Obie
rzeki przez około 20 km płyną w jednym korycie
jednakże ich odmienne barwy nie mieszają się
ze sobą. Z pokładu łodzi będziemy podziwiać
to niecodzienne zjawisko. Odwiedzimy również
Indian amazońskich w ich wiosce, którzy pokażą
nam swoje zwyczaje. W trakcie wycieczki być
może zobaczymy rośliny wodne nazywane roślinami „Królowej Wiktorii”. Okrągłe, unoszące
się na wodzie liście o rozmiarach dochodzących
do 3 m, mają łodygi osiągające długość do 7 –
8 m, a także może zawitają do nas małpy, które
będzie można nakarmić. Po obiedzie w pływającej restauracji udamy się do hodowli największej słodkowodnej ryby łuskowatej - arapaimy,
gdzie będziemy mogli wypróbować swoich sił
podczas jej karmienia. Przy odrobinie szczęścia
zobaczymy leniwca czy anakondę. Powrót na
nocleg w lodge. (Trasa ok. 100 km)
Dzień 7 Po śniadaniu powrót do Manaus,
a następnie transfer na lotnisko i przelot do Rio
de Janeiro. Następnie przejazd przez most rozciągający się nad Zatoką Guanabara, łączący Rio
de Janeiro i miasto Niterói, liczący 13 km długości, co czyni go najdłuższym mostem w Ameryce Łacińskiej. Czekają nas tego dnia przepiękne
widoki, ale i też spotkanie z modernizmem.
Oskar Niemayer był najbardziej znanym architektem w Brazylii, tworzącym do końca swojego
długiego, 104-letniego życia. W Niteroi, bryły
jego autorstwa możemy podziwiać oglądając
Muzeum Sztuki Współczesnej czy Teatr. Wizytówką Niterói jest bez wątpienia wybudowane
w 1996 roku Muzeum Sztuki Współczesnej
(MAC), które swoim kształtem przypomina
statek UFO, jednak inspiracją dla autora były
podobno kwiaty. Główna część budynku wyrasta z wąskiej, cylindrycznej podstawy otoczonej
wodą, w której dodatkowo odbija się cała konstrukcja. Do wnętrza muzeum prowadzi wijąca
się niczym serpentyna rampa. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 8 Czas na odpoczynek i kąpiele słoneczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de Janeiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copacabanę
lub elegancką Ipanemę. Podczas wypoczynku
proponujemy wycieczki opcjonalne (wyspy tropikalne ok 100 USD/os., samba show ok. 110 USD/
os., lekcja samby połączona z wyjściem do klubu
ok 90 USD, lot helikopterem ok 200 USD/os.
za 30 min). Pełną listę wycieczek opcjonalnych
przedstawi na miejscu pilot wycieczki.

Dzień 9 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie transfer
na lotnisko i lot powrotny do Polski (dokładne
godziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
Dzień 10 Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Prosimy o zabranie odpowiedniej odzieży (kurtek ortalionowych, długich spodni i cienkiej
bluzki z długim rękawem na spacer po dżungli).
Przydatny będzie również repelent na owady
oraz latarka i dodatkowe baterie do aparatów
(zakwaterowanie w lodgach bez prądu).
Na terenie Amazonii zalecane jest ważne
szczepienie przeciwko żółtej febrze (w żółtej
książeczce Sanepidu).

HOTELE
Hotele ***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami,
dostawki na zapytanie. Kategoria lokalna: ***.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym do Rio de Janeiro (przez jeden
z europejskich portów lotniczych), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko,
program jw., przeloty wewnętrzne: Rio de Janeiro- Manaus - Rio de Janeiro, zakwaterowanie
w hotelach j.w.: 7 rozpoczętych dób hotelowych,
wyżywienie zgodnie z programem: śniadania
i obiadokolacje albo lunch albo lunch box (napoje do posiłków dodatkowo płatne), opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW,
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie),
dodatkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych napiwków i innych wydatków osobistych.
Orientacyjny koszt udziału w programie to ok.
190 USD (w tym napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Brazylii.
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu,
data wydania oraz data ważności) muszą zostać
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14
dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie
tych danych.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
9799
17120
Czerwiec od
10299
17949
Lipiec od
9749
17049
Sierpień od
10299
17949
Wrzesień od
9749
17049
Październik od
10249
17949
Cena za os. dorosłą na dost. już od 9499
Dopłata za pok. 1 os. od
1200
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: BRM
CENA OD

9749 zł
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Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru
– Podróż życia

•

• •

• •

14

dni

•• •

W programie: Rio de Janeiro Salta „Piękna” siedmiokolorowa Purmamarca i Quebrada de Humahuaca Atacama w Chile Dolina Księżycowa
i Dolina Śmierci w parku Los Flamencos czerwona Laguna Colorada w Boliwii różowe flamingi solnisko Salar de Uyuni La Paz Cusco
Machu Picchu przeloty lokalne w cenie

•

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Nowość

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem
rejsowym do Limy. Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Limy,
odprawa paszportowa, a następnie transfer
do hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny na
odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok.
25 km).
Dzień 2 Po śniadaniu (lub breakfast box)
transfer na lotnisko i przelot Cuzco, a następnie
zwiedzanie miasta, którego starówka wpisana
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Cuzco położone w południowej części Peru na
wysokości 3326 m n.p.m., zostało założone
przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca
w XII wieku, a w 1533 r zostało zdobyte przez
oddziały Francisco Pizarro. W programie Plaza
de Armas, katedra z pinakoteką gromadzącą
arcydzieła kuzkeńskiej szkoły malarskiej oraz
dawna świątynia słońca - Coricancha. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 Po śniadaniu dla chętnych wycieczka do - położonego w sąsiedztwie Świętej Dolinie Inków - Maras z solnymi tarasami oraz słynąMachu Picchu
Cuzco

PERU

BOLIWIA

La Paz

de Q
Hu ueb
m ra
ah da
ua
ca

Lima

cego z tradycji tkackich Chinchero (dodatkowo
płatna ok. 80 USD). Saliny Maras i inkasko-kolonialne Chinchero są prawdziwymi perełkami
w okolicy Cuzco. Wycieczka pozwoli poznać
tajniki pozyskiwania soli przez Inków i wyrobu
słynnych andyjskich tekstyliów - inkaskiej tradycji starannie pielęgnowanej przez mieszkańców Chinchero. Saliny w Maras to 5000 solnych
„basenów” funkcjonujących od czasów Inków,
a ich spektakularne położenie na zboczu doliny
sprawia, że są niezaprzeczalnym cudem natury
i wyjątkowo fotogeniczną atrakcją. Piękna górska sceneria, feeria kolorów i światła to raj dla
miłośników przyrody i osób lubiący docierać
w miejsca nietypowe. Po powrocie do Cusco,
wolne popołudnie na pamiątkowe zakupy
i nacieszenie się wyjątkową atmosferą dawnej
inkaskiej stolicy. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4 Po śniadaniu (lub breakfast box)
dwugodzinny przejazd na stację kolejową do
Ollantaytambo, skąd rozpoczniemy wycieczkę
do Machu Picchu (pociąg jedzie ok.1,5 godz.),
jednego z siedmiu cudów Świata (od 2007 r.
wpisane na listę UNESCO). Odkryte dla świata
w 1911 r., zagubione miasto Inków to niesamo-

Salar de Uyuni
Laguna Colorada
Pustynia Atacama
Paragwaj
P.N. Los Flamencos Purmamarca
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wite, skalne budowle, leżące na setce tarasów.
Wielkość i piękno tego miejsca dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze inkaskiej. Zobaczymy skalną Świątynię Trzech Okien, place
ceremonialne, sektor rezydencjonalny i rolniczy.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5 Po śniadaniu przelot do La Paz
i zwiedzanie jednego z najwyżej położonych
miast na świecie (3200 - 4050 m n.p.m.). Mimo
że La Paz nie jest stolicą Boliwii to mieści siedzibę prezydenta i Kongresu. Zobaczymy m.in.:
kościół św. Franciszka i katedrę i punkt widokowy. O dreszcz emocji przyprawi nas wizyta na
targu czarownic, gdzie można nabyć przeróżne
talizmany i amulety. Transfer do hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
Dzień 6 Po śniadaniu (lub breakfast box)
przelot do Uyuni i przejazd do największego
solniska na świecie, Salar de Uyuni. Turyści z całego świata przyjeżdżają do Boliwii oglądać ten
cud natury. Ta największa „solniczka” świata,
leżąca na wysokości 3653 m. n.p.m, to niespotykanie płaska (różnica wzniesień to niecałe 41
cm), ogromna pustynia solna o obszarze ok. 10
000 km² i średnicy ok. 200 km. Salar znajduje
się w sercu płaskowyżu Altiplano, otaczają go
wulkany. Na solnisku znajduje się kilka wysp,
w tym słynna wyspa 500 letnich kaktusów.
Pustynię w porze suchej pokrywają charakterystyczne hexagony, przypominające plaster
miodu, natomiast po deszczu pustynia staje się
błękitno - białym lustrem z efektem fatamorgana. To absolutnie wyjątkowe i magiczne miejsce
zaliczane jest do najpiękniejszych krajobrazów
na ziemi. Wyjątkową pamiątką z Salaru są niewątpliwie zdjęcia z perspektywą. Zwiedzanie
pustyni odbywa się jeepami. W pierwszej kolejności przejedziemy w kierunku Cmentarza

Lokomotyw. To unikatowe miejsce, w którym
rozkwit kolei przypadł na XIX - XX w. Był ściśle
związany z odkrytymi w tym czasie bogatymi
złożami minerałów oraz transportem ich z kopalni do portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz
znajduje się tu mały dworzec, terminal towarowy oraz blisko setka lokomotyw oraz wagonów porzuconych wiele lat temu. Następnie
wiedziemy na solnisko i po drodze zobaczymy
hotel prawie w całości wykonany z bloków soli,
głównego surowca w okolicy oraz pomnik Dakaru. Przejazd do Uyuni. Zakwaterowanie, kolacja
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu przejazd
w kierunku granicy z Chile. (najwyższy punkt,
w jakim się znajdziemy w tym dniu położony
jest na 4 850 m n.p.m.). Dzień ten będzie rajem
dla fotografów. Na trasie zobaczymy liczne wulkany i laguny, z których każda zachwyca innymi
kolorami, zatrzymamy się przy m.in. zielonej Lagunie Verde i przejedziemy obok białej Laguna
Blanca. Kolejną z nich jest Laguna Colorada,
jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Boliwii.
Pigmentacja wód zależy od obecności różnych
gatunków alg i skorupiaków. To słone i płytkie
jezioro swoją popularność zawdzięcza charakterystycznej, intensywnie czerwonej barwie.
Dodatkowo na jego tafli możemy zaobserwować liczne, kontrastujące, białe połacie boraksu. Ruta de las Lagunas słynie również z bardzo
licznie występujących tu flamingów, skupiających się wokół kolorowych wód. Lagunę Coloradę zamieszkują głównie różowe flamingi krótkodziobe. Przerwa na lunch. Następnie zobaczymy
Árbol de Piedra, niespotykaną formację skalną,
wyrzeźbioną przez wiatr, wyglądem przypominającą drzewo o wysokości ok. 7 m. Późnym
wieczorem dojazd do San Pedro de Atacama na
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terytorium Chile. Miasto, położone na wysokości
ok. 2440 m n.p.m. jest zieloną oazą na środku
pustyni Atacama. Atacama jest uznawana za
najbardziej suchy obszar świata, niektóre stacje
meteorologiczne jeszcze nigdy nie zanotowały
opadów deszczu! (Trasa ok. 400 km).
Dzień 8 Śniadanie i przejazd do Valle de la
Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle de la Luna
(Dolina Księżycowa). Przejedziemy przez pasmo
Cordillera de la Sal, gdzie można podziwiać
wspaniałe, naturalne formacje solne o niesamowitych kształtach. Zwiedzanie rozpoczniemy
od przystanku w Dolinie Śmierci. Feeria barw
jaką oferują najróżniejsze skały i padające na
nie promienie słońca tworzą piękny obraz, który
namalować może tylko natura. Następnie przejazd do Doliny Księżycowej, która nazwę swą
zawdzięcza iście kosmicznemu krajobrazowi:
wysuszone jeziora i spękana od braku deszczu
ziemia, przypominają Księżyc. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 km)
Dzień 9 Po śniadaniu (lub breakfast box)
wyjazd w kierunku granicy z Argentyną przejazd przez Andy do miejscowości Purmamarca
(2324 m.n.p.m), gdzie podziwiać będziemy mogli Wzgórze Siedmiu Kolorów. Ta przepiękna widokowo trasa jest znana z rajdu Dakar. Przejazd
przez Andy i przekroczenie granicy. Przejedziemy wzdłuż wąwozu Quebrada de Humahuaca,
który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a jego tęczowa kompozycja
zapewne utkwi w pamięci. Zakwaterowanie,
kolacja i nocleg w Salta. (Trasa ok. 600 km).
Dzień 10 Po śniadaniu zwiedzanie Salty,
nazywanej “La Linda” czyli „Piękna” w szczególności z powodu jej malowniczego położenia
u stóp Andów. Odwiedzimy Muzeum Archeologiczne Gór Wysokich MAAM, gdzie zobaczymy

jedną z trzech doskonale zachowanych mumii
dzieci złożonych w ofierze inkaskim bogom,
które zostały odnalezione na szczycie wulkanu Llullaillaco. Następnie zobaczymy główny
plac z katedrą i kościół św. Franciszka. Po południu transfer na lotnisko i przelot do Buenos
Aires. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Wieczorem fakultatywnie Tango Show (ok. 70
USD) - w miarę możliwości czasowych. (Trasa
ok. 30 km).
Dzień 11 Po śniadaniu spacer po Buenos
Aires. Następnie transfer na lotnisko i przelot
do Rio de Janeiro. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Wieczorem dla
chętnych możliwość zobaczenia Brasil Show spotkanie z kulturą muzyczną i taneczną Brazylii
podczas którego nie zabraknie capoeiry, samby
i tańców typowych dla różnych regionów kraju
(dodatkowo płatne ok. 110 USD).
Dzień 12 Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Rio de Janeiro, jednego z najpiękniej położonych miast na świecie. Niesamowite widoki,
favele komponujące się wśród wzgórz oraz wielokilometrowe plaże sprawiają, że Rio nazywane
jest Cudownym Miastem. Kolejką udamy się na
szczyt góry Corcovado, gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 m posąg Chrystusa Zbawiciela.
W 2007 r. uznano go za jeden z siedmiu nowych
cudów świata. Następnie przejazd na „czerwoną
plażę” - Praia Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (pol: Głowa Cukru, 396 m n.p.m.). Powrót
do hotelu. Kolacja i nocleg (Trasa ok. 40 km).
Dzień 13 Po śniadaniu dzień wolny na plażowanie na słynnej Copacabanie. Wykwaterowanie z pokoi około południa, złożenie bagażu
w hotelowej przechowalni. Po południu transfer
na lotnisko i wylot do Polski.

Dzień 14 Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele/pousady o standardzie **/*** (12 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone w łazienki. Większość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
Dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Krajów
Azjatyckich, Kanady oraz Indii szczepienia na
żółtą febrę są obowiązkowe

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym do Limy oraz powrót z Rio de
Janeiro (z przesiadką w jednym z portów europejskich) oraz przeloty wewnętrzne (możliwe
loty z przesiadkami), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program jw.,
zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywienie
według programu (śniadania/breakfast box +
obiadokolacje lub lunch/lunch box), opiekę pilota w Peru, Boliwii, Chile, Argentynie i Brazylii,
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie),
zwyczajowych napiwków i innych wydatków
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie
(opłata na miejscu) ok. 420 USD/os. (w tym
bilety wstępu, napiwki dla lokalnych przewodników i kierowców).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Brazylii.
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu,
data wydania oraz data ważności) muszą zo-

stać uzupełnione na rezerwacji maksymalnie
na 21 dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma
miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych. Brak danych paszportowych
może skutkować niewystawieniem biletów na
przeloty wewnętrzne, pociąg oraz biletu wstępu
do Machu Picchu, a tym samym brakiem możliwości skorzystania z imprezy.

Pełna oferta wyciecieczek do krajów
Ameryki Południowej 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
16899
31020
Czerwiec od
16899
31020
Lipiec od
16370
30070
Sierpień od
16099
29570
Wrzesień od
15899
29120
Październik od
16899
31020
Dopłata za pok. 1 os. od
2300
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: BDY
CENA OD

15899 zł
201
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Chile, Boliwia, Peru

Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna

•

•

• •

•

13

dni

•

W programie: Lima Machu Picchu Cusco Jezioro Titicaca - pływające wyspy Uros Santiago de Chile Pustynia Atacama
Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci - salary i gejzery piękna lecz nieznana Boliwia - La Paz, Tiwanaku, Salar de Uyuni
bajecznie kolorowe laguny przeloty lokalne w cenie

••

•

–› Wyloty z: Warszawa

202

jak np. empanadas. Następnie udamy się na
jedno ze wzgórz by podziwiać panoramę miasta. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
(Trasa ok. 80 km).
Dzień 3 Po wczesnym
śniadaniu (możliwy breakfast box) przelot do
Calamy, skąd wyruszymy
w kierunku San Pedro de
Atacama. Miasto, położone na wysokości ok. 2440
m n.p.m. jest zieloną oazą na
środku pustyni Atacama. Atacama jest uznawana za najbardziej suchy
obszar świata, niektóre stacje meteorologiczne
jeszcze nigdy nie zanotowały opadów deszczu!
Surowy krajobraz pustyni był nie lada wyzwa-

niem dla uczestników rajdu Dakar, który wiódł
niegdyś przez Atacamę do Valparaiso. Przed
dojazdem do San Pedro spacer po Valle
del Arcoiris - Tęczowej Dolinie,
nazywanej tak ze względu
na niezwykły kolor wzgórz
znajdujących się w tym
miejscu. Paleta barw od
czerwieni, fioletów po biel
tworzy bajeczny krajobraz.
Kolory te są wynikiem różnego stężenia gliny, soli i minerałów. Po południu przejazd
do Term Puritama słynących
z gorących źródeł lub nad Lagunę Cejar
charakteryzującą się podobnym zasoleniem co
Morze Martwe. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 180 km).
Dzień 4 Przed świtem (breakfast box na
drogę) przejazd na północ do jednej z największych atrakcji pustyni Atacama, gejzerów El Tatio. Są to jedne z najwyżej położonych gejzerów
na świecie; znajdują się na wysokości ok. 4300
m n.p.m. i zdecydowanie najlepiej prezentują
się o wschodzie słońca. Gejzery przypominają
miniaturki wulkanów, które zamiast lawą tryskają gorącą wodą, a formy mineralne powstałe po odparowaniu wrzącej wody są niezwykle
ciekawe. Następnie wyruszymy w kierunku
Valle de la Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle
de la Luna (Dolina Księżycowa). Przejedziemy
przez pasmo Cordillera de la Sal, gdzie można
podziwiać wspaniałe, naturalne formacje solne
o niesamowitych kształtach. Zwiedzanie rozpoczniemy od przystanku w Dolinie Śmierci.
Feeria barw jaką oferują najróżniejsze formacje
skalne i padające na nie promienie słońca two-

rzą piękny obraz, który namalować może tylko
natura. Kolejno przejazd do Doliny Księżycowej,
która nazwę swą zawdzięcza iście kosmicznemu
krajobrazowi: wysuszone jeziora i spękana od
braku deszczu ziemia, przypominają Księżyc.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 230 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu (możliwy
breakfast box na drogę) przejazd w kierunku
granicy z Boliwią i przesiadka na jeepy (UWAGA: najwyższy punkt, w jakim się znajdziemy
w tym dniu położony jest na 4 850 m n.p.m.). Na
trasie zobaczymy liczne jeziora wysokogórskie
tzw. Laguny, z których każda zachwyca innymi
kolorami, zatrzymamy się przy m.in. zielonej
Lagunie Verde i zobaczymy Laguna Blanca. Kolejną z nich jest Laguna Colorada, jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Boliwii. PigmentaBrazylia

PERU
Machu
Picchu
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Ollantaytambo
Cusco
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BOLIWIA
La Paz

Salar de Uyuni
Calama
San Pedro
de Atacama
Valle
del Arcoiris Baltinache

Paragwaj

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Santiago de Chile przez jeden z europejskich portów
lotniczych.
Dzień 2 Przylot do Santiago de Chile. Stolica Chile to miasto pełne kontrastów - drapacze chmur przeplatają się tutaj z kolonialnymi
zabytkami. Santiago jest uznawane za jeden
z najważniejszych ośrodków gospodarczych
i kulturalnych całej Ameryki Południowej. Przejazd główną arterią miasta, Alameda. Na placu
Plaza de Armas zobaczymy piękną katedrę.
Na głównym rynku Mercado Central, jednym
z najstarszych i największych w Chile, będzie
czas na skosztowanie miejscowych specjałów

CHILE
Argentyna

Santiago de Chile

Ameryka Południowa

Chile, Boliwia, Peru

cja wód zależy od obecności różnych gatunków
alg. To słone i płytkie jezioro swoją popularność
zawdzięcza charakterystycznej, intensywnie
czerwonej barwie. Dodatkowo na jego tafli
możemy zaobserwować liczne, kontrastujące,
białe połacie boraksu. Całość tego niezwykłego
zjawiska wkomponowana jest w malowniczy,
nieskażony, górski krajobraz. Ruta de las Lagunas słynie również z bardzo licznie występujących tu flamingów, skupiających się wokół
kolorowych wód. Lagunę Coloradę zamieszkują
głównie różowe flamingi krótkodziobe. Przerwa
na lunch. Następnie zobaczymy Árbol de Piedra, niespotykaną formację skalną, wyrzeźbioną
przez wiatr, wyglądem przypominającą drzewo
o wysokości ok. 7 m. Późnym wieczorem dojedziemy do Uyuni. Zakwaterowanie w hotelu,
nocleg. (Trasa ok. 450 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wizyta na Cmentarzu
Lokomotyw. To unikatowe miejsce, w którym
rozkwit kolei przypadł na XIX - XX w. Był ściśle
związany z odkrytymi w tym czasie bogatymi
złożami minerałów oraz transportem ich z kopalni do portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz
znajduje się tu mały dworzec, terminal towarowy oraz blisko setka lokomotyw oraz wagonów porzuconych wiele lat temu. Następnie
przejazd do największego solniska na świecie,
Salar de Uyuni. Niespotykanie płaska (różnica
wzniesień to niecałe 41 cm), ogromna pustynia
solna o obszarze około 10 000 km² gwarantuje
niesamowite widoki. Pod kilkunastometrową
warstwą soli płyną zasolone rzeki. Po obiedzie
zobaczymy hotel prawie w całości wykonany
z bloków soli, głównego surowca w okolicy.
Wieczorem przelot do La Paz, zakwaterowanie
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km).

Dzień 7 Po śniadaniu zwiedzanie La Paz,
największego miasta Boliwii i najwyżej na świecie położonej stolicy (3200 - 4050 m n.p.m.).
Zostało wybrane w prestiżowym konkursie na
Siedem Cudów Świata w kategorii: miasta. Zobaczymy m.in.: kościół św. Franciszka, katedrę,
Gmach Rządu i Kongresu. O dreszcz emocji
przyprawi nas wizyta na targu czarownic, gdzie
można nabyć przeróżne talizmany i amulety. Po
obiedzie przejazd w kierunku granicy z Peru, położonej nad Jeziorem Titicaca. Zakwaterowanie
w hotelu w Puno i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
Dzień 8 Po śniadaniu proponujemy rejs na
pływające wyspy Uros (dodatkowo płatne ok.
60 USD). Wyspy zbudowane z sitowia totora
zamieszkują indianie Aymara, poznamy ich
domy, sposób życia, barwną kulturę i zwyczaje
a nawet popłyniemy balsą z totory na sąsiednią wyspę. Wczesnym popołudniem przejazd
autokarem do Cuzco, dawnej stolicy imperium
Inków. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. (Trasa
ok. 400 km)
Dzień 9 Po śniadaniu dla chętnych możliwość udziału w jednej z dwóch wycieczek
dodatkowych do Świętej Doliny Inków: Pisac
(ok. 90 USD/os.) lub Maras z Chinchero (ok.
80 USD/os.). Salineras de Maras to spektakularne inkaskie tarasy solne - 5000 solnych
„basenów” położonych na zboczu doliny jest
niezaprzeczalnym cudem natury będącym wyjątkowo fotogeniczną atrakcją. Chinchero z kolei
słynie z bogatych tradycji tkackich. Wycieczka
pozwoli poznać tajniki pozyskiwania soli przez
Inków i wyrobu słynnych andyjskich tekstyliów.
Piękna górska sceneria, feeria kolorów i światła
to raj dla miłośników przyrody i osób lubiących docierać w miejsca nietypowe. Natomiast

w ramach wycieczki do Pisac zwiedzimy ruiny
inkaskie i zatrzymamy się z wizytą na słynnym
targu z pamiątkami w kolonialnym pueblo,
gdzie będzie można spróbować pysznej kukurydzy z serem. Będzie także okazja by przyjrzeć
się z bliska wszystkim andyjskim zwierzętom
wielbłądowatym. Święta Dolina Inków to wyjątkowe miejsce w historii inkaskiej, charakteryzuje się niezwykle żyzną ziemią i wspaniałymi
krajobrazami. Po południu zwiedzanie starówki
Cuzco, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W programie Plaza de Armas,
katedra z pinakoteką gromadzącą arcydzieła
kuzkeńskiej szkoły malarskiej oraz dawna świątynia słońca - Coricancha. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
Dzień 10 Po śniadaniu (możliwy breakfast
box na drogę) dwugodzinny przejazd na stację
kolejową do Ollantaytambo, skąd rozpoczniemy wycieczkę do Machu Picchu (pociąg jedzie
ok.1,5 godz.), jednego z Siedemiu Cudów Świata
(od 2007 r. wpisane na listę UNESCO). Odkryte
dla świata w 1911 r., zagubione miasto Inków to
niesamowite, skalne budowle, leżące na setce
tarasów. Wielkość i piękno tego miejsca dają
wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze
inkaskiej. Zobaczymy sektor rolniczy, rezydencjonalny i świątynny ze skalną Świątynią Trzech
Okien. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa
ok. 380 km).
Dzień 11 Po śniadaniu krótki spacer po
Sacsayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy,
w której do dziś odbywa się najsłynniejszy
peruwiański festiwal Inti Raimi. Dla odważnych możliwość skosztowania świnki morskiej
(w cenie). Transfer na lotnisko i przelot do Limy.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.
Wieczorem dla chętnych (w miarę możliwości
czasowych, 35 USD/os.) udział w pokazie Magiczne Fontanny w słynnym limeńskim Parku
Fontann. Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 12 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu, a następnie zwiedzimy kolonialną
dzielnicę Plaza Mayor z okazałym pałacem,
w którym mieści się siedziba rządu, katedrę
(mauzoleum hiszpańskiego konkwistadora
Francisco Pizzaro) oraz jeden z limeńskich
klasztorów. Zobaczymy także zabytkową stację
kolejową Desamparados, z której rozpoczyna się
trasa zaprojektowana w XIX w. przez inżyniera
Ernesta Malinowskiego. Następnie zwiedzanie
muzeum Larco Herrera, mieszczące się w zabytkowym budynku, przedstawiające dokładny
przegląd peruwiańskiej historii prekolumbijskiej,
niesamowite zbiory wyrobów ze złota, ceramiki
i tekstyliów. Transfer na lotnisko. Lot powrotny
do Polski przez jeden z europejskich portów
lotniczych (dokładne godziny zbiórki poda na
miejscu pilot Rainbow).
Dzień 13 Przylot do Warszawy na lotnisko
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele *** i hostele(11 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami,
z możliwością 1 dostawki.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Santiago de
Chile oraz z Limy do Warszawy (przez jeden
z europejskich portów lotniczych), przeloty
wewnętrzne wg programu, opłaty lotniskowe,
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program
jw., zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywienie według programu (śniadania i obiado-

Wyprawa dla podróżników poszukujących nieprzetartych jeszcze
szlaków. Bajecznie kolorowe laguny,
oryginalna architektura i folklor,
a wokół majestatyczne Andy...
Przejedziemy fragment trasy rajdu
Dakar, a także zrobimy sesję
zdjęciową na tle niekończącej się
solnej pustyni w Uyuni. Zapraszam!
Agnieszka Ciećwierz
Pilot wycieczek Rainbow

kolacje albo lunch/lunch box), opiekę pilota,
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych wydatków osobistych. Koszt udziału w programie
(w tym bilety wstępu) to 420 USD/os. + ok. 60
USD/os. na napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych.
Uwaga! Prosimy o uzupełnienie danych paszportowych w systemie Travella najpóźniej na 14
dni przed wylotem

WAŻNE INFORMACJE
Dane paszportowe (numer paszportu, data
wydania oraz data ważności) muszą zostać
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14
dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie
tych danych.
Ubiór. Prosimy o zabranie wygodnego obuwia,
odpowiedniego do pieszych wędrówek, jak również cieplej odzieży, gdyż poranki i wieczory na
Atacamie i w Uyuni są chłodne (temperatura
spada do -15 °C na Gejzerach Tatio, w porze andyjskiej zimy występują duże dzienne wahania
temperatur od -2/0°C do 18/20°C).
Zdrowie. Osoby z chorobami serca lub wysokim nadciśnieniem powinny skonsultować swój
wyjazd z lekarzem.
Bagaż. Na przelotach wewnętrznych realizowanych w ramach tego programu obowiązuje
limit 5 kg bagażu podręcznego o maksymalnych
wymiarach 25 x 35 x 45 cm, w formie torby lub
plecaka. Opłata za walizkę kabinową wynosi ok.
36 USD, oraz 20kg bagażu rejestrowanego.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
11499
20049
Czerwiec od
11920
20749
Lipiec od
11599
20199
Sierpień od
11720
20420
Wrzesień od
11720
20420
Październik od
11920
20420
Cena za os. dorosłą na dost. już od 11999
Dopłata za pok. 1 os. od
2050
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: CBP
CENA OD

11499 zł
203
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Peru i Boliwia

Peru i Boliwia – Cuda Świata – Machu Picchu

• •

• •

•

W programie: Machu Picchu
Lima i ,,peruwiańskie Galapagos,,
płaskowyż Nazca i Kanion Colca
sesja z szamanem
rejs łodzią z tatory
Cusco i Święta Dolina Inków
przelot lokalny w cenie
impreza dostępna również w wersji de luxe pod kodem PRV

••

•

Jezioro Titicaca

12

dni

•

boliwijska Copacabana

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu w hali
odlotów na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.
Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać na:
R.pl/rozklady. Wylot do Limy przez jeden z europejskich portów lotniczych. Transfer do hotelu
w Limie, drink powitalny z lokalnym przedstawicielem biura, następnie zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu przejazd
autostradą Panamericana Poludniowa do Nazca. Po drodze postój w Rezerwacie Narodowym
Paracas. Rejs na wyspy Ballestos (zwane Małym
Galapagos), zamieszkane przez lwy morskie,
pelikany, pingwiny Humbolta i różnorodne
ptactwo. Kontynuujac nasz przejazd robimy
krótki postój w malowniczej Oazie Huacachina
oraz przy wieży widokowej „Mirador” na płaskowyżu Nazca, gdzie znajdują się tajemnicze
linie i figury, które w calej okazałości można
oglądac z lotu awionetką. Z „Mirador” można
zaobserwować figurę ręki i drzewa. Dojazd do
Nazca. Zakwaterowanie w hotelu (z basenem),
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 3 Po śniadaniu, dla chętnych (za dodat-

kową opłatą ok. 120-150 USD) lot awionetką nad
płaskowyżem Nazca, gdzie na dużej powierzchni
zostały wyżłobione linie przedstawiające różnorodne figury i rysunki zwierząt. Do dziś ich pochodzenie jest tajemnicze, a teorii na ten temat
przybywa coraz więcej. Z góry wyglądają jak tajemnicze obrazy, mające niemalże kosmiczną proweniencję. Następnie obiad i przejazd do Arequipy
(lunch box na trasę), zwanej białym miastem - ze
względu na kolor materiału skalnego, z którego
stawia się budynki. Przyjazd do Arequipy, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 500 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie Arequipy spacer po starym mieście. W programie między
innymi Plaza de Armas - uważany za jeden z najpiękniejszych placów w Peru, ozdobny jezuicki
kościół La Compania (przepiękny złocony ołtarz
w stylu barokowym), katedra (La Catedral), kolonialne rezydencje, klasztor św. Katarzyny (Monasterio de S. Catalina) ze wspaniałymi krużgankami i pięknym ogrodem. Dalej udamy się do Doliny
Colca (lunch box na trasę). Przepiękna trasa z widokami na ośnieżone szczyty i wulkany, typowe
wioski indianskie, pasące się stada lam i alpak,
Brazylia

PERU
Lima
R.N. Paracas

Ollantaytambo
Machu Picchu
Cusco

Huacachina
Nazca

Kanion
Colca
Chivay
Arequipa
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BOLIWIA
Puno JezioroTiticaca
Copacabana

Uwaga! Podczas przejazdu pokonywać będziemy przełęcz na wysokości ponad 4.000
m n.p.m. - możliwość choroby wysokościowej
na którą już są w sprzedaży lokalne tabletki
„soroche pills”! Wieczorem przyjazd do Chivay.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Wieczorem możliwość skorzystania z kąpieli
termalnych. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu przejazd do
Kanionu Colca, do punktu widokowego Krzyż
Kondorów (Cruz del Condor), z którego można
zaobserwować słynne andyjskie kondory i niesamowitą panoramę kanionu (obiad na trasie).
Malowniczy kanion ciągnie się na długości 100
km, wzdłuż rzeki Rio Colca, a jego głębokość
sięga 3200 m! Przejazd do Puno, miasta położonego nad Jeziorem Titicaca, zakwaterowanie,
nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd autokarem
do Copacabana (Boliwia). Krótkie zwiedzanie
Głównego Placu i Sanktuarium Maryjnego.
Zaokrętowanie na katamaran i rejs na Wyspy
Słońca. Zwiedzanie ogrodów inkaskich oraz
zabytkowej fantanny Inki. Następnie wizyta

w prywatnym, ekskluzywnym Muzeum Etnograficznym INTI WATA. Punktem kulminacyjnym
dnia będzie sesja z szamanem oraz rejs autentyczną łodzią z tatory (jak za czasów inkaskich).
Obiad na katamaranie, następnie rejs powrotny
do Copacabany i powrót autokarem do hotelu
w Puno. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 7 Pobudka przed wschodem słońca
(dla chętnych) i obserwacja wsch. Słońca nad J.
Titicaca. Po śniadaniu przejazd do Cusco (lunch
box na trasę) i zwiedzanie stolicy Imperium Inków oraz pobliskich ruin. Spacer po zabytkowym
centrum, gdzie na każdym kroku widać ślady inkaskich budowli. W programie między innymi:
Coricancha - świątynia słońca, Plaza de Armas,
katedra (jej ołtarz jest wykonany ze srebra)
i w ktorej znajduje sie mauzoleum najwybitniejszego kronikarza - mestysa peruwiańskiego Inki
Garcilaso de la Vega, kościół Jesus Maria oraz
El Triunfo. Ponadto w pobliżu miasta obejrzymy
zabytkowe inkaskie budowle: twierdzę Sacsayhuaman, Kenko, Puca-Pucara, Tambomachay.
Wieczorem uroczysta kolacja z folkorem. Powrót
do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
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Dzień 8 Po wczesnym śniadaniu wyjazd
autokarem do Ollantaytambo, a następnie pociągiem do Aguas Calientes, położonego u stóp
Machu Picchu (tu nigdy nie dotarli hiszpańscy
konkwistadorzy). Skalne miasto-sanktuarium
Machu Picchu, zwane „zagubionym miastem
Inkow” (Od lipca 2007 wpisane na listę SIEDMIU CUDÓW ŚWIATA) położone jest na szczycie
góry, pod którą z mozołem wjeżdżają specjalne
autobusy turystyczne. Podziwiać będziemy
skalną Świątynię Trzech Okien, Słoneczne
Obserwatorium i malownicze tarasy uprawne.
Obiad lub kolacja w zaleznosci od godzin pociagu. Powrót pociągiem, a następnie autobusem
do Cusco. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 9 Po śniadaniu przejazd do Świętej
Doliny Inków położonej wzdłuż wijącej się
wśród gór rzeki Urubamby. Zwiedzimy kolonialne miasto Pisac, a następnie ruiny inkaskiej
twierdzy Ollantaytambo. Podczas podróży można będzie spotkać Indian prowadzących stada
lam i alpak. Po drodze obiad. Powrót przez miejscowość Chinchero, wizyta na Głównym Placu
i w zabytkowym kościele kolonialnym z XVII w.
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 10 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i transfer na lotnisko w Cusco. Przelot
do Limy. Zwiedzanie Limy kolonialnej (wpisana
na listę UNESCO ze względu na wspaniałe zabytki z okresu baroku hiszpańskiego): w programie
spacer po starówce, w centrum której znajduje się
Plaza Mayor z katedrą, w której odwiedzimy miejsce pochowku konkwistadora Imperium Inków
Franciszka Pizarro, następnie pałac arcybiskupi,
ratusz miejski i pałac prezydencki. Zwiedzimy
także Muzeum - klasztor św.Franciszka z imponującymi katakumbami .Przejazd na obiad.

Po południu zwiedzanie Muzeum Larco Herrera
z największymi zbiorami sztuki prekolumbijskiej,
m.in. Sala Zlota, Tekstyliów i Ceramiki Erotycznej.
Powrót do hotelu. Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 11 Po śniadaniu czas wolny na ostatnie zakupy, dla chętnych spacer nad Pacyfikiem. Obiad. Transfer na lotnisko. Lot powrotny
do Polski przez jeden z europejskich portów
lotniczych (dokładne godziny zbiórki poda na
miejscu pilot wycieczki).
Dzień 12 Przylot do Warszawy na lotnisko
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program jest
ramowy i może ulec zmianie w zależności od sytuacji politycznej bądź klimatycznej. W terminie
sylwestrowym Muzeum Larco Herrera może być
przeniesione na inny dzień.
Prosimy o uzupełnianie danych paszportowych
niezbędnych do wykupienia biletów kolejowych
na Machu Picchu.

HOTELE
Hotele ***/****(6 pierwszych nocy w hotelu ***,
pozostałe w hotelu ****) - wygodne i sprawdzone. Pokoje:są wyposażone w łazienki z WC oraz
często TV i telefon. Pokoje 3-osobowe posiadają
3 oddzielne łóżka.

obiedzie powitalnym aperitif alkoholowy i napój
gazowany), suchy prowiant na drogę wg programu, obsługę polskiego przedstawiciela podczas
odprawy (bagaże będą nadane od razu na całą
podróż), pilota-opiekuna grupy podczas pobytu
w Peru i Boliwii, program turystyczny jw. oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: podatków
wylotowych w Peru ok. 40 USD/os, napiwków
dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, biletów wstępu, oraz innych wydatków
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie
(bilety wstępów) ok. 290 USD/os (wycieczki
fakultatywne płatne dodatkowo). Napiwki, bagażowi, tragarze, ok. 60 USD/os.

PRZELOT
Oferujemy komfortowym przelot samolotami
Air France / KLM. Na odcinku z Amsterdamu lub
Paryża rejsy obsługiwane są samolotami Boeing
747 (tzw Jumbo Jet) lub Boeing 777. Serwis
pokładowy (gratis) - opaska do spania, zatyczki
do uszu, ręczniczki do odświeżenia, słuchawki
jednorazowe. Catering to 2 posiłki podczas lotu
w tym jeden lekki /skromny i drugi ciepły obiad/
kolacja w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Na pokładach B747 ekrany w suficie, 1-2
filmy podczas rejsu oraz indywidualne kanały

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem KLM na trasie Warszawa - Lima - Warszawa
oraz przelot wewnętrzny (Cusco-Lima), opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach jw. (10
rozpoczętych dób hotelowych), transfery klimatyzowanym autokarem lub minibusem i pociągiem, wyżywienie: śniadania, obiady lub kolacje
wg programu typu bufet lub w zastawie(przystawka, drugie danie, deser, ciepły napój, a przy

muzyczne. Na pokładach B777 indywidualne
centra rozrywki z ekranem w poprzedzającym
fotelu, a w nich 80 filmów do wyboru, kanał dla
dzieci, ponad 200 muzycznych CD do wyboru
i wiele innych. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 12 kg, bagaż odprawiany: Meksyk/Wenezuela - 2 x 23 kg, pozostałe destynacje - 1 x 20 kg.
Informację należy traktować orientacyjnie - biuro
nie odpowiada za zmianę przez linię lotniczą typu
samolotu czy zmiany w serwisie pokładowym.

Impreza dostępna również w wersji de
luxe - kod PRV, w której gwarantujemy
zakwaterowanie w hotelach wyższej
klasy (4*-5*). Szczegółowe informacje
w systemie rezerwacyjnym R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
10099
17870
Czerwiec od
10349
18299
Lipiec od
10870
19170
Sierpień od
10620
18570
Wrzesień od
10220
18070
Październik od
10220
18070
Cena za os. dorosłą na dost. już od 10699
Dopłata za pok. 1 os. od
2200
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: PRU
CENA OD

10099 zł
205
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Peru – Zagadki cywilizacji

• •

8

dni

•

W programie: Cuda Świata - Machu Picchu
zagadkowe Peru - Nazca
Wyspy Ballestas - peruwiańskie Galapagos
kolonialna Lima
Larco Herrera
Submarine ABTAO
przelot lokalny w cenie

•

•

•

•

Święta Dolina Inków

–› Wyloty z: Warszawa

Brazylia
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Ollantaytambo
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Cusco

Huacachina
Nazca

Chile
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Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Limy
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Transfer do hotelu w Limie, drink powitalny
z lokalnym przedstawicielem biura, następnie
zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu przejazd
autostradą Panamericana Poludniowa do Nazca. Po drodze postój w Rezerwacie Narodowym
Paracas, rejs na wyspy Ballestas, obserwacja
zwierząt. Miejsce to słynie z obfitej flory morskiej, co z kolei spowodowało olbrzymi rozwój
fauny na tym terenie. Ballestas, zwane również
małym Galapagos, zamieszkują uchatki, lwy
morskie, delfiny, pingwiny Humbolta, żółwie

a także kilkaset gatunków ptaków, w tym pelikany i głuptaki. Kontynuując nasz przejazd
zrobimy krótki postój przy wieży widokowej
„Mirador” na płaskowyżu Nazca, gdzie znajdują
się tajemnicze linie i figury. Z „Mirador” można
zaobserwować figurę ręki i drzewa. Dojazd do
Nazca. Zakwaterowanie w hotelu (z basenem),
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
Dzień 3 Po śniadaniu, dla chętnych (za
dodatkową opłatą ok. 120-130 USD/os.) lot
awionetką nad płaskowyżem Nazca, gdzie na
powierzchni ok 450 km 2 widać linie przedstawiające różnorodne figury geometryczne
i rysunki zwierząt. Do dziś ich pochodzenie
jest tajemnicze, a teorii na ten temat przybywa coraz więcej. Z góry wyglądają jak tajemnicze obrazy, mające niemalże kosmiczną
proweniencję. Podczas lotu można zobaczyć
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(30 USD/os.) Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie zwiedzanie kolonialnej dzielnicy Plaza Mayor z okazałym pałacem, w którym
mieści się siedziba rządu, katedry (mauzoleum
hiszpańskiego konkwistadora Francisco Pizzaro), klasztoru św. Franciszka i katakumb. Postój
przy zabytkowej stacji kolejowej Desamparados,
z której rozpoczyna się trasa zaprojektowana
w XIX w. przez inżyniera Ernesta Malinowskiego.
Następnie zwiedzanie muzeum Larco Herrera,
mieszczące się w zabytkowym budynku, przedstawiające dokładny przegląd peruwiańskiej
historii prekolumbijskiej, niesamowite zbiory
wyrobów ze złota, ceramiki i tekstyliów. W drodze na lotnisko zobaczymy jeszcze jedno niezwykłe muzeum ABTAO, mieszczące się w łodzi
podwodnej. Łódź do niedawna była sprawna
i pływała u wybrzeży Peru, w chwili obecnej
zacumowana w porcie jest bardzo ciekawym,
nietypowym obiektem do zwiedzania. Transfer
na lotnisko. Lot powrotny do Polski przez jeden
z europejskich portów lotniczych (dokładne
godziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
Dzień 8 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program jest
ramowy i może ulec zmianie w zależności od sytuacji politycznej bądź klimatycznej. W terminie
sylwestrowym Muzeum Larco Herrera może być
przeniesione na inny dzień.
Prosimy o uzupełnianie danych paszportowych
niezbędnych do wykupienia biletów kolejowych
na Machu Picchu.

HOTELE
Hotele ***/****- wygodne i sprawdzone. Pokoje:są wyposażone w łazienki z WC oraz często
TV i telefon. Pokoje 3-osobowe posiadają 3 oddzielne łóżka.
między innymi linie przypominające kolibra,
małpę, pająka czy kosmonautę Następnie
obiad i przejazd na pustynię Ica. Postój
w malowniczej Oazie Huacachina, degustacja
Pisco - narodowego drinka peruwiańskiego.
Powrót do Limy, zakwaterowanie, nocleg.
(Trasa ok. 400 km).
Dzień 4 Śniadanie i transfer do Cusco. Proponujemy spacer po starówce Cuzco, wpisanej
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W programie Plaza de Armas, katedra z pinakoteką gromadzącą arcydzieła kuzkeńskiej szkoły
malarskiej oraz dawna świątynia słońca - Coricancha. Zakwaterowanie, czas wolny a później
kolacja z folklorem. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Po śniadaniu dwugodzinny przejazd na stację kolejową do Ollantaytambo,
skąd rozpoczniemy wycieczkę do Machu Pic-

chu (pociąg jedzie ok.1,5 godz.), jednego z SIEDEMIU CUDÓW ŚWIATA (od 2007 r. wpisane
na listę UNESCO). Odkryte dla świata w 1911 r.,
zagubione miasto Inków to niesamowite, skalne budowle, leżące na setce tarasów. Wielkość
i piękno tego miejsca dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze inkaskiej. Zobaczymy
skalną Świątynię Trzech Okien i Słoneczne Obserwatorium. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
(Trasa ok. 380 km).
Dzień 6 Po śniadaniu krótki spacer po Sacsayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy, w której do dziś odbywa się najsłynniejszy peruwiański festiwal Inti Raimi. Dla odważnych możliwość
skosztowania świnki morskiej (w cenie). Transfer na lotnisko, przelot do Limy. Wieczorem dla
chętnych (w miarę możliwości) udział w spektaklu Śpiewające Fontanny w Parque de las Aguas

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem na trasie Warszawa - Lima - Warszawa
oraz przelot wewnętrzny (Cusco-Lima), opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach jw.
(6 rozpoczętych dób hotelowych), transfery
klimatyzowanym autokarem lub minibusem
i pociągiem, wyżywienie: śniadania, obiady lub kolacje wg programu typu bufet lub
w zastawie(przystawka, drugie danie, deser,
ciepły napój, a przy obiedzie powitalnym
aperitif alkoholowy i napój gazowany), suchy
prowiant na drogę wg programu, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy
(bagaże będą nadane od razu na całą podróż),
pilota-opiekuna grupy podczas pobytu w Peru,
program turystyczny jw. oraz ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: podatków
wylotowych w Peru ok. 40 USD/os, testu RTPCR, napiwków dla lokalnych przewodników,
kierowców, bagażowych, biletów wstępu, oraz
innych wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa w programie (bilety wstępów) ok. 190 USD/
os (wycieczki fakultatywne płatne dodatkowo).
Napiwki, bagażowi, tragarze, ok. 60 USD/os.

PRZELOT
Oferujemy przelot komfortowym samolotami
Air France / KLM. Na odcinku z Amsterdamu
lub Paryża rejsy obsługiwane są samolotami Boeing 747 (tzw Jumbo Jet) lub Boeing 777. Serwis
pokładowy (gratis) - opaska do spania, zatyczki
do uszu, ręczniczki do odświeżenia, słuchawki
jednorazowe. Catering to 2 posiłki podczas lotu
w tym jeden lekki /skromny i drugi ciepły obiad/
kolacja w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Na pokładach B747 ekrany w suficie, 1-2
filmy podczas rejsu oraz indywidualne kanały
muzyczne. Na pokładach B777 indywidualne
centra rozrywki z ekranem w poprzedzającym
fotelu, a w nich 80 filmów do wyboru, kanał dla
dzieci, ponad 200 muzycznych CD do wyboru
i wiele innych. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 12 kg, bagaż odprawiany: Meksyk/Wenezuela - 2 x 23 kg, pozostałe destynacje - 1 x
20 kg. Informację należy traktować orientacyjnie - biuro nie odpowiada za zmianę przez linię
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie
pokładowym.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
7999
14120
Lipiec od
9770
17070
Sierpień od
8649
15199
Wrzesień od
8099
14299
Cena za os. dorosłą na dost. już od 8449
Dopłata za pok. 1 os. od
4000
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: PER
CENA OD

7999 zł
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Ekwador – Nie taki diabeł straszny

••

•

13

dni

••

W programie: Naríz del Diablo - Nos Diabła
Aleja Wulkanów
Mindo - wyprawa do dżungli
Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.)
Cotopaxi - najsłynniejszy wulkan Ekwadoru
równik - staniemy na obu półkulach Ziemi
Cuenca - spotkanie z kulturą
El Cajas - krajobraz
nie z tej ziemi

•

•

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot
samolotem rejsowym (z przesiadką w jednym
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie Quito (druga najwyżej położona stolica na świecie), jednego z najpiękniejszych miast kolonialnych andyjskiej Ameryki. Miasto położone jest w dolinie
Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha (4879 m
n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują się liczne
i wartościowe zabytki tego miasta. Zwiedzanie
rozpoczniemy od nowej części miasta (panoramiczne zwiedzanie - pomnik Francisco de Orellana, droga konkwistadorów, panorama Guapulo
(kościół z XVI w.), kongres z fasadą, gdzie w kamieniu wykute są sceny z historii Ekwadoru, Uniwersytet Katolicki i Politechnika, parki El Ejido
i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, bazylika
i inne). Następnie przejedziemy do kolonialnej
części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki,
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI
w., renesansowy kościół i klasztor San Francisco
z XVI w. - 1535 r.), barokowy kosciół La Compañía
z początku XVII w. - 1605 r., (zobaczymy także
panoramę miasta z góry Panecillo). Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 3 Po śniadaniu wyruszymy w kierunku Mindo. Po drodze wycieczka na równik (15
km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie
San Antonio de Pichincha). Zwiedzanie Quito
w Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym
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spektaklem dźwięku i światła) oraz Muzeum Inti
Nan, gdzie można obserwować zjawiska występujące tylko na równiku: surowe jajko stoi
pionowo, dokładnie na równiku woda w zlewie
spływa pionowo (nie kręci się), natomiast 1 metr
na północ od równika kręci się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, a 1 m na południe od równika w odwrotną stronę; możliwość zrobienia
zdjęć stojąc na dwóch półkulach jednocześnie.
Przyjazd do Mindo, miejscowości położonej
w dżungli, która jest domem tysięcy unikalnych
gatunków fauny i flory, szacuje się, że okolice
Mindo to najbardziej zróżnicowany biologicznie
region świata. Odwiedzimy Ogród Motyli Tropikalnych, gdzie hoduje się rzadkie gatunki tych
przepięknych owadów, poznamy cały proces
Kolumbia

Otovalo
Mindo

RÓWNIK

Quito

Papallacta
P.N. Cotopaxi

EKWADOR

Baños
Alausi
Guayaquil

Ingapirca

P. N. El Cajas
Cuenca
Peru
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hodowli. Dodatkową atrakcją jest możliwość fotografowania się z różnymi, wielkimi motylami
siadającymi na rękach. Motylarnia położona jest
w tropikalnym ogrodzie, gdzie można zobaczyć
typową roślinność lasów chmurowych, niektóre
gatunki orchidei i bromelie. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 4 Po śniadaniu czas na dalsze eksplorowanie Mindo. W programie przejazd kolejką zawieszoną nad dżunglą, następnie spacer
wśród egzotycznej zieleni szlakiem wodospadów, podczas którego będziemy mieli okazję
wypatrywać licznie występujące tu zwierzęta.
Mindo ze względu na liczbę żyjących tu ptaków
nazywane jest rajem dla ornitologów. Czas na
relaks i kąpiel w jednym z wodospadów. Udamy
się również do Muzeum Czekolady, w którym poznamy historię ekwadorskiego kakao, połączoną
z degustacją. Dla chętnych, za dodatkową opłatą, proponujemy rano zjazdy na linach w dżungli
(canopy tour). Emocje gwarantowane! Cena ok.
50 USD/os. Wieczorem przejazd do Otavalo.
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 170 km).
Dzień 5 Po śniadaniu zwiedzanie Otovalo,
w którym znajduje się najsłynniejszy targ wyrobów ludowych w Ameryce Południowej, który
przywita nas feerią barw i lokalnych zapachów.
Zakupić tu można lokalne rękodzieło, m.in.: wełniane poncza, czapki, kapelusze, piękne hamaki
i łapacze snów. Znajdziemy tu również oryginalną biżuterię i pamiątki ozdobione andyjskimi
wzorami. Przejazd do punktu widokowego,
gdzie zobaczymy lagunę Cuicocha, malownicze,
krystaliczne wody jeziora, położonego w kraterze uśpionego wulkanu. Dalsza droga w kierunku Quito, dojazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd do gorących
źródeł w Papallacta. W czasie podróży będziemy mieli okazję obserwować roślinność różnych
stref wysokościowych - od 2400 m n.p.m. do
4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas przez
Rezerwat Ekologiczny Antisana i Rezerwat
Biologiczny Cayambe - Coca; Przekroczymy
kordylierę wschodnią Andów przez przełęcz
o wysokości 4200 m). Kąpiel w pięknym ośrodku w Papallacta, u stóp wulkanu Antisana (3300
m n.p.m., temp. wody 30- 40°C) - obserwowanie typowej dla tego regionu roślinności i kolibrów. Następnie wizyta w ośrodku Guango, gdzie
będziemy mogli zobaczyć kilkanaście gatunków
kolibrów, tangary i orichidee. Po południu przejazd do hotelu w okolicach Cotopaxi. Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wycieczka do Parku
Narodowego Cotopaxi i wulkanu Cotopaxi 5897 m n.p.m., najwyższego czynnego wulka-

nu na świecie. Podroż ok. 30 min. po drodze
asfaltowej i 1 godz. po utwardzonej, dojazd na
parking znajdujący się na wysokości 4500 m
n.p.m. Podczas podróży będziemy mieli okazję
do obserwowania tzw. laharów, różnej wielkości kawałków skalnych wypływających z wulkanów oraz roślin
typowych dla strefy paramo. Przejazd wyschniętym
dnem jeziora, wspinaczka
do schroniska Jose Rivas
na 4864 m n.p.m., trekking do lodowca (5000
m n.p.m.) - punkt ten realizowany jest w zależności
od warunków pogodowych.
Następnie przystanek na zdjęcia
nad brzegiem jeziora Limpiopungo (3800 m
n.p.m.), obserwowanie ptaków (endemiczne
mewy, dzikie kaczki i inne) i dzikich koni. Przejazd w kierunku Baños do dżungli nadamazońskiej. Po drodze przystanek przy punkcie
widokowym na jezioro Yambo. Przejazd przez
wioskę Indian Salasaca (targ wyrobów ludowych) do miejscowości Baños, gdzie znajduje
się sanktuarium Matki Boskiej. Pięknie położone, na stromych uskokach Wulkanu Tungurahua, Baños to miejsce, gdzie Andy przechodzą
w dżunglę nadamazońską. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 8 Po śniadaniu udamy się do doliny
rzeki Pestaza, która tworzy głęboki kanion na
południe od Baños. Przejazd tarabita (rodzaj
kolejki linowej) przez rzekę Pastaza i piesza
wycieczka do najpiękniejszego wodospadu
w okolicy Pailón del Diablo (Diabelska Patelnia). W trakcie wycieczki spacer po wiszącym
moście. Po południu wjazd na góry otaczające
Baños i wizyta u podnóża wulkanu Tunguragua,
w miejscu, gdzie znajduje się słynny Domek na
Drzewie z ogromnymi huśtawkami, które dają
szanse podziwiania okolicy. Kolacja i nocleg
w Baños. (Trasa ok. 70 km).
Dzień 9 Śniadnie. Dzień wolny w Baños. Czas
na eksplorowanie miasteczka, możliwość kąpieli
w termach i uczestniczenia w innych atrakcjach
dodatkowo płatnych (canoying - zejście na linach
po wodospadach ok. 55 USD/os., rafting ok. 60
USD/os., wizyta w Amazonii u Indian Shuar ok.
90 USD/os. Następnie przejazd do miejscowości
Guamote, w której znajduje się fundacja na rzecz
rozwoju lokalnej ludności. Kolacja i nocleg tew
hotelu fundacji. (Trasa ok. 120 km).
Dzień 10 Śniadanie. Przejazd do Alausi, niewielkiego miasteczka położonego w dorzeczu
rzeki Chanchán na wysokości 2347 m n.p.m.,
które zasłynęło przede wszystkim z atrakcji

turystycznej jaką jest przejazd pociągiem Naríz
del Diablo - Nos Diabła, góry kształtem przypominającej twarz diabła. Trasa pociągu, którą
pokonamy jest najtrudniejszą trasą kolejową na
świecie ze względu na ogromne wyzwanie, jakim
było zaprojektowanie i wybudowanie
torów na zboczu góry Nariz del
Diablo. Jadąc pociągiem będziemy mieli okazję podziwiać niesamowite widoki
na tzw. Aleję Wulkanów. Po
powrocie do Alausi udamy
się w kierunku Ingapirca,
najważniejszego kompleksu
archeologicznego w Ekwadorze. Zwiedzimy znajdujące się
tu największe i najlepiej zachowane
ruiny z czasów Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzanie Cuenci,
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazywanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji.
Jest również miejscem międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Zwiedzimy
zabytkowe kamienice, place, kameralne uliczki,
Katedrę pod wezwaniem Niepokalanie Poczętej
(Catedral de la Inmaculada Concepción), Katedrę Starą (El Sagrario). Pospacerujemy nad rzeką Tomebamba, jedną z czterech, która płynie
przez miasto. Cała zabudowa Cuenci została
wpisana na listę UNESCO. Odwiedzimy fabrykę legendarnych kapeluszy ze słomy toquilla
zwanych błędnie „panamami”. Obiadokolacja
i nocleg w Cuenca.
Dzień 12 Po śniadaniu przejazd przez
Park Narodowy El Cajas, jeden z najładniejszych parków narodowych w Ekwadorze.
Cajas leży na wysokościach od 3100 m n.p.m
do 4450 m n.p.m. Na terenie parku znajduje
się ok. 270 polodowcowych jezior i lagun,
położonych wśród licznych wzniesień i gór.
Znajdziemy tu ogromną różnorodność fauny
i flory, wysokie rośliny z rodziny agaw oraz
charakterystyczną roślinność dla strefy paramo. Przejazd do Guayaquil, które nazywane
jest ekonomiczną stolicą Ekwadoru, gwarne,
zatłoczone, gorące. Krótki spacer po deptaku
nad rzeka Guayas, transfer na lotnisko i lot
powrotny do Polski (z przesiadką w jednym
z europejskich portów).
Dzień 13 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele lub hostele/hacjendy/pousady ***
(w ocenie organizatora) - raczej nieduże, wygod-

ne. Pokoje: wygodnie urządzone 2-os. (możliwe
dostawki) z łazienką (prysznic, WC, ręczniki).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie
lub Paryżu), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
w hotelach wg opisu w pokojach 2 os., (11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania
i obiadokolacje, program turystyczny, transfery
lotnisko - hotel - lotnisko, opiekę pilota w Ekwadorze, przewodników lokalnych, ubezpieczenie
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwadorze) - ok. 175 USD/os., zwyczajowe napiwki - ok.
40 USD/os.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od
daty powrotu.
Zdrowie. Żadne szczepienia nie są wymagane. Osoby z chorobami serca lub wysokim
nadciśnieniem powinny skonsultować wyjazd
z lekarzem.
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej bawełniane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka.
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary
przeciwsłoneczne, kremy z bardzo wysokim
filtrem. Na Cotopaxi konieczna czapka, szalik,
rękawiczki (na miejscu można kupić lokalne
wyroby z lamy), kurtka z kapturem.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
9280
16249
Lipiec od
10449
18199
Sierpień od
9549
16699
Wrzesień od
9399
16449
Październik od
8670
15230
Dopłata za pok. 1 os. od
1490
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: ECU
CENA OD

8670 zł
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Ekwador i Galapagos – Gala zwierząt

••

•
•

14

dni

• •

W programie: Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.)
wulkan Cotopaxi
wyprawa do dżungli
Naríz del Diablo - Nos Diabła
słynne Galapagos
Wyspa Izabela - pingwiny Galapago
ciekawe wrażenia - staniemy na obu półkulach Ziemi
Cuenca - spotkanie z kulturą
El Cajas - krajobraz nie z tej ziemi
rejs na Galapagos i przeloty lokalne w cenie
hit sprzedażowy!

••

•

•

–› Wyloty z: Warszawa

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot
samolotem rejsowym (z przesiadką w jednym
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie Quito (druga najwyżej położona stolica na świecie), jednego z najpiękniejszych miast kolonialnych andyjskiej Ameryki. Miasto położone jest w dolinie
Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha (4879 m
n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują się liczne
i wartościowe zabytki tego miasta. Przejedziemy
nową częścią miasta (panoramiczne zwiedzanie
- pomnik Francisco de Orellana, droga konkwistadorów, panorama Guapulo (kościół z XVI
w.), Uniwersytet Katolicki i Politechnika, parki
El Ejido i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej,
bazylika i inne). Następnie przejedziemy do
kolonialnej części miasta i zaczniemy zwiedzać
najpiękniejsze i najlepiej zachowane Stare Miasto Ameryki Południowej - Plaza Grande, Pałac
Prezydencki, Pałac Arcybiskupi, renesansowa

Katedra z XVI w., renesansowy kościół i klasztor
San Francisco z XVI w. - 1535 r., barokowy kościół
La Compañía z początku XVII w. - 1605 r., zobaczymy także panoramę miasta z góry Panecillo.
Następnie wizyta w Muzeum Inti Nan, gdzie
można obserwować zjawiska występujące tylko
na równiku: surowe jajko stoi pionowo, dokładnie na równiku, woda w zlewie spływa pionowo
(nie kręci się), natomiast 1 metr na północ od
równika kręci się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, a 1 m na południe od równika w odwrotną stronę; możliwość zrobienia zdjęć stojąc na
dwóch półkulach jednocześnie. Kolacja. Powrót
do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
Dzień 3 Śniadanie. Dzień wolny w Quito na
samodzielne eksplorowanie miasta. Dla chętnych
(dodatkowo płatne - ok. 75 USD/os) wyjazd do
Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu Cotopaxi
- 5897 m n.p.m., najwyższego czynnego wulkanu na świecie. Podroż ok. 1,5 godz. po drodze
asfaltowanej i 1 godz. po utwardzonej, dojazd
na parking znajdujący się na wysokości 4500 m
n.p.m. Podczas podróży będziemy mieli okazję
do obserwowania tzw. laharów, różnej wielkości
kawałków skalnych wypływających z wulkanów

WYSPY GALAPAGOS
Santa Cruz
Izabela
Las Tintoreras
Puerto Ayora

Papallacta

P.N. Cotopaxi
Tena
Baños

P. N. Chimborazo
Alausi
Guayaquil

EKWADOR

Guamote
Ingapirca

El Cajas
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Quito

Baltra
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Peru

oraz roślin typowych dla strefy paramo. Przejazd wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka
do schroniska Jose Rivas na 4864 m n.p.m. Dla
spragnionych wrażeń możliwość spróbowania
swoich sił w sporcie zwanym downhill - zjazd
rowerem po fragmencie drogi prowadzącej do
podnóża Cotopaxi (opcja dodatkowo płatna).
Wskazówka: niezbędne buty trekkingowe, ciepłe ubrania (szaliki, czapki, rękawiczki, polary),
krem z wysokim filtrem UV (50+) i kurtka przeciwdeszczowa. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 4 Po śniadaniu wyruszymy w drogę
ku prawdziwej Amazonii. W czasie podróży
będziemy mieli okazję obserwować roślinność
różnych stref wysokościowych - od 2400 m
n.p.m. do 4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas
przez Rezerwat Ekologiczny Antisana i Rezerwat
Biologiczny Cayambe - Coca; Przekroczymy Kordylierę Wschodnią Andów przez przełęcz o wysokości 4200 m). Kąpiel w znanym z leczniczych
właściwości wód ośrodku w Papallacta, u stóp
wulkanu Antisana (3300 m n.p.m., temp. wody
30- 40°C) - obserwowanie typowej dla tego
regionu roślinności i kolibrów. Lunch. Następnie
przyjazd do Teny, skąd wyruszymy do naszej
lodgy nad rzeką, pośród lasu amazońskiego. Po
drodze będziemy mogli spróbować larw chantacuco z rusztu. Zakwaterowanie, nocleg. (Trasa
ok. 80 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wybierzemy się w podróż łodzią do lokalnej społeczności amazońskiej. Poznamy ich zwyczaje, a także spróbujemy lokalnych specjałów. Wizyta w Amazonii
jest niepowtarzalna, zobaczymy lokalne rośliny
i poznamy ich właściwości lecznicze. W trakcie
wycieczki będziemy wypatrywać ptaki (których
w tym regionie jest aż 262 gatunki), a także małpy. Po południu dla chętnych (w cenie wyciecz-

ki) - tubing - czyli spływ po rzece na oponach.
Kolacja. Wieczorem będziemy wsłuchiwać się
w odgłosy lasu równikowego. Z latarką w ręce
wypatrywać będziemy żaby, a nawet węże czy
pająki. Nocleg. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 6 Śniadanie. Wcześnie rano wyruszymy w drogę do Baños, jednej z najbardziej
znanych i najbardziej urokliwych miejscowości
w Ekwadorze. W trakcie trasy zatrzymamy w lokalnej restauracji na obiad. Położona w krainie
wodospadów dolina, między górami jest doskonałym punktem wypadowym na wycieczki.
Udamy się pieszo do wodospadu Pailon del Diablo. Po południu wizyta w jednym z najczęściej
fotografowanym miejsc w Ekwadorze - Domu
na Drzewie, gdzie można zrobić zdjęcie huśtając
się „nad przepaścią” u podnóża wulkanu Tungurahua. Nocleg. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 7 Śniadanie i wyjazd do Guamote. Po
drodze wzdłuż Parku Narodowowego Chimborazo, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Ekwadoru, towarzyszyć nam będą zapierające dech
w piersiach widoki na wulkan. Wizyta u lokalnej
społeczności z możliwością spróbowania mięsa
z lamy i nocleg w hoteliku, który powstał jako
inicjatywa wsparcia dla lokalnej społeczności.
Możliwość zakupu ich wyrobów, ze sprzedaży
których zysk przekazywany jest na cele edukacyjne w tej miejscowości. Wieczorem wspólne
przygotowywanie prostej lokalnej potrawy.
Nocleg. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 8 Śniadanie. Wczesny wyjazd w kierunku Alausi. To niewielkie miasteczko położone w dorzeczu rzeki Chanchán na wysokości
2347 m n.p.m. zasłynęło przede wszystkim
z atrakcji turystycznej, jaką jest przejazd pociągiem do Naríz del Diablo - Nos Diabła, góry
kształtem przypominającej czarci nos. Trasa po-
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ciągu, którą pokonamy jest najtrudniejszą trasą
kolejową na świecie ze względu na położenie
torów na stromym zboczu góry Nariz del Diablo.
Po powrocie do Alausi udamy się w kierunku Ingapirca, najważniejszego kompleksu archeologicznego w Ekwadorze. Zwiedzimy znajdujące
się tu największe i najlepiej zachowane ruiny
z czasów Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca,
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 220 km).
Dzień 9 Po śniadaniu zwiedzanie Cuenca,
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazywanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji.
Jest również miejscem międzynarodowych
wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Zobaczymy zabytkowe kamienice, urokliwe place,
kameralne uliczki oraz Katedrę pod wezwaniem
Niepokalanie Poczętej (Catedral de la Inmaculada Concepción). Cała zabudowa Cuenca została
wpisana na listę UNESCO. Odwiedzimy także fabrykę legendarnych kapeluszy ze słomy toquilla
zwanych błędnie „panamami”. Następnie po
południu udamy się do Parku Cajas, jednego
z najładniejszych parków narodowych w Ekwadorze. El Cajas leży na wysokościach od 3100
m n.p.m do 4450 m n.p.m, na terenie parku
znajduje się ok. 270 polodowcowych jezior i lagun, położonych wśród licznych wzniesień i gór.
Zatrzymamy się przy wyznaczonym punkcie widokowym, gdzie będziemy mieli okazję uwiecznić piękne widoki, które często chowają się za
chmurami. Przejazd do Guayaquil. Obiadokolacja i nocleg w Guayaquil. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 10 Po śniadaniu transfer na lotnisko,
przelot na wyspę Baltra (27 km2) w archipelagu
Galapagos. Archipelag ten, rozsławiony przez
Karola Darwina to niezwykłe miejsce, gdzie
zobaczymy wiele gatunków roślin i zwierząt nie

występujących nigdzie indziej na świecie, ze słynnymi żółwiami słoniowymi na czele, legwanami
morskimi czy głuptakami. Z 89 gatunków ptaków
występujących na Galapagos aż 76 to gatunki endemiczne. Wulkaniczne wyspy Galapagos oraz
otaczający je pas Oceanu Spokojnego są w 98%
pod ścisłą ochroną, a od 1978 r. figurują na liście
UNESCO. Przeprawa promem przez kanał Itabaka na wyspę Santa Cruz (986 km2), drugą co do
wielkości i najbardziej zaludnioną wyspę Galapagos. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, największej w archipelagu. Zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na prywatne rancho i obserwowanie
gigantycznych żółwi galapago w ich naturalnym
środowisku. Następnie wizyta w Stacji Karola
Darwnina. W ciągu dnia lunch. Nocleg.
Dzień 11 Po śniadaniu odwiedzimy kolonię
lwów morskich, a nawet będziemy mieli okazję
nurkować (snorkeling) wśród nich. Następnie
wybierzemy się do Punta Estrada, małej zatoki, wokół której występują zwierzęta takie jak:
głuptaki, fregaty, żółwie, lwy morskie. Podczas
spaceru wypatrywać będziemy również iguan
i charakterystycznych dla Galapagos krabów.
Odwiedzimy punkt widokowy, z którego być
może będziemy mieli okazje zobaczyć rekiny
(mustele). Poznamy występującą tu endemiczną roślinność. Po południu przepłynięcie
regularnym transportem wodnym na wyspę
Izabela (tylko z bagażem podręcznym). Jest to
największa wyspa archipelagu i jednocześnie
jedna z najbogatszych, jeśli chodzi o faunę i florę. Gatunki endemiczne mangrowców, pingwiny
Galapago, żółwie, legwany i lwy morskie oraz
flamingi to tylko niektóre ze zwierząt i roślin
występujących na tej przepięknej wyspie. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek. Nocleg.

Dzień 12 Po śniadaniu wycieczka do laguny,
gdzie będziemy mieli okazję podziwiać flamingi
w ich naturalnym środowisku. Następnie popłyniemy do maleńkiej wysepki Las Tintoreras i jeśli dopisze nam szczęście,
podczas rejsu przyjrzymy się jej
sympatycznym lokatorom uchatkom i pingwinom oraz
zobaczymy najbardziej
oryginalnych mieszkańców
Galapagos - niebieskonogie głuptaki. Jeżeli poziom
wody w Zatoce Tintoreras
jest niski, czasami udaje się
wypatrzeć także groźniejsze stworzenia - czyli rekiny. Po dotarciu na wyspę
czeka nas „polowanie” z aparatem fotograficznym na morskie iguany, z których najbardziej
słynie Las Tintoreras. Te gady upodobały sobie
szczególnie właśnie tę wyspę, gdyż nie mają tu
żadnych naturalnych wrogów, które polowałyby
na ich młode. Iguany można spotkać w każdym
zakątku Las Tintoreras - wygrzewające się na skałach, spacerujące po plaży, ukrywające się wśród
mangrowców… Odwiedzimy plażę, która jest
miejscem lęgowym iguan, a ponadto zamieszkuje
ją również kolonia lwów morskich, czyli uchatek.
Czas wolny na jednej z plaż wyspy, możliwość
snorkelingu w krystalicznie czystej wodzie. Możliwość podziwiania bajecznie kolorowego i żywego
podwodnego świata pełnego przedziwnych ryb,
uroczych pingwinów, majestatycznych żółwi oraz
łagodnych rekinów (zwierzęta żyją na wolności
nie ma gwarancji zobaczenia ich wszystkich).
Lunch i transfer regularnym transportem wodnym do Santa Cruz. Zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 13 Śniadanie. Wykwaterowanie
z hotelu. Transfer na lotnisko na wyspie Baltra
i przelot do Guayaquil. Następnie lot do Polski
(z przesiadką w jednym z europejskich portów).
Dzień 14 Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu. Program na
Galapagos może ulec zmianie, ze względu na
warunki pogodowe lub decyzje Parku Narodowego Galapagos.

HOTELE
Hotele lub hostele/hacjendy/pousady *** (w
ocenie organizatora) - raczej nieduże, wygodne.
Pokoje: wygodnie urządzone 2-os. (możliwe
dostawki) z łazienką (prysznic, WC, ręczniki).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie lub
Paryżu), przelot wewnętrzny Guayaquil - Galapagos - Guayaquil, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach wg opisu w pokojach 2 os.

(12 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie
wg programu, program turystyczny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę pilota w Ekwadorze, przewodników lokalnych, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie (lokalne
opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwadorze i opłata na
Galapagos) - ok. 250 USD/
os., opłata lotniskowa na wyspie Baltra ok. 30 USD/os., zwyczajowe napiwki - ok. 45 USD/os.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od
daty powrotu. Na miesiąc przed wylotem prosimy o uzupełnienie danych paszportowych
w systemie Travella niezbędnych do wykupienia
biletów na lot wewnętrzny.
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej bawełniane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka.
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary
przeciwsłoneczne, kremy z bardzo wysokim
filtrem. Na Galapagos najlepsze są sandały na
grubej podeszwie, do chodzenia po ostrej lawie
Na wycieczki w dżungli długie spodnie, gumowe
buty oraz niezależnie od pory roku lekka kurtka
przeciwdeszczowa. Na Cotopaxi konieczna czapka, szalik, rękawiczki (na miejscu można kupić
lokalne wyroby z lamy), kurtka z kapturem.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
14249
24630
Czerwiec od
14699
25399
Lipiec od
15599
26899
Sierpień od
14670
25349
Wrzesień od
14530
25099
Październik od
13720
23749
Dopłata za pok. 1 os. od
1600
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: EKW
CENA OD

13720 zł
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Kolumbia – Kokalumbia

•

W programie: Bogota - prawdziwy zawrót głowy Zipaquira
Cocory Najpiękniejsze miasto kolonialne świata Cartagena
wypoczynek nad Morzem Karaibskim

• •

••

14

dni

•

•

••

Region kawy (UNESCO) Medellin śladami Pablo Escobara przyroda w dolinie
rumba i salsa - w kraju Shakiry, Juanesa i Gabriela Garcii Marqueza kolibrowa hipnoza

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Bogoty
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Przylot do Bogoty, transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Śniadanie. Stolica Kolumbii przyprawi nas o zawrót głowy, nie tylko ze względu na
położenie na wysokości 2640 m n.p.m., ale także rozmiarem miasta. Ta metropolia liczy cztery
razy więcej ludności niż Warszawa i jest miastem
kontrastów. Tutaj nowoczesność współistnieje
z kolonialną historią, a bogate dzielnice z dzielnicami biedy. Przejazd pod wzgórze Monserrate,
wjazd kolejką i spacer do znajdującego się na samym szczycie kościoła. Ze wzgórza rozciąga się

przepiękny widok na całe miasto, to również tu
miała miejsce 5 edycja Master Chef Polska. Bogota to miasto muzeów i nie omieszkamy do kilku z nich wstąpić, pierwszym z nich będzie muzeum malarza Botero, kolumbijskiego Rubensa,
który w zachwycie krągłościami, namalował otyłą Mona Lisę. Następnie przejazd do Zipaquira,
gdzie na obiad skosztujemy tradycyjnej potrawy
tego miasta. Miasto słynie z funkcjonującej do
dziś kopalni soli, której dwa pierwsze poziomy
udostępniono turystom. W scenerii solnych korytarzy i komnat dawnych pomieszczeń kopalni,
w której wydobywano niegdyś 70% całej kolumbijskiej soli, została zaaranżowana Catedral
del Sal. Katedra Soli jest zaliczana do jednego
z siedmiu cudów Kolumbii i jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych tego kraju.
Podczas zwiedzania obiektu przejdziemy przy

wykutej w skale drodze krzyżowej, aż dojdziemy
do ujmująco podświetlonej nawy głównej i obrazu stworzenia świata. Ta sceneria jest bardzo
popularna również wśród Kolumbijczyków do
zawierania ślubów. Powrót do hotelu w Bogocie.
Nocleg. (Trasa ok. 200 km).
Dzień 3 Po śniadaniu udamy się do Muzeum
Złota, które posiada przypuszczalnie najbogatszą kolekcję złotych wyrobów i biżuterii (powyżej
35 tys. eksponatów) prekolumbijskiej Ameryki.
Następnie odwiedzimy Muzeum Szmaragdów,
w którym dowiemy się m.in. że Kolumbia jest
głównym światowym producentem tych szlachetnych kamieni, poznamy również ich rodzaje
i będzie możliwość zakupu oryginalnego prezentu. W programie spacer po urokliwej starówce
La Candelaria i zobaczymy Plac Główny, gdzie
znajduje się m.n Pałac Prezydencki, Katedra
Santa Marta
Wyspa
Rosario
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i Sąd Najwyższy, na który to zorganizowano zamach partyzantów, wspierany przez najbardziej
znanego na świecie bosa narkotykowego Pablo
Escobara. Jeśli czas pozwoli wstąpimy również
na lokalny targ rękodzieła, gdzie będzie można
zakupić kokę i wyroby wykonane przez Indian.
Po południu przejazd na lotnisko i lot do regionu
kawowego. Przejazd do urokliwego miasteczka
Salento, uznanego przez znany przewodnik Lonely Planet, za jedno z najbardziej klimatycznych
miejsc Kolumbii. Kolorowe domki z hamakami na
balkonikach, rękodzieło i wyborna kawa, nazywana tutaj tinto, przypadną do gustu wszystkim
tym, którzy pragną odpocząć od zawrotnego
tempa życia. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 4 Po śniadaniu czas na kontakt z przyrodą i ucieczkę od miasta i miejsc stworzonych
przez człowieka. Do doliny palm woskowych
Valle de Cocora (UNESCO) udamy się legendarnymi jeepami Willys, szczęściarze będą jechali
na stojąco. W programie przejażdżka konna
i trekking wśród najwyższych palm na świecie.
W Kolumbii rosną 324 gatunki palm, spośród
których palma woskowa jest najbardziej znana.
Cała dolina jest niezwykle zielona, a spacer po
niej to czysta przyjemność. Dla chętnych i najbardziej wytrwałych zaproponujemy wizytę
w Domu Kolibrów (Casa de Colibris), gdzie
wpatrywać będziemy się jak zahipnotyzowani,
w żyjące na wolności kolibry, przylatujące one
do Casa de Colibris w odwiedziny, aby spożyć
wodę wymieszaną z cukrem nierafinowanym
panela. Zielone, niebieskie, z białym kołnierzykiem, machają niezwykle szybko skrzydełkami.
Wyzwaniem będzie uchwycić je na zdjęciu
w odpowiednim momencie. Kolumbia jest nu-
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merem 1 na świecie, jeśli chodzi o ilość kolibrów
i zamieszkują ją aż 1903 gatunki ptaków. Powrót.
Na kolację zaserwują nam lokalny przysmak:
pstrąga z „patacón”, czyli smażonym plackiem
z platana. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 5 Śniadanie i czas na pracę. Odwiedzimy typową dla regionu plantację kawy, gdzie
dostaniemy koszyki i będziemy zbierać czerwone
ziarenka kawy. Wyjaśnimy sobie również proces
jej powstawania i skosztujemy sławnej kolumbijskiej kawy. Kolumbia jest 3 na świecie eksporterem kawy po Brazylii i … Wietnamie. Wieczorem
przelot do Medellin (lot możliwy z przesiadką
w Bogocie), miasta z którego wywodził się kartel
narkotykowy Pablo Escobara. Kolacja. Zakwaterowanie. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
Dzień 6 Śniadanie. Medellin to najnowocześniejsze i drugie co wielkości miasto Kolumbii.
Będziemy mieli okazję przejechać się kolejką
nad comunas, dzielnicami biedy, skąd pochodził Pablo Escobar, boss kartelu narkotykowego
Medellin, budzący do dziś sprzeczne odczucia
u Kolumbijczyków. To tutaj kręcono cieszący się
dużym powodzeniem na świecie serial „Narcos”,
opowiadający o polowaniu kolumbijskiej policji
i amerykańskiej DEA na Escobara. El Patrón, bo
tak go nazywano, był postacią kontrowersyjną,
z jednej strony miał na sumieniu ok. 10 tys. ludzi, z drugiej wielokrotnie wspierał finansowo
biednych, budując np. osiedle dla 400 ubogich
rodzin. To człowiek, który był jednym z najbogatszych ludzi na ziemi, zbudował sam dla siebie
więzienie, jako pierwszy użył małych odrzutowców do przemytu ton kokainy do USA i w przeciwieństwie do innych „narcos” sam nie popadł
w żaden nałóg. Zwiedzanie Medellin będzie więc
krążyło wokół życia i śmierci Pabla, odwiedzimy
m.in. cmentarz na którym spoczywa. Kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 7 Śniadanie. Wyruszymy w drogę
poza Medellin do Guatape, miejscowości słynącej z ogromnego monolitu skalnego, z niesamowitym widokiem na okalające go jeziora. Dla
chętnych i cieszących się dobrą kondycją wejście
na samą górę, skąd rozpościera się widok na
krainę jezior. Do pokonania mamy ponad 600
schodów, jednakże, by zachwycić się pięknymi
widokami wystarczy ich kilkadziesiąt. W klimatycznym miasteczku zjemy obiad, składający się
typowego dania kolumbijskiego: bandeja paisa,
itd. Powrót i przelot do Santa Marta. Nocleg.
(Trasa ok. 170 km).
Dzień 8-9 Śniadanie. Dzień wolny na odpoczynek w okolicach Santa Marta. Dla chętnych
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, np.: wizyta w Parku Tyrona i mieście Santa
Marta lub Minca. Pełną listę poda pilot wycieczki
na miejscu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10 Śniadanie, przejazd do Cartageny,
po drodze odwiedzimy wulkan błotny Totumo,
w którym będziemy mieli możliwość kąpieli. Następnie kąpiel w rzece i dalsza droga do Cartageny. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dla chętnych wieczorem przejażdżka wesołym
autobusem tzw. chivą przy akompaniamencie lokalnych muzyków wykonujących słynne
w tym kraju Vallenato, będziemy poznawać
miasto nocą, wstąpimy również na dyskotekę
(ok. 40 USD/os.). (Trasa ok. 230 km)
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzanie Cartagena de Indias (wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO) to jedno z najważniejszych miast basenu Morza Karaibskiego
i prawdopodobnie najpiękniejsze miasto kolonialne na świecie. W Cartagenie Hiszpanie
gromadzili skarby łupione na terenie Ameryki
Południowej, co powodowało częste najazdy
piratów. W celach obrony zbudowano tu bardzo
okazałe, ciągnące się kilometrami fortyfikacje,
które przetrwały do dziś. San Diego to serce
kartageńskiej starówki, znajdziemy tu niesamowitą ilość pięknych kościołów, domów kolonialnych, muzea, parki i urzekające kolorowe
uliczki. Miejsce to ożywia się szczególnie pod
koniec dnia, kiedy większość placów wypełnia
się stolikami, pojawiają się artyści, muzycy
i wszystko nabiera rytmu salsy, aż do późnych
godzin nocnych. Cartagena występuje w kilku
powieściach słynnego noblisty G.G.Marqueza,
a on sam miał tutaj swój dom. Zwiedzimy Stare
Miasto, fortyfikacje, zamek San Felipe de Barajas i klasztor La Popa założony na początku
XVII wieku skąd rozciąga się wspaniały widok
na miasto. Dla chętnych po południu wizyta
w Aviario Nacional, w którym zgromadzono
2000 ptaków z różnych rejonów Kolumbii.
Spotkamy tam tukany, ary, papugi, dzięcioły,
flamingi, kulony i ibisy szkarłatne (ok. 50 USD/
os.). Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
Dzień 12 Śniadanie. Dzień na wolny na samodzielną eksplorację miasta. Dla chętnych
całodzienna wycieczka łodzią na Wyspę Rosario. Wyspy Różańcowe (Islas del Rosario) to
przepiękne, niewielkie wyspy rozrzucone na
Morzu Karaibskim nieopodal wybrzeży Kolumbii. Piękne, białe, dziewicze plaże, rafy koralowe, tropikalna roślinność, mnóstwo tropikalnej
fauny: bajecznie kolorowe ryby o przeróżnych
kształtach, delfiny, żółwie, kraby. Wyspy Różańcowe charakteryzują się niezmiennym, ciepłym
klimatem. Krystaliczne wody opływające wyspy
połyskują w kolorach błękitno-turkusowych
w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Możliwość snorkelingu i plażowania. (ok.
110 USD/os.). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 13 Po śniadaniu czas wolny na ostatnie zakupy. Transfer na lotnisko i lot powrotny
do Polski (przez jeden z europejskich portów
lotniczych).
Dzień 14 Przylot do Warszawy na lotnisko
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele lub pousady/hacjendy *** w kategoriai
lokalnej - wygodne. Pokoje: funkcjonalne 2 osobowe, wszystkie wyposażone w łazienki
z WC oraz często TV i telefon. Uwaga! Pokoje
3 - osobowe tylko w konfiguracji: łóżko małżenskie plus łóżko pojedyncze. Do dyspozycji gości:
niektóre obiekty posiadają basen.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Bogota -

Cartagena - Warszawa (z przesiadką w Amsterdamie lub Paryżu) oraz przeloty wewnętrzne wg
programu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
w hotelach lub hacjendach j.w. (12 rozpoczętych
dób hotelowych), transfery autokarem lub minibusem, wyżywienie: śniadania i lunche/obiadokolacje wg programu, opiekę polskiego pilota,
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie
T.U. Europa. (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu, napiwków dla lokalnych przewodników,
kierowców oraz innych wydatków osobistych.
Koszt uczestnictwa w programie (w tym bilety
wstępu) ok. 245 USD/os.

WYCIECZKI LOKALNE
Park Tyrona: to jeden z najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Kolumbii. To
miejsce, gdzie góry Sierra Nevada de Santa
Marta schodzą do Morza Karaibskiego. Prawdziwa dżungla, lasy palm kokosowych i kilometry nietkniętych przez cywilizację białych
plaż, okrzyknięte przez National Geographic
jedną z najpiękniejszych plaż. Oprócz bujnej
roślinności w parku występują tapiry, rzadkie
gatunki małp np. wyjec czarny, kondory, ciekawe gatunki ptaków, w tym papugi z gatunku
sierra parrot, a także rzadki gatunek żab. Do dziś
mieszkają tam indianie m.in. Kogi i Arhuaco. Po
parku można się poruszać wyłącznie pieszo lub
jeździć konno. (ok. 95 USD/os.). Uwaga! Raz do
roku władze Kolumbii w porozumieniu z lokalną
ludnością Kogui decydują o zamknięciu Parku
Tyrona na okres jednego miesiąca. Decyzja ta
ma na celu przywrócenie równowagi środowiskowej w Parku, a także tłumaczona jest tłem
kulturowym. Pilot na miejscu zaproponuje inne
atrakcje fakultatywne (w sezonie 2019/2020
Park Tyrona był zamknięty w miesiącu lutym,
w tym okresie realizowaliśmy wycieczkę fakultatywną do Rezerwatu Taironaka).

Palomino Tour: to jedna z największych
atrakcji regionu. Pomysłowość mieszkańców
miasteczka nas zaskoczy. Wjedziemy na górę
na motorach, przejdziemy pół godziny pieszo,
aby w następnej kolejności zrobić spływ rzeką
na dętkach. Dwie godziny relaksu i kontaktu
z przyrodą. (Uwaga niezbędne są kremy z filtrem). Naszą wycieczkę zakończymy obiadem
na plaży i relaksem. Powrót do Santa Marta. (ok.
85 USD/os.).
Scubadiving: nurkowanie z ekwipunkiem
w Parku Tyrona, to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych miejsc do nurkowania.
Rozpoczyna się wypłynięciem przez uwielbianej
przez obcokrajowców miejscowości Taganga.
(ok. 110 USD/os.)WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy
od daty powrotu.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Maj od
12049
20630
Lipiec od
13299
22720
Sierpień od
12249
20970
Wrzesień od
12199
20899
Październik od
11599
19899
Dopłata za pok. 1 os. od
1850
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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: KMB
CENA OD

11599 zł
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PRZECZYTAJ KONIECZNIE
AUTOKAR
Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stronach 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 wycieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w autokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy.
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedających ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rainbow 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, taksówkami, 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 ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach,
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, 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 (tradycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), 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 reguły 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 samolotów 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 zawsze 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 wynikają 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 odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie
Prawo Lotnicze.
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Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są
przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności
w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję
warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących
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 (przekazana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu
szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu,
zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej
w 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 lotniczej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku 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 ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciarskich 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 autobusie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi zabrania 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 towarzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom 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 muzealnych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju,
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (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, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośrednictwo 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 sytuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Informacje 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 piloci, 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 powierzonych 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 spowodować 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 imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich,
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania 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 terminowej 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 poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce
spotkania z grupą.
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, 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 zakresie przewozu/przelotu.
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. poruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego.
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku dokonywania 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/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady 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 (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycznych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym,
np. u rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo programu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także
pamiętać, iż niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej
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dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez
właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń.
INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamieściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pamiętać, 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 przypadku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, rezydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy,
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i lokalnych 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 wprowadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słoneczka”). 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 basenów, 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 piszemy w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w danym 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 szczególności, 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 hotelowych 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 zostać 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 apartamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj
nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez
turystów.
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz
kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub

rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem
i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają
możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od
standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, 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 dwudaniowy. 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 turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być organizowane 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 posiłków 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 dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką),
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia 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 powierzchnię 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 przewidziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szczególności typu „last minute”).
KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią temperaturę 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 niektórych 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 klimatyzację
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 upałów), 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 windsurfingu,
nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym 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 niektórych

kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie więc
hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty
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 południowych, a zwłaszcza
na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe braki wody lub prądu.
UBEZPIECZENIA
Klienci Rainbow Tours biorący udział w imprezach zagranicznych 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 Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów
Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających
ofertę Rainbow Tours oraz na stronie internetowej http://r.pl/.
Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz Uczestników ma charakter podstawowy (wariant Podstawowy), dlatego każdy Uczestnik 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 ubezpieczeniem turystycznym.
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – zapewniające pokrycie kosztów związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania
lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne do 500 PLN, transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL wynosi 60 000 PLN.
Ubezpieczyciel w wariancie Podstawowym nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło
wskutek m.in. chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, chorób psychicznych, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia
środków odurzających, szkód będących następstwem uprawiania
sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru.
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpieczenie
w wariancie Podstawowym obejmuje także koszty leczenia na
wypadek chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez
Ubezpieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych dla
danego kierunku 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 towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku 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 obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria
samochodowe, sprzęt sportowy.
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WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubezpieczenia: 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 - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo wariant
ten zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby
przewlekłej, 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 ryzyka
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, epidemii Covid 19 i innych chorób
wirusowych z grupy koronawirusów oraz ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN
i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 200 000 PLN.
Ponadto w przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji
ubezpieczonego zostaną pokryte koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego do 9 000 PLN.
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wysokie
(ubezpieczenie takie szczególnie polecamy osobom udającym
się do USA, Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty leczenia są wyjątkowo 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 ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2 500 PLN. Dodatkowo wariant ten obejmuje 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 dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 400 000 PLN. Ponadto w przypadku obowiązkowej
kwarantanny lub izolacji ubezpieczonego zostaną pokryte
koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego
do 9 000 PLN.
PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego
uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW):
narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i skuterach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy
na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego do 1 500 PLN i ochronę na wypadek wyrządzenia szkody
osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty
100 000 PLN w przypadku szkód rzeczowych i 200 000 PLN
w przypadku szkód osobowych.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego
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 medyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizowana 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 kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie
do Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla
Klientów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi
na podstawie dokumentacji 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
To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej
składki i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na
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wypadek odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny,
m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby
bliskiej, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy,
komplikacji związanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji
może być również akt terrorystyczny, do którego doszło nie
wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju
będącym celem podróży ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w 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 można zakupić w chwili zawierania umowy i przez kolejne 10 dni (jeśli do wyjazdu
jest więcej niż 30 dni) lub w dniu zakupu imprezy (jeśli do
wyjazdu jest mniej niż 30). Ubezpieczenie Kosztów rezygnacji
lub przerwania uczestnictwa nie obejmuje w podstawowym zakresie możliwości rezygnacji z powodu nagłego zachorowania
na Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby
bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnika podróży. W celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o Covid-19
wymagana jest dopłata składki. 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 uczestnictwa
w imprezie turystycznej Klientowi przysługuje prawo do zwrotu
składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Południowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy). 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 wyjazdu), 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. Obywateli 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/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.
PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na teren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie prawnych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produktów 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 proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europejskie 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, pióra, 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 basen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szczegółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepienia 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 butelkowanej wody mineralnej itd.
ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju 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 polskiej 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 wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach.
Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko,
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponujemy 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 wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o innych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań specjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności 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 niepełnosprawną 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 zaakceptowania 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 wycieczce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę
Rainbow Tours.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
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 Rainbow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organizatora – 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 Organizatorów 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 imprezach 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, innych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej
Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj
Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy - zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.
2. Zawarcie umowy.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie 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 uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami 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, niezbędnych dla realizacji imprezy.
3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń 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 rozwiązania 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 Uczestnika 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 odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane).
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone 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 Uczestnikowi 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 umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych 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 braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem 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 wyjazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania, 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 niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt 12 i 13
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 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 dodatkowymi 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 określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej
do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. Ograniczenia
czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego zakwaterowania,
nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności
ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (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, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. 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 imprezy turystycznej.
7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach 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 lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik
lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie 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 lotniczych 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 powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych 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 komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU.
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna 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 imprezy 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 celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego 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 Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia
z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 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 bagażu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych 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 znaleźć 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 limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowiązek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
11. Ubezpieczenia.
Biuro posiada gwarancję wymaganą przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 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. Wariant Podstawowy ubezpieczenia zawiera: KL - koszty
leczenia i transportu do kraju (do 60 000 PLN), koszty ratownictwa (do 10 000 PLN), NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 PLN) oraz BP - ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 500 PLN). Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym
nie obejmuje następstw chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów
oraz amatorskiego uprawiania sportów. Za dodatkową opłatą
istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w
ramach wariantów Rekomendowanego (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 Rekomendowany, Rekomendowany Plus oraz Najlepszy zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w zakresie epidemii
Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów.
W każdym z wymienionych wariantów, suma ubezpieczenia na
wypadek zachorowania na Covid-19 jest równa wysokości sumy
ubezpieczenia KL (tj. odpowiednio – w zależności od wariantu – 200 tys. PLN, 400 tys. PLN lub 800 tys. PLN). Szczegóły
poszczególnych wariantów ubezpieczeń znajdują się w sekcji
„Przeczytaj Koniecznie”.
Zawierając umowę-zgłoszenia, Uczestnik deklaruje (w imieniu
swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że
stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgodnie
z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki, drobne
urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów
wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, telefonów
komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A.,
z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się
przed wyjazdem. Brak zawarcia przez 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 przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej
sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może kierować
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do
Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do
Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego 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-
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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 odpowiedzi 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 udzielania następnej odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania
z innych metod rozwiązywania sporów - patrz punkt 19.
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz
bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, 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 odwołania lub dużego opóźnienia 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 – skargę 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 formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji
w centrali ubezpieczyciela lub w Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300,
lub z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta. Aktualne
dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez
ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie,
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie
opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie 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 Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.
Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych 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 wypłacane 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 spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B
OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu
w 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 pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004,
str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315
z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 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 rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro udowodni, 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 wyłącza 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 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie,
autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika miejsca wsiadania
lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez
odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną
decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez
Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 7.
OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba
trzecia niezwiązana z wykonaniem usług turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu
imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy
zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami
trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie
imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy
to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie
przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych
w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są
tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro
nie gwarantuje także że będą one wszystkie realizowane.
14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora
Turystyki.
Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA –
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/RainbowCertyfikat.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 niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji
„Przeczytaj koniecznie” – Centrum Alarmowe). Ubezpieczyciel
zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie
wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do
kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub
wskazanej przez niego jednostki.
15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać zwrotu Uczestnikowi
wpłat dokonanych z tytułu imprezy (po potrąceniu składki na
Turystyczny Fundusz Pomocowy), bez dodatkowego odszkodowania 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 nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
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niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia 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 przypadku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana
wysokość (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składkę
na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów 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 (najpóźniej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. 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 potrącane 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 (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosztowo o ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu 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 powrotu 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 tytułu 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 zapłaty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów 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 rozkładowe, 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 turystycznych. 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 sprzeciwu 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 Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia 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 zgodę 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. Prawo 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 danych, 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 płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów
agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu
realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy,
czas 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 marketingowych 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 przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik
może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może
zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie 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 polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy 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 pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie 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 reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem 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 uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania 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 rozstrzygnięcie 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 sprawie 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 organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za pośrednictwem 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
14 lipca 2021 roku.
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