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spis treści

Na naszych wycieczkach życie pisze wspaniałe scenariusze
łącząc ludzi przyjaźnią, a czasami nawet miłością. 
Cieszymy się ich radością i to ona motywuje nas 

do organizowania wyjazdów. 
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Polskie Biuro Podróży Olsztyn PBPO

Data wydania katalogu: 01.11.2022 r. Przedstawiona w katalogu oferta 
ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów 
prawnych.  

2023Spis treści

Włochy Malta
Rzym 7 dni
Piękna Liguria i Magiczna Toskania 7 dni
Panorama Włoch 9 dni
Północne Włochy i Lazurowe Wybrzeże 9 dni
Pod Niebem Sycylii 8 dni
Niezwykła Malta 6 dni

 

Francja Hiszpania Portugalia
Paryż 6 dni
Paryż i Zamki nad Loarą 7 dni
Normandia - Bretania 8 dni
Costa Brava i Riwiera Francuska 10 dni
Gorąca Hiszpania 8 dni
Portugalia 8 dni

 

Kraje Bałkańskie
Antyczna Grecja 10 dni
Bułgaria Znana i Nieznana 10 dni
Rumunia 9 dni
Macedonia - Albania - Serbia 9 dni
Gościnna Chorwacja 9 dni
Czarnogóra - Czarna Perła Półwyspu Bałkańskiego 9 dni

 

Austria Węgry Czechy
Balaton - Budapeszt - Zakole Dunaju 5 dni
Praga - Wiedeń - Budapeszt 5 dni
Praga - Karlowe Wary 4 dni
Wiedeń i Dolina Dunaju 4 dni

 

Niemcy Szwajcaria
Berlin - Poczdam 4 dni
Berlin - Poczdam - Drezno 5 dni
Zamki Bawarii 6 dni
Szwajcaria i Mont Blanc 6 dni
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Lofoty i Nordkapp 13 dni
Norweskie Fiordy i Oslo 9 dni
Sztokholm - Oslo - Kopenhaga 8 dni
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Kraków - Wieliczka 3 dni
Podlasie Wielu Kultur 4 dni
Kaszuby Naturalnie 4 dni
Roztocze 4 dni
Wrocław i Zamki Dolnego Śląska 4 dni
Góry Stołowe i Błędne Skały 5 dni
Przez Jurę i Podhale 6 dni
Bieszczady 6 dni
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Przedstawiona w katalogu oferta ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu 
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Katalog wydany 10.11.2022

Luksemburg Belgia Holandia
Luksemburg - Belgia - Holandia 6 dni
Parada Kwiatów w Holandii 7 dni
Europejskie Stolice 7 dni

Na naszych wycieczkach życie pisze wspaniałe scenariusze
łącząc ludzi przyjaźnią, a czasami nawet miłością.
Cieszymy się ich radością i to ona motywuje nas

do organizowania wyjazdów.
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Polskie Biuro Podróży Olsztyn PBPO



First
Minute

Gwarancja niezmienności ceny - GRATIS
Ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych - GRATIS

Bezpłatna zmiana rezerwacji - GRATIS

-20%
Pewny rabat

dla Najszybszych

20%
Korzystna zaliczka

za rezerwację

Promocje dotyczą imprez z katalogu "Autokarem i Samolotem przez Europę 2023"
Szczegółowe regulaminy promocji znajdziesz w Biurach Podróży lub na stronie: www.pbpo.pl

Liczba miejsc promocyjnych jest ograniczona

-3%
Zniżka z Kartą
Stałego Klienta

Polskie Biuro Podróży Olsztyn



Podróżując z PBPO, wybierasz wycieczki PREMIUM:
✦ kameralne grupy
✦ najwyższe standardy bezpieczeństwa
✦ opieka profesjonalnego pilota i lokalnych przewodników
✦ dogodny wariant transportu: autokar, samolot, pociąg lub prom
✦ komfortowa podróż bez nocnych przejazdów
✦ atrakcyjne programy - doskonale zaplanowany czas zwiedzania

Zyskujesz:
� atrakcyjne zniżki
� kartę Stałego Klienta
� wybór miejsca w autokarze
� ciepłe napoje podczas podróży GRATIS
� pierwszeństwo w otrzymywaniu
najnowszych ofert, promocji, katalogów

Dołącz do Klubu PBPO

Podróżuj
Eksploruj

Doświadczaj



Stoisz przed wyzwaniem zaplanowania wyjazdu i nie
wiesz od czego zacząć? Zorganizujemy go za Ciebie!

przygotowanie i obsługa wyjazdów grupowych
wycieczki szkolne ze ścieżkami edukacyjnymi
zgodnymi z programem nauczania
wyjazdy dla zdrowia z elementami wellness
podróże od 7 do 107 lat dostosowane do wieku oraz
zainteresowań uczestników

Chcesz odwiedzić najbardziej
malownicze zakątki Polski?

Poznaj naszą ofertę wyjazdów krajowych
dostępną w formie e-katalogu.
Do zobaczenia na www.pbpo.pl

Wyjazdy dostosowane do Twoich potrzeb!

Stoisz przed wyzwaniem zaplanowania wyjazdu i nie
wiesz od czego zacząć? Zorganizujemy go za Ciebie!

przygotowanie i obsługa wyjazdów grupowych
wycieczki szkolne ze ścieżkami edukacyjnymi
zgodnymi z programem nauczania
wyjazdy dla zdrowia z elementami wellness
podróże od 7 do 107 lat dostosowane do wieku oraz
zainteresowań uczestników

Chcesz odwiedzić najbardziej
malownicze zakątki Polski?

Poznaj naszą ofertę wyjazdów krajowych
dostępną w formie e-katalogu.
Do zobaczenia na www.pbpo.pl

Wyjazdy dostosowane do Twoich potrzeb!

Stoisz przed wyzwaniem zaplanowania wyjazdu i nie
wiesz od czego zacząć? Zorganizujemy go za Ciebie!

PBPO dla
Twojego biznesu

przygotowanie i obsługa wyjazdów grupowych
wycieczki szkolne ze ścieżkami edukacyjnymi
zgodnymi z programem nauczania
wyjazdy dla zdrowia z elementami wellness
podróże dostosowane do wieku oraz
zainteresowań uczestników

Wyjazdy dostosowane do Twoich potrzeb

Oferta szyta na miarę
wyjazdy firmowe
imprezy integracyjne i motywacyjne
kompleksowa obsługa wyjazdów na
międzynarodowe targi
zwiedzanie + networking z innymi
przedstawicielami Twojej branży



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy i Austrię do Włoch na obiadokolację 
i nocleg tranzytowy. Trasa ok.1200 km
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Padwy, zwiedzanie: bazylika św. An-
toniego, Prato Della Valle z bazyliką św. Justyny, Uniwersy-
tet – jeden z najstarszych w Europie, Palazzo Della Ragione, 
oraz Piazza Erbe i Piazza Frutta. Spacer po urokliwych, 
średniowiecznych uliczkach. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicę Rzymu. Trasa ok. 650 km
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Piazza di Spagna – plac 
Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Piazza 
Navona z fontanną Czterech Rzek, Panteon – najwspanial-
sza i najlepiej zachowana budowla z czasów starożytnego 
Rzymu, fontanna di Trevi – zaliczana do najpiękniejszych 
budowli wodnych świata. Następnie Piazza Venezia – plac 
Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny. Kapitol – centrum staro-
żytnego Rzymu, Forum Romanum. Zwiedzanie Colosseum 
– Amfi teatru Flawiuszów, najwspanialszej rzymskiej areny 
i symbolu Wiecznego Miasta. Powrót do hotelu, obiado-
kolacja, nocleg. Trasa ok. 50 km. 
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: bazylika św. Piotra z Pietą 
Michała Anioła, posągiem św. Piotra, przepięknym balda-

chimem wykonanym przez Berniniego. Chwila zadumy 
przy grobie Jana Pawła II. Następnie zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich z wyjątkową kolekcją arcydzieł gromadzo-
nych przez wieki. Kaplica Sykstyńska z freskami Michała 
Anioła. Panteon – najwspanialsza i najlepiej zachowana 
budowla z czasów starożytnego Rzymu. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 50 km
DZIEŃ 5
Śniadanie. Audiencja generalna z papieżem (jeżeli będzie 
obecny w Watykanie). Przejazd do hotelu w okolicy We-
necji na obiadokolację i nocleg. Trasa ok. 550 km
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd tramwajem wodnym w stronę Piazza 
San Marco – głównego placu Wenecji: bazylika Św. Marka 
– najcenniejszy zabytek sakralny Wenecji, Palazzo Duka-
le – Pałac Dożów (z zewnątrz), Campanila – dzwonnica 
św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto. Nocny przejazd 
przez Austrię i Czechy do Polski. Trasa ok. 400 km
DZIEŃ 7
Przyjazd do kraju. Powrót do poszczególnych miejscowości. 
Trasa ok. 800 km

Całość trasy: ok. 3800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
ok. Udine (1) – Padwa – ok. Rzymu (3) – Rzym – Watykan – ok. Wenecji (1) – Wenecja 

RZYM 7 DNI

Rzym

Padwa
Wenecja

WŁOCHY

CH

SLO

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

11.03–17.03 2799 zł
07.04–13.04 2799 zł
13.05–19.05 2799 zł
10.06–16.06 2799 zł
01.07–07.07 2799 zł
19.08–25.08 2799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 5 śniadań i 5 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 160 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, przejazd 
tramwajem wodnym w Wenecji, bilety komunikacji miejskiej, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny obligatoryjnie pi-
lotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 750 zł

4 WŁOCHY MALTA



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na obiadokolację i nocleg 
tranzytowy do Włoch. Trasa: ok. 1100 km 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Wizyta w Genui, stolicy Ligurii, miasta Krzysztofa 
Kolumba: gotycka katedra San Lorenzo, główny plac miasta: 
Piazza de Ferrari z Palazzo Dukale, operą, Akademią Sztuk 
Pięknych, pomnikiem Garibaldiego i fontanną. Piazza Dante 
z domem Krzysztofa Kolumba. Spacer reprezentacyjną, 
pełną przepięknie zdobionych pałaców Via Garibaldi. Prze-
jazd na Włoską Rivierę do Rapallo. Przeprawa promem do 
maleńkiego Portofi no, symbolu luksusu i prestiżu. Obia-
dokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 400 km
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do portowego miasta la Spezia, prze-
jazd pociągiem przez najczystszy region Wybrzeża Ligu-
ryjskiego, w rejon Cinque Terre. Wizyta w miejscowości 
Manarola – jednym z wielu miasteczek usytuowanych na 
stromym, skalistym wybrzeżu. Czas wolny na kąpiel w krysz-
tałowo czystym morzu. Powrót do la Spezia. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 60 km
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Arezzo – niegdyś jednego z naj-
większych etruskich miast, dzisiaj jednego z najbogat-
szych ośrodków w Toskanii. Spacer po mieście: kościół 
San Francesco z freskami Piero della Francesca z XV w., 
plac Piazza Grande, katedra św. Donata. Krótka wizyta 
w średniowiecznej Cortonie, masowo odwiedzanej przez 
turystów dzięki ekranizacji bestsellera „Pod słońcem To-
skanii”. Przejazd do Sieny, jednego z najpiękniejszych śre-
dniowiecznych miast, którego centrum zostało wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO: Piazza del Campo 
– główny plac w kształcie muszli, z ratuszem – Palazzo 
Pubblico z XV wieku, wieżą Torre del Mangia oraz fontan-
ną Fonte Gaia. Spacer na Piazza del Duomo, zwiedzanie 
jednej z najpiękniejszych katedr we Włoszech. Wewnątrz 
katedry niezwykła posadzka z kolorowego marmuru, 

przedstawiająca historie biblijne oraz symbole związane 
z miastem. Spacer via di Città ze wspaniałymi pałacami 
i arystokratycznymi rezydencjami, głównie z XV i XVI wieku. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 380 km 
DZIEŃ 5
Śniadanie, przejazd do Volterry, miasta słynącego z pro-
dukcji alabastru. Zwiedzanie: Piazza dei Priori z Palazzo 
dei Priori – najstarszym ratuszem w Toskanii, Piazza San 
Giovanni z Cattedrale di Santa Maria Assunta z XII wieku 
z niezwykłym renesansowym wnętrzem; wieża oraz bap-
tysterium. Przejazd do San Gimignano – miasta Stu Wież. 
Spacer po historycznym centrum otoczonym kamiennymi 
murami w całości wpisanym na listę światowego dziedzic-
twa kulturowego UNESCO: Piazza del Duomo z najwyższą 
i najważniejszą wieżą w mieście – Torre Grossa oraz z Col-
legiata di San Gimignano. Następnie Piazza della Cisterna 
z zabytkową studnią, licznymi kawiarenkami i sklepikami 
z lokalnymi produktami. Przejazd do Chianti, regionu słyną-
cego z malowniczych miasteczek i winnic. Spacer po typowej 
miejscowości regionu Chianti, Greve in Chianti, do której 
prowadzi najpiękniejsza krajobrazowa droga w Toskanii – Via 
Chiantigiana. Wizyta w winnicy, degustacja toskańskiego 
wina z możliwością zakupu. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 240 km 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Pizy, spacer po Campo dei Mira-
coli – placu Cudów z Krzywą Wieżą, katedrą Santa Maria 
Assunta i baptysterium. Kompleks został wpisany w na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zwiedzanie 
Florencji, stolicy Toskanii: kościół Santa Croce, Piazza del 
Duomo, baptysterium z Drzwiami Raju, następnie katedra 
Santa Maria del Fiore z charakterystyczną kopułą, górującą 
nad miastem. Następnie wieża Giotta, Piazza della Signoria, 
Ponte Vecchio – Most Złotników z licznymi sklepikami. 
Zwiedzanie galerii Uffi  zi z bezcenną kolekcją dzieł m.in. 
Rafaela, Michała Anioła, Tycjana, Leonarda da Vinci. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy w okolicach 
Udine. Trasa ok. 500 km 

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd przez Austrię i Czechy. Przyjazd do kraju. 
Powrót do poszczególnych miejscowości. Trasa ok. 1000 km. 
Całość trasy: ok. 3800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
ok. Padwy (1) – Genua – Rapallo – Portofi no – ok. Genui (1) – La Spezia – Cinque Terre: Manarola – ok. Florencji (3) – Arezzo – Cortona – 
Siena – Volterra – San Gimignano – Greve in Chianti – Piza – Florencja – ok. Udine (1)

PIĘKNA LIGURIA I MAGICZNA TOSKANIA 7 DNI

Volterra

WŁOCHY

CH

SLO

Piza
Florencja

Siena

AT

Padwa

Arezzo

Portofino 

Genua 

Manarola 

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

15.04–21.04 2799 zł
20.05–26.05 2799 zł
08.07–14.07 2799 zł
26.08–01.09 2799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 6 śniadań i 6 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 160 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, wjazdy do 
miast, przeprawa promowa, przejazd pociągiem, taksa kli-
matyczna, bilety komunikacji miejskiej, zestaw słuchawkowy 
Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 800 zł
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6 FRANCJA HISZPANIA PORTUGALIA

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na obiadokolację i nocleg 
tranzytowy do Włoch. Trasa ok. 1100 km
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Florencji: Piazza Del Duomo, kościół 
Santa Croce, baptysterium, Most Złotników. Przejazd do 
Pizy: plac Cudów z Krzywą Wieżą, katedrą i baptysterium. 
Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 500 km
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Pompejów. Zwiedzanie wykopalisk 
antycznego miasta, zasypanego podczas wybuchu Wezu-
wiusza w I w.n.e. Przejazd do hotelu w okolicach Neapolu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 520 km
DZIEŃ 4
Śniadanie. Podróż promem na wyspę Capri, znaną z pięk-
nych widoków i śródziemnomorskiej roślinności. Następnie 
wizyta w Sorrento z malowniczą dzielnicą Marina Grande. 
Zwiedzanie Neapolu: katedra św. Januarego, rezydencja 
królewska Castel Nuovo – Nowy Zamek, Piazza del Ple-
biscito z Pałacem Królewskim. Teatr San Carlo – jeden 
z największych w Europie i najstarszy na świecie. Galleria 
Umberto I – pasaż handlowy ze stalowo – szklanym da-
chem. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 150 km
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie Wiecznego 
Miasta: Colosseum, Forum Romanum, Kolumna Trajana, 
Capitol, Łuk Konstantyna. Obiadokolacja, nocleg w hotelu 
w okolicach Rzymu. Trasa ok. 230 km

DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: plac i Bazylika św. Piotra 
z Pietą Michała Anioła, posągiem św. Piotra, przepięk-
nym baldachimem wykonanym przez Berniniego. Chwila 
zadumy przy grobie Jana Pawła II. Zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej z freskami Michała 
Anioła.  Następnie dalsze zwiedzanie Rzymu: Panteon, plac 
Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Piazza Navona z fontanną 
Czterech Rzek, fontanna di Trevi, Piazza di Spagna – plac 
Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 40 km
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Asyżu, zwiedzanie miasta św. Fran-
ciszka: plac Miejski, kościół św. Klary, Bazylika Santa Maria 
degli Angeli. Przejazd do hotelu w okolicach Wenecji. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 520 km
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wizyta w Wenecji, zwiedzanie miasta: plac 
św. Marka, zwiedzanie Bazyliki Św. Marka, Pałac Dożów 
(z zewnątrz), Wieża Zegarowa, Dzwonnica, Most Wes-
tchnień, Most Rialto. Spacer urokliwymi uliczkami Wenecji. 
Rejs stateczkiem na wyspę Murano, słynącą z produkcji 
szkła. Wyjazd w kierunku kraju. Przejazd nocny przez Au-
strię i Czechy. Trasa ok. 550 km
DZIEŃ 9
Przyjazd do kraju, powrót do poszczególnych miejscowości. 
Trasa ok. 800 km
Całość trasy: ok. 4800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
ok. Udine (1) – Florencja – Piza – ok. Florencji (1) – Pompeje – ok. Neapolu (2) – Capri – Sorrento – Neapol – Rzym – ok. Rzymu (2) – 
Watykan – Asyż –  ok. Wenecji (1) – Murano – Wenecja 

PANORAMA WŁOCH 9 DNI

Rzym

Padwa Wenecja

WŁOCHY

CH AT

Piza
Florencja

Capri

SLO

HR

Neapol

Asyż

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–07.05 3399 zł
03.06–11.06 3399 zł
15.07–23.07 3399 zł
05.08–13.08 3399 zł
09.09–17.09 3399 zł
07.10–15.10 3399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 7 śniadań i 7 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 220 EUR (rezerwacje i wstę-

py do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety 
komunikacji miejskiej, bilety na statek w Wenecji i na wyspę 
Murano, przeprawa na/z Capri, wjazdy do miast, taksa klima-
tyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny obligatoryj-
nie pilotowi wycieczki

• Turystyczny FunduszGwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 980 zł

WŁOCHY MALTA



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd przez Czechy i Austrię na obiadokolację i nocleg 
tranzytowy na terenie Włoch. Trasa ok. 1100 km
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Werony: rzymska Arena z I w., cen-
tralny plac: Piazza delle Erbe otoczony pięknymi, średnio-
wiecznymi budynkami i Piazza dei Signori z pomnikiem 
Dantego. Następnie dom rodu Capuletich oraz słynny 
balkon Julii, XII – wieczny kościółek Santa Maria Antica 
z grobowcami członków rodu Scaligierich. Średniowieczny 
zamek: Castelvecchio, dawna siedziba rodu Scaligierich. 
Wizyta w urokliwym miasteczku Sirmione nad Jeziorem 
Garda: XIII – wieczny zamek Scaligierich, historyczne cen-
trum. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 280 km
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu, światowej stolicy mody, 
zwiedzanie: Piazza del Duomo z największą we Włoszech 
gotycką katedrą, pasaż Victora Emanuela – jedna z naj-
piękniejszych galerii handlowych świata, Piazza della Scala 
z pomnikiem Leonardo da Vinci oraz z gmachem najsłyn-
niejszej sceny operowej La Scala. Spacer via Dante do 
Castello Sforzesco – twierdzy i rezydencji rodziny Sforzów, 
władców Mediolanu. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja, nocleg. Trasa ok. 330 km
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Genui, zwiedzanie miasta: plac Dan-
tego z domem Krzysztofa Kolumba (z zewnątrz), port, 
spacer po Strada Nuova, która w całości została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, katedra San 
Lorenzo. Przejazd do Monaco, zwiedzanie miasta: Oceana-
rium, pałac Grimaldich (z zewnątrz), katedra z grobowcem 
księżnej Grace. Wizyta w Monte Carlo – mieście tysiąca 
kasyn. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Trasa ok. 300 km
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wizyta w Grasse – stolicy perfum – zwiedzanie  
wytwórni perfum z możliwością zakupu. Wycieczka do 
znanego kurortu: Antibes z zapierającymi dech widokami, 
następnie malownicze średniowieczne miasteczko Saint 
Paul de Vence – tutaj mieszkali i tworzyli m.in. Picasso, 
Matisse i Marc Chagall. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. Trasa ok. 250 km
DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwiedzanie Cannes: spacer Aleją Gwiazd, Bulwa-
rem La Croisette przy pałacu Festiwali Filmowych. Przejazd 
do Nicei, stolicy Lazurowego Wybrzeża, gwarnego miasta 
artystów, milionerów i arystokracji. Spacer sławną Prome-
nadą Anglików, biegnącą wzdłuż morza ze słynnymi hote-
lami – pałacami: Negresco i Meridien. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km
DZIEŃ 7
Śniadanie. Wizyta w San Remo, słynnego kurortu na Wy-
brzeżu Liguryjskim. Spacer po średniowiecznym starym 
mieście. Przejazd do Padwy, zwiedzanie Bazyliki Św. An-
toniego oraz historycznego centrum. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 500 km
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wizyta w Wenecji, zwiedzanie miasta: plac 
św. Marka, zwiedzanie Bazyliki Św. Marka, Pałac Dożów 
(z zewnątrz), Wieża Zegarowa, Dzwonnica, Most Wes-
tchnień, Most Rialto. Spacer uliczkami Wenecji. Rejs 
stateczkiem na wyspę Murano, która słynie z produkcji 
szkła oraz na wyspę Burano – najbardziej kolorową wyspę 
Europy. Wyjazd w kierunku kraju. Przejazd przez Austrię 
i Czechy. Trasa ok. 500 km
DZIEŃ 9
Przyjazd do Polski, powrót do poszczególnych miejsco-
wości. Trasa ok. 900 km

Całość trasy: ok. 4200 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
ok. Padwy (1) – Werona – Jezioro Garda – Sirmione – ok. Mediolanu (1) – Mediolan – ok. Genui (1) – Genua – Monaco – Monte Carlo –  
ok. San Remo (3) – Grasse – Antibes – Saint Paul de Vence – Nicea –  Cannes – Padwa – ok. Padwy (1) – Wenecja – Murano – Burano

PÓŁNOCNE WŁOCHY I LAZUROWE WYBRZEŻE 9 DNI

Padwa

Wenecja

WŁOCHY

CH
AT

Mediolan 

Genua 

Monako
Cannes 

FRANCJA

Werona 

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

06.05–14.05 3299 zł
17.06–25.06 3299 zł
29.07–06.08 3299 zł
07.10–15.10 3299 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 7 śniadań i 6 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs statecz-
kiem do Wenecji i na wyspy Murano i Burano, taksa klimatycz-
na, wjazdy do miast, zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki.

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 900 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2 godz. przed wylotem. 
Odprawa. Przelot do Katanii. Transfer do hotelu. Zakwa-
terowanie. Zwiedzanie Katanii: plac Katedralny z katedrą 
św. Agaty, ratusz miejski, fontanna ze Słoniem, symbolem 
miasta, ruiny amfi teatru rzymskiego. Obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 80 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd w kierunku Etny, czynnego wulkanu 
dominującego nad panoramą wschodniego wybrzeża 
Sycylii (3340 m n.p.m.). Wjazd na wysokość ok 2000 m 
n.p.m. kolejką linową. Dla chętnych (fakultatywnie) przejazd 
samochodami terenowymi na wysokość około 3000 m 
n.p.m. w pobliże głównego krateru. Na górze spacer wokół 
wygasłych i czynnych kraterów, podziwianie fumaroli – 
wyziewów pary z wnętrza Etny, jezior siarkowych oraz 
unikalnego kosmicznego krajobrazu. Następnie przejazd 
do najpiękniejszego, najbardziej malowniczego miasteczka 
Sycylii, Taorminy, które często określane jest sycylijskim Sa-
int Tropez ze względu na wspaniałe plaże i średniowieczny 
charakter. Wypoczywali tu m.in. Goethe, Marlena Dietrich, 
Elizabeth Taylor, Francis Ford Coppola. Spacer główną ulicą 
miasta Corso Umberto do starówki i do najpiękniejszego 
starożytnego teatru greckiego we Włoszech, z wyjątkowym 
widokiem na Etnę i Morze Jońskie. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. Trasa: ok. 180 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Rejs na Wyspy Liparyjskie. Wizyta na największej 
z nich, Liparii. Spacer po starym mieście z bogatą historią. 
Następnie wyspa Vulcano, dla chętnych kąpiel w wodach 
termalnych i błotach siarkowych. Powrót do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg. Trasa ok. 180 km.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do uroczego miasteczka Monreale 
(Góry Królewskiej) położonego na przedmieściach Pa-
lermo. Zwiedzanie normańskiej katedry z XII wieku, naj-
piękniejszej na Sycylii, stanowiącej mieszankę architektury 
arabskiej, bizantyjskiej i normańskiej. Wnętrza katedry po-
krywają mozaiki, które przedstawiają sceny z biblii. Przejazd 
do Palermo, stolicy Sycylii. Zwiedzanie miasta: Stare Miasto, 
Pałac Normanów z Kaplicą Palatyńską, kościół normański 
La Martorana, fontanna Pretoria, Teatro Massimo, Porta 
Felice, katedra z miejscem spoczynku św. Rozalii, patronki 
miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 380 km
DZIEŃ 5 
Śniadanie Przejazd do Erice, miasteczka położonego na 
szczycie góry, które było miejscem kultu wielu bóstw 

starożytności, głównie bogini miłości i płodności. Spacer 
wąskimi, brukowanymi uliczkami tworzącymi labirynty po-
między licznymi kościółkami i klasztorami. Wizyta Giardio 
del Balio XIX-wiecznym miejskim ogrodzie botanicznym 
a także XIV-wiecznym kościele Chiesa Matrice. Przejazd 
do Trapani, miasta przepięknie położonego na wąskim 
przypominającym sierp przylądku, słynącego ze średnio-
wiecznych i renesansowych kościółków i XVII-wiecznej 
katedry. Spacer po najstarszej dzielnicy miasta, gdzie na 
każdym kroku można dostrzec inną część europejskiej 
historii. Przejazd trasą nadmorską z charakterystycznymi 
płyciznami – salinami – wykorzystywanymi do produkcji 
soli morskiej. Wizyta w Marsali słynącej z winnic i produkcji 
mocnego słodkiego wina. Przejazd do hotelu na obiado-
kolację i nocleg. Trasa ok. 130 km.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Agrigento, najważniejszego na Sycylii 
stanowiska archeologicznego zwanego Doliną Świątyń, 
które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. To najpiękniejsze pozostałości świa-
ta antycznego w Basenie Morza Śródziemnego. Przejazd 
w stronę miejscowości Piazza Armerina, zwiedzanie letni-
skowej willi pochodzącej z okresu Cesarstwa Rzymskiego. 
Villa Romana del Casale ozdobiona jest wyjątkowymi mo-
zaikami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg. Trasa ok. 220 km.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wizyta w miejscowości Noto, perle sycylijskiego 
baroku. Spacer główną ulicą miasta Corso Vittorio Emanu-
ele: kościół San Francesco, kościół San Domenico, Palazzo 
Ducezio czy teatr miejski. Przejazd do Syrakuz, miasta, 
w którym urodził się i zginął Archimedes. Wizyta w Parku 
Archeologicznym w ogrodach Villa Landolina, gdzie obok 
niesamowitego Teatro Greco z VI w. p.n.e, zobaczyć można 
potężny grecki ołtarz ofi arny, rzymski amfi teatr, staro-
żytne kamieniołomy a także Ucho Dionizjusza – jaskinię 
z niezwykłą akustyką. Spacer po starówce, położonej na 
wysepce Ortigia: ruiny świątyni Apollina – najstarsza świą-
tynia grecka na Sycylii, Piazza Duomo z barokową katedrą, 
plac Archimedesa z fontanną Artemidy i słynne źródła 
Aretuzy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Trasa ok. 140 km.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, odprawa. Powrót do 
Warszawy. 
Całość trasy na Sycylii: ok.: 1350 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna: 
ok. Taorminy (3) – Etna – Taormina – Wyspy Liparyjskie – ok. Monreale (1) – Monreale – Palermo – Erice – ok. Trapani (1) – Trapani – 
Marsala – Agrigento – Piazza Armerina – ok. Katanii (2) – Noto – Syrakuzy – Katania

Wyspy Liparyjskie

Trapani 

WŁOCHY

Palermo

Etna

Katania

Syrakuzy
Noto

Piazza Amerina
Argigento

TaominaMarsala

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

24.03–31.03 4299 zł
21.04–28.04 4499 zł
26.05–02.06 4499 zł
01.09–08.09 4499 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przelot: Warszawa – Katania – Warszawa
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym.40x30x20cm oraz 1szt.

bagażu w formie walizki o wym. 55x40x23cm
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• 7 noclegów w hotelach*** w pokojach 2-os.
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji (bez napojów)
• opieka pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, transport 
podczas zwiedzania, rejs na Wyspy Liparyjskie, opłaty klima-
tyczne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryj-
nie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• pokój 1-osobowy: 750 zł
• wjazd na Etnę (wysokość ok. 3000 m n.p.m.): 50 EUR
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 kg: 360 zł

POD NIEBEM SYCYLII 8 DNI SAMOLOTEM
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie 2 godz. przed wylotem. 
Odprawa. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do La Valletty, stolicy Malty, niezwy-
kłego miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzanie: konkatedra św. Jana z najważniej-
szym dziełem Caravaggia: Ścięcie św. Jana Chrzciciela, plac 
Pałacowy z Pałacem Wielkiego Mistrza, pałac Casa Rocca 
Piccola, Opera Narodowa, Muzeum Sztuk Pięknych, Mu-
zeum Archeologiczne ze słynnymi fi gurkami: Wenus z Malty 
i Siedząca Kobieta. Fort St. Elmo – jeden z najważniejszych 
fortów Zakonu Maltańskiego. Czas wolny, który warto 
wykorzystać na degustację ftiry – chlebka wypełnionego 
lokalnymi produktami: pastą z suszonych pomidorów, 
serem z Gozo, oliwkami i tuńczykiem. Spacer po ogro-
dach Barracca, ze wspaniałym widokiem na morze, Wielki 
Port (Grand Harbour) i na Trzy Miasta. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 40 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Mdiny – pierwszej stolicy Malty. 
Spacer przez główną bramę, której majestatyczność wy-
korzystano w słynnym serialu „Gra o Tron” i średniowiecz-
nymi uliczkami, obok Muzeum Historii Naturalnej do placu 
i katedry św. Pawła. Przejście w stronę murów obronnych, 

z których rozpościera się piękna panorama wyspy. Wizyta 
w Rabacie, zwiedzanie największej atrakcji miasta, kościoła 
św. Pawła, zbudowanego nad grotą, w której ukrywał się 
święty. Przejazd na najwyższy punkt archipelagu maltańskie-
go, na klify Dingli z przepięknym widokiem na południową 
część wyspy. Następnie wizyta w miejscowości Mosta, 
słynącej z najpiękniejszego na wyspie kościoła – rotundy, 
którą przykrywa jedna z największych kopuł na świecie. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa ok. 50 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do pięknie położonej wioski rybackiej 
Marsaxlokk, słynącej z luzzu – kolorowych łodzi rybackich. 
Czas wolny na targowisku z lokalnymi wyrobami oraz owo-
cami morza. Dla chętnych Wycieczka do trzech maltańskich 
miast, tzw. Trójmiasta, pierwszych siedzib zakonu Joan-
nitów: Cospicua, słynąca z murów obronnych, następnie 
Vittoriosa, pierwsza siedziba Joannitów oraz Senglea ze 
słynną wartownią Point Vedette, z której roztacza się pa-
norama na Wielki Port (Grand Harbour), stolicę Vallettę 
oraz fort St. Angelo, który w czasach tureckiego Wielkiego 
Oblężenia stanowił główną siedzibę dowodzenia Zakonu 
Maltańskiego, a podczas II Wojny Światowej stacjonowały 
tu jednostki brytyjskiej marynarki wojennej. Powrót do ho-
telu, obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 60 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przeprawa promowa na Gozo, wyspę nimfy Ka-
lipso. Przejazd do kompleksu Ggantija – miejsca gigantów, 
gdzie znajdują się najstarsze (ok. 3600 lat p.n.e.) megali-
tyczne świątynie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd nad zatokę Ramla, gdzie w grocie, nimfa 
Kalipso więziła ukochanego Odyseusza. Czas wolny na 
charakterystycznej dla zatoki plaży w kolorze pomarańczo-
wym. Przejazd do Victorii, stolicy Gozo, nad którym góruje 
położona na wzgórzu Cytadela, ufortyfi kowana twierdza 
pamiętająca czasy średniowiecza. Następnie jedna z najbar-
dziej malowniczych na wyspie, zatoka Dwejra z widokiem 
na różnorodne formacje skalne, wyrzeźbione przez morze. 
Powrót promem na Maltę. Obiadokolacja w regionalnej 
tawernie z maltańskimi specjałami (fakultatywnie). Nocleg 
w hotelu. Trasa ok. 80 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Odpra-
wa, powrót do Polski.

Całość trasy: ok. 230 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  
ok. Zatoka św. Pawła (5) – La Valletta – Mosta – Rabat – Mdina – Dingli – Marsaxlokk – Cospicua – Vittoriosa – Senglea – wyspa Gozo: 
Ggantija, Zatoka Ramla, Victotia, Zatoka Dwejra 

NIEZWYKŁA MALTA 6 DNI SAMOLOTEM

Bastia

Wł

Porto-Vecchio

Savona

Livorno

Bonifacio

Ajaccio

Corte

Calvi

MALTA

Marsaxlokk

Dingli

Mdina

Bugibba

Ramla BayDwejra Bay

Rabat
Ggantija

Valetta

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

23.03–28.03 3999 zł
20.04–25.04 3999 zł
18.05–23.05 3999 zł
19.10–24.10 3999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przelot: Warszawa – Malta – Warszawa 
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym.40x30x20cm oraz 1szt.

bagażu w formie walizki o wym. 55x40x23cm
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• 5 noclegów w hotelu*** w pokojach 2-os .
• 5 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, transport 
podczas zwiedzania, przeprawa promowa na wyspę Gozo, 
opłaty klimatyczne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• pokój 1-osobowy: 600 zł
• 4 obiadokolacje (bez napojów): 400 zł
• kolacja regionalna: 50 EUR
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 kg: 360 zł 
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DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: 
ok. 1080 km.
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przyjazd do Paryża. Spacer paryskimi Wielki-
mi Bulwarami: plac Opery ze słynnym gmachem Opery 
Garnier, plac Vendôme z kolumną z posągiem Napoleona, 
hotelem Ritz oraz domem, w którym mieszkał i zmarł 
Fryderyk Chopin. Obiadokolacja (fakultatywnie), przejazd 
do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. Trasa: ok. 550 km.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Zwiedzanie muzeum perfum Fragonard. 
Przejazd autokarem przez najpiękniejsze place Paryża: 
plac Bastylii z Kolumną Lipcową, plac Republiki z rzeźbą 
Marianne – symbolem Republiki Francuskiej, plac Zgody 
(Place de la Concorde) z obeliskiem z Luksoru. Zwiedzanie 
Luwru – jednego z najstarszych i największych muzeów 
na świecie, m. in.: Mona Lisa, Nike z Samotraki, Wenus 
z Milo. Następnie zwiedzanie muzeum d’Orsay z dziełami 
największych impresjonistów m.in.: van Gogh, Gaugin, De-
gas. Obiadokolacja (fakultatywnie). Wieczorem spacer po 
Polach Elizejskich, plac Charles’a de Gaulle’a oraz wejście na 
Łuk Triumfalny. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 20 km.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wycieczka do Wersalu, rezydencji królów fran-

cuskich – zwiedzanie kompleksu pałacowego. Powrót do 
Paryża, wejście do Hôtel des Invalides z grobowcem Na-
poleona Bonaparte. Awangardowe Centrum Pompidou, 
Hotel de Ville – paryski ratusz, następnie spacer na wyspę 
Cité z katedrą Notre Dame, Pałacem Sprawiedliwości. Pont 
Neuf – najstarszy paryski most. Następnie Dzielnica Łaciń-
ska: Sorbona, Panteon z grobem m. in. Marii Skłodowskiej 
– Curie, Ogród Luksemburski. Wjazd na wieżę Eiffl  a, Pola 
Marsowe. Obiadokolacja (fakultatywnie). Rejs statkiem 
po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 60 km.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwolnienie pokoi w hotelu. Wizyta w dzielnicy 
Montmartre, zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur, spacer na 
plac Artystów (Place du Tertre), miejsce spotkań paryskiej 
bohemy. Następnie Place Blanche z kabaretem Moulin 
Rouge, czas wolny. Wyjazd z Paryża. Przejazd na nocleg 
tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 550 km.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przyjazd do Polski, powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 1000 km.
Całość trasy: ok. 3600 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Paryż – ok. Paryża (3) – Wersal – Niemcy (1)

PARYŻ 6 DNI

BE

ParyżWersal

FRANCJA

GE

NL

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

06.04–11.04 2499 zł
08.06–13.06 2499 zł
20.07–25.07 2499 zł
24.08–29.08 2499 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 5 noclegów w hotelach**/***, w pokojach 2-os.
• 5 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR – osoby powyżej 

26 lat, 140 EUR – osoby poniżej 26 lat (rezerwacje i wstępy 
do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs 
statkiem po Sekwanie, wjazd na wieżę Eiffl  a, wjazdy do 
miast, taksa klimatyczna, bilety komunikacji miejskiej, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 720 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji (bez napojów): 480 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: 
ok. 1100 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przyjazd do Paryża, spacer paryskimi Wielki-
mi Bulwarami – galeria handlowa Lafayette z przepiękną 
secesyjną kopułą oraz kunsztownymi zdobieniami, plac 
Opery ze słynną operą Garnier, plac Vendome z kolumną 
z posągiem Napoleona, hotel Ritz, dom, w którym mieszkał 
i zmarł Fryderyk Chopin. Zwiedzanie muzeum perfum 
Fragonard. Obiadokolacja (fakultatywnie). Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Spacer przez: plac Zgody (Place de la Concorde) 
i najstarszy park w Paryżu: ogrody Tuileries. Zwiedzanie 
Luwru – jednego z największych muzeów na świecie: m.in. 
Mona Lisa, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. Następnie zwie-
dzanie muzeum d’Orsay z dziełami największych impre-
sjonistów, m.in. Van Gogh, Gaugin, Degas. Obiadokolacja 
(fakultatywnie). Wieczorem spacer po Polach Elizejskich 
oraz wejście na Łuk Triumfalny. Powrót do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 20 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wycieczka do Wersalu, rezydencji królów fran-
cuskich – zwiedzanie kompleksu pałacowego. Powrót do 
Paryża, wejście do Hôtel des Invalides z grobowcem Na-
poleona Bonaparte. Awangardowe Centrum Pompidou 

(z zewnątrz), spacer na wyspę Cité z katedrą Notre Dame, 
Pałacem Sprawiedliwości oraz Sainte Chapelle. Pont Neuf 
– najstarszy most w mieście. Następnie Dzielnica Łacińska 
– Sorbona, Panteon z grobem m. in. Marii Skłodowskiej-
-Curie, Ogród Luksemburski. Wjazd na wieżę Eiffl  a, Pola 
Marsowe. Obiadokolacja (fakultatywnie). Rejs statkiem 
po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 60 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd w Dolinę Loary. Zwiedzanie rezydencji 
królewskiej, zamku BLOIS, największego zamku CHAM-
BORD oraz najczęściej odwiedzanego, zamku CHENON-
CEAUX. Wizyta w winnicy, możliwość zakupu wina z Doliny 
Loary. Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót do Paryża, 
nocleg. Trasa ok. 470 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwolnienie pokoi w hotelu. Wizyta w dzielnicy 
Montmartre, zwiedzanie bazyliki Sacre Coeur, spacer na 
plac Artystów – Place du Tertre, miejsce spotkań pary-
skiej bohemy. Następnie plac Blanche z kabaretem Moulin 
Rouge oraz plac Pigalle. Czas wolny. Przejazd na nocleg 
tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 7
Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miejsco-
wości. Trasa ok. 1000 km.
Całość trasy: ok. 3900 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Paryż – ok. Paryża (4) – Wersal – Dolina Loary, zamki: BLOIS, CHAMBORD, CHENONCEAUX – Niemcy (1)

PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ 7 DNI

FRANCJA

BE

Paryż

Blois

Wersal

Loara

GB
NL

GE

Chenonceaux

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

27.04–03.04 2899 zł
06.07–12.07 2899 zł
03.08–09.08 2899 zł
07.09–13.09 2899 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 6 noclegów w hotelach**/***, w pokojach 2-os.
• 6 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR – osoby powyżej 

26 lat, 160 EUR – osoby poniżej 26 lat (rezerwacje i wstępy do 
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs statkiem 
po Sekwanie, wjazd na wieżę Eiffl  a, wjazdy do miast, taksa kli-
matyczna, bilety komunikacji miejskiej, zestaw słuchawkowy 
Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 900 zł
• dopłata do 5 obiadokolacji – opcja z zamkami: 580 zł
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DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z Polski. Przejazd na 
nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 1050 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przyjazd do Reims, stolicy Szampanii, zwiedzanie 
„Katedry Aniołów”, najpiękniejszej katedry we Francji: 
La Catedrale Notre Dame de Reims – miejsca koronacji 
królów. Obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 720 km
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Katedry w Chartres –to pierwsza 
we Francji gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny: Cathedrale Notre – Dame de Chartres, z naj-
większym w Europie, położonym wewnątrz, labiryntem. 
Przejazd do Vitré, malowniczego miasteczka obronne-
go, które do XVI w. strzegło granicy Bretanii. Następnie 
zwiedzanie Rennes, stolicy Bretanii: malownicza starówka 
z XVIII-wiecznymi budynkami o drewnianej konstrukcji 
szkieletowej, katedra Saint-Pierre, budynek Parlementu 
Bretanii, gmach Opery Rennes, bazylika Saint-Sauveur. 
Obiadokolacja (fakultatywnie). Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. Trasa: ok. 270 km
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wizyta w Concarneau, którego główną atrakcją 
jest ufortyfi kowane stare miasto na wyspie, w zatoce, 
a z jego murów obronnych roztacza się wspaniały wi-
dok. Następnie Quimper – najstarsze miasto Bretanii 
z pięknym starym miastem i gotycką katedrą. Przejazd 
na wybrzeże zwane Finistère – Koniec Ziemi. Spacer po 
Pointe du Raz, gdzie widok poszarpanych skał i szalejącego 
morza zostawia niezapomniane wrażenia. Obiadokolacja 
(fakultatywnie). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. Trasa: 
ok. 470 km
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd w stronę Wybrzeża Różowego Gra-
nitu, do Perros Guirec, spacer nadbrzeżem, z którego 
roztaczają się wspaniałe widoki. Przejazd do St-Malo – 
silnie ufortyfi kowanego portu na skalistym półwyspie, 

obwarowanego murami obronnymi, wewnątrz których 
znajduje się katedra St Vincent. Spacer wąskimi uliczka-
mi starego miasta. Przejazd do Mont-St-Michel, którego 
sylwetka stanowi jeden z najbardziej ujmujących widoków 
we Francji, a także jest symbolem Normandii. Zwiedzanie 
miasteczka i słynnego gotyckiego klasztoru położonego 
na szczycie skalistej wyspy, która połączona jest ze stałym 
lądem tylko wąską groblą. Obiadokolacja (fakultatywnie). 
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa: ok. 270 km
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd na plaże Omaha, miejsca najkrwaw-
szych walk podczas inwazji wojsk alianckich w tzw. Dniu 
„D”. Zwiedzanie muzeum „Arromanches 360°". Przejazd 
do Caen: Abbaye aux Dames – opactwo żeńskie, kościół 
Saint-Étienne, zamek Wilhelma Zdobywcy. Następnie prze-
jazd przez Pays d`Auge, charakterystyczny dla Normandii 
wiejski obszar z bujnymi pastwiskami i sadami, do Hon-
fl eur. Zwiedzanie tego malowniczego miasteczka i portu 
położonego u ujścia Sekwany. Następnie Falaise d’Aval 
i Étretat, słynące z efektownych tuneli i łuków skalnych. 
Obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w okolicach Rouen. Trasa: ok. 200 km
DZIEŃ 7
Po śniadaniu przejazd do Rouen – stolicy Normandii i waż-
nego ośrodka kultury. Zwiedzanie miasta: katedra Notre 
Dame – arcydzieło architektury gotyckiej ze słynną fasadą 
i najwyższą iglicą we Francji, XV-wieczny, gotycki Palais de 
Justice – niegdyś parlament Normandii stanowiący piękny 
przykład płomienistego gotyku, plac Vieux-Marche, kościół 
Ste-Jeanne-d’Arc. Obiadokolacja (fakultatywnie). Przejazd 
na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 560 km
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przyjazd do kraju. Powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 1080 km. 

Całość trasy: ok. 4700 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Reims – ok. Chartres (1) – Chartres – Vitré – Rennes – ok. Concarneau (1) 
– Concarneau – Quimper – Pointe du Raz – ok. Lanion (1) – St. Malo – Mont-St-Michel 
- ok. Caen (1) – Caen – Honfl eur – Falaise d’Aval –Etretat – ok. Rouen (1) – Rouen 
– Niemcy (1)

NORMANDIA – BRETANIA 8 DNI 

FRANCJA

BE

Reims

Chartres

Caen

EtretatRouen

Quimper

Saint
MaloPoint

du Raz
Rennes

GB

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–06.05 3699 zł
03.06–10.06 3699 zł
08.07–15.07 3699 zł
12.08–19.08 3699 zł
23.09–30.09 3699 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 7 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 120 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa klima-
tyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryj-
nie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1100 zł
• dopłata do 6 obiadokolacji (bez napojów): 660 zł
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DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: 
ok. 1050 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Francji. Zwiedzanie Lyonu, stolicy 
regionu Owernia – Rodan – Alpy. Spacer po zabytkowej 
części miasta z renesansowymi kamieniczkami i wąskimi 
uliczkami: XIV-wieczna katedra św. Jana Chrzciciela z zega-
rem astronomicznym oraz górująca nad miastem bazylika 
Notre Dame de Fourvière. Obiadokolacja (fakultatywnie). 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 680 km.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd na Costa Brava. Po drodze przystanek 
przy malowniczo położonym wiadukcie kolejowym Ga-
rabit, zaprojektowanym przez Gustawa Eiffl  a. Następnie 
najwyższy na świecie wiadukt Millau, zaprojektowany przez 
Normana Fostera. Krótki postój na jednym z punktów wi-
dokowych, by podziwiać gigantyczną konstrukcję. Przejazd 
do hiszpańskiej Katalonii trasą wiodącą przez Langwedocję 
– Roussillon. Zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 740 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Barcelony, stolicy Katalonii: zwiedza-
nie katedry Sagrada Familia – dzieła życia Antonio Gaudiego, 
spacer aleją Passeig de Gràcia z kolejnymi dziełami słynnego 
architekta: Casa Mila i Casa Batlló. Wizyta w najstarszej 
części miasta, sercu Barcelony – Barri Gótic, czyli Dzielnicy 
Gotyckiej z wąskimi brukowanymi uliczkami i zabytkowymi 
kamienicami. Zwiedzanie katedry św. Eulalii – arcydzieła 
architektury gotyckiej, bazyliki Santa Maria del Mar, wizyta 
na Placa Sant Jaume z gotyckim Ratuszem i Generalitat 
– siedzibą rządu Katalonii, Placa de Sant Just z fontanną 
Trzech Wdzięków. Następnie słynna promenada La Rambla, 
pełna kawiarenek, restauracji i sklepów, która prowadzi od 
Plaça de Catalunya do starego portu z pomnikiem Kolumba. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 120 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wycieczka do Montserrat – zwiedzanie klasz-
toru z fi gurą Czarnej Madonny. Po południu czas wolny 
na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 100 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie, przejazd do Girony, spacer po starym mieście 
otoczonym średniowiecznymi murami: gotycka katedra 

NMP z najszerszą na świecie nawą oraz wspaniałymi ba-
rokowymi schodami, kościół św. Feliksa. Przejazd do Figu-
eres, gdzie urodził się Salvador Dali. Zwiedzanie muzeum 
hiszpańskiego surrealisty z największą kolekcją jego dzieł. 
Przejazd do Pont du Gard – trójpoziomowego akweduktu 
z 19 r. p.n.e., obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Avignon, nocleg. Trasa: ok. 570 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Zwiedzanie Avignon – jednego z najbardziej 
fascynujących miast na południu Francji, otoczonego po-
tężnymi murami obronnymi, nad którymi króluje ogromny 
papieski pałac – największa gotycka budowla w Europie. 
Zwiedzanie pałacu, romańskiej katedry Notre Dame, wizyta 
na moście św. Bénezeta z XII wieku. Przejazd do miej-
scowości Saint-Remy-De-Provence, gdzie Vincent Van 
Gogh spędził ostatnie lata życia. Zwiedzanie XII-wiecznego 
kompleksu przekształconego w szpital – Saint Paul de Mau-
sole, w którym przebywał Vincent Van Gogh. Tutaj artysta 
namalował serię obrazów z irysami i słynną Gwiaździstą 
noc. Wyjazd w stronę Lazurowego Wybrzeża. Obiadoko-
lacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu. Trasa: ok. 260 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wizyta w Cannes, spacer Aleją Gwiazd, Bulwa-
rem La Croisette przy pałacu Festiwali Filmowych. Prze-
jazd do Monaco, zwiedzanie tego malowniczego Księstwa: 
Pałac Książęcy, katedra, Muzeum Oceanografi i oraz wizyta 
w Monte Carlo. Obiadokolacja (fakultatywnie) nocleg w ho-
telu. Trasa: ok. 120 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wizyta w Nicei, stolicy Lazurowego Wybrzeża, 
gwarnego miasta pełnego artystów, milionerów i arystokra-
cji. Spacer Promenadą Anglików ze słynnymi hotelami-pa-
łacami m.in. Negresco i Meridien, targ kwiatowy, wzgórze 
Le Chateau. W godzinach popołudniowych wyjazd na 
obiadokolację (fakultatywnie) i nocleg na terenie Niemiec. 
Trasa: ok. 920 km.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Powrót do poszczególnych miejscowości w kra-
ju. Trasa: ok. 950 km.

Całość trasy: ok. 5500 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 6 str. 51
Niemcy (1) – Lyon – ok. Lyon (1) – wiadukty: Garabit i Millau – wybrzeże Costa Brava (3) – Barcelona – Montserrat – Girona – Figueres – 
Pont du Gard – ok. Avignon (1) – Avignon – Saint-Remy-De-Provence – Cannes – Monaco – Monte Carlo – ok. Nicei (2) – Nicea –
 Niemcy (1) 

COSTA BRAVA I RIWIERA FRANCUSKA 10 DNI

Lyon

Montserrat
Barcelona

Girona
Figueres

Avignon

Cannes

Monte
Carlo

HISZPANIA

FRANCJA

IT

CH

GE

Nicea

Saint Remy 
de Provence

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

26.05–04.06 3899 zł
23.06–02.07 3899 zł
22.09–01.10 3899 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 9 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 9 śniadań i 3 obiadokolacje (bez napojów)
•  opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, wjazdy do miast, usługi przewod-
nickie, taksa klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide), 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-os. 1200 zł
• dopłata do 5 obiadokolacji (bez napojów): 580 zł
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DZIEŃ 1
Spotkanie na lotnisku w Warszawie, odprawa, przelot 
do Barcelony. Transfer do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 2
Śniadanie, zwiedzanie Tarragony: akwedukt zwany Pu-
ente del Diablo (Most Diabła) z I wieku p.n.e., Anfi teatro 
Romano – rzymski amfi teatr, z II wieku n.e., Catedral de 
Tarragona z XII – XIV w. Spacer promenadą Rambla Nova 
w stronę punktu widokowego Balcón del Mediterráneo, 
z którego roztacza się zachwycająca panorama wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Przejazd do Walencji, spacer po 
najstarszej dzielnicy miasta: katedra Santa Maria, w której 
według legendy znajduje się święty Graal, bazylika Matki 
Boskiej Opuszczonych, Ratusz, fontanna Neptuna, se-
cesyjne budynki dawnej Giełdy Jedwabiu, hali targowej, 
dworca. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. Trasa ok. 430 km
DZIEŃ 3
Śniadanie, przejazd w okolice Guadix, zwiedzanie domów 
(casas cuevas), które przez swoich mieszkańców zostały 
wykute w skale. Przejazd do Granady, ostatniego muzuł-
mańskiego bastionu u podnóża gór Sierra Nevada. Wieczór 
fl amenco (fakultatywnie). Obiadokolacja, nocleg. Trasa 
ok. 100 km
DZIEŃ 4
Śniadanie, zwiedzanie Granady, perły Andaluzji: katedra 
z Kaplicą Królewską, budowle Maurów – Alhambra – naj-
lepiej na świecie zachowany zespół pałacowo – ogrodowy 
arabskich władców Granady. Spacer po ogrodach Genera-
life. Następnie mauretańska dzielnica Albaicín, położona 
na wzgórzu, pełna wąskich uliczek i charakterystycznych 
białych domów. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w okolicy 
Toledo. Trasa ok. 370 km
DZIEŃ 5
Śniadanie, wizyta w Toledo, malowniczo usytuowanego na 
wzgórzu w zakolu rzeki Tag, dawnej stolicy Hiszpanii: kate-

dra NMP – jedna z najważniejszych w Hiszpanii, z dziełami 
między innymi El Greco, Tycjana, Rubensa i Goi. Kościół San 
Tomé z arcydziełem El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza”. 
Przejazd do Madrytu: zwiedzanie muzeum Prado – jednego 
z najbogatszych muzeów na świecie z największą kolekcją 
dzieł Velazqueza i Francisco Goi oraz dziełami Tycjana, 
Rafaela, Rubensa, Boscha i El Greco. Następnie Palacio 
Real – rezydencja królewska, Plac Hiszpański z pomnikiem 
Cervantesa oraz bohaterów jego powieści: Don Kichota 
i Sancho Pansy. Paseo del Prado – zielona promenada 
z przepięknymi fontannami, Puerta del Sol – centralny 
plac miasta. Obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 150 km
DZIEŃ 6
Śniadanie, przyjazd do Saragossy, stolicy Aragonii, położo-
nej nad rzeką Ebro. Zwiedzanie barokowej bazyliki Nuestra 
Señora del Pilar z jaspisową kolumną z fi gurką Madon-
ny, katedra Catedral de el Salvador (La Seo) z XII wieku 
oraz El Palacio de la Aljaferia – alkazar z XI wieku, jeden 
z najpiękniejszych obiektów mauretańskich w Hiszpanii. 
Przejazd w kierunku Barcelony, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 550 km
DZIEŃ 7
Śniadanie, przejazd do Barcelony, stolicy Katalonii: zwie-
dzanie katedry Sagrada Familia – dzieła życia Antonio 
Gaudiego, spacer aleją Passeig de Gràcia z kolejnymi dzie-
łami słynnego architekta: Casa Mila i Casa Batlló. Wizyta 
w najstarszej części miasta, sercu Barcelony – Barri Gótic, 
czyli Dzielnicy Gotyckiej z wąskimi brukowanymi uliczkami 
i zabytkowymi kamienicami. Zwiedzanie katedry św. Eulalii 
– arcydzieła architektury gotyckiej, bazyliki Santa Maria 
del Mar, wizyta na Placa Sant Jaume z gotyckim Ratuszem 
i Generalitat – siedzibą rządu Katalonii, Placa de Sant Just 
z fontanną Trzech Wdzięków. Następnie słynna prome-
nada La Rambla, pełna kawiarenek, restauracji i sklepów, 
która prowadzi od Plaça de Catalunya do starego portu 
z pomnikiem Kolumba. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 150 km
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Transfer na lotnisko, odprawa. Powrót do 
Warszawy. 

Całość trasy w Hiszpanii: ok. 1700 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  
Barcelona – ok. Tarragony (1) – Tarragona – Walencja – ok. Walencji (1) – Guadix – Granada – ok. Granady (1) – ok. Toledo (1) – Toledo – 
Madryt – ok. Saragossy (1) – Saragossa – ok. Barcelony (1) – Barcelona

GORĄCA HISZPANIA 8 DNI SAMOLOTEM

Madryt
Tarragona

Toledo

Granada

Saragossa

Valencia

Barcelona

HISZPANIA

FR

Guadix

Murcja

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

01.04 – 08.04 4599 zł
10.05 – 17.05 4599 zł
01.10 – 08.10 4599 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
•  przelot na trasie: Warszawa – Barcelona – Warszawa
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym.40x30x20cm oraz 1szt.

bagażu w formie walizki o wym. 55x40x23cm 
•  opłaty lotniskowe i paliwowe
•  7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
•  7 śniadań, 7 obiadokolacji (bez napojów)
•  opiekę pilota
•  ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa klima-
tyczna, transport podczas zwiedzania, zestaw słuchawkowy 
Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-os.: 800 zł
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 kg: 360 zł
• udział w wieczorze fl amenco – 45 EUR (min. 15 osób 

chętnych)
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DZIEŃ 1
Spotkanie na lotnisku w Warszawie, odprawa, przelot do 
Lizbony. Transfer do hotelu, nocleg. 
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Lizbony: Alfama – najstarsza lizboń-
ska dzielnica, wybudowana w XI wieku przez Maurów: 
katedra NMP z XII wieku, zamek św. Jerzego usytuowany 
na wzgórzu z przepiękną panoramą miasta. Dzielnica Baixa 
– serce Lizbony: Elevator de Santa Justa – żelazna winda, 
promenada Rua Augusta, Arco da Vitória – łuk triumfalny 
przy Plaça do Comercio – głównym placu Lizbony nad 
brzegiem rzeki Tag, z którego doskonale widać olbrzymią 
fi gurę Cristo Rei – Chrystusa Króla. Przejazd do dzielni-
cy Belém: Torre de Belém – wieża z XVI wieku, klasztor 
Hieronimitów z początku XVI wieku, Pomnik Odkrywców 
reprezentujący 33 portugalskich bohaterów m.in. Vasco da 
Gama, Ferdynant Magellan. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 30 km
DZIEŃ 3
Śniadanie, wycieczka na Przylądek Capo da Roca – najdalej 
na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy. Następ-
nie Sintra, letnia siedziba portugalskich władców: Palacio 
National – najstarszy portugalski pałac, Palacio da Pena 
– Pałac Skalny – bajkowo kolorowy przykład bawarskiego 
baroku oraz niezwykły kompleks pałacowo – parkowy 
Quinta da Regaleira ze słynną Studnią Inicjacji. Przejazd do 
Óbidos – ufortyfi kowanego średniowiecznego miasteczka, 
pełnego wąskich, brukowanych uliczek i białych domów 
z niebieskim lub żółtym wykończeniem. Czas wolny na 
degustację tradycyjnej wiśniowej nalewki Ginja de Óbidos. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 250 km

DZIEŃ 4
Śniadanie, wizyta w Fatimie, najważniejszym portugalskim 
sanktuarium, związanym z objawieniami Matki Boskiej: Ba-
zylika Matki Boskiej Różańcowej, Kaplica Objawień. Przejazd 
do Coimbra, miasta w którym pod koniec XIII wieku został 
założony najstarszy portugalski uniwersytet. Spacer przez 
Żelazne Wrota (Porta Férrea) na uniwersyteckie patio. 
Zwiedzanie jednej z najpiękniejszych bibliotek na świecie, 
barokowej Biblioteki Joanina. Kościół Świętego Krzyża 
– Igreja de Santa Cruz – miejsce pochówku pierwszych 
królów Portugalii. Przejazd w kierunku Porto, zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 210 km
DZIEŃ 5
Śniadanie, zwiedzanie Porto, miasta położonego u ujścia 
rzeki Duero. Dzielnica Ribeira: wpisane na listę dziedzictwa 
UNESCO: monumentalna Katedra Sé oraz oszałamiający 
pozłacanym wnętrzem, kościół św. Franciszka. Najwyż-
sza budowla w mieście: wieża kościoła Kleryków -Torre 
dos Clérigos, Palácio da Bolsa – budynek giełdy z bogato 
zdobioną Salą Arabską. Dworzec São Bento, którego wnę-
trze zdobią azulejos przedstawiające sceny historyczne 
oraz życie codzienne mieszkańców Porto. Rejs po rzece 
Duero, z której rozpościera się przepiękny widok na mia-
sto oraz na fantastyczne konstrukcje 6 mostów. Wizyta 
w winiarni w mieście Vila Nova de Gaia: proces produkcji 
oraz degustacja porto. Obiadokolacja, nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 30 km
DZIEŃ 6
Śniadanie, wizyta w Batalha, zwiedzanie jednego z naj-
piękniejszych arcydzieł architektury, majestatycznego 
Convento de Santa Maria da Vitória (Opactwo Matki Bo-
skiej Zwycięskiej), wybudowanego na zlecenie króla Jana 
I Wielkiego w podzięce za zwycięstwo nad Kastylijczykami. 
Przejazd do Nazaré – miasteczka słynącego z rybackich 
tradycji i najwyższych w Europie fal. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie, dzień wolny na relaks i plażowanie lub eksplo-
rowanie Lizbony we własnym zakresie. Obiadokolacja, 
nocleg w hotelu.
DZIEŃ 8
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, odprawa. 
Powrót do Warszawy.

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  
Lizbona (3) – Cabo da Roca – Sintra – Óbidos – Fatima – Coimbra – Porto (2) – Batalha – Nazaré – Lizbona (2)

PORTUGALIA 8 DNI SAMOLOTEM

Coimbra

Nazare

Porto

Fatima

PORTUGALIA

ESP
Lizbona

Obidos

Cabo de Roca

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

14.04–21.04 4999 zł
19.05–26.05 4999 zł
15.09–22.09 4999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przelot na trasie: Warszawa Modlin – Lizbona – Warszawa 

Modlin
• 1 szt. bagażu podręcznego o wym.40x30x20cm oraz 1szt.

bagażu w formie walizki o wym. 55x40x23cm
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, transport 
niezbędny do realizacji programu, bilety komunikacji miej-
skiej, taksa klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide), 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1200 zł
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 20 kg: 360 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd przez Czechy na nocleg tranzytowy na terenie 
Serbii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
Trasa ok. 1200 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd przez Serbię i Macedonię do Grecji. 
Wieczorem przyjazd do hotelu w okolice Katerini. Późna 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 800 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Tembi – zwiedzanie, w tym kościół 
wykuty w skale z cudowną ikoną św. Paraskwei oraz Źródło 
Pięknej Afrodyty. Przejazd do Kalambaki. Meteory – bi-
zantyjskie klasztory „zawieszone” na skalnych szczytach. 
Klasztory zosłaty wybudowane w XIV w. przez mnichów 
poszukujących odosobnienia i miejsca dla duchowego 
rozwoju. Są one prawdziwymi muzeami bizantyjskiej sztuki, 
z pięknymi ikonami, starymi manuskryptami, jedynymi 
w swoim rodzaju mozaikami i freskami. Meteory to jedna 
z najwspanialszych atrakcji turystycznych świata. Zwie-
dzanie kilku klasztorów. Przejazd do hotelu w okolicach 
Kalambaki. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Postój w Termopile ze słynnym pomnikiem 
Leonidasa i 300 Spartan, gdzie oprócz zdjęć przy histo-
rycznym pomniku będzie możliwe skorzystania z kąpieli 
zdrowotnych w naturalnych wodach termalnych. Przejazd 
do Delf, prastarego miasta i świątyni greckiej, a jednocze-
śnie terenu archeologicznego. Zwiedzanie teatru i świątyni 
Apollina, gdzie mieści się wyrocznia delfi cka znana już ok. 
1500 r. p.n.e. Wysokie skały wokół świątyni odbijają echo 
wypowiedzianych słów. Zwiedzanie muzeum, w którym 
zgromadzono posągi oraz fragmenty świątyń. Przejazd 
na Peloponez. Zakwaterowanie w hotelu, w nadmorskim 
kurorcie. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wyjazd do Aten. Po drodze czas na sesję zdję-
ciową przy Starożytnym Koryncie. Dla chętnych (płatne 
dodatkowo) rejs między dwoma morzami przez otoczony 
wysokimi skalnymi ścianami Kanał Koryncki. Zwiedzanie 

Aten, m.in. Plac Omonia, Plac Konstytucji z uroczystą 
zmianą warty przed Parlamentem, Ogrody Królewskie, 
Łuk Hadriana, marmurowy Stadion Panateński, Akropol 
z Partenonem, Agora, Plaka, czas na wizytę w Muzeum 
Archeologicznym. Wieczór Grecki w lokalnej tawernie (dla 
chętnych, dodatkowo płatne). Powrót do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wycieczka Argolidzka. Epidauros – starożyt-
ne uzdrowisko, słynące do dziś ze starożytnego teatru 
stworzonego przez Polikleta Młodszego w IV w. p.n.e. My-
keny – Brama Lwów (wejście na Akropol), ruiny pałacu, 
nekropolia z grobami szybowymi, pozostałości domów, 
pomieszczeń magazynowych oraz cysterny na wodę. Naf-
plio – pierwsza stolica nowożytnej Grecji, miasto uważane 
za najpiękniejszą osadę w Grecji, położone nad morzem. 
Można w nim znaleźć wenecką twierdzę w porcie, miejskie 
mury obronne oraz fortecę, która góruje nad wszystkimi 
ze szczytów Palamidi. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek. Dla chętnych 
całodzienny rejs na wyspy Hydra oraz Spetses (płatne 
dodatkowo). Ta pierwsza słynie przede wszystkim z zakazu 
poruszania się samochodami lub nawet rowerami! Do 
dziś poruszać się można wyłącznie konno bądź na osioł-
kach. Port w kształcie podkowy wypełniony jest jachtami, 
a w wąskich uliczkach miasta czuć prawdziwą Grecję. Już 
z oddali widać zadbane, białe domy z dachami w kolo-
rze cegły. Usytuowane wzdłuż wybrzeża tawerny, galerie 
i knajpy tworzą wyjątkowy klimat artystycznej bohemy. 
Świetne miejsce na obiad. Najmniejsza z kompleksu Wysp 
Sarońskich – Spetses – zachwyca wszechobecnym lasem 
piniowym. Zapach sosny czuć w każdej części miasta. 
Warto tu też skorzystać z kąpieli morskich. Na Spetses 
znajdziemy bowiem malownicze, zatokowe plaże – tak 
piaszczyste, jak i z drobnymi, błyszczącymi kamykami. Bę-
dąc na wyspie warto odwiedzić dom bohaterki greckiej 
rewolucji oraz XVII-wieczny kościół św. Trójcy. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd w kierunku Katerini. Postój w Dion – 
stanowisko archeologiczne u podnóża Olimpu, ujawniające 
splądrowane sanktuaria, groby, teatry, bazylikę od Ery 
Żelaza do okresu bizantyjskiego. Po drodze przepiękne 
krajobrazy. Przyjazd w okolice Katerini. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd w kierunku granicy grecko-mace-
dońskiej. Przejazd przez Macedonię do Serbii na nocleg 
tranzytowy. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 800 km.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd przez Węgry i Czechy do Polski. Przy-
jazd do kraju w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót 
do niektórych miejscowości w godzinach porannych dnia 
następnego. Trasa ok. 1200 km.

Całość trasy: ok. 5800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Czechy – Węgry – Serbia (1) – Macedonia – Grecja (ok. Katerini (1) – Tembi – ok. Kalam-
baki (1) – Delfy – ok. Tolo (4) – Starożytny Korynt – Kanał Koryncki – Ateny – Argolida 
(Epidauros – Mykeny – Nafplio) – Dion – ok. Katerini (1)) – Serbia (1) – Węgry – Czechy

ANTYCZNA GRECJA 10 DNI

Ateny

Thessalonik
GRECJAAL

BG

Delfy

MK

Argolida

Peloponez

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

28.04–07.05 3999 zł
02.06–11.06 3999 zł
01.09–10.09 3999 zł
06.10–15.10 3999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub mniejszym autokarem
• 9 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-3-os.
• 9 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 245 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa kli-
matyczna i opłaty wjazdowe do niektórych regionów, opłaty 
administracyjne i parkingowe, zestaw słuchawkowy Tour 
Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 790 zł
• wieczór grecki: 45 EUR
• rejs po Kanale Korynckim: 30 EUR
• rejs na wyspę Hydra oraz Spetses: 55 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd przez Słowację, Węgry na nocleg tranzytowy 
w Serbii. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 1200 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd przez Serbię do Bułgarii. Przyjazd 
w okolice Sofi i – stolicy Bułgarii. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 700 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Sofi i, m.in.: sobór Aleksandra New-
skiego, cerkiew patronki miasta św. Sofi i, uniwersytet, 
Zgromadzenie Ludowe, dawny pałac carski, teatr naro-
dowy, rotunda św. Jerzego, meczet Bania Baszi Dżamija. 
Przejazd i zwiedzanie Rylskiego Monastyru – największego 
klasztoru w Bułgarii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, 
nocleg. Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Płowdiwu, 
spacer po starym mieście, zwiedzanie, m.in.: Odeon, fragment 
Stadionu Rzymskiego, Teatr Starożytny – jeden z najlepiej 
zachowanych przykładów rzymskiej architektury publicznej 
w Bułgarii, domostwa z okresu Bułgarskiego Odrodzenia. 

Następnie przejazd na południowe wybrzeże. Zakwatero-
wanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem lub dla 
chętnych popołudniowa wycieczka do Sozopolu (płatne 
dodatkowo) – zwiedzanie cerkwi św. Cyryla I Metodego 
z relikwiami Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km)
DZIEŃ 6
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem lub dla 
chętnych popołudniowa wycieczka do Nesebyru (płatne 
dodatkowo) – starożytnego miasteczka wpisanego na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po mie-
ście, zwiedzanie m.in.: zespół średniowiecznych cerkwi 
i obwarowań. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 100 km)
DZIEŃ 7
Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad morzem. Wie-
czorek folklorystyczny z regionalną kuchnią bułgarską 
oraz winem. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Doliny 
Królów Trackich. Zwiedzanie muzeum z wystawą skarbów 
kultury trackiej. Następnie przejazd do Doliny Róż, wizyta 
w Muzeum Róż. Przejazd do miejscowości Szipka, zwie-
dzanie grobowca Trackiego Króla Seuthesa III – jednego 
z największych grobowców trackich z IV w. p.n.e. Następ-
nie zwiedzanie cerkwi wotywnej Narodzenia Pańskiego. 
Przejazd przez przełęcz Szipka z punktem widokowym do 
wioski etnografi cznej Etyr. Przejazd w okolice Wielkiego 
Tyrnowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wykwaterowanie, zwiedzanie Wielkiego Ty-
rnowa – twierdza Carewec z Wieżą Baldwina, rezyden-
cją patriarchy oraz Skałą Straceń, cerkiew św. Dymitra. 
Przejazd na nocleg tranzytowy do Serbii. Obiadokolacja, 
nocleg. Trasa ok. 750 km.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Przyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót do niektórych 
miejscowości w godzinach porannych dnia następnego. 
Trasa ok. 1200 km.

Całość trasy: ok. 4900 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Czechy – Węgry – Serbia (1) – Bułgaria (Sofi a (2) – Monastyr Rylski – Płowdiw – południowe wybrzeże (4) – Sozopol – Nesebyr – Dolina 
Królów Trackich – Dolina Róż – Szipka – Etyr – Wielkie Tyrnowo (1)) – Serbia (1) – Węgry – Czechy

BUŁGARIA ZNANA I NIEZNANA 10 DNI

GRECJA

BUŁGARIA

Szpika
Nesebyr

RUMUNIA

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Bukareszt

TURCJA
GR

BUŁGARIA

Szpika Nesebyr

RO

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv
Sofia

TR

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

28.04 – 07.05 3799 zł
02.06 – 11.06 3799 zł
01.09 – 10.09 3799 zł
06.10 – 15.10 3799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 9 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 9 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 195 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa klima-
tyczna, opłaty administracyjne oraz wjazdowe do niektórych 
miast i regionów, opłaty graniczne i parkingowe, wieczór 
bułgarski, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligato-
ryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 790 zł
• wycieczka do Sozopolu: 30 EUR 
• wycieczka do Nesebyru: 30 EUR 

17PBPO.PL KRAJE BAŁKAŃSKIE



DZIEŃ 1
Zbiórka i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Wyjazd 
w kierunku Rumunii przez Słowację i Węgry. Przejazd do 
Sapanty słynnej z wełny, ale i „wesołego cmentarza”. Jego 
unikalność stanowią drewniane nagrobki z płaskorzeźbami 
i barwnie malowanymi scenami z życia ziemskiego leżących 
na cmentarzu osób. Zobaczymy więc pasterza z owcami na 
hali, urzędnika za biurkiem, aptekarza wśród fi olek. Przejazd 
do hotelu w okolicach Sapanty. Zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg. Trasa ok. 1000 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Dalszy przejazd w kierunku miejscowości poło-
żonych w dolinie rzeki Izy. Zwiedzanie kompleksu klasztor-
nego w Barsanie oraz najstarszej cerkwi w Ieud – zabytek 
UNESCO. Następnie przejazd przełęczą Prislop w okolice 
Campalungu Mołdawskiego/Gura Humor. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie unikalnych „malowanych klasztorów” 
wpisanych na listę UNESCO w wybranych miejscowościach 
Moldovita/Sucevita/Voronet. Przejazd do Targu Neamt, 
zwiedzanie zamku, który kiedyś Jan III Sobieski zdobył 
bez rozlewu krwi. Przejazd w okolice miejscowości Piatra 
Neamt. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 
250 km. 
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd wąwozem Bicaz w Karpatach Zachod-
nich (prawdziwy cud natury, wyrzeźbiony przez rzekę ka-
nion o głębokości 400 m). Następnie krótki postój nad 
Czerwonym Jeziorem (Lacu Rosu) – największe, naturalne 
jezioro górskie w Karpatach Rumuńskich. Dalszy przejazd do 
Sighisoary – UNESCO. Zobaczymy dom, w którym urodził 
się Drakula, Wieżę Zegarową, szkołę na wzgórzu, kościół 
na wzgórzu oraz Szkolne Schody. Przejazd w okolice Bra-
szowa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
Trasa ok. 350 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Braszowa – Stare Miasto m.in.: Plac 
Stafanui z Miejskim Ratuszem, gotycki Czarny kościół, 
brama Schei. Przejazd do Prejmer – wieś saskich osadni-
ków z imponującą XV w. twierdzą, w środku której wznosi 
się XIII w. gotycki kościół (UNESCO), twierdza nazywana 

„chłopskim zamkiem”. Wyjazd do Sinai – to popularna 
miejscowość wypoczynkowa, perełka Karpat. Zwiedzanie 
słynnej letniej rezydencji króla Rumunii Karola I – Castelul 
Peleş – zamku Peles. Przejazd obok zamku w Bran – sie-
dziby legendarnego Drakuli. Powrót do hotelu w okolicy 
Braszowa. Rumuńska regionalna obiadokolacja. Nocleg. 
Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd w okolice Sibiu Drogą Transfogarską 
(Transfăgărășan) – jedną z dwóch kultowych dróg Ru-
munii (razie dostępności przejazdu). Przecina ona Góry 
Fogaraskie z północy na południe pomiędzy ich dwoma 
najwyższymi szczytami – Moldoveanu i Negoiu, łącząc mia-
sta Sybin w Siedmiogrodzie i Pitești na Wołoszczyźnie. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Piesze zwiedzanie Sibiu słynącego z budynków 
z „oczami” – Stare Miasto, ratusz z VI w., katedra, żelazny 
Most Kłamców – według tradycji, jeśli ktoś skłamie na mo-
ście, ten ma się zawalić. Wyjazd do Alby Julii – jednej ze 
stolic Siedmiogrodu. Zwiedzanie potężnej Cytadeli oraz 
katedry, gdzie pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki 
książę oraz Izabela Jagiellonka, córka Zygmunta Starego. 
W centrum miasta znajduje się cerkiew katedralna Świętej 
Trójcy. Następnie przejazd do Klużu (Cluj Napoca) – zwie-
dzanie pozostałości murów obronnych z Basztą Krawców, 
kościoła Reformowanego, Rynku Węgierskiego z kościołem 
św. Michała, domu narodzin króla Macieja Korwina, Rynku 
Rumuńskiego z Operą i katedrą rumuńską. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wyjazd do Oradei, czyli Wielkiego Waradynu. 
Zwiedzanie starówki, m.in. cerkiew z unikalnym mechani-
zmem zegarowym wskazującym fazy księżyca, największa 
katedra barokowa w Transylwanii, przed którą ustawiono 
pomnik św. Władysława z 1390 roku. Dalsza podróż przez 
węgierski Tokay – stolicę regionu słynącego z jedynych na 
świecie win tokajskich. Zwiedzanie piwniczki z winami oraz 
degustacja win tokajskich. Obiadokolacja. Czas wolny na 
zakupy okazów w butelkach jak również w formie rozlewnej 
jednego z najlepszych win świata Tokaj – „wina królów i króla 
win”. Wyjazd w kierunku Słowacji. Przyjazd w okolice Koszyc. 

Zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Zwiedzanie Koszyc – drugiego, największego 
miasta Słowacji, położonego nad rzeką Hornad, a jego długa 
historia sięga 1230 roku. Rynek główny Koszyc słusznie 
uważany jest za jeden z najpiękniejszych w całej Słowacji. 
Otaczają go liczne niesamowite, wiekowe budynki jak kate-
dra św. Elżbiety, która jest największym kościołem w kraju, 

wieża św. Urbana czy budynek teatru z XIX w. W Koszycach 
znajduje się browar Hostiniec. Jest to najstarszy, słowacki 
browar i piąty, najstarszy browar w Europie. Czas wolny 
na skosztowanie słowackiego lokalnego piwa oraz lokalnej 
kuchni. Wyjazd do kraju. Trasa ok. 700 km.

Całość trasy: ok. 4300 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Słowacja – Węgry – Rumunia: Maramuresz – Sapanta (1) – Barsana – Ieud – 
ok. Campalung Moładawski/Gura Humor (1) – Moldovita/Sucevita/Voronet – 
Targu Neamt – ok. Piatra Neamt (1) – Wąwóz Bicaz – Czerwone Jezioro – Transylwania – 
Sighisoara – ok. Braszowa (2) – Braszów – Prejmer – Peles – Bran – ok. Sibiu (1) – 
Alba Julia – ok. Kluż (1) – Oradea – Węgry: Tokay – Słowacja: ok. Koszyc (1) – Koszyce

RUMUNIA 9 DNI 

GRECJA

BUŁGARIA

Szpika
Nesebyr

RUMUNIA

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Bukareszt

TURCJA

UKRAINA

BUŁGARIA

Oradea

Sighisoara

RUMUNIA

Sinaja

Baje Mare

Sate Mare

Bukareszt

MOŁDAW

Kluż-Napoca

Sibiu

Piatra Neamt

Suczawa

Sucewita

Kiszyni

SERBIA

GRECJA

BUŁGARIA

Szpika
Nesebyr

RUMUNIA

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Bukareszt

TURCJA

UKRAINA

BUŁGARIA

Oradea

Sighisoara

RUMUNIA

Sinaja

Baje Mare

Sate Mare

Bukareszt

MOŁDAW

Kluż-Napoca

Sibiu

Piatra Neamt

Suczawa

Sucewita

Kiszynió

SERBIA

GRECJA

BUŁGARIA

Szpika
Nesebyr

RUMUNIA

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Bukareszt

TURCJA

UKRAINA

BUŁGARIA

Oradea

Sighisoara

RUMUNIA

Sinaja

Baje Mare

Sate Mare

Bukareszt

MOŁDAW

Kluż-Napoca

Sibiu

Piatra Neamt

Suczawa

Sucewita

Kiszynió

SERBIA

GRECJA

BUŁGARIA

Szpika
Nesebyr

RUMUNIA

Sozopol

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Sofia

Bukareszt

TURCJA

UA

BG

Oradea

Sighisoara

RUMUNIA

Sinaja

Baje Mare

Sate Mare

Bukareszt

MD

Kluż-Napoca

Sibiu

Piatra Neamt

Suczawa

Sucewita

SRB

Braszów

HU

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

03.06–11.06 3599 zł
12.08–20.08 3599 zł
09.09–17.09 3599 zł
14.10–22.10 3599 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 8 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 8 śniadań i 7 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 215 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa klima-
tyczna, opłaty administracyjne, graniczne i parkingowe, tra-
dycyjna rumuńska kolacja, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł

18 KRAJE BAŁKAŃSKIE



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy i Węgry na nocleg tranzytowy w Serbii. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa 
ok. 1200 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wyjazd w dalszą drogę. Przejazd przez Serbię w 
kierunku Macedonii. Po drodze wizyta w okazałej Twierdzy 
Petrovaradin – drugiej największej fortecy w Europie, oraz 
spacer po nastrojowym miasteczku Sremski Karlovaci. 
Przystanek w Sokobanja. Wędrówka do wodospadu i ruin 
zamku Soko Grad. Dalsza podróż do Macedonii Zakwate-
rowanie w hotelu w okolicy Skopje. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 650 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Skopje – stolicy Macedonii – m.in.: 
forteca Kale, cerkiew św. Spasa, Stary Bazar, meczet Mu-
stafa Paszy, Kamienny Most na rzece Vardar – symbol 
miasta, Dom Pamięci Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła 
się w Skopje. Dla chętnych (płatne dodatkowo) rejs do 
groty w Kanionie Matka. Przejazd do słynnego winnego 
regionu Tikves. Wizyta w jednej z najstarszych winnic 
macedońskich, degustacja wina i mały poczęstunek. Po 
południu przejazd w stronę Ochrydy. Krótki postój w Bi-
tola – mieście położonym w dolinie Pelagonia, zwiedzanie 
starożytnego miasta Heraclea i cerkwi św. Dymitra, która 
jest najokazalszym prawosławnym budynkiem w mieście. 
Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych obiadokolacja 
z programem folklorystycznym w regionalnej restauracji 
(płatne dodatkowo). Nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie Ochrydy – „Jerozolimy Bałkanów”, 
m.in.: monastyr św. Pantalejmona, cerkiew Bogurodzicy, 
twierdza cara Samuila, z której roztacza się piękny widok na 
miasto, ruiny amfi teatru z czasów rzymskich, cerkiew św. 
Klimenta i Pantelejmona, cerkiew św. Jana z Kaneo, cerkiew 
św. Sofi i. Przejazd do stolicy Albanii – Tirany, zwiedzanie, 
m.in.: plac Skandenbega, Muzeum Narodowe, uniwersy-
tet, meczet Ethem Beja. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w wybranym kurorcie nadmorskim na Riwierze 
Albańskiej. Trasa ok. 450 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wypoczynek nad Adriatykiem. Dla chętnych 

(płatne dodatkowo) wycieczka do Berat oraz starożytnej 
greckiej Apollonii. Berat – „miasto tysiąca okien”, spacer po 
tym urokliwie położonym na zboczu góry Tomorr mieście 
z labiryntem uliczek i potężną cytadelą. Zwiedzanie śre-
dniowiecznego zamku na skalistym wzgórzu oraz muzeum 
ikon Onufrego. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 350 km)
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wypoczynek nad Adriatykiem. Dla chętnych 
(płatne dodatkowo) wycieczka do Butrintu i Sarandy: sta-
nowisko archeologiczne w Butrint, wypoczynek na „Al-
bańskich Karaibach” z widokiem na grecką wyspę Korfu, 
baśniowe krajobrazy gór i morza, drzew cytrusowych, 
gajów oliwnych w kurorcie Saranda. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km)
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przed pożegnaniem z Albanią wizyta w Gjiro-
kastër, określanym jako „Miasto Muzeum” i uznawanym 
za jedną z większych atrakcji turystycznych na Bałkanach. 
Następnie podróż malowniczą trasą górskich krajobrazów. 
Przejazd do Parku Narodowego Mavrovo i wizyta w klasz-
torze św. Jana Chrzciciela w Macedonii. Sesja zdjęciowa 
nad spektakularnym jeziorem. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Skopje. Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd przez Serbię. Przejazd do „Miasta Dia-
bła” – Đavolja Varoš – sesja zdjęciowa. Dalsza podróż do 
stolicy Serbii. Zwiedzanie Belgradu, jednego z najstarszych 
miast Europy, m.in.: Parlament, Bulwar Kniazia Michała, 
uliczka artystów – Skadarlji. Spacer po Parku Kalemegdan 
z ruinami rzymskiej warowni i twierdzą, skąd rozpościera 
się widok na łączące się rzeki Sawę i Dunaj. Przejazd na 
nocleg tranzytowy nieopodal granicy serbsko-węgierskiej. 
Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 650 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd do Polski przez Węgry i Czechy. Przy-
jazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych. 
Uwaga! Powrót do niektórych miejscowości w godzinach 
porannych dnia następnego. Trasa ok. 1200 km.

Całość trasy: ok. 4600 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Węgry – Serbia (1) – Nowy Sad – Skopje (1) – Stobi – Prilep – Bitola – ok. Ochrydy (1) – Ochryda – Tirana – Riwiera Albańska (3) – (Berat – 
Apollonia – Butrint – „Albańskie Karaiby”) – Gjirokastër – Mavrovo – ok. Skopje (1) – Đavolja Varoš – Belgrad – Serbia/Węgry (1)

MACEDONIA – ALBANIA – SERBIA 9 DNI

Skopje

Belgrad

GRALBANIA

BG

Bitola

MACEDONIA
Durres

Kruja

SERBIA

RO

RKS

MNE

BIH

Ohrid

Elbasen

Berat

Tirana

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

20.05–28.05 3599 zł
09.09–17.09 3599 zł
14.10–22.10 3399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
•  8 noclegów w hotelach*** w pokojach 2-3-os.
• 8 śniadań i 7 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
•  ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 170 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, degustacja 
wina w winnicy, taksa klimatyczna, opłaty administracyjne, 
graniczne i parkingowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł
• rejs do groty w Kanionie Matka: 20 EUR
• macedoński wieczór folklorystyczny z posiłkiem: 40 EUR
• wycieczka do Berat i Apollonii: 40 EUR
• wycieczka do Butrint, wyspy Ksamil i Sarandy: 30 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd do Chorwacji przez Czechy, Austrię i Słowenię. 
Zakwaterowanie w okolicy Rijeki. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 1300 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Podróż malowniczą trasą wzdłuż malowniczego 
wybrzeża Dalmacji z widokami na wysokie góry i morze. 
Przeprawa na wyspę Pag. Spacer po promenadzie palmo-
wej w kurorcie Novalja. Tajemnice miasta Pag. Zwiedzanie 
Zadaru. Wędrówka labiryntem ścieżek pośród wodospa-
dów w Parku Narodowym Krka. Wizyta w mieście Šibenik. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa 
ok. 350 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie malowniczego położonego na wy-
spie Trogiru: Twierdza Kamerlengo z XV w., Brama Mor-
ska, Stary Port, katedra św. Wawrzyńca, plac Jana Pawła 
II, Loggia Sądowa. Zakupy na słynnym trogirskim targu. 
Następnie przejazd do Splitu – 200 tysięcznego miasta, 
które jest dla Chorwacji morskim oknem na świat. Dla 
zwiedzających główną atrakcją jest Stare Miasto położone 
w obrębie murów ogromnego pałacu rzymskiego cesa-
rza Dioklecjana (III w. n.e). Następnie zwiedzanie m.in.: 
Pałacu Dioklecjana, murów obronnych, Brązowej Brama, 
katedry św. Dujama ze Skarbcem, Złotej Bramy, pomnika 
Grzegorza z Ninu, Kwartał Wenecki, Riva – nabrzeże pal-
mowe. Wieczorem przejazd do nadmorskiego kurortu. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wycieczka do Dubrownika, zwanego "Perłą 
Chorwacji", zwiedzanie: Brama Pile, gotycki klasztor Fran-
ciszkanów, kolumna Orlando, katedra, Pałac Sponza z XVI 
w., mury miejskie, spacer słynną ulicą Stradun, czas wolny. 
Dla chętnych (płatne dodatkowo) rejs na Lokrum – „wy-
spę Ryszarda Lwie Serce”, wędrówka na punkt widokowy, 
wizyta w ruinach klasztoru i kąpiel w „Morzu Martwym” 
pod skałkami. W godzinach wieczornych powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 150 km. 
DZIEŃ 5
Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie lub 
dla chętnych (płatne dodatkowo) całodzienna wycieczka 

do Czarnogóry. Wycieczka trasą nadmorską: Kotor, Budva, 
Stary Bar, Ulcinj; z możliwością eskapady na szczyt Lovćen. 
W godzinach wieczornych powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km)
DZIEŃ 6
Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie lub dla 
chętnych (płatne dodatkowo) całodzienna wycieczka do 
Mostaru oraz Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Wizyta 
w zabytkowym Mostarze. Przejazd do miejsca objawień 
Matki Bożej – Królowej Pokoju. Góra Objawień oraz na 
wzgórzu Kriżewac, które pełni rolę kalwarii tutejszego 
sanktuarium. Wędrówka do spektakularnych wodospadów 
w ukrytym kanionie. W godzinach wieczornych powrót 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 300 km)
DZIEŃ 7
Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek i plażowanie lub 
dla chętnych (płatne dodatkowo) Dalmatyńska Przygo-
da – wycieczka na Wyspę Hvar, Wyspę Brać i Makarską 
Riwierę. Eskapada wzdłuż wybrzeża połączona z rejsami na 
dwie wyspy. W godzinach wieczornych powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km)
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do jednej z najpięk-
niejszych atrakcji turystycznych Chorwacji – Parku Narodo-
wego Plitwickie Jeziora. Na obszarach porośniętych przez 
buki, jodły, świerki i klony, znajduje się 16 turkusowych 
jezior położonych tarasowo na długości 8 km i połączonych 
ze sobą 72 wodospadami. Obszar parku zaliczany jest do 
światowego dziedzictwa naturalnego i jest chroniony przez 
UNESCO. Następnie przejazd w okolice Zagrzebia. Przejazd 
do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Trasa 
ok. 500 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Przyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót do niektórych 
miejscowości w godzinach porannych dnia następnego. 
Trasa ok. 1200 km.

Całość trasy: ok. 5000 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Czechy – Austria – Słowenia – Chorwacja: ok. Rijeki (1) – Pag – Zadar – Park Narodo-
wy Krka – Šibenik – ok. Šibenika (1) – Trogir – Split – ok. Pelješac (5) – Dubrownik – 
Plitwickie Jeziora – ok. Zagrzebia (1) – Słowenia – Austria – Czechy

GOŚCINNA CHORWACJA 9 DNI

CHORWACJA

Plitwickie 
Jeziora

Sibenik

Split 

Dubrownik 

Zadar 

NIA

BiH

Zagrzeb
Rijeka

SLO

HU

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–07.05 3599 zł
02.09–10.09 3599 zł
14.10–22.10 3599 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 8 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 8 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 150 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa kli-
matyczna, opłaty wjazdowe do niektórych miast i regionów, 
opłaty parkingowe, przeprawy promowe lokalne, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 880 zł
• rejs stateczkiem na wyspę Lokrum: 20 EUR
• wycieczka do Czarnogóry: 55 EUR
• wycieczka do Mostaru oraz Medjugorie w Bośni 

i Hercegowinie: 45 EUR
• Dalmatyńska Przygoda: 50 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Prze-
jazd przez Czechy i Węgry na nocleg tranzytowy w Serbii. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Trasa 
ok. 1200 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd przez Serbię w kierunku Macedonii. Po 
drodze wizyta w okazałej Twierdzy Petrovaradin – drugiej 
co do wielkości fortecy w Europie oraz spacer po uro-
kliwym miasteczku Sremski Karlovaci. Zakwaterowanie 
w hotelu na Wybrzeżu Adriatyckim. Obiadokolacja i nocleg. 
Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie lub dla chętnych 
(płatne dodatkowo) wycieczka do Parku Narodowego 
Jeziora Szkoderskiego, położonego na granicy z Albanią. 
Na jeziorze zlokalizowanych jest około 50 wysepek. Na 
wielu z nich znajdują się malownicze ruiny monastyrów 
i zameczków. Rejs statkiem po jeziorze. Podczas rejsu 
przewidziana jest przerwa na kąpiel w jeziorze. Powrót 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km) 
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd na punkt widokowy na wysepkę Święty 
Stefan (Sveti Stefan) – jedną z wizytówek Czarnogóry. 
Zwiedzanie Cetyni – dawnej stolicy Królestwa Czarno-
góry. Spacer wśród zabytkowych budynków i świątyń 
z XIX wieku. Wejście na wzgórze Orla Skała, skąd rozciąga 
się przepiękny widok na Park Narodowy Lovćen. Wizyta 
w leżącej na stokach pasma Lovćen, Njeguši – rodzinnej 
wsi władcy Czarnogóry – Petara II. Wieś słynie również 
z wyrobów szynki, sera, miodu i wina. Degustacja lokalnych 
przysmaków. Dalsza podróż do Budvy, zwanej Dubrow-
nikiem w miniaturze. Miasto może poszczycić się jedną 
z ładniejszych starówek nad Adriatykiem z murami obron-
nymi z XV w., z zespołem bram i fortyfi kacji oraz uroczymi 
kamiennymi uliczkami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg. Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie lub dla chętnych 
całodzienna wycieczka do Boki Kotorskiej (płatne dodat-
kowo). Przejazd do Kotoru, miasta zbudowanego na planie 
labiryntu. Otoczona murami starówka została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Największą 
atrakcją Kotoru jest Twierdza św. Jana, skąd rozciąga się 
jeden z piękniejszych widoków na Zatokę Kotorską oraz 
na zbocza gór Lovćen. Rejs po Zatoce Kotorskiej. Dalsza 
podróż do Perast – malowniczego, bogatego w zabytki 
miasteczka. Spacer uliczkami wśród barokowych pałaców 
i cerkwi w stronę nabrzeża z zachwycającym widokiem na 
dwie wysepki. Na jednej z nich znajduje się kościół Matki 

Boskiej na Skale, na drugiej ruiny klasztoru Benedykty-
nów. Przejazd do Herceg Novi z wyjątkowo romantyczną 
atmosferą, na którą składa się prześliczna, położona na 
górskim zboczu starówka. Wejście do górującej nad mia-
stem twierdzy Kanli Kula, tzw. "Krwawej wieży". Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km)
DZIEŃ 6
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie lub dla chętnych 
wycieczka do orientalnego Ulcinja i Starego Baru (płatne 
dodatkowo). Ulcinj – miasteczko położone tuż przy gra-
nicy z Albanią, w którym większość stanowią Albańczycy. 
W mieście do obejrzenia jest stara twierdza z pięknym 
widokiem na morze. Ulcinj słynie z licznych, doskona-
łych plaż oraz  specyfi cznego mikroklimatu, który miasto 
zawdzięcza lasom piniowym. Przejazd do Starego Baru, 
miasteczka, którego główną atrakcją jest ogromne, jedno 
z najstarszych w Europie, drzewo oliwne. Spacer po ruinach 
miasta: brama miejska z X-XI w., kościoły św. Katarzyny 
i św. Venerada, łaźnia turecka, ruiny katedry św. Jerzego, 
ruiny pałacu biskupów, turecki akwedukt. Biesiada w gaju 
oliwnym – degustacja win, miodów oraz oliwy. Możliwość 
zakupu lokalnych wyrobów u gospodarza. Powrót do ho-
telu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km)
DZIEŃ 7
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do założonego 
w XVIIw. przez św. Wasyla, Monastyru Ostrog – jednego 
z najpopularniejszych miejsc pielgrzymek prawosław-
nych w Czarnogórze. Klasztor znajduje się na wysokości 
900 m n.p.m., z jego tarasów można podziwiać piękną 
dolinę Bjelopavlic oraz meandrującą rzekę Zetę. Przejazd 
do Parku Narodowego w Durmitor z Czarnym Jeziorem 
(Crno Jezero – Żabljak). Na terenie parku znajdują się 
zachwycające kaniony rzek Tary, Susicy oraz Dragi, a także 
dolina rzeki  Komarnicy. Park jest wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Przejazd 
na nocleg tranzytowy na terenie Serbii. Obiadokolacja 
i nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Podróż do stolicy Serbii, Belgradu. Zwiedzanie 
jednego z najstarszych miast Europy, m.in.: Parlament, 
Bulwar Kniazia Michała, uliczka artystów – Skadarlji. Spacer 
po Parku Kalemegdan z ruinami rzymskiej warowni i twier-
dzą, skąd rozpościera się widok na łączące się rzeki Sawę 
i Dunaj. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Węgier. 
Obiadokolacja i nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd do Polski przez Węgry i Czechy. Przy-
jazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych. 
Uwaga! Powrót do niektórych miejscowości w godzinach 
porannych dnia następnego. Trasa ok. 1000 km.

Całość trasy: ok. 4000 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 4 str. 51
Czechy – Węgry – Serbia (1) – Nowy Sad – Czarnogóra: ok. Čanj (5) – Jezioro Szkoderskie – Sveti Stefan – Cetinje – Park Narodowy 
Lovćen – Njeguši – Budva – Boka Kotorska (Kotor – Perast – Herceg Novi) – Stary Bar – Ulcinj – Monastyr Ostrog – Park Narodowego 
Durmitor z Czarnym Jeziorem – Serbia – ok. Bajina Basta (1) – Belgrad – Węgry (1) – Czechy

CZARNOGÓRA 9 DNI

AL MD

Žabljak

Nowy Sad

SERBIA

RO

CZARNOGÓRA

BiH

Čanj
Njeguši

Cetynia

Ulcinj

Belgrad

Budva

Herceg Novi

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

03.06–11.06 3399 zł
07.10–15.10 3399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
•  8 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 8 śniadań i 8 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
•  ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 90 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, degustacja 
lokalnych przysmaków w Njeguši, taksa klimatyczna, opłaty 
administracyjne, graniczne i parkingowe, opłaty wjazdowe do 
miast, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• pokój 1-osobowy: 880 zł
• wycieczka do Parku Narodowego Jeziora Szkoderskiego: 

40 EUR
• wycieczka do Boki Kotorskiej: 50 EUR
• wycieczka do Starego Baru i Ulcinja z biesiadą: 50 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd w okolice Gyor, obiadokolacja (fakultatywnie), 
zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa ok. 730 km.
DZIEŃ 2 
Śniadanie, zwiedzanie Veszprem – jednego z najstarszych 
węgierskich miast. Przejazd nad Balaton – największe jezioro 
Europy. Wizyta w miasteczku Tihany położonym na półwy-
spie, na północnym brzegu jeziora, przejażdżka statkiem po 
jeziorze. Przyjazd do Budapesztu, obiadokolacja (fakulta-
tywnie), nocleg w hotelu. Trasa ok. 260 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Węgier: prawobrzeżna część 
stolicy Buda, m.in.: Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i 
gotyckim kościołem Macieja, Zamek Królewski (dziedziniec). 
Przejazd na Wzgórze Gellerta z pomnikiem Wyzwolenia i 
przepięknym widokiem na miasto. Most Łańcuchowy – naj-
starszy i najwspanialszy w Budapeszcie. Plac Bohaterów z Po-
mnikiem Millenium, Park Miejski z pałacykiem Vajdahunyad, 
Parlament, Plac Lajosa Kossutha, Wielka Synagoga, Muzeum 
Narodowe (z zewnątrz), bazylika św. Stefana, kąpielisko 
termalne Sechenyie (z zewnątrz), jedno z największych 
i najpiękniejszych w Europie. Spacer po najsłynniejszym 

deptaku Budapesztu – Vaci Utca – z urokliwymi kawiarniami, 
butikami, kamienicami. Wieczorem obiadokolacja z winem 
i muzyką w typowej węgierskiej csardzie (fakultatywnie). 
Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 10 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Rejs statkiem po Du-
naju, wizyta w Szentendre, jednym z najbardziej malow-
niczych, naddunajskich miasteczek na Węgrzech. Spacer 
po starówce, zwiedzanie Muzeum Marcepana. Przyjazd do 
Wyszehradu, zwiedzanie twierdzy wyszehradzkiej z pięknym 
widokiem na Zakole Dunaju. Przejazd do Esztergom, zwie-
dzanie największej węgierskiej bazyliki, miejsca koronacji 
pierwszego króla Węgier, św. Stefana. Zamek Arpadów, 
należący do pierwszej węgierskiej dynastii królewskiej. Obia-
dokolacja (fakultatywnie), nocleg tranzytowy na terenie 
Słowacji. Trasa: ok. 200 km.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przyjazd do Polski, powrót do poszczególnych 
miejscowości w kraju. Trasa ok. 600 km. 
Całość trasy: ok. 1800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 5 str. 51
ok. Gyor (1) – Veszprem – Balaton – Budapeszt (2) – Szentendre – Wyszehrad – Esztergom – Słowacja (1)

AT

WĘGRY

SK

Esztergom

Wyszehrad

Szentendre

jez. Balaton

 Budapeszt

Veszprem

Tihany

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

17.05–21.05 1599 zł
07.06–11.06 1599 zł
12.07–16.07 1599 zł
23.08–27.08 1599 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 4 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 100 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, rejs statkiem po Balatonie i po Dunaju, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 420 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji w tym jedna w typowej 

csardzie: 420 zł

BALATON – BUDAPESZT – ZAKOLE DUNAJU 5 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przyjazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 650 km.
DZIEŃ 2 
Śniadanie, zwiedzanie Pragi, m.in.: Hradczany: Zamek Praski, 
katedra św. Wita, Pałac Królewski, złota uliczka, Loreta, 
Strahovski Klasztor. Przejście do zabytkowej dzielnicy Mala 
Strana. Następnie kościół św. Mikołaja, Wyspa Kampa, 
spacer po średniowiecznym Moście Karola, stare miasto: 
ratusz staromiejski ze słynnym zegarem „Orloj”, Parlament 
(z zewnątrz), Muzeum Narodowe (z zewnątrz), Kościół 
Matki Bożej Śnieżnej. Obiadokolacja w jednej z regional-
nych restauracji (fakultatywnie), powrót do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 10 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie pałacu Scho-
enbrunn – dawnej letniej rezydencji cesarskiej. Objazd Rin-
gstrasse: Urania, Muzeum Sztuki Użytkowej, Park Miejski, 
Opera Narodowa, plac Marii Teresy, Hofburg, Parlament, 
Ratusz, Teatr Zamkowy, Uniwersytet, Kościół Wotywny, 

budynek Giełdy. Spacer po starówce: dom Mozarta, plac 
Graben z kolumną Zarazy, wejście (w miarę możliwości) 
do katedry św. Szczepana. Obiadokolacja w jednej z regio-
nalnych winiarni w słynnej wiosce winiarzy Grinzing (fakul-
tatywnie). Przejazd do hotelu, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 4 
Śniadanie.  Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: 
wjazd na Wzgórze Gellerta z pomnikiem Wyzwolenia i Cy-
tadelą, Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i kościołem 
Macieja, Zamek Królewski (z zewnątrz), centrum handlo-
we Pesztu, Parlament (z zewnątrz), bazylika św. Stefana, 
Plac Bohaterów z pomnikiem Millenium, Muzeum Sztuk 
Pięknych (z zewnątrz). Obiadokolacja z winem w typowej 
węgierskiej csardzie (fakultatywnie). Przejazd do hotelu 
na terenie Słowacji, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Powrót do Polski, przyjazd do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 620 km. 
Całość trasy: ok. 2100 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 5 str. 51
ok. Pragi (2) – Praga  – Wiedeń – ok. Wiednia (1) – Budapeszt – Słowacja (1)

PRAGA – WIEDEŃ – BUDAPESZT 5 DNI

CZECHY

SK

PL

AUSTRIA

WĘGRY

Budapeszt

Wiedeń

Praga

HR

SLO

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–03.05 1699 zł
07.06–11.06 1699 zł
12.07–16.07 1699 zł
23.08–27.08 1699 zł
13.09–17.09 1699 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 4 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 90 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 480 zł
• dopłata do 3 regionalnych obiadokolacji: 420 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg. Trasa: ok. 650 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Pragi, m.in.: Hradczany – dzielnica 
królewska: Zamek Praski, katedra św. Wita, złota uliczka, 
Loreta, klasztor na Strachowie. Następnie dzielnica Mala 
Strana z kościołem św. Mikołaja, pałacem Liechtensteinów, 
Wyspa Kampa, Most Karola, dzielnica żydowska Josefov. 
Rejs statkiem po Wełtawie. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg w hotelu. Trasa: ok. 10 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie, wycieczka do Karlowych Warów – spacer po 

uzdrowisku. Przejście promenadą z licznymi XIX – wiecznymi 
kolumnadami, altanami, secesyjnymi domami. Degustacja 
leczniczych wód, wizyta w muzeum Jana Bechera, twórcy 
likieru Becherovka. Powrót do Pragi: spacer po Rynku Sta-
rego Miasta z pomnikiem Jana Husa, kościół Tyński, Ratusz 
Staromiejski z zegarem „Orloj”, kościół św. Mikołaja.  Obia-
dokolacja w regionalnej restauracji (fakultatywnie). Powrót 
do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 280 km.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, powrót do poszcze-
gólnych miejscowości w kraju. Trasa: ok. 650 km. 
Całość trasy: ok. 1600 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 6 str. 51
Praga (3) – Karlowe Wary

DE PL

AT

CZECHY

Karlowe Wary

Praga

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

07.04–10.04 1299 zł
18.05–21.05 1299 zł
08.06–11.06 1299 zł
13.07–16.07 1299 zł
12.08–15.08 1299 zł
14.09–19.09 1299 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 3 noclegi w hotelu *** w pokojach 2-os.
• 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 1500 CZK (rezerwacje i wstę-

py do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, rejs statkiem po Wełtawie, zestaw słuchawko-
wy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 360 zł
• dopłata do 3 obiadokolacji: 280 zł

PRAGA – KARLOWE WARY 4 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd do hotelu w okolicy Wiednia, zakwaterowanie, 
nocleg. Trasa: ok. 700 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów, pałacu 
Schoenbrunn, m.in.: apartamenty cesarskie oraz ogrody 
pałacowe z Gloriettą. Przejazd jedną z najbardziej reprezen-
tacyjnych ulic Wiednia – Ringstrasse: Urania, Muzeum Sztuki 
Użytkowej, Muzeum Historii Naturalnej, Opera Narodowa, 
plac Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Hofburg – zimowa re-
zydencja Habsburgów, Teatr Zamkowy, Uniwersytet, Kościół 
Wotywny, budynek Giełdy. Stadtpark, w którym znajduje się 
złoty pomnik Johanna Straussa. Wejście (w miarę możliwo-
ści) do katedry św. Szczepana, która jest jednym z symboli 
Wiednia. Następnie zwiedzanie Wiedeńskiego Muzeum 
Historii Sztuki, gdzie zgromadzono jedną z największych 
i najpiękniejszych kolekcji dzieł na świecie, m.in. największy 
zbiór dzieł Pietera Brueghla Starszego, bogata kolekcja prac 
Rubensa. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu 
Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 30 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjazd do malowniczej Doliny Dunaju – Wa-
chau, trasą tzw. „Via Imperialis” – Drogą Cesarską. Przejazd 

do miasta Krems, spacer malowniczymi uliczkami wśród 
barokowych kamieniczek. Rejs statkiem po Dunaju, z któ-
rego roztacza się unikatowy widok  na klify, urocze wioski, 
winnice czy wieże barokowych kościołów. Następnie wizyta 
w Durnstein z całkowicie zachowaną gotycką zabudową 
miasta i ruinami zamku, w którym więziony był Ryszard 
Lwie Serce. Czas wolny na degustację lokalnych wyrobów 
z moreli, z których słynie region. Przejazd do odrestauro-
wanego opactwa Benedyktynów w Melk z przepięknym 
klasztorem usytuowanym nad brzegiem Dunaju. Zwie-
dzanie największego w Europie, barokowego kompleksu 
sakralnego. Następnie przejazd na wzgórze Kahlenberg 
z polskim kościołem i panoramą Wiednia. Obiadokolacja 
w jednej z regionalnych winiarni w słynnej wiosce winiarzy 
Grinzing (fakultatywnie). Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: 
ok. 240 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Polski, po-
wrót do poszczególnych miejscowości. Trasa: ok. 730 km. 
Całość trasy: ok. 1700 km.

Całość trasy: ok. 1700 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 5 str. 51
ok. Wiednia (3) – Wiedeń – Krems – Durnstein – Melk – Kahlenberg 

WIEDEŃ I DOLINA DUNAJU 4 DNI

CZ

AUSTRIA

HU

Dürnstein
Krems

Melk

Wiedeń

HR
SLO

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

07.04–10.04 1499 zł
11.05–14.05 1499 zł
08.06–11.06 1499 zł
13.07–16.07 1499 zł
12.08–15.08 1499 zł
14.09–17.09 1499 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 3 noclegi w hotelu**/*** w pokojach 2-os.
• 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna,

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 120 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, rejs po Dunaju, zestaw słuchawkowy Tour 
Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego:  440 zł
• dopłata do 2 obiadokolacji, w tym jedna w regionalnej

winiarni: 280 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju. Przyjazd do Berlina. 
Spacer aleją Unter den Linden w stronę Alexanderplatz. 
Wjazd na wieżę telewizyjną – podziwianie panoramy mia-
sta z tarasu widokowego. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie, przejazd do Poczdamu, zwiedzanie wybranego 
obiektu zespołu pałacowego Sanssouci, spacer po par-
ku z Pałacem Nowym, Oranżerią, Belwederem, Chińską 
Herbaciarnią. Przejazd do Nowego Ogrodu i zwiedzanie 
pałacu Cecilienhof (w 1945 r. podpisano w nim Układ 
Poczdamski). Następnie rosyjska kolonia Alexandrowka 
i Dzielnica Holenderska z antykwariatami, restauracjami 
i kawiarniami. Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót do 
hotelu, nocleg. Trasa ok. 140 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Berlina: pałac Charlotten-
burg – barokowa rezydencja królów pruskich z XVII w. 

(wewnątrz), Reichstag – siedziba niemieckiego parlamentu 
(z zewnątrz), Muzeum Muru Berlińskiego – Haus am Chec-
kpoint Charlie (z zewnątrz), Brama Brandenburska, Pomnik 
Holokaustu, Uniwersytet Humboldta, pomnik Nieznanego 
Żołnierza – Neue Wache, Opera Berlińska, Katedra Berliń-
ska, Kościół Mariacki, Czerwony Ratusz – siedziba władz 
miasta. Przejście na wyspę muzeów, zwiedzanie Muzeum 
Pergamońskiego (skrzydło południowe) ze wspaniałymi 
zbiorami sztuki starożytnej. Rejs statkiem po Sprewie. 
Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 60 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie, powrót do Polski, przyjazd do poszczególnych 
miejscowości w kraju. Trasa ok. 600 km. 
Całość trasy: ok. 1400 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Berlin (3) – Poczdam 

CZ

PL

Niemcy

Berlin

Poczdam

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

18.05–21.05 1299 zł
08.06–11.06 1299 zł
13.07–16.07 1299 zł
12.08–15.08 1299 zł
14.09–19.09 1299 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 3 noclegi w hotelu**/*** w pokojach 2-os.
• 3 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 110 EUR (rezerwacje i wstępy

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, rejs po Sprewie, wjazd na wieżę telewizyjną, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 380 zł
• dopłata do 3 obiadokolacji (bez napojów): 380 zł

BERLIN – POCZDAM 4 DNI

26 NIEMCY SZWAJCARIA 



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przy-
jazd do Berlina. Spacer aleją Unter den Linden w stronę 
Alexanderplatz. Wjazd na wieżę telewizyjną – podziwianie 
panoramy miasta z tarasu widokowego. Obiadokolacja 
(fakultatywnie), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 600 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Poczdamu, zwiedzanie wybranego 
obiektu zespołu pałacowego Sanssouci, spacer po parku 
Sanssouci z Pałacem Nowym, Oranżerią, Belwederem, Chiń-
ską Herbaciarnią. Następnie przejazd do Nowego Ogrodu 
i zwiedzanie pałacu Cecilienhof (w 1945 r. podpisano w nim 
Układ Poczdamski). Następnie rosyjska kolonia Alexandrow-
ka i Dzielnica Holenderska z antykwariatami, restauracjami 
i kawiarniami. Obiadokolacja (fakultatywnie), powrót do 
hotelu, nocleg. Trasa ok. 140 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Berlina, m.in.: zwiedzanie ba-
rokowej rezydencji królów pruskich z XVII w, pałacu Char-
lottenburg. Reichstag – siedziba niemieckiego parlamentu 
(z zewnątrz), Muzeum Muru Berlińskiego – Haus am Chec-
kpoint Charlie (z zewnątrz), Brama Brandenburska, pomnik 

Holokaustu, Uniwersytet Humboldta, pomnik Nieznanego 
Żołnierza – Neue Wache, Opera Berlińska, Katedra Berliń-
ska. Kościół Mariacki, Czerwony Ratusz – siedziba władz 
miasta. Przejście na Wyspę Muzeów, zwiedzanie Muzeum 
Pergamońskiego (południowe skrzydło) ze wspaniałymi 
zbiorami sztuki starożytnej. Rejs po Sprewie. Obiadokolacja 
(fakultatywnie), przejazd do hotelu, nocleg. Trasa ok. 60 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wizyta w Miśni, zwiedzanie Muzeum Porcelany. 
Przyjazd do Drezna, zwiedzanie Pałacu Zwinger: Galeria Ma-
larstwa Dawnych Mistrzów z dziełami m.in. el Greco, Tycjana, 
Rembrandta. Następnie monumentalna Frauenkirche oraz 
upamiętniająca władców Saksonii, mozaika z miśnieńskiej 
porcelany „Orszak książęcy”. Spacer po starówce: Sempe-
roper, Hofkirche, Residenzschloss. Obiadokolacja (fakulta-
tywnie), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 300 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie, powrót do Polski, przyjazd do poszczególnych 
miejscowości w kraju. Trasa ok. 660 km.  
Całość trasy: ok. 1780 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Berlin – (2) – Poczdam – Miśnia – Drezno – ok. Drezna (2)  

CZ

PL

Niemcy

Berlin
Poczdam

Drezno

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–03.05 1699 zł
14.06–18.06 1699 zł
19.07–23.07 1699 zł
23.08–27.08 1699 zł
20.09–24.09 1699 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 4 śniadania
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 140 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, taksa 
klimatyczna, rejs po Sprewie, wjazd na wieżę telewizyjną, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 500 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji (bez napojów): 440 zł

BERLIN – POCZDAM – DREZNO 5 DNI
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DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na nocleg w oko-
licy Norymbergii. Trasa ok. 940 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wizyta w Norymbergii, spacer po starym mie-
ście: kościół św. Wawrzyńca, Rynek Główny z „Piękną 
Fontanną” i kościołem Frauenkirche, Stary Ratusz, ko-
ściół św. Sebalda z dziełami Wita Stwosza, zamek cesarski 
(z zewnątrz). Przejazd do hotelu w okolicy Monachium, 
zakwaterowanie. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa: ok. 180 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do słynnego na całym świecie zakątka 
Bawarii, w okolice Schwangau. Zwiedzanie najbardziej 
znanego zamku Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein 
oraz zamku Hohenschwangau, który należał do jego rodzi-
ców. Następnie neobarokowy pałac Linderhof, w którym 
Ludwik II Bawarski lubił przebywać najbardziej. Przejazd do 
Garmisch–Partenkirchen, najbardziej znanej miejscowości 
wypoczynkowej w niemieckich Alpach. Miejscowość poło-
żona jest u stóp najwyższej góry w Niemczech  – Zugspitze. 
Obiadokolacja (fakultatywnie). Powrót do hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Prien nad jezioro Chiemsee, prze-
prawa stateczkiem na wyspę Herreninsel, zwiedzanie naj-

większego z zamków Ludwika Bawarskiego, będącego kopią 
pałacu wersalskiego. Spacer po parku. Następnie przejazd 
do Salzburga, miasta w Alpach austriackich. Spacer po 
Starym Mieście: katedra św. Ruprechta, kościół św. Piotra, 
twierdza Hohensalzburg z przepiękną panoramą miasta. 
Obiadokolacja w bawarskiej piwiarni (fakultatywnie), po-
wrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 320 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Monachium m. in.: kościół Naj-
świętszej Marii Panny, miejsce spoczynku królów i książąt 
z dynastii Wittelsbachów, Stary i Nowy Ratusz, kościół 
św. Piotra, Alter Hof – rezydencja Wittelsbachów (z ze-
wnątrz), wejście do najstarszej piwiarni Hofbräuhaus, ko-
ściół św. Michała, Stara i Nowa Pinakoteka ze znakomitą 
kolekcją malarstwa (z zewnątrz). Wjazd na wieżę w Parku 
Olimpijskim. Zwiedzanie jednego z najwspanialszych kom-
pleksów pałacowo – ogrodowych w Europie, rezydencji 
Nymphenburg. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg na 
terenie Czech. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie, przyjazd do kraju, powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 780 km. 
Całość trasy: ok. 2900 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 6 str. 51
ok. Norymbergii (1) – Norymberga – ok. Monachium (3) – Schwangau – Garmisch–Partenkirchen – Chiemsee – Salzburg – 
Monachium – ok. Pilzna (1)

Niemcy

Norymberga

Monachium

Salzburg
Garmisch
Partenkirchen

Austria

CZ

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

13.06–18.06 2599 zł
11.07–16.07 2599 zł
15.08–20.08 2599 zł
19.09–24.09 2599 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
•  przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 5 noclegów w hotelach**/***, w pokojach 2-os.
• 5 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna,

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 150 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, przeprawa
na Herreninsel, taksa klimatyczna, bilety komunikacji 
miejskiej, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 680 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji (bez napojów): 460 zł

ZAMKI BAWARII 6 DNI
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DZIEŃ 1
Wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg w oko-
licy Norymbergii. Trasa ok. 950 km
DZIEŃ 2
Śniadanie, przejazd nad wyjątkowo urokliwy wodospad 
Rheinfall na rzece Ren. Przejazd do Zurichu, zwiedzanie 
starego miasta rozciągającego się po obu stronach rze-
ki Limmat, malownicze kręte uliczki, pasaże, XVI- i XVII-
-wieczne domy, dziedzińce, podwórza i fontanny. Taras 
widokowy Lindenhof, luksusowa ulica Bahnhofstrasse, 
kościół Fraumünster z XIII wieku ze słynnymi witrażami 
M. Chagall'a, katedra Grossmünster – jedna z najstarszych 
w Zurichu, kościół św. Piotra z największym zegarem w Eu-
ropie. Przejazd do hotelu w okolicach Zurychu, obiadoko-
lacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 450 km
DZIEŃ 3
Śniadanie, przejazd do Lucerny, spacer nad Jeziorem 
Czterech Kantonów, wizyta na starym mieście, Kapell-
brucke – Most Przy Kaplicy – najstarszy drewniany most 
w Europie. Przejazd do Berna, zwiedzanie starego miasta 
stolicy Szwajcarii: ulice Marktgasse i Kramgasse z liczny-
mi XVI-wiecznymi fontannami, katedra św. Wincentego, 
Zitglockenturm – wieża zegarowa, dom Alberta Einsteina, 
Bärengraben – fosa z niedźwiedziami, które są symbolem 
miasta. Obiadokolacja (fakultatywnie). Zakwaterowanie, 
nocleg w hotelu. Trasa ok. 180 km

DZIEŃ 4 
Śniadanie, przejazd na Riwierę Szwajcarską, zwiedzanie 
kurortów Jeziora Genewskiego: Vevey i Lavaux z przepięk-
nymi widokami na tarasowe winnice, których krajobraz 
został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd do Montreux, miejsca wypoczynku gwiazd fi lmo-
wych, artystów i biznesmenów. Zwiedzanie średniowiecz-
nego zamku – twierdzy Chillon. Przejazd wzdłuż jeziora do 
Genewy, zwiedzanie starówki z katedrą Św. Piotra i parku 
z promenadą des Bastions. Spacer nabrzeżem Jeziora 
Genewskiego z fontanną Jet d Eau – najwyższym słupem 
wody na świecie oraz po ogrodzie angielskim z zegarem 
kwiatowym. Obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowa-
nie i nocleg w okolicy Chamonix. Trasa ok. 330 km
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd do Chamonix, stolicy Alp Francuskich. 
Wjazd najdłuższą na świecie kolejką linową na Aiguille du 
Midi (wysokość 3842 m), iglicę skalną w masywie Mont Blanc. 
Dla osób niezainteresowanych wycieczką wysokogórską, 
czas wolny w Chamonix. Przejazd na obiadokolację (fakul-
tatywnie) i nocleg w okolicy Norymbergii. Trasa ok. 700 km
DZIEŃ 6
Śniadanie, przyjazd do kraju, powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 1000 km. 
Całość trasy: ok. 3700 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 6 str. 51
ok. Norymbergii (1) – Rheinfall – Zurich – ok. Zurichu (1) Lucerna – Berno – ok. Fryburg (1) – Vevey – Lavaux – Montreux – Genewa  – 
ok. Chamonix (1) – Chamonix – Aiguille du Midi – ok. Norymbergii (1)

Fryburg

Montreux
Genewa

Chamonix
Mont-Blanc

Lucerna Zurich

DE

SLO

Berno

SZWAJCARIA

FRANCJA

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

01.06–06.06 3199 zł
06.07–11.07 3199 zł
03.08–08.08 3199 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 5 noclegów w hotelach**/***, w pokojach 2-os.
• 5 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 100 CHF i 80 EUR 

(rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, taksa klimatyczna, bilety komunikacji 
miejskiej, kolejka na Aiguille du Midi w Chamonix, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 960 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji (bez napojów): 540 zł

SZWAJCARIA I MONT BLANC 6 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa 
ok. 1100 km
DZIEŃ 2
Śniadanie, przyjazd do Luksemburga stolicy Wielkiego 
Księstwa Luksemburg, zwiedzanie miasta: plac Konstytucji, 
katedra Notre Dame, pałac książęcy, fragmenty cytadeli. 
Spacer nad dzielnicą Grund, ulicą de la Corniche, czyli 
najpiękniejszym „balkonem” Europy. Wizyta na placu Armii 
z licznymi restauracjami i kawiarniami. Przejazd do Brukseli 
przez Ardeny. Zwiedzanie stolicy Belgii, miasta piwa i czeko-
lady. Objazd miasta autokarem: m.in. dzielnica europejska: 
Rada Unii Europejskiej, siedziba Komisji Europejskiej, Parla-
ment Europejski. Wizyta w Parku Cinquantenaire z Łukiem 
Triumfalnym, upamiętniającym 50 rocznicę powstania pań-
stwa belgijskiego. Spacer po zabytkowym centrum Brukseli: 
Grand Place – najpiękniejszy rynek Europy, Ratusz z XV w., 
Dom Królewski, domy cechowe, katedra św. Michała. Wi-
zyta u Manneken Pis’a – siusiającego chłopczyka, symbolu 
Brukseli. Obiadokolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie, 
nocleg w hotelu. Trasa ok. 420 km
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Zwiedzanie Flandrii. Wizyta w Antwerpii, miasta 
Rubensa: Steen- fragmenty XI-wiecznej fortyfi kacji, Rynek 
Główny – Grote Markt, z ratuszem oraz fontanną Brabo, 
XVI-wieczne domy cechowe, zwiedzanie katedry Najświęt-
szej Marii Panny, jednej z najwyższych na świecie, z dziełami 
Rubensa. Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Przejazd do 
Brugii – „Malutkiej Wenecji Północy” – doskonale zacho-
wanego miasta średniowiecznego z krętymi uliczkami, bie-
gnącymi wzdłuż malowniczych kanałów. Rejs po kanałach. 
Zwiedzanie m.in.: kościół Najświętszej Marii Panny, rynek 
z wieżą Belfort z XIII w., sukiennice, bazylika Świętej Krwi. 
Obiadokolacja (fakultatywnie). Przejazd do Gandawy – spa-
cer po starówce i zabytkowych nabrzeżach portowych. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa: ok. 340 km
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie Holandii – kraju wydartego morzu, 
z bogatą kulturą i architekturą. Przejazd do Rotterdamu, 
wizyta w Oudehaven – spacer po porcie i historycznej 
części centrum miasta. Wizyta w Markthal, hali targowej 
gdzie można skosztować lokalnych specjałów. Przejazd 
na rotterdamski Manhattan, spacer po nabrzeżu Wilhel-
minapier, historyczny budynek New York Hotel, który 

odegrał ważną rolę w czasie wielkiej europejskiej emigracji 
do Stanów Zjednoczonych. Wjazd na Euromaszt, wieżę 
widokową, najwyższą budowlę w Holandii (wys.185 m), 
z której roztacza się imponujący widok na nowoczesne 
miasto i port. 
* W terminach imprez rozpoczynających się: 
06.04.23 oraz 28.04.23 – przejazd na polder har-
lemski, do miejscowości Lisse. Zwiedzanie 26-hekta-
rowych ogrodów Keukenhof, z największą kolekcją 
kwiatów cebulkowych na świecie. W późniejszych 
terminach proponujemy wizytę w zabytkowym miasteczku 
Delft z przepiękną architekturą i kanałami oraz zwiedzanie 
fabryki porcelany. 
Wyjazd do Hagi, siedziby rządu holenderskiego; zwiedzanie 
miasta: Pałac Pokoju, w którym to mieści się Międzyna-
rodowy Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, starówka 
z kościołem św. Jakuba i Pałacem Królewskim. Wizyta 
w haskim kurorcie morskim Scheveningen. Obiadokolacja 
(fakultatywnie). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa 
ok. 200 km
DZIEŃ 5 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, złożenie bagaży w au-
tokarze. Wizyta na farmie holenderskiej z produkcją sera i sa-
botów. Przejazd do Amsterdamu, zwanego Wenecją Północy. 
Wizyta w szlifi erni diamentów (możliwość zakupów), Rijksmu-
seum – muzeum państwowe z najbogatszymi zbiorami sztuki 
holenderskiej (m.in. obrazy Rembrandta, Vermeera, Halsa), 
muzeum Vincenta van Gogha, rejs po kanałach Amsterda-
mu, dający możliwość najlepszego poznania XVII-wiecznej 
architektury miasta. Spacer po mieście: plac Lejdena, targ 
kwiatowy, wieża mennicy, ulica Kalvestraat z licznymi sklepami. 
Spacer po dzielnicy „czerwonych latarni”. Przejazd na nocleg 
tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa ok. 300 km
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przyjazd do Polski, powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 950 km
Całość trasy: ok. 3360 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Luksemburg – Bruksela – ok. Brukseli (1) – Gandawa – Brugia – Antwerpia – ok. Rotterdamu (1) – Rotterdam – 
Keukenhof/Delft – Haga – Scheveningen – ok. Hagi (1) – Amsterdam – Niemcy (1)

Gandawa

Brugia Antwerpia

Rotterdam
Haga

Amsterdam

Bruksela

FR

DE

LUXEMBURG

BELGIA

HOLANDIA

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

06.04–11.04* 2499 zł
28.04–03.05* 2499 zł
08.06–13.06 2499 zł
20.07–25.07 2499 zł
24.08–29.08 2499 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 5 śniadań
• opiekę pilota
• program turystyczny
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 180 EUR plus wstęp do ogro-

dów Keukenhof: 20 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedza-
nych obiektów, usługi przewodnickie, rejsy po kanałach, 
taksa klimatyczna zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki. 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do 3 obiadokolacji (bez napojów): 380 zł
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 720 zł

LUKSEMBURG BELGIA HOLANDIA 6 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. 
Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa 
ok. 1100 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przyjazd do Luksemburga, stolicy Wielkiego 
Księstwa Luksemburg, zwiedzanie miasta, m.in. plac Kon-
stytucji, katedra Notre Dame, pałac książęcy, fragmenty 
cytadeli. Spacer nad dzielnicą Grund, ulicą de la Corniche, 
czyli najpiękniejszym „balkonem” Europy. Wizyta na placu 
Armii z licznymi restauracjami i kawiarniami. Przejazd do 
Brukseli przez Ardeny. Zwiedzanie stolicy Belgii, miasta 
piwa i czekolady. Objazd miasta autokarem, m.in. dziel-
nica europejska – Rada Unii Europejskiej, siedziba Komi-
sji Europejskiej, Parlament Europejski. Wizyta w Parku 
Cinquantenaire z Łukiem Triumfalnym, upamiętniającym 
50 rocznicę powstania państwa belgijskiego. Spacer po 
zabytkowym centrum Brukseli: Grand Place – najpiękniej-
szy rynek Europy, Ratusz z XV w., Dom Królewski, domy 
cechowe, katedra św. Michała. Wizyta u Manneken Pis’a – 
siusiającego chłopczyka, symbolu Brukseli. Obiadokolacja 
(fakultatywnie), zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Trasa 
ok. 420 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Flandrii. Wizyta w Antwerpii, mia-
sta Rubensa. Steen- fragmenty XI-wiecznej fortyfi kacji, 
Rynek Główny – Grote Markt, z ratuszem oraz fontanną 
Brabo, XVI-wieczne domy cechowe, zwiedzanie katedry 
Najświętszej Marii Panny, jednej z najwyższych na świecie, 
z dziełami Rubensa. Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. 
Przejazd do Brugii – „Malutkiej Wenecji Północy” – do-
skonale zachowanego miasta średniowiecznego z krętymi 
uliczkami, biegnącymi wzdłuż malowniczych kanałów. Rejs 
po kanałach. Zwiedzanie m.in. kościół Najświętszej Marii 
Panny, rynek z wieżą Belfort z XIII w., sukiennice, bazylika 
Świętej Krwi. Obiadokolacja (fakultatywnie). Przejazd do 
Gandawy, spacer po starówce i zabytkowych nabrzeżach 
portowych. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa ok. 
340 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie Holandii – kraju wydartego morzu, 
z bogatą kulturą i architekturą. Wizyta w Rotterdamie, 
wjazd na Euromaszt – wieżę widokową – najwyższą budow-

lę w Holandii (wys.185 m), z której roztacza się imponujący 
widok na nowoczesne miasto i port. Wyjazd do Hagi, sie-
dziby rządu holenderskiego; zwiedzanie miasta, m.in. Pałac 
Pokoju, w którym to mieści się Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości, Parlament, starówka z kościołem św. 
Jakuba i Pałacem Królewskim. Wizyta w haskim kurorcie 
morskim Scheveningen. Obiadokolacja (fakultatywnie). 
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udział w PARADZIE KWIATÓW (nl. Bloemen-
corso) – najbardziej niesamowitej paradzie kwiatów na 
świecie i najbardziej okazałym święcie wiosny w Holandii. 
Ogromne platformy i bogato zdobione samochody jadą 
42-kilometrową trasą z Noordwijk do Haarlem. Zwiedzanie 
32-hektarowych ogrodów Keukenhof, z największą kolekcją 
kwiatów cebulkowych na świecie (ponad 7 milionów), 
w sumie 800 odmian tulipanów – unikalne, niezapomnia-
ne wrażenia w zaskakujących i inspirujących ogrodach. 
Następnie wizyta w zabytkowym miasteczku Delft z prze-
piękną architekturą i siecią kanałów. Zwiedzanie fabryki 
porcelany. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu. 
Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, złożenie bagaży w au-
tokarze. Wizyta na farmie holenderskiej z produkcją sera 
i sabotów. Przejazd do Amsterdamu, zwanego Wenecją 
Północy. Wizyta w szlifi erni diamentów (możliwość zaku-
pów), Rijksmuseum – muzeum państwowe z najbogatszymi 
zbiorami sztuki holenderskiej (m.in. obrazy Rembrandta, 
Vermeera, Halsa), muzeum Vincenta van Gogha, rejs po 
kanałach Amsterdamu, dający możliwość najlepszego 
poznania XVII-wiecznej architektury miasta. Spacer po 
mieście. Plac Lejdena, targ kwiatowy, wieża mennicy, uli-
ca Kalvestraat z licznymi sklepami. Spacer po dzielnicy 
„czerwonych latarni”. Przejazd na nocleg tranzytowy na 
terenie Niemiec. Trasa ok. 300km
DZIEŃ 7
Przyjazd do Polski, powrót do poszczególnych miejsco-
wości. Trasa ok. 950 km.
Całość trasy: ok. 3550 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Luksemburg – Bruksela – Antwerpia (2) – Brugia – Gandawa – ok. Rotterdamu (1) – Rotterdam – Haga – Scheveningen – 
Keukenhof – Delft – ok. Hagi (1) – Amsterdam – Niemcy (1)

PARADA KWIATÓW W HOLANDII 7 DNI

Gandawa

Brugia Antwerpia

Rotterdam
Haga

Amsterdam

Bruksela

FR

DE

LUXEMBURG

BELGIA

HOLANDIA

Keukenhof

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

18.04–24.04 3699 zł
Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 6 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu 220 EUR (rezerwacje 

i wstępy do zwiedzanych obiektów, wstęp do ogrodów 
Keukenhof, usługi przewodnickie, taksa klimatyczna, rejsy 
po kanałach, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny ob-
ligatoryjnie pilotowi wycieczki

•  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 480 zł
• dopłata do 4 obiadokolacji (bez napojów): 920 zł



DZIEŃ 1 
Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd do Berlina, 
miasta wielkich przeobrażeń: fragmenty muru berlińskie-
go, Alexanderplatz, wjazd na wieżę telewizyjną, dzielnica 
św. Mikołaja, Neue Wache – centralny pomnik Federalnych 
Niemiec, Uniwersytet Humboldta. Przejazd autokarem 
najsłynniejszą aleją Berlina Unter den Linden. Reichstag 
i Brama Brandenburska. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
zakwaterowanie i nocleg w hotelu. Trasa ok. 750 km
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Holandii, wizyta w Amsterdamie – 
mieście wolności. Zwiedzanie szlifi erni diamentów (z moż-
liwością zakupu), rejs statkiem po kanałach Amsterdamu, 
spacer po zabytkowej starówce: targ kwiatowy, Wieża 
Mennicy. Dzielnica „czerwonych latarni”. Wizyta w ha-
skim kurorcie nadmorskim Scheveningen, obiadokolacja 
(fakultatywnie), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 650 km
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Belgii, zwiedzanie Brukseli – stolicy 
Europy. Przejazd do Dzielnicy Europejskiej, Park 50-lecia 
z Łukiem Triumfalnym, rondo Roberta Schumana z Komisją 
Europejską i Radą Europy, Parlament Europejski. Wizy-
ta w Górnym Mieście z Pałacem Królewskim, kościołem 
św. Jakuba, Pałacem Sprawiedliwości, Notre Dame du 
Sablon. Zwiedzanie Królewskiego Muzeum Sztuki Dawnej 
z bezcennymi zbiorami malarstwa fl amandzkiego, m.in. 
dzieła Rubensa, van Dyka, Halsa, Rembrandta, Piotra Bru-
egla starszego. Następnie spacer po najpiękniejszym rynku 
Europy – Grand Place: ratusz, Dom Królewski, Manneken 
Pis symbol beztroskiego ducha Brukseli. Obiadokolacja 
(fakultatywnie). Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 120 km
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Francji. Wizyta w Paryżu – mieście 
miłości: Place de la Concorde, Pola Elizejskie, następnie 
plac de Gaulle’a z Łukiem Triumfalnym. Wjazd na wieżę 
Eiffl  a, Pola Marsowe. Rejs statkiem po Sekwanie. Obiado-
kolacja (fakultatywnie), zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
Trasa ok. 320 km
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwiedzanie zbiorów Muzeum Luwru – najwięk-
szego muzeum świata. Hôtel des Invalides z grobowcem 
Napoleona Bonaparte, awangardowe Centrum Pompidou, 
Most Aleksandra III. Spacer na wyspę Cité z katedrą Notre 
Dame, Pałacem Sprawiedliwości i najstarszym paryskim 

mostem Pont Neuf. Następnie Dzielnica Łacińska: Sorbona, 
Panteon z grobem m. in. Marii Skłodowskiej-Curie; Ogród 
Luksemburski. Wieczorem spacer po wzgórzu Montmartre: 
Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Place Pigalle, kabaret 
Moulin Rouge. Obiadokolacja (fakultatywnie). Powrót do 
hotelu, nocleg. Trasa ok. 10 km
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Spacer przez plac Opery ze słynnym gmachem 
Opery Garnier do Place Vendôme z kolumną i posągiem 
Napoleona, Hotelem Ritz, kamienicą, w której mieszkał 
Fryderyk Chopin.  Następnie najstarsze paryskie Ogrody 
Tuileries, z pięknymi kwietnikami, licznymi fontannami 
i rzeźbami. Wyjazd z Paryża w stronę Luxemburga – zie-
lonego serca Europy. Zwiedzanie miasta: plac Konstytucji, 
katedra Notre Dame, dzielnica Grund, kościół św. Michała, 
przełom rzeki Alzette, spacer uliczką de la Corniche, czyli 
"najpiękniejszym balkonem Europy” będącej fragmentem 
dawnej cytadeli. Wizyta na Placu Guillaume II, ratusz, Pałac 
Wielkiego Księcia, Izba Deputowanych. Bulwar Królewski 
– fi nansowe centrum Luksemburga. Plac Armii z liczny-
mi restauracjami i kawiarniami. Przejazd przez dzielnicę 
europejską: Sekretariat Generalny Parlamentu Europej-
skiego, Europejski Fundusz Monetarny, Europejski Bank 
Inwestycyjny. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie 
Niemiec. Trasa ok. 650km
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przyjazd do kraju, powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 1100 km
Całość trasy: ok. 3600 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Berlin – ok. Berlina (1) – Amsterdam – ok. Rotterdamu (1) – Bruksela – ok. Brukseli (1) – Paryż – ok. Paryża (2) – Luksemburg – Niemcy (1)

LUXEMBURG

francja

niemcy

belgia

holandia

NIEMCY

FRANCJA

HOLANDIA

BELGIA

Berlin

Bruksela

Amsterdam

Paryż

LUXEMBURG

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

27.04–03.05 2859 zł
06.07–12.07 2859 zł
03.08–09.08 2859 zł
07.09–13.09 2859 zł
24.08–29.08 2859 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd komfortowym autokarem
• 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os. 
• 6 śniadań  
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 200 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejsy stat-
kiem w Amsterdamie i w Paryżu, bilety komunikacji miejskiej, 
taksa klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour-Guide) płatny 
obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do 5 obiadokolacji (bez napojów): 600 zł
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 820 zł

EUROPEJSKIE STOLICE 7 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju według 
rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Nie-
miec. Trasa: ok. 1100 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przeprawa przez Kanał La Manche. Przyjazd 
do Greenwich, gdzie znajduje się dawne astronomiczne 
Obserwatorium Królewskie, południk zerowy. Krótki spa-
cer po parku. Przejazd do centrum Londynu. Przejażdżka 
London Eye, największym kołem młyńskim na świecie, 
podziwianie panoramy miasta z wysokości 135m. Obiadoko-
lacja (fakultatywnie), przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
nocleg. Trasa: ok. 700 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do najstarszej części miasta: katedra 
św. Pawła – najbardziej znany kościół anglikański w Wielkiej 
Brytanii. Spacer przez Millenium Bridge do Shakespeare 
Globe Theatre. Następnie zwiedzanie Tower of London 
– byłego pałacu, twierdzy, więzienia, z którego nie było 
ucieczki. Wizyta w skarbcu, gdzie przechowywane są insy-
gnia koronacyjne oraz klejnoty królewskie. Tower Bridge, 
następnie rejs statkiem po Tamizie. Wizyta w Muzeum 
Historii Naturalnej, najbardziej znanym i jednym z naj-
ciekawszych muzeów Londynu, w którym zgromadzono 
ponad 70 mln eksponatów z całego świata. Obiadokolacja 
(fakultatywnie), powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 20 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wycieczka do Windsoru, zwiedzanie najstar-
szego i największego zamieszkiwanego zamku na świecie. 

Powrót do Londynu, zwiedzanie Opactwa Westminster-
skiego – miejsca koronacji i spoczynku królów Anglii oraz 
pochówku wielu słynnych osób, m.in. Karola Dickensa, 
Isaaca Newtona, Karola Darwina. Spacer po dzielnicy rządo-
wej City of Westminster: Parlament, Big Ben, 10 Downing 
Street, gdzie znajduje się rezydencja i biuro premierów 
brytyjskich, budynek Gwardii Królewskiej. Następnie spacer 
przez St. James’s Park do pałacu Buckingham. Wizyta na 
wiecznie tętniącym życiem Piccadilly Circus z fi gurką Erosa 
i charakterystycznymi reklamami świetlnymi. Leicester 
Square – centrum artystycznej dzielnicy West End, Tra-
falgar Square z 61-metrową kolumną Nelsona, otoczoną 
pomnikami i fontannami. Zwiedzanie Galerii Narodowej 
z dziełami m.in. Vincenta van Gogha, Rubensa, Rembrandta, 
Moneta. Obiadokolacja w dzielnicy Chinatown (fakultatyw-
nie), dla chętnych wizyta w typowym londyńskim pubie. 
Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 100 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie British 
Museum ze zbiorami bezcennych kolekcji i skarbów świa-
ta. Wyjazd z Londynu, przeprawa przez kanał La Manche. 
Nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 580 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 1000 km. 
Całość trasy: ok. 3600 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Greenwich – Londyn (3) – Windsor – Niemcy (1)

LONDYN 6 DNI

WIELKA
BRYTANIA

BE

FR

Londyn

Windsor
Greenwich

NL

GE

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

01.06–06.06 2799 zł
06.07–11.07 2799 zł
03.08–08.08 2799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
•  przejazd autokarem
•  5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.

z łazienką
•  5 śniadań
•  opiekę pilota, program turystyczny
•  ubezpieczenie Signal Iduna, TFG (10 zł)

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 180 GBP (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, rejs po Tamizie, przeprawę przez 
Kanał La Manche (Eurotunel lub prom), usługi przewodnic-
kie, bilety komunikacji miejskiej, taksa klimatyczna, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 900 zł
• dopłata do 3 obiadokolacji: 480 zł

33PBPO.PL WIELKA BRYTANIA IRLANDIA



DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju według 
rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Nie-
miec.  Trasa: ok. 1100 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd przez Holandię, Belgię do Francji, 
przeprawa przez Kanał La Manche Eurotunelem lub pro-
mem, przyjazd do Londynu. Spacer dzielnicą Westminster: 
Parlament i Big Ben, przez St James Park w stronę pałacu 
Buckingham. Następnie Piccadilly Circus z fi gurką Erosa 
i charakterystycznymi reklamami świetlnymi; Trafalgar Squ-
are z 61-metrową kolumną Nelsona, otoczoną pomnikami 
i fontannami. Obiadokolacja (fakultatywnie) w dzielnicy 
Chinatown. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
Trasa: ok. 600 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Stonehenge, najsłynniejszej europej-
skiej budowli megalitycznej, wzniesionej w okresie neolitu, 
około 3000–1000 p.n.e. Otoczona kurhanami grobowymi 
konstrukcja z równiny Salisbury składa się z bloków skal-
nych, z których każdy mierzy 7 metrów wysokości i waży 
ponad 40 ton. Przejazd do Exeter, którego historia sięga 
czasów rzymskich. Zwiedzanie katedry św. Piotra, następnie 
spacer urokliwymi uliczkami miasta: klasztor św. Mikołaja, 
Tuckers House, Guildhall. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg w hotelu. Trasa ok. 440 km
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Land’s End, najbardziej na zachód 
wysuniętego miejsca Anglii. Przejazd piękną, widokową 
trasą wzdłuż wybrzeża do jednego z najsłynniejszych ku-
rortów wypoczynkowych Wielkiej Brytanii, St Ives. Czas 
wolny na spacer po plaży. Przejazd do Tintagel, według 
legendy, miejsca narodzin króla Artura. Zwiedzanie ruin 
zamku. Jego malownicze położenie na skałach, na tle Oce-
anu Atlantyckiego, uznane zostało za jedno z najbardziej 
romantycznych miejsc w Wielkiej Brytanii. Zwiedzanie 
znajdującej się pod zamkiem Jaskini Merlina, która była 
miejscem tajemniczych obrzędów słynnego maga. Prze-
jazd do Glastonbury – uroczego miasteczka, które według 
niektórych podań miało być legendarną wyspą Avalon, 
tutaj też miał się znajdować grób Artura. Zwiedzanie ruin 
opactwa, następnie spacer na wzgórze Glastonbury, na 
szczycie którego znajdują się romantyczne ruiny kościoła 
p.w. św. Archanioła Michała. Ze wzgórza roztacza się ma-
lowniczy widok na okolicę. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg w hotelu. Trasa ok. 400 km
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Bath w hrabstwie Somerset – je-
dynego miejsca występowania naturalnych źródeł geo-

termalnych w Wielkiej Brytanii. Zwiedzanie rzymskich 
łaźni – jednego z najlepiej zachowanych wykopalisk arche-
ologicznych w Europie Zachodniej. Na terenie kompleksu 
znajdują się trzy gorące źródła wypływające z głębokości 
3000 metrów oraz XVIII-wieczna pijalnia wód. Spacer 
w stronę mostu Pulteney z XVIII wieku – jako jeden 
z trzech mostów na świecie jest w całości zabudowany 
pomieszczeniami handlowymi. Bath Abbey – najokazalsza 
budowla w mieście, kiedyś opactwo, obecnie katedra – jest 
przykładem angielskiego gotyku z charakterystycznymi 
szerokimi oknami oraz łukami i sklepieniami wachlarzo-
wymi. Przejazd do Cardiff , stolicy Walii. Zwiedzanie zamku 
Cardiff , historycznego kompleksu, który składa się z fortu 
rzymskiego z IV wieku, ruin normandzkiej wieży z XII wieku, 
rezydencji z czasów wiktoriańskich, schronów z czasów 
II wojny światowej oraz Muzeum Żołnierzy Walijskich. 
Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu. Trasa 
ok. 300 km 
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd przez Narodowy Park Pembrokeshire, 
obejmujący najdalej na zachód wysuniętą część Walii. Park 
słynie z przepięknej linii brzegowej, niesamowitych klifów, 
różnorodnej fl ory i fauny. Czas wolny w Newgale Beach, 
gdzie można podziwiać wysokie klify i szerokie piaszczyste 
plaże. Wizyta w St. Davids, religijnej stolicy Walii, zwie-
dzanie katedry św. Dawida, patrona Walii, która została 
otoczona wysokim murem dla ochrony przed najazdami 
wikingów. Wewnątrz można podziwiać fi oletowo-szare 
fi lary zwieńczone łukami, bogato zdobiony XVI-wieczny 
dębowy sufi t oraz XIV-wieczną ambonę z fi gurą św. Da-
wida. Przejazd przez górski Narodowy Park Snowdonia. 
Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu. Trasa 
ok. 300 km
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Llanberis. Przejażdżka 
kolejką wąskotorową na wierzchołek masywu Snowdon. 
Następnie przejazd do zamku Conwy, który znajduje się na 
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako najwspanialszy 
przykład architektury obronnej końca XIII wieku w Europie. 
Do zamku prowadzi zabytkowy podwieszany most projektu 
słynnego Thomasa Telforda. Obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg w hotelu. Trasa ok. 400 km
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Canterbury, jednego z najpięk-
niejszych miast w południowej Anglii. Zwiedzanie kate-
dry wpisanej na listę UNESCO, która została zbudowana 
w stylu gotyku angielskiego. Przeprawa przez kanał La 
Manche. Nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: 
ok. 600 km.

DZIEŃ 9
Śniadanie. Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 1100 km. 
Całość trasy: ok. 5400 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Londyn – ok. Londynu (1) – Stonehenge – Exeter – ok. Exeter (1) – Land’s End – St. Ives – Tintagel – Glastonbury – 
ok. Bath (1) – Bath – Cardiff   – Pembrokeshire Park – ok. St. Davids (1) – Newgale – St. Davids – Snowdonia Park – ok. Convy (1) – 
Llanberis – Convy – ok. Londynu (1) – Canterbury – Niemcy (1)

LONDYN – WALIA – KORNWALIA 9 DNI

WIELKA
BRYTANIA

WALIA

IRL

Londyn Canterbury

Llanberis
Conway Wrexham

St. David’s

Tenby Bath

Exter
Tintagel

Land’s end

Glastonbury

Cardiff

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

27.05–04.06 4499 zł
01.07–09.07 4499 zł
05.08–13.08 4499 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem
• 8 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 8 śniadań
• opiekę pilota, program turystyczny
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 160 GBP (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, przeprawę przez Kanał La Manche 
(Eurotunel lub prom), usługi przewodnickie, bilety komunikacji 
miejskiej, wjazdy do miast, taksa klimatyczna, zestaw słuchaw-
kowy Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-os.: 1400 zł
• dopłata do 6 obiadokolacji (bez napojów): 920 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników wycieczki. Przejazd na nocleg tran-
zytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 1000 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd przez Holandię, Belgię do Francji, 
przeprawa przez Kanał La Manche Eurotunelem lub pro-
mem, przyjazd do Londynu. Spacer dzielnicą Westmin-
ster: Parlament i Big Ben, przez St James Park do pałacu 
Buckingham. Następnie Piccadilly Circus z fi gurką Erosa 
i charakterystycznymi reklamami świetlnymi; Trafalgar 
Square z 61-metrową kolumną Nelsona, otoczoną pomni-
kami i fontannami. Obiadokolacja w dzielnicy Chinatown 
(fakultatywnie), przejazd do hotelu, zakwaterowanie, noc-
leg. Trasa: ok. 600 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Cambridge – spacer po terenie 
jednego z najstarszych ośrodków uniwersyteckich świata. 
W miarę możliwości zwiedzanie jednego ze słynnych kole-
giów – King’s College, King’s College Chapel, Trinity College. 
Następnie przejazd do miasta York. Zwiedzanie katedry 
York Minster (w razie możliwości), będącej największą 
gotycką budowlą w Wielkiej Brytanii. Przejazd do hotelu 
w okolicach Newcastle, obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg. Trasa: ok. 500 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Edynburga. Po drodze przystanek 
przy ruinach starożytnego rzymskiego Wału Hadriana, 
będącego północną granicą Imperium. Przejazd przez 
pogranicze angielsko-szkockie malowniczą doliną rzeki 
Tweed, zwiedzanie XII-wiecznego opactwa Jedburgh oraz 
Merlose Abbey, w którym złożone jest serce króla Szkocji 
Roberta the Bruce. Wizyta w Edynburgu, objazd miasta: 
Nowe i Stare Miasto, Royal Mile, Pałac Holyroodhouse – 
szkocka rezydencja królowej. Zwiedzanie Edinburgh Ca-

stle – twierdzy zbudowanej na szczycie górującego nad 
miastem wygasłego wulkanu z przepięknym widokiem 
na miasto. Przejazd do hotelu w okolicach Edynburga, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja (fakultatywnie), 
nocleg. Trasa: ok. 200 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Stirling z renesansowym zamkiem 
królów szkockich. Następnie przejazd na północ przez 
malowniczy region Pitlochry. Wizyta w destylarni single 
malt whisky, dla chętnych degustacja. Przejazd do Blair 
Atholl, zwiedzanie Blair Castle, jednego z największych 
zamków Szkocji. Przejazd przez góry Grampian, zakwa-
terowanie w hotelu w okolicy Inverness, obiadokolacja 
(fakultatywnie), nocleg. Trasa: ok. 300 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Rejs statkiem po tajemniczym Loch Ness do 
ruin zamku Urquhart. Następnie przejazd jedną z najbar-
dziej znanych szkockich dolin Glencoe przez Fort William, 
nad którym góruje najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii Ben 
Navis. Przystanek przy śluzach na kanale Kaledońskim, 
zwanych „schodami Neptuna”. Przejazd w stronę jeziora 
Loch Lomond – najpiękniejszego i największego jeziora 
Szkocji. Obiadokolacja (fakultatywnie), nocleg w hotelu. 
Trasa: ok. 300 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie, wizyta w Glasgow, m.in.: średniowieczna katedra, 
George Square z pomnikiem Waltera Scotta i wiktoriań-
skim ratuszem, Merchant’s House. Przejazd do Stratford 
upon Avon – miasta Szekspira: kościół św. Trójcy – miejsce 
pochówku pisarza, dom narodzin Wiliama Szekspira (z ze-
wnątrz), spacer po zabytkowym centrum. Obiadokolacja 
(fakultatywnie), nocleg w hotelu. Trasa: ok. 650 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wizyta w Canterbury. Zwiedzanie średnio-
wiecznej Canterbury Cathedral. Przeprawa przez Kanał 
La Manche Eurotunelem lub promem. Przejazd na nocleg 
tranzytowy na terenie Niemiec. Trasa: ok. 680 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie, przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa: ok. 1100 km.
Całość trasy: ok. 5400 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 3 str. 51
Niemcy (1) – Londyn – ok. Londynu (1) – Cambridge – York – ok. Newcastle (1) – Jedburgh –Edynburg – ok. Edynburg (1) – Stirling – 
Pitlochry – Blair Atholl – ok. Inverness (1) – Loch Ness – Fort William – Loch Lomond – Glasgow – ok. Glasgow (1) – 
Stratford upon Avon – ok. Londynu (1) – Canterbury – Niemcy (1)

SZKOCJA 9 DNI

WIELKA
BRYTANIA

SZKOCJA

IRL

Londyn

Canterbury

CambridgeStratford
upon Avon

York

Edynburg

Loch Ness

Glasgow

Pitlochry
Loch Lomond

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

17.06–25.06 4799 zł
22.07–30.07 4799 zł
12.08–20.08 4799 zł
16.09–24.09 4799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc)
• 8 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-os.
• 8 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 160 GBP (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, przeprawę 
przez Kanał La Manche Eurotunelem lub promem, wizyta 
w destylarni, rejs statkiem po Loch Ness, bilety komunikacji 
miejskiej, taksa klimatyczna, zestaw słuchawkowy Tour 
Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1400 zł
• dopłata do 6 obiadokolacji (bez napojów): 920 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i przejazd zgodnie z rozkładem jazdy 
w kierunku Gdańska. Zaokrętowanie na promie. Wypłynięcie 
do Nynäshamn o godz. 18:00. Zakwaterowanie w kajutach 
wewnętrznych. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa 360 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie na promie w godzinach 08:00-10:30. Przypłyniecie 
promu do Nynäshamn. Wyjazd w kierunku Oslo. W drodze 
krótki spacer po mieście Örebro, podziwianie zamku, który 
swoim wyglądem przypomina renesansowe francuskie pa-
łace. Postój w Kristenhamn na sesję zdjęciową największego 
jeziora Szwecji – Vänern. W godzinach wieczornych przyjazd 
w okolice stolicy Norwegii. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja 
(fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Norwegii, m.in.: Park i Pałac Kró-
lewski, Karl Johans Gate, twierdza Akershus, Ratusz Miejski 
(z zewnątrz), katedra Domkirke (z zewnątrz) oraz Storting, 
czyli budynki parlamentu, pasaż rekreacyjny Akker Brygge, 
Park Frogner (rzeźby Gustawa Vigelanda). Przejazd trasą 
widokową wzdłuż jeziora Mjosa do Lillehammer – miasta 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1994 r. Krótki postój przy 
skoczniach narciarskich. Po drodze zwiedzanie kościoła klep-
kowego (stavkirke) w Ringebu. Przejazd w okolice Dombåsu. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 4
Wczesne śniadanie w formie prowiantu. Przejazd Atlantycką 
Droga Morską pełną estakad i traktów nadmorskich. Dalsza 
podróż w kierunku Trondheim, przejazd przez surowy księ-
życowy krajobraz gór Dovre, gdzie żyją niespotykane nigdzie 
w Europie piżmowoły. Zwiedzanie Trondheim – dawnej stolicy 
Norwegii – ze średniowieczną katedrą Nidaros, Pałac Arcy-
biskupa, zabytkowy drewniany most miejski (Gamle Bybro), 
spacer uliczkami Starego Miasta z charakterystyczną drew-
nianą zabudową, Stiftsgården – królewska rezydencja. Czas 
wolny na Torbet – głównym placu. Przejazd w okolice Hell. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd widokową trasą fi ordów, m.in.: Tron-
dheimsfjorden – trzeci pod względem długości fi ord w Nor-

wegii, Beitstadfjorden oraz przez Krainę Jezior. Pobyt w miej-
scu bitwy pod Stiklestad (Centrum Kultury Norweskiej) 
– początki chrześcijaństwa w Norwegii. Przejazd wzdłuż 
parku narodowego Borge oraz wzdłuż rzeki Namsen z licz-
nymi wodospadami i przełomami. Dalsza podróż w kierunku 
Bramy Norlandii – wjazd do „Baśniowej Krainy Północy”. 
Przyjazd w okolice Hemavan. Zakwaterowanie w hotelu. 
Kolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Dalsza podróż na północ do centrum turystycz-
nego na Kole Polarnym. Sesja zdjęciowa. Podróż malowni-
czą trasą wzdłuż brzegów Saltdalsfjorden oraz Saltfjorden 
połączonych wąską cieśniną Saltstraumen, która ma bardzo 
silne prądy pływowe. Przyjazd do miasta portowego Bodø. 
Przeprawa promowa do Moskenes na archipelagu Lofotów 
(3-4 h). Transfer do klimatycznego miejsca noclegowego. Za-
kwaterowanie w hotelu. Wieczorna wyprawa m.in. na punkt 
widokowy. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd malowniczą trasą widokową przez Lo-
foty. Podziwianie górskich krajobrazów i osobliwych wiosek 
rybackich, spektakularnych zatok i odosobnionych plaż. 
Chata Wodza Wikingów, Szkło Artystyczne, magiczne je-
ziorka. Kontynuowanie podróży w kierunku miasta Narwik. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa ok 400 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Spacer po Narwiku – miasta słynącego z walk 
w czasie II Wojny Światowej, w których brali udział polscy 
żołnierze. Wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Następ-
nie wyjazd na północ. W drodze dla urozmaicenia podróży 
zwiedzanie Trømso – jednego z „arktycznych miast”. Wizy-
ta w Centrum Polaria – centralnym punkcie turystycznym 
dostarczającym wiedzy o Arktyce. Architektura budynku 
przypomina ogromne bryły lodu wyrzucone na brzeg przez 
potężny ocean. Wewnątrz zwiedzający mają okazję podzi-
wiać lodowe krajobrazy, arktyczną przyrodę, fl orę i faunę 
Svalbardu, lód, śnieg, foki oraz zorzę polarną. Arktyczna 
Katedra w Trømso – największa atrakcja turystyczna miasta. 

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 2 str. 51
(1 prom) Nynäshamn – Örebro – Oslo (1) – Dombås (1) – Trondheim (1) – Hemavan (1) – Bodø – Lofoty (1) – Narwik (1) – Trømso –
 Alta (2) – Nordkapp – Gallivare (1) – Umea (1) – Nynäshamn (1 prom)

LOFOTY I NORDKAP 13 DNI 
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Budynek katedry wznosi się jak góra lodu na wysokość ok. 
40 metrów, a całą jego wschodnią ścianę zajmuje potężna 
szklana mozaika. Przejazd trasą widokową przez surowe 
tereny północnej Norwegii do fi ordów Lyngen (podziwianie 
słynnych Lyngen Alps) i Kvaenangen. Przejazd w okolice Alty. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. 
Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd przez niezamieszkałe tereny: Senna-
landet i Breidalen, przeprawa jednym z podwodnych tu-
neli drogowych do miasta Honningsvåg w najbardziej na 
północ wysuniętej norweskiej gminy Nordkapp. Następnie 
dalsza podróż drogą prowadzącą przez środek wyspy na 
sam Nordkapp. Po wjeździe na Nordkapp czas wolny na 
pamiątkowe zdjęcia, spacery, zakup pamiątek i podziwianie 
Oceanu Arktycznego. Możliwość uzyskanie certyfi katu. Dla 
chętnych (płatne dodatkowo) przejazd do Gjesvær – starej 
wioski rybackiej z epoki Wikingów i wspomniane w sadze 
Heimskringla jako Geirsver. Stamtąd rejs statkiem do rezer-
watu przyrody Gjesværstappan, który jest domem dla ok. 
3 milionów ptaków. Z pokładu statku można obserwować 
maskonury, mewy trójpalczaste, alki, wielkie głuptaki czy 
polujące bieliki (należy zabrać ciepłe ubranie i odpowiednie 
obuwie). Po pobycie na Nordkapp powrót podmorskim tu-
nelem na stały ląd. Powrót do hotelu. Kolacja (fakultatywnie), 
nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Alta, w którym zobaczymy 

Muzeum Rytów Skalnych i Kultury Lapońskiej. Wyjazd na 
południe do Szwecji. Po drodze mijamy renifery, drogi do 
najstarszych Parków Narodowych Szwecji. Przejazd przez 
szwedzką Laponię w kierunku Gällivare – dawnej osady 
lapońskiej, centrum sportów zimowych. Zakwaterowanie 
w hotelu. Kolacja (fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 11
Śniadanie. Kolejny dzień podziwiania szwedzkiej Laponii po 
drodze do Umei. Przekroczenie Koła Polarnego w Jokkmokk 
(centrum turystyczne). Bajkowe widoki na wodospady 
i przełomy rzeki Pite z największym wodospadem Szwe-
cji Storforsen. Przyjazd do Umea – miasta brzóz, siedziby 
dwóch uniwersytetów. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja 
(fakultatywnie), nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 12
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant na drogę. Przejazd 
do Nynäshamn, zaokrętowanie na prom. O godzinie 18:00 
wypłynięcie promu z Nynäshamn do Gdańska. Zakwatero-
wanie w kajutach wewnętrznych. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. Trasa ok. 700 km.
DZIEŃ 13
Śniadanie na promie w godzinach 08:00-10:30. Przypłynięcie 
promu do Gdańska o godzinie 12:00. Powrót do poszcze-
gólnych miejscowości. Trasa ok. 360 km.

Całość trasy: ok. 6400 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sztokholm

Oslo

Trondheim

Bodo

Narvik

Gallivare

Umea

Uppsala

Alta

Nordkapp

NORWEGIA

szwecja

FI

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

03.06–15.06 9999 zł
01.07–13.07 9999 zł
05.08–17.08 9999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• przeprawy promowe Gdańsk – Nynäshamn – Gdańsk
• 10 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 2 noclegi na promach w kabinach 3-4-os.
• 12 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 2995  NOK (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, wstęp i cer-
tyfi kat z Nordkapp, wewnętrzne przeprawy promowe oraz 
przejazd przez tunel na wyspę Mqgeroya, opłaty wjazdowe 
do niektórych regionów, opłaty administracyjne i parkingo-
we, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 2100 zł
• dopłata do kajuty 1-osobowej: 1200 zł
• dopłata do kajuty 2-osobowej: 480 zł
• dopłata do 12 obiadokolacji (bez napojów): 2100 zł
• wycieczka do rezerwatu przyrody Gjesværstappan: 

130 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i przejazd zgodnie z rozkładem jaz-
dy w kierunku Gdańska. Zaokrętowanie na promie. Wy-
płynięcie do Nynäshamn o godz. 18:00. Zakwaterowanie 
w kajutach wewnętrznych. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 360 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie na promie w godzinach 08:00-10:30. Przypłynię-
cie promu do Nynäshamn. Przejazd do Norwegii. Postój 
w Kristenhamn na sesję zdjęciową największego jeziora 
Szwecji – Vänern. W godzinach wieczornych przyjazd 
w okolice Oslo. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja (fakul-
tatywnie). Nocleg. Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjazd do Krainy Fiordów przez narciarskie 
kurorty Gol i Geilo, przejazd przez księżycowy Płaskowyż 
Hardangervidda. Podróż trasą prowadzącą przez malowni-
cze góry, dzikie doliny i przepiękne lasy największego pła-
skowyżu północnej Europy. Przystanek przy jednym z naj-
ładniejszych i najwyższych wodospadów – Vøringfossen, 
stromy zjazd kanionem Mabodalen do fi ordu Hardanger. 
Steinsdalsfossen – podejście pod i za wodospad. Przejazd 
do hotelu w okolicach Bergen. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. Trasa ok. 450 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do malowniczej stolicy norweskich 
fi ordów – Bergen. Zwiedzanie „Miasta Siedmiu Wzgórz”, 
w programie między innymi wizyta na Torget – barwnym 
targu rybnym, stary port Bryggen z górującą nad nim 
twierdzą Bergenhus i spacer po Tyskebriggen z charakte-
rystycznymi drewnianymi budynkami. Przejazd malowniczą 
trasą przez Voss do Gudvangen – Doliny Wikingów, na-
stępnie przejazd najdłuższym drogowym tunelem świata 
o długości 24 510 m z „kosmiczną iluminacją” – Tunel 
Lærdal. Borgund – stavkirke. Przejazd do hotelu w ok. 
Borgund. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd „starą drogą klimatyczną”. Przeprawa 
promowa na trasie z Fodnes do Manheller przez majesta-
tyczny Sognefjord (najdłuższy i najgłębszy fi ord Norwegii). 
Sesja zdjęciowa w Bøyabreen przy największym lodowcu 
Europy – Jostedalsbreen. Przejazd do hotelu w ok. Vide-
seter. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 250 km.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd na przystań promową. Rejs po fi ordzie 
Geiranger (fi ord uważany za jeden z najpiękniejszych na 
świecie – pośród pionowych skał wpadających wprost do 
morza i wodospadów sięgających nawet 250 m wysokości). 
Po przyjeździe do miejscowości Geiranger, wjazd na punkt 
widokowy Flydalsjuvet i Droga Orłów (wjazd uzależniony 
od warunków pogodowych). Przejazd słynną Drogą Trolli 
(około 14 km serpentyn). Dojazd do ściany Trolli (naj-
wyższej i najtrudniejszej ściany wspinaczkowej Europy). 
Przejazd do hotelu w ok. Dombås. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. Trasa ok. 350 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Oslo. Po drodze przejazd 
przez Ringebu (stavkirke), Lillehammer (Lysgårdsbakken 
– skocznia narciarska i krótki spacer po starówce) oraz 
wzdłuż największego jeziora w Norwegii Mjøsa (sesja 
zdjęciowa). Zwiedzanie stolicy Królestwa Norweskiego, 
m.in.: Bygdøy: Muzeum Łodzi Wikingów i Muzeum Fram 
– szkunera z XIX w. biorącego udział w trzech wielkich 
wyprawach polarnych, park z 212 rzeźbami z kamienia 
i brązu Gustawa Vigelanda. Spacer po mieście: Park i Pałac 
Królewski, Karl Johans Gate (pasaż), Ratusz, gdzie wręczane 
są Pokojowe Nagrody Nobla, katedra, Twierdza Akershus. 
Przejazd do hotelu w ok. Oslo. Kolacja (fakultatywnie). 
Nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ  8
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Szwecji. W drodze krótki spacer po 
mieście Örebro, podziwianie zamku, który swoim wyglą-
dem przypomina renesansowe francuskie pałace. Przyjazd 
do Nynäshamn, zaokrętowanie na prom. O godzinie 18:00 
wypłynięcie promu w kierunku Gdańska. Zakwaterowanie 
w kajutach wewnętrznych. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 9
Śniadanie na promie w godzinach 08:00-10:30. Przypłynię-
cie promu do Gdańska ok. południa. Powrót do poszcze-
gólnych miejscowości. Trasa ok. 360 km

Całość trasy: ok. 3700 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 2 str. 51
(1 prom) Nynäshamn – ok. Oslo (1) –  Gol – Geilo – płaskowyż Hardangervidda – 
fi ord Hardanger – ok. Bergen (1) – Voss – Gudvangen – ok. Borgund (1) – fi ord Sognefjord 
– lodowiec Jostedalsbreen – ok. Videseter (1) – fi ord Geiranger – Droga Trolli – 
ok. Dombås (1) – Lillehammer – Oslo – ok. Oslo (1) – Nynäshamn (1 prom) 

NORWESKIE FIORDY I OSLO 9 DNI

SZWECJA

DK

NORWEGIA

Sztokholm

Oslo

Bergen

Grotli Otta

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

04.06–12.06 6999 zł
02.07–10.07 6999 zł
30.07–07.08 6999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• przeprawy promowe Gdańsk – Nynäshamn – Gdańsk
• 6 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 2 noclegi na promach w kabinach 3-4-os.
• 8 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 1885 NOK (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, wewnętrz-
ne przeprawy promowe, opłaty klimatyczne i wjazdowe do 
niektórych regionów, opłaty administracyjne i parkingowe, 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilo-
towi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1500 zł
• dopłata do kajuty 1-osobowej: 1200 zł
• dopłata do kajuty 2-osobowej: 480 zł
• dopłata do 8 obiadokolacji (bez napojów): 1800 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i przejazd zgodnie z rozkładem jazdy 
w kierunku Gdańska. Zaokrętowanie na promie. Wypłynię-
cie do Nynäshamn. Zakwaterowanie w kajutach wewnętrz-
nych. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 360 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie na promie. Przypłynięcie promu do Nynäshamn. 
Przyjazd do Sztokholmu, zwiedzanie miasta, m.in.: Ratusz 
Miejski (Stadshuset) ze wspaniałymi salami – Złotą (wyło-
żoną 19 milionami pozłacanych płytek) oraz Błękitną, gdzie 
co roku odbywają się uroczystości związane z przyznaniem 
Nagrody Nobla, Muzeum Vasa (okręt), pasaż zatokowy, 
Park Berzelii, Ogrody Królewskie. Spacer po Starym Mieście 
(Gamla Stan) z wieloma brukowanymi uliczkami, wzdłuż 
których od kilku wieków stoją kamienice szwedzkich kup-
ców, Zamek Królewski (z zewnątrz), „Żelazny Chłopiec”, ry-
nek, katedra św. Mikołaja, Riddarhuset, Parlament. Przejazd 
do dzielnicy Östermalm, która słynie z szykownych barów 
i restauracji skupionych na placu Stureplan oraz obiektów 
kultury, takich jak szwedzkie Muzeum Historyczne prezen-
tujące oręż wikingów. Liczne butiki znanych projektantów 
rozlokowały się w okolicach hali Östermalms z targiem 
spożywczym słynącym z tradycyjnych specjałów, takich 
jak gravlax i wędzone krewetki. Czas wolny. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjazd do Oslo. W drodze krótki spacer po 
mieście Örebro, podziwianie zamku, który swoim wyglą-
dem przypomina renesansowe francuskie pałace. Postój 
w Kristenhamn na sesję zdjęciową największego jeziora 
Szwecji – Vänern. W godzinach wieczornych przyjazd 
w okolice stolicy Norwegii. Zakwaterowanie w hotelu. 
Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie Oslo, m.in. Park Frogner: spacer 
pośród 212 naturalistycznych rzeźb Gustawa Vigelanda 
z kamienia i brązu, Wyspa Bygdøy: Muzeum Łodzi Wikin-
gów i Muzeum Fråm (statek badawczy), spacer po centrum 
stolicy Norwegii: Park i Pałac Królewski, Karl Johans Gate, 
Parlament, katedra, Akershus (twierdza), ratusz, Akker 
Brygge. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Danii. W drodze 
podziwianie Tanumshede – stanowisko tajemniczych rytów 
skalnych. Przejazd do hotelu w okolicy Göteborga. Kolacja 
(fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przyjazd do centrum Göteborg położonego 
u ujścia rzeki Göta, będącego najważniejszym portem 
Szwecji. Zwiedzanie, m.in.: Nordstan – największe centrum 

handlowe w Szwecji, Lilla Bommeh, oryginalny budynek 
Opery, Maritiman, Kronhuset, Kościół Niemiecki, Plac i Po-
mnik Gustawa, ratusz, katedra. Wizyta w Muzeum Volvo. 
Wyjazd w kierunku Danii. W drodze Helsingborg: spacer 
po historycznym centrum miasta gdzie zachowała się 
wieża z XII-wiecznej twierdzy Karnan, estakada schodów, 
panorama. Krótka przeprawa promowa do Helsingør. Sesja 
zdjęciowa przy „Zamku Hamleta” (Kronborg), cieśnina, 
przystań jachtów, spacer po miasteczku. Przejazd do ho-
telu w okolicy Kopenhagi. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. 
Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Kopenhagi, spacer trasą turystyczną: 
Plac Ratuszowy, Strøget (deptak), Christianborg (par-
lament), Borsen (giełda), Nyhavn (tradycyjna przystań 
marynarska), Amalienhaven (ogrody), Mała Syrenka, 
Kastellet (forteca bastionowa), Gefi on (fontanna Bogini 
Rolnictwa), Amalienborg (uroczysta zmiana warty o godz. 
12:00), Kościół Marmurowy, Zamek Rosenborg (zwiedzanie, 
m.in. Skarbiec z klejnotami koronnymi). Czas wolny. Dla 
chętnych (płatne dodatkowo) kilka atrakcji do wyboru: 
• zwiedzanie słynnego browaru Carlsberg połączone 
z degustacją • wycieczka do „Wolnego Miasta” Christia-
nia – osobliwej dawnej „enklawy hippisów” oraz innych 
zwolenników „wyzwolonego życia” • rejs stateczkiem po 
nastrojowych kanałach stolicy Danii. Powrót do hotelu, 
nocleg. Trasa ok. 50 km.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Wyjazd do Szwecji. Zwiedzanie Malmö: spacer po 
starówce, Malmöhus (zamek z zewnątrz), Slottsträdgården, 
Kungsparken (Park Królewski), Gamla Väster (zabytkowe 
kamienice), Södergatan (popularny deptak), Lilla Torg 
(Mały Rynek), Stortorget (główny plac), ratusz, kościół św. 
Piotra, Turning Torso („zakręcony wieżowiec”). Przejazd 
do Lund – zwiedzanie najstarszej w Skandynawii katedry 
romańskiej z XII w., Kulturen (dzielnica historyczna), Park 
Miejski, Uniwersytet, ruiny kościoła Drotten oraz Ogród 
Botaniczny. Dalsza podróż w kierunku Karlskrony. Zaokrę-
towanie na promie o godz. 19:30. Wypłynięcie promu do 
Gdyni o godz. 21:00. Zakwaterowanie w kajutach wewnętrz-
nych. Kolacja (fakultatywnie). Nocleg. Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 8
Śniadanie na promie. Przypłynięcie promu do Gdyni o go-
dzinie 07:30. Wyokrętowanie i powrót do poszczególnych 
miejscowości. Trasa ok. 360 km.

Całość trasy: ok. 2400 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 2 str. 51
(prom 1) Nynäshamn – Sztokholm – ok. Sztokholmu (1) – Örebro – Jezioro Vänern – ok. Oslo (1) – Oslo – ok. Göteborga (1) – 
Helsingborg – Helsingør – ok. Kopenhagi (2) – Kopenhaga – Malmö – Lund – Karlskrona

SZTOKHOLM – OSLO – KOPENHAGA 8 DNI

SZWECJA

DANIA

Kopenhaga

Oslo

NORWEGIA Sztokholm

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

11.06–18.06 5099 zł
09.07–16.07 5099 zł
06.08–13.08 4999 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem
• przeprawę promową Gdańsk – Nynäshamn, Karlskrona 

– Gdynia
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 2 noclegi na promach w kajutach 3-4-os.
• 7 śniadań
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 220 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty kli-
matyczne, administracyjne i parkingowe, opłaty za wewnętrz-
ne przeprawy promowe, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1100 zł
• dopłata do kajuty 1-osobowej: 1200 zł
• dopłata do kajuty 2-osobowej: 480 zł
• dopłata do 7 obiadokolacji (bez napojów): 1360 zł
• zwiedzanie i degustacja w browarze Carlsberg: 25 EUR
• wycieczka do „Wolnego Miasta” Christiania: 15 EUR
• rejs stateczkiem po kanałach Kopenhagi: 20 EUR
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Prze-
kroczenie granicy polsko-litewskiej. Przyjazd do Kowna, 
krótkie zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto z Ratuszem, 
ruiny zamku kowieńskiego, pamiętającego czasy krzyżackie, 
katedra św. Piotra i Pawła, gotycka kamienica z XV w. „Dom 
Perkuna". Obiadokolacja. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. Trasa ok. 700 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi, m.in.: Stare Miasto, Dom Kotów 
– symbol Rygi, Dom Bractwa Czarnogłowych i pomnik Ro-
landa, Ratusz, zespół średniowiecznych kamieniczek „Trzej 
Bracia" (analogicznie nazwą nawiązują do „Trzech Sióstr", 
czyli trzech kamienic w Tallinie), Brama Szwedzka, Prochow-
nia, Mury Obronne, Katedra Domska w Rydze – największa 
protestancka świątynia krajów bałtyckich. Wizyta na Tar-
gu Centralnym w Rydze – jednym z największych bazarów 
w Europie. Stoiska znajdują się w pięciu ogromnych pawi-
lonach, które wcześniej pełniły zupełnie inną funkcję – były 
hangarami dla sterowców w Niemczech. Targ Centralny 
w Rydze został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. W sąsiedztwie hal targowych znaj-
duje się zbudowany w czasach stalinizmu socrealistyczny 
wysokościowiec, często nazywany przez polskich turystów 
„łotewskim pałacem kultury". Obiadokolacja. Przejazd do 
Tallina. Zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Tallina, m.in.: Górne i Dolne Stare 
Miasto, wzgórze Toompea, sobór Aleksandra Newskie-
go, brama Viru, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt 
obronnych, m.in. Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, na 
której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniająca 
brawurową akcję ORP Orzeł,  dwie średniowieczne ulice 
– Długa i Krótka Noga, Ratusz Miejski z 1404 roku, apteka 
z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogło-
wych, a także zespół kupieckich kamieniczek „Trzy Siostry", 
dzielnica Pirita (miejsce regat olimpijskich) i Park Święta 
Pieśni. Przejazd do Pałacu Kadriorg. To bez wątpienia jeden 
z najpiękniejszych barokowych zabytków Europy. W murach 
pałacu gościły takie znane osobistości jak car Mikołaj I oraz 
caryce Katarzyna i Elżbieta. Służył przez długi czas rosyjskim 
władcom jako letnia rezydencja. Nad budową pałacu zleconą 
przez cara Piotra I czuwał włoski mistrz architektów, Nic-
colo Michetti. Dodatkową atrakcją są przepiękne, zadbane 
ogrodowe labirynty wokół rezydencji. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg. Trasa ok. 50 km.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przeprawa promem do Helsinek (czas przeprawy 
ok. 2 godz. w jedną stronę). Zwiedzenia historycznego cen-
trum stolicy Finlandii, m.in.: Plac Senacki, otoczony neokla-
sycystycznymi gmachami z XIX w., Uniwersytet i Biblioteka 
Narodowa, Pałac Rządu i ogromna katedra luterańska, którą 
zaprojektował Carl Ludwig Engel. W centralnym punkcie 
placu stoi pomnik cara Aleksandra II. Rynek z Ratuszem, 
Pałacem Prezydenta. Sobór Uspieński – największa cer-
kiew w Europie Zachodniej, kościół Temppeliaukkio wykuty 
w skale, pomnik Jana Sibeliusa. Obiadokolacja. Czas wolny. 
Dla chętnych wycieczka do Porvoo – jednego z najstarszych 
miast Finlandii (płatne dodatkowo). W XVII stuleciu Porvoo 
było wymieniane jako drugie, po stolicy, najważniejsze miasto 
Finlandii. Gdy w pierwszych latach XIX w. Szwecja utraciła 
Finlandię na rzecz Rosji, to właśnie w Porvoo car Aleksan-
der I zatwierdził konstytucję i ogłosił powstanie Wielkiego 
Księstwa Finlandii. Drewniane zabudowania z XVIII i XIX w. 
pomalowane na różne kolory wyrażają ducha Skandynawii 
– natura, ekologia, prostota. Wizyta w fi rmowym sklepie 
fabryki słodyczy Brunberga. Degustacja oraz możliwość 
zakupu najlepszych niszowych czekoladek i cukierków. Po-
wrót do Helsinek. Przeprawa promem do Tallina w późnych 
godzinach wieczornych. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 150 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd w kierunku Litwy. Przejazd do Wilna. 
Wizyta w Republice Zarzecza – słynna wileńska republika 
artystów. Dzielnica, oddzielona od starówki rzeką Wilejką, 
charakteryzuje się urokliwą zabudową i niepowtarzalnym, 
artystycznym klimatem stwarzanym między innymi przez 
przepiękne rzeźby – symbole. Obiadokolacja. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 650 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna, m.in.: Stare Miasto (Ostra 
Brama, kościół św. Teresy, sobór św. Ducha, plac Ratuszowy 
z Ratuszem Stołecznym, plac Katedralny i bazylika archikate-
dralna św. Stanisława z Dzwonnicą, kościół św. Anny i pomnik 
Adama Mickiewicza). Po południu wyjazd w kierunku granicy. 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga! Powrót 
do niektórych miejscowości w godzinach porannych dnia 
następnego. Trasa ok. 500 km.

Całość trasy: ok. 2500 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 1 str. 51
Kowno – Ryga (1) – Tallin (3) – Helsinki – Porvoo – Wilno (1)

Helsinki

Wilno

Porvoo

LITWA

FINLANDIA

RU

BY

ŁOTWA

ESTONIA

RU

Ryga

Tallin

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

30.04–05.05 2299 zł
04.06–09.06 2299 zł
02.07–07.07 2299 zł
23.07–28.07 2299 zł
13.08–18.08 2299 zł
10.09–15.09 2299 zł
08.10–13.10 2299 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem 
• 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-3-os.
• 5 śniadań i 5 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 145 EUR płatny obligatoryjnie 

pilotowi wycieczki (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, przeprawa promem Tallin-
-Helsinki-Tallin, opłaty administracyjne i parkingowe, zestaw 
słuchawkowy Tour Guide)

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 650 zł
• wycieczka do Porvoo: 25 EUR

LITWA – ŁOTWA – ESTONIA – FINLANDIA 6 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkła-
dem. Przyjazd do Kowna, zwiedzanie miasta, m.in.: Stare 
Miasto z Ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, katedra 
św. Piotra i Pawła, gotycka kamienica z XV w. „Dom Per-
kuna”. Obiadokolacja. Wyjazd do Wilna. Zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. Trasa ok. 550 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Litwy, m.in.: plac Katedral-
ny, Bazylika archikatedralna św. Stanisława z Dzwonnicą 
oraz pomnik Giedymina – założyciela Wilna. Góra Trzech 
Krzyży ze wspaniałą panoramą Wilna. Zwiedzanie Pała-
cu Wielkich Książąt Litewskich. Następnie przejście na 
Stare Miasto: Pałac Prezydencki (z zewnątrz), budynek 
Uniwersytetu Wileńskiego z kościołem św. Janów, Ratusz 
(z zewnątrz), cerkiew św. Ducha, cela Konrada, Ostra 
Brama, kościół św. Anny oraz kościół Bernardyński, po-
mnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Czas wolny na 
starówce. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 20 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna, m.in: kościół św. Pio-
tra i Pawła, przed którym znajduje się Plac Jana Pawła II, 
cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze 
polegli podczas wojny 1920-21, matka Józefa Piłsudskiego 
oraz jego serce. Przejazd do Republiki Zarzecza – słynnej 
wileńskiej dzielnicy artystów. Dzielnica, oddzielona od 
starówki rzeką Wilejką, która charakteryzuje się urokliwą 
zabudową i niepowtarzalnym, artystycznym klimatem 

stwarzanym między innymi przez przepiękne rzeźby – 
symbole. Czas wolny. Popołudniu wjazd na wieżę tele-
wizyjną z obrotową o 3600 platformą widokową (płatne 
dodatkowo). To jest najwyższy budynek na Litwie. Jej 
wysokość to 326,5 metra i zdecydowanie przewyższa 
Wieżę Eiffl  a. Widoczność przy dobrej pogodzie sięga 
50 km. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa 
ok. 30 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Trok. Zwiedzanie miasteczka ma-
lowniczo położonego wśród jezior. Na początku XV wieku 
został wzniesiony potężny zamek obronny, który był 
jedną z rezydencji władców litewskich i królów polskich. 
Ściany niektórych komnat przyozdobione są mapami 
i obrazami, które ukazują potęgę Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie 
się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny. 
Degustacja kuchni karaimskiej w lokalnej restauracji. Dla 
chętnych rejs stateczkiem po jeziorze (płatne dodatko-
wo). Po południu wyjazd do kraju. Przyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych 
miejscowości w godzinach porannych dnia następnego. 
Trasa ok. 550 km.

Całość trasy: ok. 1200 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Sprawdź program, terminy i ceny wycieczki samolotowej na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 1 str. 51
Kowno – Wilno (3) – Troki

LITWA

BY

LV

PL

WilnoTroki

Kowno

RU

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

30.04–03.05 1399 zł
08.06–11.06 1399 zł
13.07–16.07 1399 zł
12.08–15.08 1399 zł
07.09–10.09 1399 zł
12.10–15.10 1399 zł
09.11–12.11 1399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl 
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub wygodnym busem 
• 3 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-3-os.
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 115 EUR (rezerwacje i wstępy 

do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty ad-
ministracyjne i parkingowe, wjazd na wieżę telewizyjną, de-
gustacja dań karaimskich, zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczkipłatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 450 zł
• rejs stateczkiem w Trokach: 15 EUR

WILNO – KOWNO – TROKI 4 DNI 
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkła-
dem. Przekroczenie granicy polsko-litewskiej. Przejazd do 
Druskiennik – największego i najsłynniejszego uzdrowiska 
położonego w środku największego kompleksu leśnego 
na Litwie w Puszczy Orańsko-Druskiennickiej. Tutaj gościli 
– historyk T. Narbutt, znany poeta Władysław Syrokomla, 
leczył się i koncertował Stanisław Moniuszko. Ostatnie 
lata swego życia spędził tu przyjaciel Adama Mickiewi-
cza poeta Jan Czeczot. Przez pewien czas mieszkała Eliza 
Orzeszkowa. Uwielbiał to miasteczko również Marszałek 
Józef Piłsudski. Spacer po uzdrowisku i degustacja wód 
mineralnych prosto ze źródła. Przejazd kolejką linową nad 
Niemnem na wysokości 45 metrów. Podczas przejazdu 
przez okna gondoli można podziwiać z „lotu ptaka” lasy 
uzdrowiska, zakola rzeki Niemen oraz wspaniałą panoramę 
miasta. Przejazd do Muzeum Komunizmu w Parku Grūtas 
będącym jednym z najbardziej niekonwencjonalnych mu-
zeów na Litwie. Na powierzchni prawie 20 hektarów zgro-
madzono rzeźby, obiekty i rekwizyty z czasów sowieckich, 
m.in. dziesiątki monumentalnych pomników Stalina, Lenina 
i Dzierżyńskiego. Przejazd do Wilna przez największy Park 
Narodowy Litwy – Dzukijski. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 600 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Wilna, m.in: góra Trzech Krzyży 
(piękna panorama Wilna), Stary i Nowy Arsenał, Plac Ka-
tedralny, Bazylika archikatedralna św. Stanisława z Dzwon-

nicą, Pałac Prezydencki (z zewnątrz), Uniwersytet Wileński 
z dziedzińcami i kościołem św. Janów, Ratusz (z zewnątrz), 
cerkiew św. Ducha, Ostra Brama, kościół św. Anny i Bernar-
dynów, pomnik Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Czas 
wolny na starówce. Dalsze zwiedzanie Wilna: cmentarz na 
Rossie, na którym spoczywa serce Piłsudskiego, najpięk-
niejszy w Wilnie kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. 
Powrót do hotelu, nocleg. Trasa ok. 50 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Trok. Zwiedzanie miasteczka ma-
lowniczo położonego wśród jezior. Na początku XV wie-
ku został wzniesiony potężny zamek obronny, który był 
jedną z rezydencji władców litewskich i królów polskich 
(z zewnątrz). Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej, zapoznanie 
się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny. 
Degustacja kuchni karaimskiej. Rejs stateczkiem po jeziorze 
Galve do Zatrocza. Zwiedzanie zespołu pałacowo-par-
kowego ordynacji Tyszkiewiczów. Przepiękną posiadłość 
stanowi pałac neoklasycystyczny, zbudowany w pod koniec 
XIX w. według projektu Józefa Hussa, którego otacza park 
(ok. 60 ha), zaprojektowany przez słynnego ogrodnika 
Edouardo Andre. Po południu wyjazd do kraju. Przyjazd 
do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do 
niektórych miejscowości w godzinach porannych dnia 
następnego. Trasa ok. 550 km.
Całość trasy: ok. 1200 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa zagraniczna:  Miejsca wsiadania: tabela nr 1 str. 51
Druskienniki – Wilno (2) – Troki

LITWA

BY

LV

PL

Wilno
Troki

Druskieniki

RU

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

29.04–01.05 1099 zł
01.05–03.05 1099 zł
08.06–10.06 1099 zł
07.07–09.07 1099 zł
13.08–15.08 1099 zł
01.09–03.09 1099 zł
29.09–01.10 1099 zł
10.11–12.11 1099 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl
lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
•  przejazd autokarem lub wygodnym busem
• 2 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-os.
•  2 śniadania i 2 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 115 EUR (rezerwacje i wstę-

py do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty 
administracyjne i parkingowe, degustacja dań karaimskich, 
rejs stateczkiem po jeziorze w Trokach, zestaw słuchawkowy 
Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 zł

WILNO – TROKI – DRUSKIENNIKI 3 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Wieliczki, zwiedzanie z przewodnikiem Kopalni Soli, która 
w całości trafi ła na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Blisko 3 km krętych korytarzy i chodników z zachowanymi 
śladami dawnych robót górniczych, pochylnie, bogato 
zdobione komory i kaplice, w tym największa na świecie 
podziemna świątynia – kaplica świętej Kingi, unikalne solne 
rzeźby i płaskorzeźby, niesamowite podziemne jeziora, 
oraz majestatyczne konstrukcje ciesielskie. Obiadokolacja. 
Przejazd do Krakowa do obiektu hotelarskiego, zakwate-
rowanie, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. Droga 
Królewska – Pomnik Grunwaldzki, Barbakan, ul. Floriańska, 
ul. Kanonicza, Dom Długosza; Rynek Główny – Sukiennice, 
Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki (Ołtarz Wita Stwosza), 
Podziemia Rynku; Wzgórze Wawelskie – dziedzińce, Kate-
dra (Krypty, Dzwon Zygmunta), Muzeum Katedralne na 
Wawelu, dla chętnych zejście do słynnej Smoczej Jamy – 
jaskini o długości ponad 80 metrów (we własnym zakresie); 

żydowska dzielnica Kazimierz. Obiadokolacja. Czas wolny. 
Powrót do obiektu hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 50 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Rejs stateczkiem do Tyńca połączony ze zwie-
dzaniem Opactwa Benedyktynów. Podczas rejsu okazja 
do podziwiania wspaniałej panoramy królewskiego miasta: 
Wawel, Most Dębnicki, Opactwo Sióstr Norbertanek, Ko-
piec Kościuszki, Dom Karola Wojtyły, Willa Szyszko-Bohusza 
zwana willą „Odyniec”, zabytkowe budynki wodociągów 
w stylu neogotyckim, Bielany (klasztor i kościół oo. Kame-
dułów), Stopień Wodny Kościuszko (śluza o długości 190 
m i szerokości 12 m). Zwiedzanie Opactwa, ufundowanego 
przez Kazimierza Odnowiciela. Tyniec wielokrotnie był zdo-
bywany i niszczony (Tatarzy, Potop Szwedzki, Konfederacja 
Barska). Po drugiej wojnie światowej klasztor został od-
restaurowany i odzyskał swoją świetność. Rejs powrotny 
do Krakowa. Wyjazd do Warszawy. Powrót w godzinach 
wieczornych. Trasa ok. 350 km.
Całość trasy: ok. 800 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Wieliczka – Kraków – Tyniec

Warszawa

Wieliczka
Tyniec

Kraków

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

08.06–10.06 1099 zł
07.07–09.07 1099 zł
13.08–15.08 1099 zł
15.09–17.09 1099 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 2 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 2 śniadania i 2 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 370 zł (obowiązkowe rezer-

wacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Kopalnia Soli w 
Wieliczce, Kościół Mariacki, Katedra Wawelska, Muzeum 
Katedralne, Podziemia Rynku, rejs statkiem do Tyńca, 
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu; usługi przewodnickie; 
opłaty administracyjne i parkingowe; zestaw słuchawkowy 
Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 260 zł

KRAKÓW – WIELICZKA 3 DNI 
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Tykocina zwanego często królewskim, ze względu na 
swoją bogatą przeszłość. W mieście znajduje się 100 obiek-
tów zabytkowych. Jest to najstarszy zespół urbanistyczny 
historycznego Podlasia z zachowanym układem charak-
terystycznym dla miasteczka żydowskiego. Zwiedzanie 
rekonstrukcji XV-wiecznego Zamku Królewskiego, który 
dzięki swym losom zyskał miano najczęściej niszczonego 
zamku w Polsce. Zwiedzanie Wielkiej Synagogi (drugiej 
co do wielkości w Polsce), Domu Talmudycznego, ryn-
ku z pomnikiem Stefana Czarnieckiego, kościół Trójcy 
Przenajświętszej. Dalsza podróż w kierunku Choroszczy 
– zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego Branickich 
z barokowym pałacem Jana Klemensa odbudowanym 
po wojnie w latach 60. XX w. Przejazd do Białegostoku, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Muzeum Historycz-
ne – wystawa „Białystok – makieta barokowego miasta” 
w nowej aranżacji, wzbogaconej o widowisko multime-
dialne. Spacer po mieście, m.in. Rynek Kościuszki, Ratusz, 
bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, kościół św. Rocha, ul. Lipowa. Przejazd do obiektu 
hotelarskiego, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 250 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wyprawa szlakiem Tatarskim. Wyjazd do Sokółki. 
Zwiedzanie Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie prezentowane 
są ekspozycje poświęcone Tatarom oraz historii i etno-
grafi i ziemi sokólskiej. Przejazd do Bohonik, a następnie 
Kruszynian. Meczety i mizary (cmentarze muzułmańskie) 
w Bohonikach i Kruszynianach stanowią jedyne, materialne 
źródło dziejów islamu i Tatarów na ziemiach polskich. Są 
dowodem bogactwa kulturowego i tolerancji religijnej 

na terenie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Są 
też wyjątkowym świadectwem wielowiekowego funkcjo-
nowania społeczności muzułmańskiej w państwie chrze-
ścijańskim i zachowania jej odrębności przy jednoczesnej 
asymilacji, co doskonale potwierdzają zabytki językowe 
w postaci inskrypcji nagrobnych spisanych w języku pol-
skim przy użyciu alfabetu arabskiego. Meczety w sposób 
wyjątkowy łączą tradycje islamu z lokalnymi zwyczajami 
w budownictwie sakralnym. Dla chętnych tatarska obiado-
kolacja z występem folklorystycznym (płatne dodatkowo). 
Powrót do obiektu hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjazd do Hajnówki. Krótkie zwiedzanie miasta 
m. in. soboru św. Trójcy, który zachwyca swoją architekturą 
łączącą nowoczesność i tradycję. Przejazd do Puszczy 
Białowieskiej, spacer po Rezerwacie Pokazowym Żubrów 
oraz Puszczy, m.in. Szlak Dębów Królewskich „miejsca 
mocy” i innych atrakcji. Powrót do obiektu hotelarskiego, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego 
Branickich. Jest to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, 
a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpięk-
niejszych w Polsce. Miejsce to jest pamiątką po rodzie 
Branickich i nazywane jest rezydencją Branickich lub 
Wersalem Podlaskim. Przejazd do Supraśla. Każdy kto 
oglądał trylogię Jacka Bromskiego "U pana Boga za..." 
bez trudu odnajdzie w Supraślu komisariat w Królowym 
Moście, dom komendanta oraz komin z którego skakał 
zdesperowany dziadek czyli ojciec komendanta… Spacer 
uliczkami miasteczka, gdzie na każdym kroku spotykamy 
perełki architektury drewnianej – zabytkowe domki tkaczy. 
Zwiedzanie Prawosławnego Monasteru Męskiego Zwia-

stowania Najświętszej Marii Panny. Powrót do Warszawy 
w godzinach wieczornych. Trasa ok. 250 km.
Całość trasy: ok. 1100 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Tykocin – Choroszcz – Białystok – Sokółka – Bohoniki – Kruszyniany – Hajnówka – Puszcza Białowieska – Supraśl

Warszawa

Białystok

Sokółka
Tykocin

Hajnówka

Kruszyniany

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

07.04–10.04 1499 zł
08.06–11.06 1369 zł
13.07–16.07 1369 zł
31.08–03.09 1369 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 3 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 3 śniadania i 2 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 330 zł (obowiązkowe rezer-

wacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Tykocin zamek 
i synagoga, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,
Muzeum Historyczne w Białymstoku, muzeum w Sokółce, 
Bohoniki, Kruszyniany, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Rezer-
wat Ścisły w Puszczy Białowieskiej, prawosławny klasztor 
męski w Supraślu; usługi przewodnickie; opłaty admini-
stracyjne i parkingowe; zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 360 zł
• kolacja tatarska z występem folklorystycznym: 95 zł

PODLASIE WIELU KULTUR 4 DNI 
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Wyjazd 
na Kaszuby. Przyjazd do Wdzydz Kiszewskich. Zwiedzanie 
najstarszego skansenu w Polsce – Kaszubskiego Parku 
Etnografi cznego, w którym zgromadzono ponad 40 obiek-
tów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub. Dalsza 
podróż do Będomina – w niezwykle romantycznym dwor-
ku, w którym urodził się Józef Wybicki mieści się Muzeum 
Hymnu Narodowego.  Przejazd do obiektu hotelarskiego, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 400 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Sikorzyna. Zwiedzanie dworu Wy-
bickich oraz przyległego parku. Z czasem rodzina przenio-
sła się do pobliskiego Będomina. W budynku urządzono 
muzeum wnętrza dworu szlacheckiego z meblami i sprzę-
tami z końca XIX i z początku XX wieku. Przejazd do Łubia-
ny, zwiedzanie Fabryki Porcelany Lubiana z możliwością 
zakupu w fi rmowym sklepie. Przejazd do Kościerzyny, zwie-
dzanie Muzeum Kolejnictwa, które posiada najliczniejszą 
i wciąż rozrastającą się ekspozycję pojazdów szynowych 
w Północnej Polsce. Atrakcję stanowi też zabytkowa hala 
parowozowni wraz z pomieszczeniami warsztatowymi. 
Przejazd do Starego Browaru, gdzie niemal od połowy XIX 
w. wytwarzane jest piwo. Możliwość degustacji różnego 
rodzaju piwa, które warzone są zgodnie ze starą kościerską 
recepturą (we własnym zakresie). Powrót do obiektu 
hotelarskiego. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa ok. 100 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. W Chmielnie zwiedzanie Muzeum Ceramiki 
Neclów – najstarszego garncarskiego zakładu w Polsce. 

Przejazd do Wieżycy – wejście na najwyższy szczyt Kaszub 
(329 m n.p.m.) oraz na wieżę widokową. Wyjazd do Kar-
tuz – kolegiata Wniebowzięcia NMP z dachem w kształcie 
wieka trumny, najcenniejsza wizytówka przeszłości tego 
regionu, jest pozostałością klasztornego Zakonu Kartuzów. 
Zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego. Wyjazd do Szymbarku. 
Wizyta w Skansenie Budownictwa Drewnianego, w którym 
największym zainteresowaniem cieszą się obiekty takie jak 
Dom do góry nogami, najdłuższa deska świata – 36 m i 83 
cm oraz Dom Sybiraka. Obiadokolacja. Powrót do obiektu 
hotelarskiego. Nocleg. Trasa ok. 100 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd do Żukowa. Zwiedzanie zespołu po-
klasztornego Zakonu Sióstr Norbertanek. Zakon został 
sprowadzony do Żukowa ponad 800 lat temu. Do dnia 
dzisiejszego zachowała się część zabudowań klasztornych 
a żukowski kościół poklasztorny jest najstarszym zabyt-
kiem architektonicznym na Kaszubach, kryjącym wiele 
cennych dzieł sztuki z XIV-XVIII w. Natomiast w Muzeum 
Parafi alnym prezentowane są zabytkowe przedmioty li-
turgiczne oraz wystawa ze wzorami haftów kaszubskich. 
Przejazd do Węsiorów – polskiego Stonehenge. Kamienne 
Kręgi Gotów z I-III w. n. e. – 20 kurhanów, czyli kopców do 
pochówków z okresu neolitu. Są też trzy kamienne kręgi, 
z których największy ma 26 metrów średnicy. Ułożony 
jest z kamieni ponad metrowej wysokości. Powrót do 
Warszawy w godzinach wieczornych. Trasa ok. 500 km.
Całość trasy: ok. 1200 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Wdzydze Kiszewskie – Sikorzyno – Łubiana – Kościerzyna – Będomin – Chmielno – 
Wieżyca – Kartuzy – Szymbark – Żukowo – Więsiory

ŻukowoSzymbark
Będomin

Robaczkowo
Lubiana

Warszawa

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

07.04–10.04 1499 zł
08.06–11.06 1399 zł
13.07–16.07 1399 zł
31.08–03.09 1399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
•  3 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 330 zł (obowiązkowe re-

zerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Park Et-
nografi czny we Wdzydzach, kompleks dworsko-parkowy 
w Sikorzynie, Fabryka Porcelany Lubiana, Muzeum Ko-
lejnictwa w Kościerzynie, Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie, Muzeum Ceramiki Neclów, wieża widokowa 
w Wieżycy, Muzeum Kaszubskie, skansen w Szymbarku, 
Muzeum Parafi alne w Żukowie, zwiedzanie Starego Bro-
waru w Kościerzynie połączona z prelekcją i degustacją; 
usługi przewodnickie; opłaty administracyjne i parkingowe; 
zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pi-
lotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
•  Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 360 zł

KASZUBY NATURALNIE 4 DNI 
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Zamościa, zwiedzanie m.in.: Rynek, Ratusz, Akademia 
i Pałac Zamojskich, Fortyfi kacje, katedra, Dawny Kwartał 
Żydowski z synagogą i Domem Rabina. Zwiedzanie Muzeum 
Zamojskiego. Przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Tomaszowa Lubelskiego – stolicy 
Roztocza Środkowego. Zwiedzanie m.in.: drewnianego ko-
ścioła parafi alnego z VII w., cerkwi prawosławnej św. Mikołaja, 
spacer do zabytkowej drewnianej herbaciarni. Przejazd do 
Radruż. Zwiedzanie Cerkiew  Pod Wezwaniem św. Paraske-
wy – najstarsza prawosławna cerkiew w Polsce z XVI w. jest 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Susiec 
– spacer do unikatowych progów skalnych na rzece Tanwi, 
nazywanych "szumami". Powrót do obiektu hotelarskiego, 
obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Krasnobrodu. Zwiedzanie zespołu 
klasztornego oo. dominikanów, spacer do Kapliczki na Wo-
dzie, Pałac Leszczyńskich. Górecko Kościelne – spacer aleją 
kilkusetletnich dębów, zwiedzanie zabytkowych kaplic drew-
nianych z XIX w. Zwierzyniec – Pomnik Szarańczy – jedyny 

na całym świecie pomnik ku pamięci groźnej plagi szarańczy 
z 1711 roku. Spacer do Domu Plenipotenta i Dzielnicy Borek. 
Czas wolny na degustację lokalnego piwa ze słynnego Bro-
waru Zwierzynieckiego (we własnym zakresie). Przejazd do 
Szczebrzeszyna – pomnik Świerszcza, synagoga i cerkiew 
prawosławna pw. Zaśnięcia NMP. Powrót do obiektu hote-
lowego, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie Kaplicy Kró-
lewskiej na Zamku, spacer traktem Królewskim od Zamku 
do Starego Miasta – zabytkowe kamienice, mury obronne, 
Archikatedra Lubelska z niezwykłą zakrystią, kościół oo. 
dominikanów. Przejazd do Kozłówki. Zwiedzanie zespołu 
pałacowo-parkowego rodziny Zamoyskich – jednej z pięk-
niejszych rezydencji magnackich. Przypałacowa kaplica wzo-
rowana jest na kaplicy królewskiej w Wersalu. Przy pałacu 
znajduje się reprezentacyjny ogród francuski z fontanną 
i pomnikiem żołnierzy napoleońskich, oraz romantyczny 
park w stylu angielskim, z ptaszarnią. Powrót do Warszawy 
w godzinach wieczornych. Trasa ok. 300 km.
Całość trasy: ok. 1000 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Zamość – Tomaszów Lubelski – Radruż – Susiec – Krasnobród – Górecko Kościelne – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – Lublin – Kozłówka

Warszawa

Kozłówka

Lublin

Tomaszów Lubelski

Zamość

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

07.04–10.04 1499 zł
08.06–11.06 1399 zł
13.07–16.07 1399 zł
31.08–03.09 1399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 3 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 330 zł (obowiązkowe re-

zerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Muzeum 
Zamojskie, synagoga, cerkiew św. Paraskewy, Muzeum 
Narodowe w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; 
usługi przewodnickie; opłaty administracyjne i parkingo-
we; zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 zł

ROZTOCZE 4 DNI 
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Prze-
jazd do Wrocławia. Spacer po Starym Mieście z przewod-
nikiem, m.in.: Rynek Staromiejski – jeden z największych w 
Europie, Ratusz – najstarszy i największy w Polsce, gotycka 
bazylika św. Elżbiety, kamienica Pod Złotym Słońcem z mu-
zeum „Pana Tadeusza”, pomnik Aleksandra Fredry. Spacer 
przez Plac Solny nazywany również Placem Kwiatów, ulicz-
kę Stare Jatki z pomnikiem „Ku czci Zwierząt Rzeźnych” w 
stronę jednego z najpiękniejszych wrocławskich zabytków 
barokowych – gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
przepiękną, barokową Aulą Leopoldina, Oratorium Maria-
num i Wieżą Matematyczną. Wizyta w najstarszej części 
miasta, Ostrowie Tumskim: archikatedra św. Jana Chrzci-
ciela – najstarsza gotycka świątynia w Polsce, kościół św. 
Idziego. Obiadokolacja. Przejazd do obiektu hotelarskiego, 
zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie jednego z największych w Polsce, 
perły Dolnego Śląska, Zamku Książ – wnętrza zamkowe 
i Palmiarnia. Przejazd do zamku Grodno, zwiedzanie z 
przewodnikiem imponującej warowni na styku Gór Wał-
brzyskich i Gór Sowich. Obiadokolacja. Powrót do obiektu 
hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 200 km.

DZIEŃ 3
Śniadanie.  Przejazd do legendarnego i bardzo tajemni-
czego Zamku Czocha – znanego z wielu fi lmów (m.in. 
„Tajemnica Twierdzy Szyfrów”, polskiego serialu „Wiedź-
min”), będącego miejscem ukrycia wielu nieodnalezionych 
do dzisiaj skarbów. Przewodnik poprowadzi przez pełne 
tajemnic i historii komnaty połączone ukrytymi przejściami, 
z których słynie zamek. Przejazd do Jawora, zwiedzanie 
Kościoła Pokoju, zabytku wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Jest to barokowy kościół drew-
niany, jeden z siedmiu cudów Polski. Powrót do obiektu 
hotelarskiego, obiadokolacja, nocleg. Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia, m.in. podziwianie 
Panoramy Racławickiej, monumentalnego dzieła Jana Styki, 
Muzeum Narodowe, rejs statkiem po Odrze, odkrywanie 
urokliwych zakątków Wrocławia oraz wrocławskich mo-
stów z pokładu statku. Wizyta w Ogrodzie Zoologicznym 
z imponującym Afrykarium – to jedyne na świecie oceana-
rium poświęcone tylko faunie Afryki. Powrót do Warszawy 
w godzinach wieczornych. Trasa ok. 500 km.
Całość trasy: ok. 1500 km.
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Wrocław – Zamek Książ – Zamek Grodno – Zamek Czocha – Jawor

Warszawa

Wrocław

ŚwidnicaZamek
Czocha Zamek

Książ

Zamek
Grodziec

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

04.05–07.05 1399 zł
08.06–11.06 1499 zł
13.07–16.07 1399 zł
12.08–15.08 1399 zł
14.09–17.09 1399 zł
12.10–15.10 1399 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
•  przejazd autokarem lub busem
• 3 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 3 śniadania i 3 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 370 zł (obowiązkowe rezer-

wacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Zamek Czocha, 
Zamek Książ, Zamek Grodno, Kościół Pokoju w Jaworze, 
Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe, Ogród Zoolo-
giczny z Afrykarium, Uniwersytet Wrocławski, rejs statkiem 
po Odrze; usługi przewodnickie; opłaty administracyjne 
i parkingowe; zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny ob-
ligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 360 zł

WROCŁAW I ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA 4 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Złotego Stoku. Zwiedzanie Kopalni Złota. W okresie 
rozkwitu górnictwa, w pierwszej połowie XVI w. Złoty Stok 
był największym ośrodkiem wydobycia złota na Śląsku 
i znaczącym w Europie. W skład podziemnej trasy tury-
stycznej wchodzi zwiedzanie Sztolni Gertruda (część mu-
zealna), Chodnik Śmierci oraz jedyny w Polsce podziemny 
wodospad w Sztolni Czarnej, rejs łodzią. Obiadokolacja. 
Przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg. 
Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Kłodzka – gotycki most św. Jana 
z XIII w. – swoim wyglądem nawiązuje do słynnego praskie-
go mostu Karola. Starówka, twierdza – najcenniejsze dzieło 
nowożytnej architektury obronnej w Polsce, ogromne ba-
stiony i komnaty, wspaniały widok na miasto. Dalsza podróż 
do Wambierzyc – Sanktuarium zwane Dolnośląską Jero-
zolimą – bazylika, Kalwaria z 74 kaplicami. Obiadokolacja. 
Przejazd do Kudowy-Zdrój. Spacer po Parku Zdrojowym. 
Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej – jedyne takie 
ossuarium w Polsce, w której wystrój stanowią warstwowo 
ułożone czaszki i piszczele ok. 3 tys. ludzi. W kaplicy znaj-
dują się kości ofi ar wojen śląskich oraz licznych epidemii, 
które przetoczyły się przez te ziemie w połowie XVIII w. 
Powrót do obiektu hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Trasa turystyczna o niepowtarzalnym uroku 
w Rezerwacie Błędnych Skał – m.in. labirynt szczelin i za-

ułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki 
skalne kilkunastometrowej wysokości, gdzie wiele skał ma 
własne nazwy np. "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labi-
rynt", "Tunel", "Wielka Sala”. W Błędnych Skałach kręco-
no fi lm „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”. Wejście na 
Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) z przepięknymi formami 
skalnymi np. Wielbłąd, Fotel Pradziada, głęboka rozpadlina 
Piekiełko. Pokonanie kamiennych schodów do cudownych 
tras widokowych. Powrót do obiektu hotelarskiego, obia-
dokolacja, nocleg. Trasa ok. 100 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd do Bystrzycy Kłodzkiej, zwiedzanie: Mały 
Rynek i Pręgierz z 1556 r., Rynek i XIX-wieczny Ratusz, za-
bytkowa fi gura Trójcy Świętej, zespół murów obronnych 
oraz Brama Wodna w stylu barokowym, kościół św. Michała 
Archanioła – jest to jedna z pierwszych większych kon-
strukcji zbudowana w Bystrzycy Kłodzkiej, która przetrwała 
do współczesności. Prawdopodobnie pochodzi z drugiej 
połowy XIII w. Przejazd do Międzygórza – niewielkiej wsi, 
położonej w Sudetach Wschodnich, u podnóża Śnieżnika. 
To szalenie klimatyczna miejscowość, okraszona domkami 
w szwajcarskim stylu, a największą atrakcją Międzygórza 
jest Wodospad Wilczki z historycznym mostkiem z czasów 
księżnej Marianny Orańskiej. To z jej inicjatywy powyżej 
wodospadu powstał też niewielki park z fontanną. Zwie-
dzanie Sanktuarium Marii Śnieżnej na Iglicznej, która zo-
stała zbudowana w stylu lokalnej, śląskiej odmiany baroku. 
Powrót do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra. Jest to jed-
na z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, 
a jednocześnie największa twierdza górska w Europie. 
Zajmuje powierzchnię ponad 100 ha, a jej długość wynosi 
3 km. Zwiedzanie Fortu Spitzberg-Ostróg jest jedną z naj-
nowszych atrakcji Srebrnej Góry, chociaż sam fort powstał 
w latach 1769-72. Obiekt mieści się na szczycie góry Ostróg 
(627 m n.p.m.) i jako jedyny fort Twierdzy Srebrnogórskiej 
znajduje się w Górach Bardzkich.  Powrót do Warszawy 
w godzinach wieczornych. Trasa ok. 500 km.
Całość trasy: ok. 1600 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Złoty Stok – Kłodzko – Wambierzyce – Błędne Skały – Kudowa-Zdrój – Szczeliniec Wielki 
– Bystrzyca Kłodzka – Międzygórze – Srebrna Góra

Warszawa

Paczków
Kłodzko

Błędne Skały

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

28.05–01.06 1699 zł
02.07–06.07 1699 zł
03.09–07.09 1699 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 4 noclegi w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 360 zł (obowiązkowe rezer-

wacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – Kopalnia Złota 
i rejs łodzią, Twierdza Kłodzka i podziemny labirynt, Kaplica 
Czaszek, wstępy na trasy turystyczne w Szczelińcu Wiel-
kim i Błędnych Skałach, Twierdza Srebrna Góra oraz Fort 
Spitzberg-Ostróg, zespół murów obronnych oraz Brama 
Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej, sanktuarium w Iglicznej; 
usługi przewodnickie; opłaty administracyjne i parkingo-
we; zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 480 zł

GÓRY STOŁOWE I BŁĘDNE SKAŁY 5 DNI
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Bobolic, zwiedzanie pięknie odrestaurowanego średnio-
wiecznego zamku – zrekonstruowane komnaty, kaplica, basz-
ty, liczne zdjęcia ukazujące stan przed i po rekonstrukcji. Na-
stępnie zwiedzanie imponujących ruin zamku Ogrodzieniec, 
wybudowanego na najwyższym wzniesieniu Jury, zwanym 
Górą Zamkową. Tutaj kręcono fi lm „Janosik” oraz „Zemstę”. 
Zamek wykorzystano również w serialu „The Witcher", czyli 
realizowanej przez Netfl ix ekranizacji "Wiedźmina".
Dalsza podróż do miejscowości Klucze, z której rozpościera 
się piękny widok na Pustynię Błędowską. Obiadokolacja. 
Przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg. 
Trasa ok. 300 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wizyta w Zakopanem: Krupówki, główna ulica 
miasta, najstarszy neoromański kościół murowany z 1877 r., 
Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku (duża część na-
grobków to dzieła sztuki podhalańskiej), Stary Kościół, Kaplica 
Gąsieniców. Willa Jutrzenka, zbudowana w stylu zakopiańskim 
w 1900 r., willa „Oksza”, zaprojektowana przez Stanisława 
Witkiewicza, skocznie narciarskie. Witkiewiczowska kapliczka 
na Jaszczurówce, dom „pod Jedlami” projektu Witkiewicza. 
Przejazd do obiektu hotelarskiego na obiadokolację i nocleg. 
Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Pienińskiego Parku Narodowego: 
Zamek Dunajec w Niedzicy, zapora wodna o wysokości 54 
m, spiętrzająca wody Dunajca, tworzy Jezioro Czorsztyńskie. 
Rejs stateczkiem w stronę Zamku Czorsztyn, zwiedzanie ruin 
warowni, z której roztacza się wspaniały widok na Dolinę 
Dunajca. Spływ Przełomem Dunajca w stronę Szczawnicy. 
Następnie wycieczka do jednego z najpiękniejszych w Pieni-
nach Wąwozu Homole. Obiadokolacja. Powrót do obiektu 
hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 100 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Nowego Sącza, zwiedzanie Sądeckiego 
Parku Etnografi cznego i Miasteczka Galicyjskiego, najwięk-
szego tego typu obiektu w Polsce. Przejazd do Wieliczki, 
zwiedzanie kopalni soli, jednego z najcenniejszych zabytków 
w Polsce: kaplice, groty, rzeźby z soli, podziemne solne jezio-

ra. Kopalnia wpisana jest na Listę Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. Obiadokolacja. Przejazd do obiektu 
hotelarskiego, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie Krakowa: Droga Królewska – Barbakan, 
ul. Floriańska, Brama Floriańska, ul. Kanoniczna z domem Jana 
Długosza; Rynek Główny – Sukiennice, Wieża Ratuszowa, 
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza. Dzielnica uniwer-
sytecka – Collegium Maius. Następnie Wzgórze Wawelskie: 
dziedziniec wewnętrzny zamku z krużgankami. Zwiedzanie 
Katedry Wawelskiej z Królewskimi Kryptami, Dzwonem Zyg-
munta. Następnie żydowska dzielnica Kazimierz, tj. ul. Szeroka 
przy której znajduje się między innymi dom Heleny Rubinstein, 
Synagoga Stara, Synagoga Remuh oraz jeden z najstarszych 
zachowanych cmentarzy żydowskich w Europie. Plac Nowy 
z charakterystycznym budynkiem zwanym „Okrąglak”. Obia-
dokolacja. Powrót do obiektu hotelarskiego, nocleg. Trasa 
ok. 50 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego 
zachwycającego pięknymi formami skalnymi, jaskiniami 
i zamkami: Zamek Pieskowa Skała – perełka architektury 
renesansowej w Polsce, Maczuga Herkulesa – wapienny osta-
niec w kształcie ogromnej maczugi, Kapliczka na Wodzie 
oraz wspaniała Dolina Prądnika – serce Ojcowskiego Parku 
Narodowego z zamkiem w Ojcowie. Zwiedzanie pozostałości 
zamku w Rabsztynie, średniowiecznej warowni z XIII w. Powrót 
do Warszawy w godzinach wieczornych. Trasa ok. 300 km.
Całość trasy: ok. 1200 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
zamek w Bobolicach – zamek Ogrodzieniec – Pustynia Błędowska – zamek Rabsztyn 
– Zakopane – zamek w Niedzicy – zamek w Czorsztynie – Szczawnica – Nowy Sącz 
– Wieliczka – Kraków – Ojcowski PN – zamek Pieskowa Skała

PRZEZ JURĘ I PODHALE 6 DNI

Warszawa

Kraków

Zakopane

Zamek Ogrodzieniec
Wieliczka

Zamek Bobolice

Szczawnica
Nowy Sącz

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

28.05–02.06 1799 zł
02.07–07.07 1799 zł
03.09–08.09 1799 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 5 noclegów w obiektach hotelarskich w pokojach 2-3-os.
•  5 śniadań i 5 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE: 
• pakiet do realizacji programu: 390 zł (obowiązkowe rezer-

wacje i wstępy do zwiedzanych obiektów – zamki w Bobo-
licach, Ogrodzieńcu, Rabsztynie, Pieskowa Skała, Niedzicy, 
Czorsztynie, rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, spływ Dunaj-
cem, wstęp do Ojcowskiego PN,  Kopalnia Soli w Wieliczce, 
Kościół Mariacki, Katedra Wawelska; usługi przewodnickie; 
opłaty administracyjne i parkingowe; zestaw słuchawkowy 
Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 600 zł
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd zgodnie z rozkładem. Przejazd 
do Sanoka. Zwiedzanie miasta m.in.: Zamek Królewski z XVI w.,  
Muzeum Historyczne w Sanoku z największą w Europie ko-
lekcją ponad 700 ikon z XV-XIX w. oraz z wystawą twórczości 
Zdzisława Beksińskiego. Ratusz i Rynek, fi gura wojaka Szwejka 
na ławeczce, zabytkowe kamienice na starówce z XIX w., 
secesyjna willa rodziny Zaleskich. Muzeum Budownictwa 
Ludowego (skansen) – największy w Polsce, jeden z naj-
większych w Europie, z wyjątkową ekspozycją malarstwa 
cerkiewnego z XVI-XIX w. Obiadokolacja. Przejazd do obiektu 
hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg. Trasa ok. 500 km.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę krajoznawczą 
po Bieszczadach: zabytki sakralne w Czarnej, Lutowiska: 
widok na Bieszczady Wysokie, zakup serów w bacówce (we 
własnym zakresie), Smolnik nad Sanem: cerkiew Św. Michała 
Archanioła, która należy do najstarszych i najpiękniejszych 
zabytków architektury sakralnej w Bieszczadach. Następnie 
Muczne – wizyta w zagrodzie pokazowej żubrów, panorama 
Bieszczad z liczącej 34 m wysokości wieży widokowej na 
Jeleniowatym 907 m n.p.m. Cisna: galerie rzeźbiarskie i arty-
styczne, izba przyrodniczo-leśna „Dziupla”, Górzanka: cerkiew 
z jedynym w Polsce rzeźbionym ikonostasem. Obiadokolacja. 
Przejazd do obiektu hotelarskiego, zakwaterowanie, nocleg. 
Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dzień wolny na piesze wyprawy w góry we wła-
snym zakresie. Dla chętnych wycieczka do Krasiczyna i Prze-
myśla (płatne dodatkowo). Zwiedzanie Krasiczyna, m.in. 
renesansowy zamek i park z końca XVI w., w którym chętnie 
gościli polscy królowie. Przejazd do Przemyśla. Zwiedzanie 
miasta, m.in.: Wieża Zegarowa, Mury Miejskie, Zamek Kazimie-
rzowski, Rynek, Archikatedra rzymskokatolicka z kryptami, 
Przemyskie Podziemia, kościół oo. franciszkanów, zabytkowy 
dworzec kolejowy. Powrót do obiektu hotelarskiego, obia-
dokolacja, nocleg. Trasa ok. 200 km.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd do Leska: zamek Kmitów z początku XVI w. 
z parkiem krajobrazowym, kościół parafi alny z 1555 r.,  synago-
ga z początku XVII w. i położony obok niej cmentarz żydowski 
„kirkut”, zabytkowe kamieniczki na rynku, Ratusz, a także 

bunkry Linii Mołotowa nad Sanem. Następnie Myczkowce: 
Park Miniatur Sakralnych, gdzie można podziwiać modele 
102 drewnianych świątyń karpackich z pogranicza polsko-sło-
wackiego. Spacer do Cudownego Źródełka, Muzeum Kultury 
Bojków. Wizyta i degustacja w kraftowym Browarze Ursa 
Maior. Przejazd do miejscowości Solina, gdzie w latach 1961-
68 została zbudowana zapora i elektrownia wodna. Powstanie 
zapory doprowadziło do utworzenia największego w Polsce 
sztucznego zbiornika retencyjnego. Atrakcją turystyczną jest 
spacer koroną tej jednej z największych zapór w Europie, 
a także zwiedzanie jej wnętrza. Rejs statkiem „Białej Floty" 
po jeziorze. Powrót do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja, 
nocleg. Trasa ok. 100 km.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Łopienki, niezamieszkałej obecnie wsi 
z połowy XVI w., położonej u podnóży Łopiennika, znanej 
ze znajdującej się tu cerkwi greckokatolickiej pw. Paraskewii 
Męczennicy. Piesza wycieczka w góry (ok. 3 godz.) na jeden 
z wybranych szlaków w zależności od warunków pogodowych 
i dostępności: Bukowe Berdo – 1311 m n.p.m.; Połonina Caryń-
ska – 1297 m n.p.m.; Rozsypaniec i Halicz – 1280 i 1333 m n.p.m.; 
Tarnica – 1346 m n.p.m.; Połonina Wetlińska – 1255 m n.p.m.; 
Smerek – 1222 m n.p.m.; Mała i Wielka Rawka – 1272 i 1307 m 
n.p.m.; Szeroki Wierch – 1315 m n.p.m.; Jasło– 1153 m n.p.m. 
Powrót do obiektu hotelarskiego, obiadokolacja, nocleg. 
Trasa ok. 150 km.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wyjazd do Łańcuta. Zwiedzanie z przewodni-
kiem pałacu magnackiego, dawnej siedziby Lubomirskich 
i Potockich. Wczesnobarokowa budowla z początku XVII w. 
jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych 
w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz 
niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół 
pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, 
w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospo-
darcze. Spacer po parku i ogrodach, m.in. włoskim, różanym 
i bylinowym. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych. 
Trasa ok. 500 km.
Całość trasy: ok. 1500 km
Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie.

Trasa wycieczki:  Miejsca wsiadania: tabela nr 7 na str. 52
Sanok – Czarna – Smolnik nad Sanem – Muczne – Cisna – Górzanka – (Krasiczyn – Przemyśl) – Lesko – Myczkowce – Uherce Mineralne – 
Solina – Łopienka – Łańcut

Warszawa

Łańcut

Sanok

LutowiskaCisna

Myczkowce 

TERMIN CENA 
KATALOGOWA

04.06–09.06 1899 zł
13.08–18.08 1899 zł
10.09–15.09 1899 zł
15.10–20.10 1899 zł

Aktualne ceny i dopłaty sprawdź na www.pbpo.pl lub w punktach sprzedaży

CENA IMPREZY OBEJMUJE:
• przejazd autokarem lub busem
• 5 noclegów w obiekcie hotelarskim w pokojach 2-3-os.
• 5 śniadań i 5 obiadokolacji (bez napojów)
• opiekę pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna

DODATKOWO PŁATNE:
• pakiet do realizacji programu: 360 zł (obowiązkowe re-

zerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów: Muzeum 
historyczne i skansen w Sanoku, Park Miniatur Sakralnych 
i Muzeum Kultury Bojków w Myczkowcach, zapora i rejs 
w Solinie, wizyta i degustacja w Browarze Ursa Maior,
cerkiew w Górzance, pałac i park w Łańcucie, wstęp na 
wybrany szlak górski; usługi przewodnickie; opłaty admini-
stracyjne i parkingowe; zestaw słuchawkowy Tour Guide) 
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 2 zł
• Turystyczny Fundusz Pomocowy: 2 zł

DOPŁATY OPCJONALNE:
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 600 zł
• wycieczka do Krasiczyna i Przemyśla: 150 zł

BIESZCZADY 6 DNI
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  1.  Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 min. przed odjazdem.

  2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (autokar/bus liniowy m.in.: FLIXBUS, ŻAK EXPRESS, BP TOUR, MARCEL BUS, PKS NOVA lub pociąg).

  3. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki.

  4. Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.

  5. PBPO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą (np. złe warunki pogodowe, sytuacja na drogach lub przejściach granicznych).

  6. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Podróżnego.

  7. Podana kolejność przystanków i schematy tras są orientacyjne. Rzeczywista trasa przejazdu na terenie Polski z poszczególnych przystanków do trasy głównej lub miejsca przesiadek może mieć inny przebieg niż podano w rozkładzie jazdy.

  8.  Podane dopłaty dotyczą przejazdu w obie strony. Cena antenki, oprócz ceny ewentualnych biletów, zawiera również gwarancję odbioru z miejsca przesiadki i powrotu do miejsca docelowego, bez względu na opóźnienia związane z tzw. 

siłą wyższą (np. nieprzewidzianą awarią czy sytuacją na drogach) oraz koszty manipulacyjne związane z obsługą Podróżnego.

  9.  Wybór dojazdu tzw. antenką do trasy głównej jest dobrowolny.

10.  Dodatkowo płatny wyjazd antenkowy zaznaczony gwiazdką* organizowany będzie przy minimum 6 osobach wsiadających. W przypadku braku wymaganego minimum PBPO ma prawo anulować wyjazd z danej 
miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Podróżny wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.

TABELA NR 1
Wilno – Kowno – Troki 4 dni, Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia 6 dni, Wilno – Troki – Druskienniki 3 dni

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina wyjazdu / 

orientacyjna 
godzina powrotu

Cena (zł)

Warszawa
Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, 
al. Jerozolimskie 144, st. 11

06:30 22:00 –

Białystok Dworzec Autobusowy, ul. Bohaterów Monte Cassino 8 10:00 19:00 –

Augustów Parking przy Kaufl and, ul. Wojska Polskiego 50 11:00 18:00 –

Suwałki Dworzec Autobusowy, ul. Utrata 1b 11:30 17:00 –

Gdańsk* antenka Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 23:50
[-1 dzień]

06:00
[+1 dzień]

200

Kraków* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 01:35 05:00
[+1 dzień]

200

Łomża* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Dworcowa 08:00 20:00 100

Łódź antenka Dworzec Autobusowy Łódź Fabryczna 03:30 23:50 100

Olsztyn* antenka Zatoczka parkingowa na ul. Knosały 7 03:00 22:30 200

Poznań* antenka
Dworzec Autobusowy w Zintegrowanym Centrum Komunikacji, 
ul. Stanisława Matyi 2 

23:35
[-1 dzień]

05:00
[+1 dzień]

200

Wrocław* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1 23:30
[-1 dzień]

06:00
[+1 dzień]

200

TABELA NR 2
Sztokholm – Oslo – Kopenhaga 8 dni, Norweskie Fiordy i Oslo 8 dni, Lofoty i Nordkapp 13 dni

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina wyjazdu / 

orientacyjna 
godzina powrotu

Cena (zł)

Warszawa
Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, 
al. Jerozolimskie 144, st. 11

08:00 21:00 –

Płock Dworzec Autobusowy, ul. Dworcowa 46 10:00 19:00 –

Włocławek Dworzec Autobusowy i PKP, ul. Stefana Okrzei 65 11:00 18:00 –

Toruń Dworzec Autobusowy, ul. Dąbrowskiego 8 12:00 17:00 –

Gdańsk Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 16:00 14:00 –

Kraków* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 02:00 04:00
[+1 dzień]

200

Łódź antenka Dworzec Autobusowy Łódź Fabryczna 08:00 23:30 100

Olsztyn* antenka Zatoczka parkingowa przy ul. Knosały 7 12:30 17:00 200

Poznań* antenka
Dworzec Autobusowy w Zintegrowanym Centrum Komunikacji, 
ul. Stanisława Matyi 2 

12:20 19:30 180

Wrocław* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1 01:40 04:00
[+1 dzień]

200

TABELA NR 3
Paryż i Zamki nad Loarą 7 dni, Paryż 6 dni, Normandia – Bretania 8 dni, Szkocja 9 dni, Londyn 6 dni, 
Londyn – Walia – Kornwalia 9 dni, Luksemburg – Belgia – Holandia 6 dni, Parada Kwiatów w Holandii 
7 dni, Europejskie Stolice 7 dni, Berlin – Poczdam 4 dni, Berlin – Poczdam – Drezno 5 dni

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina 
wyjazdu

Cena (zł)

Warszawa Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 06:00 -

Łódź Dworzec Autobusowy Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 203/205 08:00 -

Konin Dworzec PKP, parking, ul. Kolejowa 1a 09:30 -

Poznań
Dworzec Autobusowy w Zintegrowanym Centrum Komunikacji, ul. Stani-
sława Matyi 2 

11:30 -

Gdańsk* antenka Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 23:50
[-1 dzień]

200

Katowice* antenka Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5 03:20 180

Kraków* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 02:00 200

Olsztyn* antenka Zatoczka parkingowa przy ul. Knosały 7 02:30 200

Wrocław* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1 08:00 160

TABELA NR 4
Antyczna Grecja 10 dni, Macedonia – Albania – Serbia 9 dni, Czarnogóra 9 dni, Gościnna Chorwacja 9 dni, 
Bułgaria Znana i Nieznana 10 dni, Rumunia 9 dni, Rzym 7 dni, Północne Włochy i Lazurowe Wybrzeże 
9 dni, Piękna Liguria i Magiczna Toskania 7 dni, Panorama Włoch 9 dni, 

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina 
wyjazdu

Cena (zł)

Warszawa Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 00:30 –

Łódź
Dworzec Autobusowy Łódź Kaliska, al. Włóknia-rzy 203/205, 
st. międzynarodowe

02:30 –

Piotrków Trybunalski Stacja Paliw Huzar, ul. Sikorskiego 52 03:30 –

Częstochowa Dworzec Autobusowy, al. Wolności 45/47 04:30 –

Katowice Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5 06:00 –

Gliwice Stacja paliw Shell, ul. Rybnicka 159 07:00 –

Gdańsk* antenka Parking przy Kaufl and, ul. Wojska Polskiego 50 21:25
[-1 dzień]

200

Kraków* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Bohaterów Monte Cas-sino 8 04:30 160

Olsztyn* antenka Dworzec Autobusowy, Jagiellońska 48 21:00
[-1 dzień]

200

Poznań* antenka Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 23:00
[-1 dzień]

200

Wrocław* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 02:25 180

TABELA NR 5
Praga – Wiedeń – Budapeszt 5 dni, Wiedeń i Dolina Dunaju 4 dni, Balaton – Budapeszt – Zakole Dunaju 5 dni

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina 
wyjazdu

Cena (zł)

Warszawa Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 06:00 –

Łódź
Dworzec Autobusowy Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 203/205, 
st. międzynarodowe

08:00 –

Piotrków Trybunalski Stacja Paliw Huzar, ul. Sikorskiego 52 09:00 –

Częstochowa Dworzec Autobusowy, al. Wolności 45/47 10:00 –

Katowice Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5 11:30 –

Gliwice Stacja paliw Shell, ul. Rybnicka 159 12:30 –

Gdańsk* antenka Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 23:50
[-1 dzień]

200

Kraków* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 08:25 160

Olsztyn* antenka Zatoczka parkingowa przy ul. Knosały 7 02:30 200

Poznań* antenka
Dworzec Autobusowy w Zintegrowanym Centrum Komunikacji, ul. Stani-
sława Matyi 2 

23:35
[-1 dzień]

200

Wrocław* antenka Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1 07:50 180

TABELA NR 6
Zamki Bawarii 6 dni, Szwajcaria i Mont Blanc 6 dni, Riwiera Francuska i Costa Brava 10 dni, Praga 
i Karlowe Wary 4 dni

Miasto Miejsce zbiórki
Godzina 
wyjazdu

Cena (zł)

Warszawa Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie 144, st. 11 06:00 -

Łódź
Dworzec Autobusowy Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 203/205, 
st. międzynarodowe

08:00 -

Piotrków Trybunalski Stacja Paliw Huzar, ul. Sikorskiego 52 09:00 -

Wrocław Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1 12:00 -

Gdańsk* antenka Dworzec Autobusowy, ul. 3 Maja 12 23:50
[-1 dzień]

200

Katowice* antenka Sądowa Dworzec, ul. Sądowa 5 08:30 160

Kraków* antenka Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, górna płyta 07:00 180

Olsztyn* antenka Zatoczka parkingowa przy ul. Knosały 7 02:30 200

Poznań* antenka
Dworzec Autobusowy w Zintegrowanym Centrum Komunikacji, ul. Stani-
sława Matyi 2 

08:30 160
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UCZESTNIK WYJAZDU/PODRÓŻNY
Ze względu na intensywność niektórych programów zwiedzania prosimy, aby nie zabie-
rać dzieci w wieku do 4 lat. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z PBPO lub swoim 
biurem podróży. Zdrowie – osoby mające problemy ze zdrowiem, prosimy o kontakt 
z lekarzem przed podjęciem decyzji o zakupie imprezy. Prosimy pamiętać o zabraniu 
wystarczającej ilości lekarstw, które zażywają Państwo na co dzień. Na wycieczkę warto 
zabrać ze sobą kartę EKUZ dostępną w najbliższym oddziale NFZ. Wycieczki PBPO ze 
względu na brak udogodnień oraz intensywność programów nie są przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 

TRANSPORT
fi rmami przewozowymi. Autokary wyposażone są w klimatyzację, dvd oraz wc. Autokary 
posiadają tablicę z logiem PBPO oraz nazwą wycieczki za przednią szybą. Niektóre wycieczki, 
w przypadku mniejszej ilości chętnych, mogą być realizowane mniejszym autokarem (dvd, 
klimatyzacja) lub wygodnym busem (dvd, klimatyzacja). W autokarze obowiązuje zakaz 
palenia (również e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych. Ze względu na 
małą pojemność zbiornika na nieczystości, z toalety w autokarze prosimy korzystać tylko 
w awaryjnych sytuacjach. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek 
możliwe są przesiadki. Postoje są organizowane co 3-4 godz. na stacjach benzynowych, 
parkingach lub zajazdach z barem i toaletą. Podróżny może zabrać ze sobą następujący 
bagaż na wycieczki autokarowe: 1 bagaż podręczny (maks. 5 kg) oraz 1 bagaż główny (maks. 
20 kg). Szczegóły odnośnie bagażu na wycieczki lotnicze są wskazane w programie wycieczki 
dostępnym w katalogu na stronie www.pbpo.pl. PBPO nie ponosi odpowiedzialności za 
bagaż oraz rzeczy, pozostawione w miejscu publicznym, w miejscu zbiórek lub przesiadek.
Antenki – transfer z poszczególnych miejscowości do trasy głównej autokaru. 
Podróżny ma możliwość wyboru miejscowości leżącej na trasie głównej bez dopłaty lub, za 
dodatkową opłatą, dojazd do trasy głównej tzw. antenką. Niektóre połączenia krajowe oraz 
antenki mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (autokar liniowy, 
pociąg, bus, samochód osobowy). Trasy antenkowe obsługiwane są bez Pilota. Wyjazdy 
z niektórych miejscowości mogą być realizowane przy minimum 6 osobach wsiadających. 
W przypadku braku wymaganego minimum PBPO ma prawo anulować wyjazd z danej 
miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. 
W takim przypadku Podróżny wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej. 
Wykaz możliwych miejsc wsiadania wraz z ceną znajduje się w katalogu PBPO oraz na 
stronie www.pbpo.pl. Godziny i dostępność przejazdów antenkowych mogą ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych od PBPO. Niektóre przejazdy antenkowe mogą być realizowane 
głównym autokarem. W takim przypadku cena antenki nie ulega zmianie.  Potwierdzenie 
przejazdów antenkowych zostaje podana do wiadomości Podróżnych minimum 5 dni przed 
wycieczką w formie trwałego nośnika. Cena antenki, oprócz ceny ewentualnych biletów, 
zawiera również gwarancję odbioru z miejsca przesiadki i powrotu do miejsca docelowego, 
bez względu na opóźnienia związane z tzw. siłą wyższą (np. nieprzewidzianą awarią czy 
sytuacją na drogach) oraz koszty manipulacyjne związane z obsługą Podróżnego. Wybór 
dojazdu tzw. antenką do trasy głównej jest dobrowolny.
W programach autokarowych wycieczek objazdowych podany jest termin wyjazdu oraz ki-
lometry z Warszawy i powrót do Warszawy. W przypadku niektórych połączeń antenkowych 
wyjazd może odbywać się dzień wcześniej, a powrót dzień później. Godziny wyjazdu oraz 
powrotu zostaną potwierdzone i przekazane Podróżnym w odprawie wycieczki minimum 
5 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

ZWIEDZANIE
Programy zwiedzania są ramowe. O kolejności zwiedzania poszczególnych obiektów lub 
miejscowości decyduje Pilot, który o zmianach będzie informował Podróżnych na bieżąco. 
PBPO nie ponosi odpowiedzialności za realizację świadczeń, jeżeli Podróżny nie realizuje 
programu zwiedzania razem z grupą.

HOTELE
Kategoryzacja obiektów noclegowych jest podawana według przepisów kraju pobytu, które 
mogą się różnić od standaryzacji polskiej. W różnych krajach za ten sam standard może być 
przyznana inna liczba gwiazdek. Doba hotelowa zaczyna się w godzinach 14:00-17:00, 
a kończy się w godzinach: 10:00-12:00. Pokoje 1-osobowe są zazwyczaj mniejsze niż pokoje 
2-ososobowe. Pokoje 3-osobowe to z reguły pokoje 2-osobowe z dostawionym trzecim 
łóżkiem (zazwyczaj o niższym standardzie: fotel rozkładany, składane łóżko turystyczne) 
co powoduje ograniczenie przestrzeni mieszkalnej.

ZNIŻKA DLA DZIECKA
W niektórych przypadkach dziecko do lat 12 na dostawce, zakwaterowane z dwoma 
osobami dorosłymi, może skorzystać ze zniżki.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1-osobowego, będą 
dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2-3-osobowym. W przypadku 
braku drugiej osoby na dokwaterowanie, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty połowy 
ceny dopłaty do pokoju 1-osobowego otrzymując przy tym pokój 1-osobowy. 

OPIEKA PILOTA
Pilot jest odpowiedzialny za realizację programu oraz służy pomocą (w miarę możliwości) 
w wypadkach losowych. Pilot przekazuje ogólne informacje o zwiedzanych miejscach. 
Na ogół Pilot nie ma uprawnień do oprowadzania grup po obiektach muzealnych i sa-
kralnych. Informacje o tych obiektach będą udzielane w autokarze lub przed wejściem do 

danego obiektu, chyba że przewidziana jest opieka lokalnego Przewodnika. W niektórych 
przypadkach Pilot jest także licencjonowanym Przewodnikiem. Prosimy, aby wszystkie 
uwagi odnośnie świadczeń zgłaszać bezpośrednio Pilotowi podczas trwania wycieczki. 
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące bieżącej sytuacji czy uwagi odnośnie zakwaterowania 
będą, w miarę możliwości, rozwiązywane na miejscu.
POSIŁKI
W niektórych hotelach mogą być podawane kontynentalne śniadania (pieczywo, porcja 
masła, dżem, kawa/herbata/woda). Śniadania mogą być też podawane w postaci gotowych 
zestawów lub w formie bufetu. Obiadokolacje są zazwyczaj serwowane w restauracjach 
podczas zwiedzania lub w hotelowych restauracjach. Napoje do kolacji są zazwyczaj do-
datkowo płatne na miejscu. PBPO zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofertą, natomiast 
nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, 
dieta wegańska i inne). W hotelach obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia żywności 
z restauracji. W przypadku niektórych wycieczek przewidziana jest degustacja specjałów 
lokalnej kuchni. Porcje degustacyjne zazwyczaj są mniejsze od klasycznych posiłków.

WARIANTY UBEZPIECZENIA
1.  Wszyscy Uczestnicy, korzystający z wyjazdów za granicę organizowanych przez PBPO 

ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  W sezonie 2023 dostępne są następujące zakresy ubezpieczeń Podróżnych na wyciecz-

kach organizowanych przez PBPO:
 •  Zakres ubezpieczenia Podróżnych korzystających z wycieczek na Kaukaz i resztę 

świata: Koszty Leczenia 30.000 EUR, Trwały Uszczerbek na Zdrowiu 15.000 PLN, 
Śmierci Ubezpieczonego jako jednorazowe świadczenie 15.000 PLN, Bagaż Podróżny 
1.000 PLN.

 •  Zakres ubezpieczenia Podróżnych korzystających z wycieczek po Europie: Koszty 
Leczenia 20.000 EUR rozszerzone o choroby przewlekłe, Trwały Uszczerbek 
na Zdrowiu 15.000 PLN, Śmierci Ubezpieczonego jako jednorazowe świadczenie 
15.000 PLN, Bagaż Podróżny 1.000 PLN.

  Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpie-
czenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty 
m.in. pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł 
sztuki, sprzętu profesjonalnego: audio, foto-video lub komputerowego, oprogramowania 
komputerowego, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego itp. Ubezpieczenie 
nie obejmuje bagażu pozostawionego w autokarze poza lukiem bagażowym. Więcej 
informacji znajdą Państwo w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.

2.  Na życzenie Klienta, po opłaceniu dodatkowej składki, zakres umowy ubezpieczenia 
w zakresie Kosztów Leczenia zagranicą może zostać rozszerzony do wartości:

 •  Koszty Leczenia 60.000 EUR (kod KL) – koszt 15 zł/dzień.
 •  Koszty Leczenia 100.000 EUR (kod KL) – koszt 25 zł/dzień.
3.  Na życzenie Klienta, po opłaceniu dodatkowej składki, zakres umowy ubezpieczenia 

może zostać rozszerzony o ryzyka związane z:
 a)  następstwem Chorób Przewlekłych i Nowotworowych: kod CP dla wycieczek na 

Kaukaz i resztę świata – koszt 25 zł/dzień. Wszystkie wycieczki organizowane 
przez PBPO do krajów Europejskich, zawierają ubezpieczenie następstw 
Chorób Przewlekłych i Nowotworowych w cenie;

 b)  rezygnacji z imprezy turystycznej (kod RG dla wszystkich wycieczek – koszt 4% 
wartości rezerwacji);

 c)  rezygnacji z imprezy turystycznej rozszerzone  o koszty powstałe w wyniku rezygnacji 
wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 ( kod RG+CV dla 
wszystkich wycieczek – koszt 5% wartości rezerwacji);

 d)  rezygnacji z imprezy turystycznej rozszerzone  o choroby przewlekłe (kod RG+CP 
dla wszystkich wycieczek – koszt 8% wartości rezerwacji);

 e)  rezygnacji z imprezy turystycznej rozszerzone  o choroby przewlekłe oraz koszty 
powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub 
Sars-Cov-2 (kod RG+CP+CV dla wszystkich wycieczek – koszt 12% wartości rezerwacji);

 f )  przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGS dla wszystkich wycieczek 
– koszt 2,5% wartości rezerwacji);

 g)  przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej rozszerzone  o koszty powstałe 
w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 
( kod RGS+CV dla wszystkich wycieczek – koszt 3% wartości rezerwacji);

 h)  przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej rozszerzone  o choroby przewlekłe 
(kod RGS+CP dla wszystkich wycieczek – koszt 5% wartości rezerwacji);

  i)  przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej rozszerzone  o choroby przewle-
kłe oraz koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem 
Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 (kod RGS+CP+CV dla wszystkich wycieczek – koszt 7% 
wartości rezerwacji).

  W Ubezpieczeniu Rezygnacji, Przerwania Imprezy Turystycznej, Umowa ubezpieczenia 
może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku, gdy do 
rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, 
umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia Umowy uczestnictwa 
w imprezie turystycznej.

4.  Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
z dnia 24 listopada 2017 r. – art. 36 ust. 1-2 do cen imprez organizowanych i sprzeda-
wanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą Organizator Imprez Turystycznych 
ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

  Obowiązek pobierania składek na TFG dotyczy wszystkich organizatorów imprez tu-
rystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne 

koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Klientów pieniędzy za 
przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku, gdy jakiekolwiek polskie biuro 
podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. przyjęto następujące kwoty:

  13 zł/os. – za imprezy oparte o loty rejsowe realizowane poza Europę (Kaukaz i reszta 
świata)

  10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem 
krajów mających granicę lądową z Polską

  2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających 
lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski.

5.  Na podstawie art. 15kc ust. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, późn. 
zm.2)) do cen imprez organizowanych przez PBPO zostanie doliczona składka, którą 
biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY.

  Obowiązek pobierania składek na TFP dotyczy wszystkich organizatorów imprez tu-
rystycznych działających na polskim rynku. Ze składek zapewnione będą wypłaty na 
pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie 
zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. 
Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii przyjęto następujące kwoty:

  13 zł/os. – za imprezy oparte o loty rejsowe realizowane poza Europę (Kaukaz i reszta 
świata)

  10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem 
krajów mających granicę lądową z Polską

  2 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe na terytorium krajów, mających 
lądową granicę z Polską oraz na terytorium Polski.

INFORMACJA PASZPORTOWO-CELNA
Każdy uczestnik imprezy powinien posiadać ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia za-
kończenia imprezy paszport lub ważny dowód osobisty, jeżeli udaje się do krajów Unii 
Europejskiej. PBPO nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które decyzją władz granicznych 
lub celnych nie zostały wpuszczone do danego kraju. Obowiązkowo należy mieć przy sobie 
paszport jadąc do Wielkiej Brytanii oraz na Kaukaz. 

DODATKOWE OPŁATY – PAKIET DO REAZLIZACJI PROGRAMU
Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne, parkingowe, graniczne 
i administracyjne oraz korzystanie z zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) jest 
obligatoryjnie płatny u Pilota wycieczki we wskazanej walucie i jest ściśle związany 
w ilością uczestników na wycieczce. Cena pakietu dotycząca realizacji programu jest 
kalkulowana przy grupie min. 40 osób.  Przy mniejszej ilości uczestników cena pakietu 
zostanie przeliczona na odpowiednią ilość osób w grupie i podana do wiadomości Podróż-
nym minimum 5 dni przed wycieczką w formie trwałego nośnika. Powyższa zmiana nie 
upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Pakiet nie jest rozliczany, 
a Podróżny otrzymuje dowód zakupu pakietu od Pilota imprezy.

TOUR GUIDE SYSTEM
Zestaw słuchawkowy Tour-Guide jest to bezprzewodowy, elektroniczny system opro-
wadzania grup stosowany podczas naszych wycieczek.  Na czas zwiedzania Podróżny 
otrzymuje 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. Podróżny w momencie otrzymania zestawu przyjmuje odpowiedzialność 
za sprzęt. W razie utraty lub zniszczenia elementów wypożyczonego sprzętu Podróżny 
zobowiązuje się zwrócić identyczny element lub zapłacić jego równowartość według 
aktualnej wartości. W przypadku awarii któregokolwiek z elementów zestawu, Podróżny 
ma prawo skorzystać z urządzenia rezerwowego. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Propozycje wycieczek fakultatywnych znajdą Państwo w katalogu lub w programach 
wycieczek PBPO. Wycieczki fakultatywne mogą nie być realizowane w przypadku braku 
minimum uczestników. 

Zdjęcia wykorzystane w katalogu oraz na stronie www.pbpo.pl są przykładowe i przed-
stawiają ogólny obraz i nie są dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc. Zdjęcia 
pochodzą z Narodowych Ośrodków Informacji Turystycznej (Vilnius Tourist Infromation 
Center, visitnorway.com, visitdenmark.com, imagebank.se), Fotolia, Adobe Stock, Shut-
terstock, stock.xchng, vecteezy.com, pxhere.com, librestock.com, LivornoDP, ze źródeł 
z licencją CC0, prywatnych archiwów oraz PBPO.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Lipowa 6, 10-065 Olsztyn
Tel: (+48 89) 535 08 18, Mob: (+48) 606 607 061
Mail: biuro@pbpo.pl  W: www.pbpo.pl 

WAŻNE INFORMACJE uzupełnienie WARUNKÓW UCZESTNICTWA

TABELA NR 7
Kraków – Wieliczka 3 dni, Podlasie Wielu Kultur 4 dni, Kaszuby Naturalnie 4 dni, Roztocze 4 dni, Wrocław i Zamki Dolnego Śląska 4 dni, Góry Stołowe i Skały Błędne 5 dni, Przez Jurę i Podhale 6 dni, Bieszczady 6 dni
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Kraków – Wieliczka 
3 dni 

0 zł 

07:00

0 zł

11:00

200 zł 

23:50*#

0 zł

12:30

0 zł

9:00

0 zł

9:00

200 zł 

03:30*

200 zł 

23:50*#

180 zł 

07:00*

Podlasie Wielu Kultur 
4 dni

0 zł 

07:00

200 zł 

23:50*#

200 zł 

01:35*

100 zł 

05:00

200 zł 

03:30*

200 zł 

23:50*#

200 zł 

23:30*#

Kaszuby Naturalnie 
4 dni

0 zł 

07:00

200 zł 

6:00*

200 zł 

01:35*

180 zł 

01:00*

180 zł 

08:30*

160 zł 

07:00*

0 zł

11:00

0 zł

11:00

200 zł 

23:30*#

Roztocze 
4 dni

0 zł 

07:00

200 zł 

23:50*#

200 zł 

01:35*

180 zł 

01:00*

200 zł 

03:30*#

200 zł 

23:50*#

0 zł

9:00

200 zł 

23:30*#

Wrocław i Zamki Dolnego 
Śląska 4 dni 

0 zł 

07:00

200 zł 

23:50*#

160 zł 

08:30*

180 zł 

07:00*

0 zł

9:00

200 zł 

03:30*#

160 zł 

09:00*

0 zł

12:00

Góry Stołowe i Skały Błędne 
5 dni  

0 zł 

07:00

200 zł 

23:50*#

160 zł 

08:30*

180 zł 

07:00*

0 zł

9:00

200 zł 

03:30*#

160 zł 

09:00*

0 zł

12:00

Przez Jurę i Podhale 
6 dni

0 zł 

05:00

0 zł

9:00

200 zł 

21:50*#

0 zł

10:30

0 zł

11:30

0 zł

7:00

200 zł 

01:30*

200 zł 

23:50*

180 zł 

05:00*

Bieszczady 
6 dni

0 zł 

07:00

200 zł 

23:50*#

180 zł 

7:30*#

160 zł 

09:00*

100 zł 

05:00*

200 zł 

03:30*

200 zł 

02:00*

0 zł

9:00

0 zł

12:00

200 zł 

04:45*

Symbol # przy godzinie wyjazdu oznacza wyjazd o wskazanej godzinie w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wycieczki.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Polskie 
Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o.o. (dalej zwane PBPO) uprzejmie prosimy o zapoznanie się 
z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, Ważnymi Informacjami, programem oraz warunka-
mi imprezy turystycznej, gdyż stanowią one integralną część Umowy. Powyższe informacje 
znajdą Państwo również na stronie www.pbpo.pl i w katalogach. Zachęcamy do tego, gdyż 
podpisanie przez Państwa Umowy o udział w imprezie turystycznej uznawane jest przez 
PBPO jako potwierdzenie zapoznania się z tymi dokumentami oraz w całości ich akceptacją.
Warunki Uczestnictwa określają wzajemne zobowiązania powstałe w związku z zawar-
ciem Umowy między Podróżnymi, a Organizatorem i odnoszą się do wszystkich imprez 
organizowanych przez PBPO. 
Informujemy, że PBPO jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i po-
siada zaświadczenie wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego 
o wpisaniu fi rmy do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywania Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko Mazurskiego 
pod numerem 15/2010.
PBPO posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną w SIGNAL IDUNA POLSKA – Towa-
rzystwo Ubezpieczeń S.A. – nr M522890 ważną od 18.09.2022 r. do 17.09.2023 r. Suma 
gwarancyjna wynosi 140 000,00 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1089 i 1926) każda rezerwacja jest objęta dodatkowym zabezpieczeniem Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego (wysokość składek 
odprowadzanych na rzecz TFG oraz TFP  jest wskazana na Umowie w wyszczególnionych 
świadczeniach). O wypłatę środków w przypadkach przewidzianych ustawą o usługach 
turystycznych należy zwracać się do benefi cjenta gwarancji: Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. Do wniosku o wypłatę 
należy dołączyć: kopię Umowy o świadczenie usług, kopię dowodu wpłaty, oświadczenie 
Podróżnego stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych 
o określonej wartości, oświadczenie Podróżnego zawierające wskazanie rachunku, na 
który ma nastąpić wypłata. 

I. PODRÓŻNY
1.  Podróżnym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych. 
2.  Osoba małoletnia może uczestniczyć w imprezie turystycznej razem z opiekunem 

prawnym lub innym opiekunem, jeżeli opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę na 
piśmie potwierdzonym notarialnie.

3.  Zawierając powyższą Umowę Podróżny deklaruje, że stan zdrowia fi zycznego oraz 
psychicznego jego oraz Współpodróżnych, zgłoszonych w Umowie, pozwala na wzięcie 
udziału w imprezie turystycznej lub usłudze turystycznej będącej przedmiotem Umowy. 
W razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia w tej kwestii Organizator jest zwolniony 
z odpowiedzialności za następstwa zdarzeń.

II. ZAWARCIE UMOWY
1.  Zawarta Umowa o udział w imprezie turystycznej nabiera mocy po podpisaniu druku 

Umowy i załączników przez przedstawiciela PBPO i Podróżnego pod warunkiem rów-
noczesnego wpłacenia przez Podróżnego zaliczki lub pełnej ceny imprezy. 

2.  Możliwe jest zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem 
Internetu. Warunki i sposób zawarcia Umowy w takim trybie są podane w systemach 
rezerwacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące programów, rodzajów i standardu 
usług na imprezach turystycznych organizowanych przez PBPO określone są w aktualnych 
katalogach na stronie www.pbpo.pl oraz na stronach biur podróży upoważnionych do 
sprzedaży ofert PBPO.

3.  Przed zawarciem Umowy Podróżny otrzymuje niezbędne informacje o obowiązujących 
przepisach paszportowych, wizowych, w szczególności o terminach oczekiwania na 
wydanie wizy, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wybranej przez 
siebie imprezie turystycznej oraz o dodatkowych usługach ubezpieczeniowych. Pod-
pisanie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Podróżnego otrzymania 
tych informacji. 

4.  Podpisanie Umowy oznacza zaakceptowanie: warunków oferty i programu, charakteru 
i typu imprezy oraz Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez PBPO, 
a także wymagań paszportowych i wizowych obowiązujących w krajach odwiedzanych 
podczas imprezy.

5.  Dokumentem potwierdzającym należne  Podróżnemu świadczenia jest Umowa o udział 
w imprezie turystycznej. W przypadku imprez z dojazdem indywidualnym (własnym) 
Podróżny otrzyma voucher/skierowanie na odbiór świadczeń. Nastąpi to nie wcześniej 
jednak niż po wpłaceniu pełnej należności za imprezę turystyczną.

6.  Podróżny zgłaszający inne osoby do udziału w imprezie turystycznej, bierze na siebie 
odpowiedzialność dokonania wpłaty pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie 
osoby przez niego zgłoszone. Jest także odpowiedzialny za informowanie zgłoszonych 
osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.

7.  Podróżnemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków (między innymi 
wynikające z obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów podróży, obowiązków 
wizowych itd.) wynikających z Umowy na inną osobę jeżeli osoba ta jednocześnie 
przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej Umowy oraz pokryje koszty związane 
z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec 
PBPO, jeżeli Podróżny zawiadomi PBPO o tym fakcie nie później niż 7 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy. Podróżny jest zobowiązany ponieść koszty związane z kwestiami 
wizowania np. opłata za wydanie wizy w trybie przyspieszonym. W przypadku wycieczek 
samolotowych Podróżny jest zobowiązany pokryć koszty zmiany danych pasażera 
na bilecie lotniczym według taryfy przewoźnika lub ponieść całkowity koszt biletu 
lotniczego. Swoje koszty manipulacyjne związane ze zmianą danych na rezerwacji 
PBPO wycenia na kwotę 150 zł/os.

8.  PBPO zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w Umowie o udział 
w imprezie turystycznej. Zmiana jest skuteczna, gdy Podróżny zostanie o niej  poin-
formowany na trwałym nośniku w sposób jasny i zrozumiały.

III. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  Cena imprezy turystycznej jest określona w Umowie o udział w imprezie turystycznej.
2.  Przy zawarciu Umowy w terminie powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny 

zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości wskazanej na Umowie. Podróżny 
zobowiązany jest do wpłaty pełnej należności, z potrąceniem wpłaconej zaliczki, nie 
później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku zawierania 
Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
Podróżny zobowiązany jest do wpłacenia całości ustalonej ceny. Wpłaty dokonuje się na 
numer konta podany w Umowie lub bezpośrednio w biurze podróży Agenta/Organizatora. 

3.  Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt 2 oznacza 
odstąpienie od Umowy przez Podróżnego i rodzi skutki przewidziane w części VI pkt. 
6 Warunków Uczestnictwa. 

4.  Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i Podróżny nie może żądać obniżenia kosztów 
wycieczki, jeżeli przed lub po zawarciu Umowy cena danej wycieczki została obniżona 
z powodu ofert LAST MINUTE lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez 
Organizatora.

5.  PBPO może podwyższyć cenę imprezy określoną w PLN jedynie w przypadku udoku-
mentowania wpływu na podniesienie ceny następujących okoliczności: 

 a) wzrostu kosztów transportu lub innych źródeł zasilania, 
 b)  wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, 

załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych; 
 c)  wzrostu kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. 
  Podwyższenie ceny może nastąpić w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

turystycznej. O zmianie ceny PBPO niezwłocznie poinformuje Podróżnych. W przypadku 
braku zgody Podróżnego na zmianę cen, PBPO jest zobowiązany do zwrotu wpłat 
dokonanych przez Podróżnego na poczet ceny imprezy turystycznej, chyba że wybierze 
on uczestnictwo w imprezie zastępczej zaproponowanej przez PBPO.

6.  Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne i administracyjne, 
wjazdowe do miast, parkingowe i graniczne, korzystanie z zestawu słuchawkowego 
Tour Guide i inne) jest obligatoryjnie płatny u Pilota wycieczki we wskazanej walucie 

i jest ściśle związany z ilością uczestników na wycieczce. Cena pakietu dotycząca realizacji 
programu jest kalkulowana przy grupie min. 40 osób.  Przy mniejszej ilości uczestników 
cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiednią ilość osób w grupie i podana do 
wiadomości Podróżnym minimum 5 dni przed wycieczką w formie trwałego nośnika. 
Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 
Pakiet nie jest rozliczany, a Podróżny otrzymuje dowód zakupu pakietu od Pilota imprezy 
turystycznej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W TRAKCIE REALIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ
  1.  PBPO ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem 

oraz za umówioną ilość i jakość świadczeń. 
  2.  PBPO odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o udział 

w imprezie turystycznej, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Podróżnego, działaniem lub 
zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych 
w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, 
albo spowodowane były siłą wyższą. 

  3.  Podróżny ma obowiązek zawiadomić Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości 
w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, 
o stwierdzeniu niezgodności.

  4.  Organizator usuwa zgłoszoną mu niezgodność, chyba, że jest to niemożliwe albo wiąże 
się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgod-
ności i wartości usługi turystycznej, której one dotyczą. W przypadku nieusunięcia 
niezgodności, przepisy art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.

  5.  Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie 
imprezy turystycznej, Organizator przyznaje Podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny 
imprezy turystycznej. 

  6.  PBPO nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia turystyczne nabywane przez 
Podróżnego na miejscu trwania imprezy turystycznej, których nie oferuje PBPO.

  7.  Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł 
się w trudnej sytuacji w okolicznościach przewidzianych w ustawie z dnia 24 listopada 
2017 r. art. 52 oraz art. 48 ust. 1, 48 ust. 11oraz 48 ust. 5w szczególności związane jest 
z udzieleniem odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz 
lokalnych oraz pomocy konsularnej.

  8.  Podróżny udający się na imprezę turystyczną PBPO powinien posiadać niezbędne 
dokumenty, a w szczególności Umowę o udział w imprezie turystycznej, paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy (lub dowód osobisty 
przy wyjazdach do krajów UE), wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne 
dokumenty wskazane przez PBPO. 

  9.  W czasie przejazdu autokarem zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych 
i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.

10.  W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest 
zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

11.  Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Podróżnego na pokład autokaru lub innego 
środka transportu albo odmówić dalszego uczestnictwa w programie zwiedzania bez 
konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Podróżnego, w przypadku, gdy 
Podróżny: 

 a)  odmówił przed wyjazdem okazania Pilotowi dokumentów podróży (Umowa, dowód 
osobisty, paszport i wiza),

 b)  odmówił zapłaty za obligatoryjny pakiet do realizacji programu, 
 c)  znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających 

(np. narkotyków) utrudniając przy tym pracę Pilotowi oraz kierowcom,
 d)  zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych uczestników imprezy lub zagrażający 

ich bezpieczeństwu,
 e)  ma wyraźne objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka).
12.  W przypadku zmiany przez Podróżnego nazwiska, adresu lub paszportu powinien on 

o tym fakcie powiadomić PBPO nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
13.  Podróżny powinien przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych 

obowiązujących w Polsce i w krajach objętych programem imprezy turystycznej. Za 
ewentualne skutki nieprzestrzegania tych przepisów PBPO nie ponosi odpowiedzial-
ności. 

14.  Uczestnicy imprez turystycznych powinni stosować się do wskazówek Pilota, Rezydenta, 
Przewodnika lub przedstawiciela PBPO, dotyczących organizacji i realizacji programu 
imprezy. 

15.  Podróżny biorący udział w imprezie turystycznej jest odpowiedzialny za pokrycie 
wyrządzonych przez siebie lub swoich podopiecznych szkód w trakcie trwania imprezy 
turystycznej w miejscu ich powstania (hotel, autokar, samolot, inni uczestnicy itp.).

V. UBEZPIECZENIE KLIENTA
1.  PBPO na podstawie zawartych z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umów generalnych 

ubezpieczenia o nr 200497 zawiera na rzecz Podróżnych uczestniczących w organizowa-
nych imprezach zagranicznych i krajowych ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 
2017 r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest każdorazowo w katalogach 
PBPO oraz przy programach na stronie www.pbpo.pl. 

2.  Stronami umowy ubezpieczenia jest Podróżny i SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. w Warsza-
wie ul. Siedmiogrodzka 9. Dochodzenie wszelkich roszczeń wynikających z ubezpieczenia 
następuje bezpośrednio przez Podróżnego w SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. 

3.  Podróżny może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 
turystycznej (RG) oraz/lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) 
na warunkach określonych przez SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. (więcej informacji 
w części Ważne Informacje).

4.  Ogólne warunki ubezpieczeń z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. są wręczane Podróżnemu 
przy zawarciu umowy. Pełne warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej 
100% wariant STANDARD oraz Ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie 
Turystycznej wariant STANDARD w SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. są dostępne we 
wszystkich biurach sprzedających ofertę PBPO oraz na stronie www.pbpo.pl.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.  PBPO może rozwiązać Umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego 

zwrotu wpłat, których dokonał Podróżny z tytułu imprezy turystycznej, jeżeli:
 a)  liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza 

niż minimalna liczba osób podana w programie imprezy, a  Organizator turystyki 
powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy o udział w imprezie turystycznej 
w terminie określonym w programie imprezy: 

  •  20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej powyżej 6 dni,
  •  7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  •  48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, 

lub
 b)  Organizator turystyki nie może zrealizować Umowy o udział w imprezie turystycznej 

z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego 
o rozwiązaniu Umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpo-
częciem imprezy turystycznej.

  W takim przypadku PBPO przedstawi Podróżnemu ofertę zastępczą lub zwróci całość 
wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni. Forma zwrotu będzie odpowiadać formie, w jakiej 
Podróżny opłacił imprezę – płatność gotówką/zwrot gotówki lub zwrot na wskazane 
konto; kartą/zwrot na kartę; płatność on-line/zwrot za pośrednictwem serwisu Przele-
wy24 i inne. Podróżnemu z tytułu odwołania imprezy nie przysługuje odszkodowanie, 
zadośćuczynienie ani odsetki.

  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności o globalnym zasięgu zwroty mogą być 
realizowane na podstawie odrębnych przepisów. Każdorazowo Podróżny zostanie 
poinformowany o sposobie i  terminie realizacji zwrotu.

2.  PBPO zastrzega sobie prawo do anulowania trasy „antenkowej” 5 dni przed wyjazdem 
z powodu braku wystarczającej ilości chętnych osób. Powyższa zmiana nie upoważnia 
Podróżnego do rezygnacji z udziału w imprezie. W takim przypadku Podróżny wybiera 
wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.

3.  O zmianach w programie lub cenie imprezy PBPO niezwłocznie powiadomi Podróż-
nego, który w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia jest zobowiązany do 
poinformowania PBPO o przyjęciu proponowanej zmiany bądź odstępstwie od Umowy. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Podróżny otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty 
na poczet ceny imprezy. 

4.  Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy 
składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w imprezie turystycznej. Rezygnacja 
powinna być złożona w biurze/agencji turystycznej, w którym została zawarta Umowa 
w formie pisemnej. W przypadku zakupu przez kanał elektroniczny rezygnacja może 
być złożona w formie trwałego nośnika np. poprzez email.

5.  Za rezygnację z udziału w imprezie, o której mowa w pkt. 4 uznaje się także niestawienie 
się Podróżnego w miejscu rozpoczęcia imprezy, określonym w otrzymanym dokumencie 
bądź nieposiadanie przez Podróżnego dokumentów, których brak uniemożliwia udział 
w imprezie (np. ważny dowód osobisty, paszport, wiza itp.).

6.  Podróżny otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy po potrąceniu 
poniesionych przez PBPO nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy. 
PBPO podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – 
względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

  dla wycieczek autokarowych do krajów Europejskich: 
 •  20 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy, 
 •  30 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 30 – 21 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy, 
 •  60 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 20 – 8 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy, 
 •  90 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 7 – 5 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy; 
 •  100 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 4 – 0 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy. 
  dla wycieczek autokarowych na Kaukaz oraz wszystkich wycieczek lotniczych: 
 •  30 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy, 
 •  90 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 30 – 10 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy, 
 •  100 % całkowitej ceny imprezy*, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 9 – 0 dni 

przed datą rozpoczęcia imprezy.
 *  cena imprezy – należy rozumieć jako kwotę podaną w PLN na Umowie, którą Podróżny 

otrzymał i zaakceptował. 
  PBPO dokona zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty rezygnacji w terminie 

do 14 dni od daty rozwiązania Umowy o udział w imprezie turystycznej.
7.  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej (RG) 

obowiązuje od momentu zawarcia Umowy do rozpoczęcia wyjazdu. W przypadku 
odwołania imprezy turystycznej lub rezygnacji Podróżnego, ubezpieczyciel może po-
mniejszyć wysokość zwrotu składki ubezpieczeniowej proporcjonalnie o czas trwania 
ochrony ubezpieczeniowej.

VII. REKLAMACJE
1.  Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny stwierdza wadliwe wykonanie Umowy 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym Pilota/Rezydenta PBPO oraz wykonawcę 
usługi, a także współdziałać w celu usunięcia dostrzeżonych usterek i uniknięcia ewen-
tualnych dalszych szkód. Jeżeli powiadomienie złożone było w formie pisemnej Pilot/
Rezydent ma obowiązek potwierdzenia jego przyjęcia od Podróżnego. 

2.  Pilot, Rezydent lub lokalny przedstawiciel PBPO nie są uprawnieni do uznania roszczeń 
Podróżnego. 

3.  Reklamację z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu Umowy należy 
złożyć na piśmie (list polecony za potwierdzeniem odbioru, nie faxem i nie e-mailem)  
w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia Umowy lub w sie-
dzibie Organizatora podanej na Umowie. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek 
dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy powinna posiadać informację o terminie, 
formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy. 

4.  PBPO zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty:

 –  zakończenia imprezy – w przypadku zgłoszenia reklamacji u Pilota/Rezydenta 
w trakcie trwania imprezy,

 –  złożenia reklamacji – jeżeli została ona zgłoszona po zakończeniu imprezy. 
5.  PBPO ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 

w czasie imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, do trzykrotnej ceny imprezy 
turystycznej względem każdego Podróżnego. 

6.  PBPO nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej 
lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie wyłącznie Podróżnego lub 
z których Podróżny dobrowolnie zrezygnował.

7.  Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku, gdy 
Organizator turystyki udowodni, że:

 a) winę za niezgodność ponosi Podróżny,
 b)  winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług 

turystycznych objętych Umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności 
nie dało się przewidzieć lub uniknąć,

 c)  niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami.

8.  Reklamacje dotyczące rzeczy zaginionych lub uszkodzonych w transporcie lotniczym 
należy składać pisemnie, zgodnie z procedurą – bezpośrednio do linii lotniczej wyko-
nującej ostatni etap przewozu przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego P.I.R. 
(Property Irregularity Report). Utratę, uszkodzenie lub błędne przesłanie bagażu należy 
dodatkowo zgłosić Organizatorowi.

9.  W przypadku złożenia przez Podróżnego dalszego odwołania od odpowiedzi Organi-
zatora, PBPO nie ma obowiązku udzielania następnej odpowiedzi.

VIII. DANE OSOBOWE
1.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych administratorem Państwa 
danych osobowych jest Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 
kod pocztowy 10-065, ul. Lipowa 6 NIP: 739-38-10-721. W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio 
z naszym inspektorem ochrony danych: mailowo marketing@pbpo.pl lub na podany 
powyżej adres. 

2.  Podróżny wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.  przez podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw 
i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy 
lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej Umowy ubezpieczenia 
i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia 
ubezpieczeniowego. 

3.  Podróżny wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
10 maja 2018 r. na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie 
swoich danych osobowych w celu realizacji podróży z PBPO. Administratorem danych 
osobowych jest PBPO oraz SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.  Podróżny ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa 

mają zastosowanie przepisy: 
 a)  ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 

24 listopada 2017r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2361),
 b)  ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884)  
 c) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), 
 d) inne przepisy dotyczące ochrony Konsumenta. 
2.  Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą roz-

strzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo 
i terytorialnie dla siedziby pozwanego. 

3.  Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz Ważne Informacje jako uzupełnienie Warunków 
Uczestnictwa obowiązują Umowy zawarte od 01.10.2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA



Ponad 20 lat w Polsce. 

Zadbaj o dobre ubezpieczenie 

Ponad 115 lat w Europie.
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