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WYSPA RAB-LOPAR

Wyspa RAB
Rab to najmniejsza wyspa zatoki Kvarner, leżąca 20 kilometrów na 
południe od Istrii i wyspy Krk. Pomimo niewielkich rozmiarów (ok. 
25 km rozciągłości) jest to najpiękniejsza wyspa zatoki. W swojej 
wschodniej części jest skalista i dość sucha – widok ten towarzyszy 
nam w trakcie przeprawy promem ze Stinicy, natomiast w zachod-
niej odznacza się bujną roślinnością i soczystą zielenią. Przeważa tu 
roślinność śródziemnomorska z drzewami oliwnymi i cytrynowymi. 
Ponieważ jest to strefa klimatu śródziemnomorskiego, lasy są tu za-
wsze zielone. W miesiące letnie może być upalnie, ale wysokie tem-
peratury łagodzone są morską bryzą. Najwyższy punkt wyspy - góra 
Kamenjak (408 m n.p.m.) chroni wyspę od zimnego wiatru. Wyspa 
ma 2 główne samochodowe połączenia promowe z Bašką na Krku 
oraz Stinicą - Jablanacem u stóp Velebitu , ponadto także z Rijeką, 
Splitem i innymi większymi miastami nad Adriatykiem.

Dzieje wyspy Rab zbliżone są do historii innych wysp Zatoki Kvar-
nerskiej. W starożytności zamieszkana była przez iliryjskie plemię 
Liburnian, a następnie kolonizowana przez Greków w czasie ich 
śródziemnomorskiej ekspansji. W średniowieczu wyspa była częścią 
Cesarstwa Bizantyjskiego, później przez krótki czas należała do Kró-
lestwa Chorwacji aż do 1358, kiedy przeszła pod panowanie wład-
cy Węgier, Ludwika Wielkiego, późniejszego króla Polski. W okresie 
renesansu wyspą władali Wenecjanie, a od 1815 Austriacy. Po roz-
padzie imperium Habsburgów wyspę Rab przyłączono do Włoch, 
które jednak w 1921 przekazały ją Jugosławii. Podczas drugiej wojny 
światowej na wyspie Rab mieścił się jeden z 24 włoskich obozów 
koncentracyjnych.
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WYSPA RAB-LOPAR

WYSPA RAB – zachęta dla aktywnych:
• Korty tenisowe, tereny do mini-golfa, boiska do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki plażowej, a dla dzieci place zabaw, dmuchańce 

i zjeżdżalnie wodne.
• Dobre warunki do wszelkich sportów i rozrywek wodnych – kajaki, rowery wodne, skutery, motorówki, parasailing, itp.
• Na wyspie znajduje się wiele tras rowerowych i trekkingowych, a niezwykłe otoczenie i osobliwości przyrodnicze czynią je wyjątkowo 

malowniczymi.
• Na Rabie znajdziemy różne typy plaż. Północna część (okolice Loparu) obfituje w plaże piaszczyste, wschodnia w żwirkowe, zaś zachodnia 

w żwirkowo-kamieniste. Banjol i Suha Punta słyną z małych plaż położonych w zatoczkach.
• Na wyspie znajduje się także kilka plaż dla naturystów. Są to choćby Kandalora w Suhej Puncie, a także Sahara, Ciganka i Stolac w Loparze.
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WYCIECZKI • WYSPA RAB-LOPAR
Wycieczki fakultatywne:
Z miejscowości warto udać się na wiele ciekawych wycieczek. Pole-
camy kilka przykładowych programów wycieczek:

• MIASTO RAB - krótkie zwiedzanie stolicy wyspy wraz z histo-
rią miasta, kościół św. Justyny, kościół św. Andrzeja, kościół św. 
Antoniego, kościół św. Krzyża, dla chętnych wstęp do muzeum 
sztuki sakralnej lub ruin bazyliki św. Jana Ewangelisty i wejście 
na wieżę kościelną, park Komrčar, plac św. Krzysztofa, port, czas 
wolny. 

• WYSPA GOLI OTOK - rejs na wyspę Goli Otok (Naga wyspa), 
zwiedzanie pozostałości męskiego więzienia dla więźniów poli-
tycznych - przeciwników reżimu Tito, czas wolny. 

• REJS ROBINSON: RAB – ZAVRATNICA – PAG - WYSPA DEL-
FINÓW - RAB - całodzienna wycieczka statkiem, czas wolny na 
wyspie Pag, kąpiel w lazurowej wodzie na pełnym morzu, podzi-
wianie delfinów, zatoka Zavratnica, obiad na statku. 

• WYSPA KRK - BAŠKA - rejs katamaranem ze szklanym dnem na 
wyspę Krk do miejscowości Baška, czas wolny na wyspie - możli-
wość plażowania na jednej z najdłuższych i najpiękniejszych plaż 
w Chorwacji, spacer po miasteczku, możliwe zwiedzanie akwa-
rium ukazującego życie morskie i podwodny świat w chorwackiej 
części Adriatyku, wycieczka całodzienna. 

• REJS DOOKOŁA LOPARU - rejs prywatnym statkiem dookoła 
płw. loparskiego połączony z krótkim zwiedzaniem wyspy Grgur 
i kąpielą w morzu, możliwy rejs na zachód słońca.
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OFERTA SENIOR 60+

NORDIC WALKING
W sezonie lato 2022 proponujemy Państwu wczasy na wyspie Rab 
połączone z aktywnym wypoczynkiem. W specjalnie oznaczonych 
turnusach zorganizujemy dla Was marsze nordic walking pod okiem 
mistrza – wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski seniorów w nor-
dic walking Zbigniewa Jaworskiego. Zaproponujemy Państwu trasy dla 
początkujących, jak i tych nieco bardziej zaprawionych kondycyjnie.
Będzie to doskonała okazja do zwiedzania wyspy – dotrzecie w urokli-
we, choć nieraz niełatwo dostępne miejsca.
W sprzyjających okolicznościach przyrody zadbacie także o formę 
i spalicie nadmiar kalorii, nabyty dzięki lokalnym przysmakom i naszej 
wyśmienitej kuchni.

Oferta promocyjna Senior 60+ skierowana jest do wszyst-
kich osób, które ukończyły 60 lat i są zainteresowani wy-
jazdem z nami na wakacje.
Oferta obejmuje zniżkę w wysokości 100 zł/os. w wybra-
nych terminach przed i poza wysokim sezonem letnim, 
tak aby nasi Seniorzy mogli skorzystać z wypoczynku 
w komfortowych warunkach i bez tłumów.

Pobyty w maju i czerwcu charakteryzują przyjemne tem-
peratury, długie i słonecznie dni oraz rozkwitająca przyro-
da wokoło.
Z kolei pobyty wrześniowe gwarantują nam ciepłe, 
nagrzane morze, łagodniejsze temperatury oraz mnogość 
świeżych, lokalnych owoców i warzyw.
Terminy w których obowiązuje oferta Senior 60+ ozna-
czono w ofertach poszczególnych obiektów.
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CHORWACJA • WYSPA RAB-LOPAR
Villa Radojka  /   

LOPAR to urocza miejscowość, należąca do wyspy Rab. Usytu-
owana jest w północnej części chorwackiego Adriatyku, między 
wyspą Krk a Pag. Malownicze zatoczki, cudowne, piaszczyste 
plaże i krystalicznie czysta woda przyciągają co roku wielu tury-
stów. Największą i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, uhonoro-
wana błękitną flagą. Lopar jest świetnym rozwiązaniem dla osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje turystom m.in. 
siatkówkę plażową, kort tenisowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Na terenie miejscowości znajdują się supermarkety, poczta, skle-
py z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, pizzerie, kantory. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyć może rejs łodzią ze szklanym 
dnem (wycieczka fakultatywna).   

VILLA RADOJKA usytuowana jest w centrum Loparu, zaledwie 
450 m od plaży Mel oraz 1 km od najładniejszej plaży na wyspie 
Rab zwanej Rajską Plażą. Villa posiada pokoje 2, 3 os., studia 4 os. 
z balkonami i łazienkami oraz 2 apartamenty z kuchnią i tarasem. 
Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają lodówki, klimatyzację, 
TV SAT. Uwaga - niektóre pokoje posiadają skosy– mniejszy kom-
fort dla osób o wysokim wzroście. Do dyspozycji gości restaura-
cja wewnątrz budynku, restauracja z zadaszonym tarasem oraz 
stoliki i krzesła w zacienionym ogrodzie.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Słowenię, do Chorwacji. 2 dzień: przyjazd w godz. 
porannych, zakwaterowanie ok. godz. 14.00, czas wolny, nocleg.
3-8/10 dzień: pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiel, nocleg, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 9/11 dzień: 
zwolnienie pokoi do godz. 09:00, czas wolny, odjazd w godz. po-
południowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 10/12 dzień: 
powrót do Polski w godz. dopołudniowych. 

CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy LUX; zakwaterowa-
nie; opiekę pilota - rezydenta; wyżywienie HB; przeprawę pro-
mową; klimatyzację; ubezpieczenie KL i NNW (za wyłączeniem 
dojazdu własnego); ubezpieczenie od chorób przewlekłych; po-
datek VAT; obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu (15 € – os. dorosła, 7,5 € – dziecko w wieku 
12-18 lat, dzieci do 12 lat – zwolnione); świadczeń nie wymie-
nionych w ofercie; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, oferta 
z dojazdem własnym nie zawiera ubezpieczenia! 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
1 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 30 %
2 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 50 %
Dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju: - 10 %
dopłata do pokoju 1-osobowego:   + 30 %
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: + 10 %
zniżka za dojazd własny: - 200 zł

TERMIN NOCE SENIOR NORDIC CENA z HB
24.05 - 04.06.2022 9 nocy •  1590 zł
02.06 - 13.06.2022 9 nocy •  1690 zł
11.06 - 22.06.2022 9 nocy  • 1790 zł
20.06 - 01.07.2022 9 nocy  • 1950 zł
29.06 – 10.07.2022 9 nocy   2090 zł
08.07 – 19.07.2022 9 nocy   2090 zł
17.07 – 28.07.2022 9 nocy   2090 zł
26.07 – 06.08.2022 9 nocy   2090 zł
04.08 – 15.08.2022 9 nocy   2090 zł
13.08 – 24.08.2022 9 nocy   2090 zł
22.08 – 02.09.2022 9 nocy   1890 zł
31.08 - 11.09.2022 9 nocy • • 1790 zł
09.09 - 20.09.2022 9 nocy • • SPRZEDANE
18.09 - 29.09.2022 9 nocy • • 1490 zł
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CHORWACJA • WYSPA RAB-LOPAR
Villa Stancić   

LOPAR to urocza miejscowość, należąca do wyspy Rab. Usytu-
owana jest w północnej części chorwackiego Adriatyku, między 
wyspą Krk a Pag. Malownicze zatoczki, cudowne, piaszczyste 
plaże i krystalicznie czysta woda przyciągają co roku wielu tury-
stów. Największą i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, uhonoro-
wana błękitną flagą. Lopar jest świetnym rozwiązaniem dla osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje turystom m.in. 
siatkówkę plażową, kort tenisowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Na terenie miejscowości znajdują się supermarkety, poczta, skle-
py z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, pizzerie, kantory. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyć może rejs łodzią ze szklanym 
dnem (wycieczka fakultatywna). 

VILLA STANCIĆ usytuowana jest w pobliżu centrum Loparu, za-
ledwie 350 m od plaży Mel oraz 1150 m od plaży Rajskiej i ok. 
100 m od Villi Radojka. Villa dysponuje pokojami 2 i 3-os. z łazien-
kami. Wszystkie pokoje podstawowo i funkcjonalnie urządzone, 
wyposażone w klimatyzację. Dwa pokoje posiadają wspólną ła-
zienkę na korytarzu – na wyłączność. Do dyspozycji gości pokój 
wspólny z tv i w pełni wyposażoną kuchnią, taras słoneczny oraz 
taras pod winoroślą.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Słowenię, do Chorwacji. 2 dzień: przyjazd w godz. 
porannych, zakwaterowanie ok. godz. 14.00, czas wolny, nocleg. 
3-8/10 dzień: pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiel, nocleg, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 9/11 dzień: 
zwolnienie pokoi do godz. 09:00, czas wolny, odjazd w godz. po-
południowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 10/12 dzień: 
powrót do Polski w godz. dopołudniowych. 

CENA ZAWIERA: transport autokarem, zakwaterowanie; wyży-
wienie HB – posiłki serwowane w Villi Radojka; opiekę pilota - 
rezydenta; przeprawę promową; klimatyzację, ubezpieczenie KL 
i NNW (za wyłączeniem oferty z dojazdem własnym); ubezpie-
czenie od chorób przewlekłych; podatek VAT; składkę na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu (15 € – os. dorosła, 7,5 € – dziecko w wieku 
12-18 lat, dzieci do 12 lat – zwolnione); świadczeń nie wymie-
nionych w ofercie; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, oferta 
z dojazdem własnym nie zawiera ubezpieczenia! 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
1 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 30 %
2 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 50 %
Dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju: - 10 %
dopłata do pokoju 1-osobowego:   + 30 %
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: + 10 %
zniżka za dojazd własny: - 200 zł

TERMIN NOCE SENIOR NORDIC CENA z HB
24.05 - 04.06.2022 9 nocy •  1550 zł 
02.06 - 13.06.2022 9 nocy •  1590 zł 
11.06 - 22.06.2022 9 nocy  • 1690 zł 
20.06 - 01.07.2022 9 nocy  • 1850 zł 
29.06 - 10.07.2022 9 nocy   1990 zł 
08.07 - 19.07.2022 9 nocy   1990 zł 
17.07 - 28.07.2022 9 nocy   1990 zł 
26.07 - 06.08.2022 9 nocy   1990 zł
04.08 - 15.08.2022 9 nocy   1990 zł
13.08 - 24.08.2022 9 nocy   1990 zł
22.08 - 02.09.2022 9 nocy   1790 zł
31.08 - 11.09.2022 9 nocy • • 1690 zł
09.09 - 20.09.2022 9 nocy • • 1590 zł
18.09 - 29.09.2022 9 nocy • • 1390 zł
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CHORWACJA • WYSPA RAB-LOPAR
Villa Mušćo   

LOPAR to urocza miejscowość, należąca do wyspy Rab. Usytu-
owana jest w północnej części chorwackiego Adriatyku, między 
wyspą Krk a Pag. Malownicze zatoczki, cudowne, piaszczyste 
plaże i krystalicznie czysta woda przyciągają co roku wielu tury-
stów. Największą i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, uhonoro-
wana błękitną flagą. Lopar jest świetnym rozwiązaniem dla osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje turystom m.in. 
siatkówkę plażową, kort tenisowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Na terenie miejscowości znajdują się supermarkety, poczta, skle-
py z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, pizzerie, kantory. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyć może rejs łodzią ze szklanym 
dnem (wycieczka fakultatywna). 

VILLA MUŠĆO usytuowana jest w pobliżu centrum Loparu, za-
ledwie 50 m od Villi Radojka, ok. 400 m od plaży Mel oraz 1 km 
od plaży Rajskiej. Villa dysponuje pokojami 2, 3-os. z łazienkami, 
klimatyzacją i tarasami oraz dostęp do wi-fi. Jeden z pokoi posia-
da łazienkę na korytarzu – na wyłączność. Do dyspozycji gości 
w pełni wyposażona kuchnia, piękny ogród ze stanowiskiem gril-
lowym, placem zabaw dla dzieci oraz parkingiem.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Słowenię, do Chorwacji. 2 dzień: przyjazd w godz. 
porannych, zakwaterowanie ok. godz. 14.00, czas wolny, nocleg. 
3-8/10 dzień: pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiel, nocleg, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 9/11 dzień: 
zwolnienie pokoi do godz. 09:00, czas wolny, odjazd w godz. po-
południowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 10/12 dzień: 
powrót do Polski w godz. dopołudniowych. 

CENA ZAWIERA: transport autokarem, zakwaterowanie; wyży-
wienie wg wykupionej oferty - posiłki serwowane w Villi Radojka; 
opiekę pilota - rezydenta; przeprawę promową;  ubezpieczenie 
KL i NNW (za wyłączeniem dojazdu własnego); ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych; podatek VAT. Składkę na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu (15 € – os. dorosła, 7,5 € – dziecko w wieku 
12-18 lat, dzieci do 12 lat – zwolnione); świadczeń nie wymie-
nionych w ofercie; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; oferta 
z dojazdem własnym nie zawiera ubezpieczenia! 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
1 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 30 %
2 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 50 %
Dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju: - 10 %
dopłata do pokoju 1-osobowego:   + 30 %
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: + 10 %
zniżka za dojazd własny: - 200 zł

TERMIN NOCE SENIOR NORDIC CENA z HB
24.05 - 04.06.2022 9 nocy •  1550 zł 
02.06 - 13.06.2022 9 nocy •  1590 zł 
11.06 - 22.06.2022 9 nocy  • 1690 zł 
20.06 - 01.07.2022 9 nocy  • 1850 zł 
29.06 - 10.07.2022 9 nocy   1990 zł 
08.07 - 19.07.2022 9 nocy   1990 zł 
17.07 - 28.07.2022 9 nocy   1990 zł 
26.07 - 06.08.2022 9 nocy   1990 zł
04.08 - 15.08.2022 9 nocy   1990 zł
13.08 - 24.08.2022 9 nocy   1990 zł
22.08 - 02.09.2022 9 nocy   1790 zł
31.08 - 11.09.2022 9 nocy • • 1690 zł
09.09 - 20.09.2022 9 nocy • • 1590 zł
18.09 - 29.09.2022 9 nocy • • 1390 zł
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CHORWACJA • WYSPA RAB-LOPAR
Villa Marija   

LOPAR to urocza miejscowość, należąca do wyspy Rab. Usytu-
owana jest w północnej części chorwackiego Adriatyku, między 
wyspą Krk a Pag. Malownicze zatoczki, cudowne, piaszczyste 
plaże i krystalicznie czysta woda przyciągają co roku wielu tury-
stów. Największą i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, uhonoro-
wana błękitną flagą. Lopar jest świetnym rozwiązaniem dla osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje turystom m.in. 
siatkówkę plażową, kort tenisowy oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Na terenie miejscowości znajdują się supermarkety, poczta, skle-
py z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, pizzerie, kantory. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyć może rejs łodzią ze szklanym 
dnem (wycieczka fakultatywna). 

VILLA MARIJA usytuowana jest w pobliżu centrum Loparu, zale-
dwie 450 m od plaży Rajskiej oraz 1 km od plaży Mel. Villa dyspo-
nuje pokojami 2, 3-os. z łazienkami i klimatyzacją, większość pokoi 
posiada  balkony.  Do dyspozycji gości wspólna kuchnia z pełnym 
wyposażeniem oraz taras w pięknym ogrodzie.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Słowenię, do Chorwacji. 2 dzień: przyjazd w godz. 
porannych, zakwaterowanie ok. godz. 14.00, czas wolny, nocleg. 
3-8/10 dzień: pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiel, nocleg, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 9/11 dzień: 
zwolnienie pokoi do godz. 09:00, czas wolny, odjazd w godz. po-
południowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 10/12 dzień: 
powrót do Polski w godz. dopołudniowych. 

CENA ZAWIERA: transport autokarem, zakwaterowanie; wyży-
wienie wg wykupionej oferty – posiłki serwowane w Villi Radojka; 
opiekę pilota – rezydenta; przeprawę promową;  ubezpieczenie 
KL i NNW (za wyłączeniem dojazdu własnego); ubezpieczenie od 
chorób przewlekłych; podatek VAT. Składkę na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu (15 € – os. dorosła, 7,5 € – dziecko w wieku 
12-18 lat, dzieci do 12 lat – zwolnione); świadczeń nie wymie-
nionych w ofercie; ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; oferta 
z dojazdem własnym nie zawiera ubezpieczenia! 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
1 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 30 %
2 dziecko od 3  – 12 lat z wyżywieniem HB: - 50 %
Dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju: - 10 %
dopłata do pokoju 1-osobowego:   + 30 %
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: + 10 %
zniżka za dojazd własny: - 200 zł

TERMIN NOCE SENIOR NORDIC CENA z HB
24.05 - 04.06.2022 9 nocy •  1550 zł 
02.06 - 13.06.2022 9 nocy •  1590 zł 
11.06 - 22.06.2022 9 nocy  • 1690 zł 
20.06 - 01.07.2022 9 nocy  • 1850 zł 
29.06 - 10.07.2022 9 nocy   1990 zł 
08.07 - 19.07.2022 9 nocy   1990 zł 
17.07 - 28.07.2022 9 nocy   1990 zł 
26.07 - 06.08.2022 9 nocy   1990 zł
04.08 - 15.08.2022 9 nocy   1990 zł
13.08 - 24.08.2022 9 nocy   1990 zł
22.08 - 02.09.2022 9 nocy   1790 zł
31.08 - 11.09.2022 9 nocy • • 1690 zł
09.09 - 20.09.2022 9 nocy • • 1590 zł
18.09 - 29.09.2022 9 nocy • • 1390 zł
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CHORWACJA • WYSPA RAB-LOPAR
Apartamenty Sara   

LOPAR to urocza miejscowość, należąca do wyspy Rab. Usytu-
owana jest w północnej części chorwackiego Adriatyku, między 
wyspą Krk a Pag. Malownicze zatoczki, cudowne, piaszczyste pla-
że i krystalicznie czysta woda przyciągają co roku wielu turystów. 
Największą i najpopularniejszą jest Rajska Plaża, uhonorowana 
błękitną flagą. Lopar jest świetnym wyborem dla osób lubiących 
aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje turystom m.in. siatkówkę 
plażową, korty tenisowe, minigolfa oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Na terenie miejscowości znajdują się supermarkety, poczta, skle-
py z pamiątkami, restauracje, kawiarnie, pizzerie, kantory. 

Wygodne i przestronne apartamenty zlokalizowane blisko cen-
trum Loparu. Obiekt dysponuje 3 apartamentami – jednym 
4-osobowym z dwiema sypialniami zlokalizowanym na parterze 
oraz dwoma 6-osobowymi z trzema sypialniami – znajdują się 
odpowiednio na  1 i na 2 piętrze. W każdym z apartamentów 
poza niezależnymi sypialniami jest dodatkowo salon z aneksem 
kuchennym (wyposażonym w kuchenkę, mikrofalówkę, lodówkę, 
czajnik, ekspres do kawy), łazienka z WC i prysznicem oraz taras 
lub balkon. W apartamencie pościel i ręczniki, pralka, suszarka 
do włosów, bezpłatne wifi, klimatyzacja. Przy obiekcie bezpłatny 
parking oraz ogród. Z balkonów rozpościera się przepiękny widok 
na plażę Mel i morze. Odległość piesza do plaży Mel wynosi ok. 
300 m. Plaża piaszczysta, płytkie wejście do wody, leżaki i para-
sole płatne. W pobliżu obiektu restauracje 200-300 m, super-
market 500 m, poczta 350 m. Dozwolony pobyt ze zwierzętami.
 
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w obiekcie na wybraną ilość 
nocy – opłata za apartament wg cennika, klimatyzację, opłatę 
klimatyczną, parking, korzystanie z wifi w obiekcie, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: Transportu, przeprawy promowej, wyży-
wienia, ubezpieczenia, wycieczek fakultatywnych, opieki pilota-
-rezydenta, świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
zwierzę  dopłata 6 € / doba
taksa klimatyczna w cenie
możliwość wykupienia
wyżywienia HB w Villi Radojka  15 € / osoba / dzień

TERMIN   Maj 2022 Czerwiec 2022
Apartament  4-osobowy  50 € / doba 70 € / doba
Apartament  6-osobowy  60 € / doba 80 € / doba
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CHORWACJA • WYSPA RAB-BANJOL
Etno Chata      

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty. Do wynajęcia 
cała willa, a w zasadzie tradycyjny chorwacki dom z poprzedniej 
epoki. Willa urządzona jest w stylu, który na pewno zadowoli każ-
dego wymagającego turystę. Spędzenie w niej swoich wakacji za-
pewni niezapomniane chwile i pozwoli poczuć tradycyjny wyspiar-
ski klimat z początku XX wieku. Willa oferuje zakwaterowanie dla 
maksimum 8 osób. Posiada 3 sypialnie, 2 pokoje gościnne, kuchnię 
i 2 łazienki. Do dyspozycji gości jest basen z tarasem, z którego 
rozpościera się przepiękny widok na morze i pobliskie wyspy. Po-
mieszczenia w willi są klimatyzowane z dostępem do sieci WiFi. 
Przed wejściem do budynku znajduje się drugi taras „zadaszony” 
winoroślą z biesiadnym stołem i ławami, również na zewnątrz ist-
nieje możliwość do korzystania z grilla. Inne udogodnienia to si-
łownia, sauna, jacuzzi, bezpłatny parking, zewnętrzny prysznic, TV, 
pralka. Istnieje możliwość zabrania ze sobą zwierząt. Teren całej 
posesji jest ogrodzony. Willę od morza dzieli kilkuminutowy spa-
cer. Ta nieznaczna odległość od morza i centrum Rabu daje moż-
liwość niczym nie zakłóconego odpoczynku i maksymalną ilość 
prywatności. Kolejną atrakcją może być fakt, iż gospodarz dla swo-
ich turystów przygotowuje powitalny lunch lub kolację wyłącznie 
z lokalnych i ekologicznych produktów. Dodatkowo gospodarz za-
biera turystów na rejs łodzią na wyspę Pag i przepiękne kameralne 
plaże, dostępne wyłącznie od morza. Bliskość starego miasta Rab 
daje możliwość do spędzenia niezapomnianych wieczorów w tam-
tejszych tawernach, barach i kawiarenkach otoczonych średnio-
wieczną architekturą.
 
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w obiekcie na wybraną ilość 
nocy – opłata za apartament wg cennika, klimatyzację, opłatę 
klimatyczną, parking, korzystanie z wifi w obiekcie, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: Transportu, przeprawy promowej, wyży-
wienia, ubezpieczenia, wycieczek fakultatywnych, opieki pilota-
-rezydenta, świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
zwierzę  dopłata 6 € / doba
taksa klimatyczna w cenie

TERMIN Cena za dobę 
(min. pobyt 5 dni)

Cena za tydzień 
(7 dni)

01.05 – 03.06.2022
03.09 – 30.09.2022 500 € 3200 €

04.06 – 24.06.2022
27.08 – 02.09.2022 600 € 3700 €

25.06 – 26.08.2022 700 € 4000 €
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CHORWACJA • DRVENIK

RIWIERA MAKARSKA
Riwiera Makarska to popularny region turystyczny Chorwacji po-
łożony jest w Środkowej Dalmacji, na przeciwko dwóch bardzo po-
pularnych wysp Brač i Hvar. Atrakcyjne położenie regionu, rozcią-
gającego się na długości ok. 60 km, u stóp masywu Biokovo i nad 
krystalicznie błękitnym morzem, co roku przyciąga tłumy turystów. 
Zwłaszcza osoby aktywnie wypoczywające znajdą tu dla siebie mnó-
stwo możliwości rozrywki. Świetne miejsce dla lubiących aktywny 
wypoczynek w wodzie: kursy nurkowania, żeglugi, windsurfingu. Ri-
wiera Makarska może się poszczycić długą i bogatą historią, przez 
co nie brak tu także ciekawych zabytków, takich jak franciszkański 
klasztor, liczne kościoły czy muzea. Masyw Biokovo, rozciągający się 
wzdłuż wybrzeża, będący częścią Gór Dynarskich, na terenie które-
go powstał park przyrodniczy oraz cudowny ogród botaniczny, jest 
miejscem gdzie możemy podziwiać najpiękniejsze rośliny regionu. 
Z uwagi na mnogość tras trekkingowych, jest to również miejsce ide-
alne dla pasjonatów pieszych wędrówek. Do najbardziej popularnych 
miejscowości należą: Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Drvenik. 

DRVENIK 
Malownicza miejscowość znajdująca się w południowej części Ma-
karskiej Riwiery (Południowa Dalmacja) ok. 30 km na południe od 
Makarskiej przy Pogórzu Biokovo. 
Niewątpliwie największą atrakcję Drvenika stanowią piękne, kamie-
nisto-żwirowe plaże w otoczeniu palm i piniowych drzew z łagod-
nym zejściem do morza, dzięki czemu miejsce jest dogodne także 
dla dzieci i osób nie umiejących pływać. Do dyspozycji turystów 
w Drveniku jest poczta, supermarket, sklepy z pamiątkami, kantor, 
restauracje, pizzerie, kawiarnie. Z Drvenika istnieje połączenie pro-
mowe z wyspami Hvar i Korčula, a także niewielka odległość od Du-
brownika czy Bośni, dzięki czemu miasto to jest idealnym punktem 
do wycieczek krajoznawczych.
Drvenik dzieli się na 2 części – Donja Vala i Gornja Vala. Jeżeli zale-
ży nam na większym spokoju, godna polecenia jest plaża w zatoczce 
Gornja Vala. Nie ma tam promów, a w najbliższym otoczeniu plaży 
jest nieco spokojniej. Jeśli nie przeszkadza nam natomiast obecność 
innych turystów i lubimy mieć wszystko na oku, warto udać się na 
plażę przy Donja Vala. 
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WYCIECZKI • DRVENIK
Wycieczki fakultatywne:
Z Drvenika istnieje możliwość zorganizowania wielu interesujących 
wycieczek, oto niektóre z propozycji:

• DUBROWNIK (UNESCO) – perła Adriatyku – przejazd do Dubro-
vnika ok. 3 godz., postój po drodze w Neum (ok. 20 min.), w Du-
browniku czas wolny przed lub po zwiedzaniu z przewodnikiem 
(PL), mury obronne, Pałac Rektorów, Klasztor Franciszkanów 
– najstarsza apteka, możliwość obiadu owoców morza (risotto 
z małżami, sałata z ośmiornicy, kalmary, małe ryby+ wino, woda 
mineralna).

• MEDJUGORJE + MOSTAR – Medjugorje (Bośnia i Hercegowina) 
jedno z największych centrów pielgrzymkowych na Bałkanach – 
wejście na Górę Objawień, w miarę możliwości Msza Św. (w ję-
zyku polskim) – przejazd i pobyt w Mostarze – główne miasto 
Hercegoviny, bogata historia i architektura turecka, czas wolny, 
powrót do obiektu na obiadokolację.

• SPLIT + TROGIR – przejazd do Splitu ok. 2,5 h, średniowieczne 
centrum wyrosło w obrębie murów pałacu cesarza Dioklecjana, 
co nadało miastu unikalny charakter, zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem w j. polskim: m. in. Katedra św. Dujmy, świątynia 
Jowisza, średniowieczne uliczki, czas wolny – zakupy. Z powro-
tem postój w Trogirze – spacer ze zwiedzaniem m.in. Katedry 
św. Wawrzyńca, Bramy Lądowej, Pałacu Ćipiko, czas wolny, 
powrót do obiektu na obiadokolację.

• ŠIBENIK + PARK NARODOWY KRKA – przejazd do Šibenika, 
spacer ze zwiedzaniem miasta m.in., katedra św. Jakuba 
(UNESCO), pałac rektorów, Plac Republiki Chorwackiej, widok 
na twierdzę św. Mikołaja, przejazd do PN Krka – spacer wśród 
krystalicznych wód rzeki Krka i licznych wodospadów, możliwość 
kąpieli w kąpieliskach przy kaskadach wodnych. Po zakończeniu 
powrót do obiektu na obiadokolację.

• FISH PICNIK – PELJEŠAC / HVAR / KORČULA (do wyboru): 
wypłynięcie wynajętym statkiem, z obiadem rybnym, sałatą, 
chlebem i sokiem, przypłynięcie na półwysep PELJEŠAC, kąpiel 
2,5 godz., obiad na statku i przepłynięcie na wyspę HVAR – 
1 godz. czas wolny, powrót po południu.

• WIECZÓR CHORWACKI – wieczorek połączony z degustacją 
lokalnych przysmaków i trunków, z muzyką na żywo i zabawą ta-
neczną. Organizowany 1 raz w turnusie, po obiadokolacji.
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CHORWACJA • DRVENIK
Villa Gojun   

DRVENIK to malownicza miejscowość znajdująca się w połu-
dniowej części Makarskiej Riwiery (Południowa Dalmacja) ok. 
30 km na południe od miasta Makarska przy Pogórzu Biokovo. 
Największą atrakcją Drvenika są piękne, kamienisto-żwirowe 
plaże w otoczeniu palmowych drzew ze stosunkowo łagodnym 
zejściem do morza, dzięki czemu miejsce jest dogodne także dla 
małych dzieci i osób nie umiejących pływać. Do dyspozycji gości 
w Drveniku jest poczta, supermarket, sklepy z pamiątkami, kan-
tor, restauracje, pizzerie, kawiarnie. Z tutejszego portu istnieje 
możliwość dotarcia promem na wyspy Hvar i Korčula, dzięki cze-
mu miasto to jest idealnym punktem do indywidualnych wycie-
czek. 

VILLA GOJUN znajduje się ok. 450 m od żwirowej plaży (białe 
krzemienie). Obiekt posiada funkcjonalnie urządzone pokoje 2, 3 
i 4 -osobowe wyposażone w łazienkę z wc i klimatyzację. W po-
kojach 4-osobowych znajduje się łóżko piętrowe. Większość po-
koi posiada balkony i widok w kierunku morza. Do dyspozycji go-
ści: basen odkryty, boisko wielofunkcyjne, internet wifi, jadalnia, 
taras słoneczny..
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Słowenię, do Chorwacji. 2 dzień: przyjazd w godz. 
dopołudniowych, zakwaterowanie ok. godz. 14.00, czas wolny, 
nocleg. 3 - 8/10 dzień: pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiel, 
nocleg, możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych. 
9/11 dzień: zwolnienie pokoi do godz. 09:00, czas wolny, odjazd 
w godz. popołudniowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 
10/12 dzień: powrót do Polski w godz. dopołudniowych. 
 
CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy LUX; zakwaterowa-
nie; wyżywienie HB; klimatyzację; ubezpieczenie KL i NNW (za 
wyłączeniem dojazdu własnego); ubezpieczenie od chorób prze-
wlekłych; opiekę pilota – rezydenta; podatek VAT, obowiązkową 
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE ZAWIERA: świadczeń nie wymienionych w ofercie; 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; wycieczek fakultatyw-
nych; opłaty klimatycznej OBOWIĄZKOWO płatnej na miejscu 
(15 € – os. dorosła; 7,5 € – dziecko w wieku 12-18 lat, dzieci do 
12 lat – zwolnione). 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
1 i 2 dziecko od 3 do 12 lat z wyżywieniem HB: -30% 
Dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju: -10 %
dopłata do pokoju 1-osobowego: +50%
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: +10 %
dojazd własny (na zapytanie):  -200 zł
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CHORWACJA • DRVENIK
Villa Gojun   

TERMIN NOCE CENA z HB 
01.06 – 12.06.2022 9 nocy 1590 zł 
10.06 – 21.06.2022 9 nocy 1690 zł 
19.06 – 30.06.2022 9 nocy 1850 zł 
28.06 – 08.07.2022 8 nocy SPRZEDANE 
06.07 – 16.07.2022 8 nocy SPRZEDANE 
14.07 – 24.07.2022 8 nocy SPRZEDANE 
22.07 – 01.08.2022 8 nocy SPRZEDANE 
30.07 – 09.08.2022 8 nocy SPRZEDANE 
07.08 – 18.08.2022 9 nocy 1990 zł 
16.08 – 27.08.2022 9 nocy SPRZEDANE 
25.08 – 05.09.2022 9 nocy 1850 zł 
03.09 – 14.09.2022 9 nocy 1690 zł 
12.09 – 23.09.2022 9 nocy 1590 zł 
21.09 – 02.10.2022 9 nocy 1490 zł 
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CZARNOGÓRA

CZARNOGÓRA
Czarnogóra to niewielki a zarazem jeden z najbardziej fascynujących 
krajów bałkańskich. W tym kraju możemy znaleźć wszystko co naj-
wspanialsze – plaże i góry, zabytkowe miasteczka, wspaniała przy-
roda i niesamowite krajobrazy. Czarnogóra to również raj dla osób 
lubiących aktywny wypoczynek i wspaniałą przyrodę. Do najwięk-
szych atrakcji kraju należy choćby rafting kanionem rzeki Tary lub 
kanionem rzeki Pivy oraz wiele wycieczek pieszych lub rowerowych 
po górach – gwarantuje je wiele widokowych szlaków i tras. Ogrom-
ne wrażenie robią także rejsy po jeziorze Szkoderskim – największym 
jeziorze na Bałkanach, na którym żyje aż 280 gatunków ptaków, 
w tym m.in. pelikany.
Pasjonaci historii i miłośnicy zwiedzania powinni koniecznie wybrać 
się do Kotoru. Wąskie średniowieczne uliczki, zabytkowe cerkwie 
i kościoły urzekają klimatem, a z położonej na zboczu góry twierdzy 
św. Jana rozciąga się wspaniały widok na miasto i całą Zatokę Ko-
torską, zwaną tutaj także Fiordem Południa. Urokliwe jest również 
średniowieczne miasteczko Stary Bar. Wśród miejsc wartych od-
wiedzenia nie sposób zapomnieć o wbudowanym w pionową skałę 
Monastyrze Ostrog, wysepce Sveti Stefan oraz położonej w górach 
dawnej stolicy Czarnogóry – Cetinje.

SUTOMORE
Miasteczko położone w południowej części wybrzeża Adriatyku, nad 
Zatoką Sutomorską u podnóża góry Sutorman (1182 m n.p.m.). 
Ta niewielka, turystyczna miejscowość należy do najchętniej odwie-
dzanych miejsc w południowej części wybrzeża Czarnogóry z uwagi 
na dużą ilość słonecznych dni w ciągu roku. Turystów przyciągają 
także szeroka plaża miejska, intensywnie turkusowa barwa morza, 
wspaniałe widoki, zabytki oraz liczne kawiarenki i restauracje. 
Plaże są tutaj raczej żwirowo – kamieniste, jednak długa na 1300 m 
plaża miejska charakteryzuje się także piaszczystymi odcinkami oraz 
łagodnym zejściem do morza. Osobom szukającym spokoju poleca-
my także mniejsze i nieco bardziej kameralne plaże jak np. Maljevik 
czy Milene Dravić. W okolicy warto odwiedzić także ciekawe plaże 
jak np. Czerwona Plaża, która nazwę wzięła od koloru piasku czy też 
plaża Królewska, do której można się dostać wyłącznie od morza.
Kolejnymi z atrakcji wartymi zwiedzenia są ruiny zamku Haj-Nehaj 
– twierdza górująca nad miastem czy też urokliwy kościół św. Tekli – 
najstarszy obiekt w mieście, pochodzący z VIII w.
Sutomore stanowi również doskonałe miejsce do uprawiania wszel-
kiego rodzaju sportów wodnych np. kajaki, rowery wodne czy bar-
dziej ekstremalne jak skutery, narty wodne, przejażdżki „bananem” 
czy poduchą ciągniętą za motorówką.
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WYCIECZKI • SUTOMORE 
Wycieczki fakultatywne:

• Zatoka Kotorska i Kotor – wyjazd nad zatokę Kotorską – najbar-
dziej znanego fiordu w bałkańskiej części Adriatyku, rejs po zato-
ce, zwiedzanie Kotoru – zabytkowego miasta otoczonego murami 
miejskimi i masywami górskimi z trzech stron, jego wąskie i kręte 
uliczki najlepiej oddają klimat średniowiecznego miasteczka.

• Jezioro Szkoderskie – wycieczka, w trakcie której nie tylko ujrzymy 
osobliwości przyrody, ale także popłyniemy w rejs oraz będziemy 
mieli okazję do plażowania nad brzegiem jeziora. W trakcie wy-
cieczki zjemy smaczny obiad i przekonamy się na czym polega wy-
jątkowość tego jeziora położonego na styku Czarnogóry i Albanii.

• Kanion rzeki Tara – jeden z najgłębszych i najbardziej bardziej ma-
lowniczych kanionów na świecie. Obszar rzeki stanowi rezerwat 
biosfery, a jego część została objęta Parkiem Narodowym. Głę-
bokość kanionu sięga aż do 1300 m. Nad rzeką wznosi się jeden 
z najpopularniejszych mostów Đurđevića z którego rozpościera 
się niesamowity widok na kanion i okolicę. Tuż obok mostu zosta-
ła rozciągnięta nad kanionem lina tzw. tyrolka, którą zjazd dostar-
czy nam ekstremalnych emocji. Rzeką Tara organizowane są także 
raftingi kilkuosobowymi pontonami – to kolejna propozycja dla 
osób szukających mocniejszych wrażeń.

• Stary Bar – dzielnica jednego z najpopularniejszych kurortów 
Czarnogóry jakim jest miasto Bar. Stary Bar to jedno z najlepiej 
zachowanych miast warownych jeszcze z VI w., a stanowi ją zwar-
ta zabudowa położona na wzniesieniu i otoczona murami. Jedne 
z najciekawszych obiektów miasteczka to turecki akwedukt czy 
słynna wieża zegarowa.



18

CZARNOGÓRA • SUTOMORE
Villa Smilja   

SUTOMORE to klimatyczna, turystyczna miejscowość w połu-
dniowej Czarnogórze, położona u podnóża góry Sutorman (1182 
m n.p.m.) nad szeroką i czystą Zatoką Sutomorską. Ta niewiel-
ka miejscowość należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na 
wybrzeżu Czarnogóry. Turystów przyciągają do niej m.in. szeroka 
plaża, intensywnie turkusowa barwa morza, wspaniałe widoki, 
zabytki oraz liczne kawiarenki i restauracje. Nad miastem górują 
imponujące, XV-wieczne ruiny zamku Haj-Nehaj. Miejscowość 
z uwagi na swoje dogodne położenie (10 km od Baru) stanowi 
idealną bazę wypadową dla takich wycieczek krajoznawczych jak 
np. Zatoka Kotorska, kanion rzeki Tara czy jezioro Szkoderskie. 

VILLA SMILJA położona jest w spokojnej dzielnicy kurortu Su-
tomore. Od centrum miejscowości oraz głównej, miejskiej plaży 
dzieli nas odległość ok. 1000m. Najbliższa plaża w malowniczej 
zatoczce położona jest w odległości ok. 700m. W obiekcie za-
kwaterowanie w przestronnych pokojach 2, 3 i 4 –osobowych. 
Każdy pokój wyposażony w łazienkę, klimatyzację, lodówkę, 
telewizję oraz bezpłatny dostęp do wi-fi. Wszystkie pokoje po-
siadają duże balkony / tarasy. Do dyspozycji gości nowy basen 
zewnętrzny, duży parking oraz bezpłatny transport na plażę 
i z powrotem. Wyżywienie HB – śniadania i obiadokolacje w for-
mie bufetu z napojami w cenie.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry i Chorwację do Czarnogóry. 2 dzień: przyjazd do 
Sutomore w godz. dopołudniowych, zakwaterowanie od godz. 
14:00, czas wolny, nocleg. 3-10 dzień: pobyt nad morzem, pla-
żowanie, kąpiel, nocleg, możliwość korzystania z wycieczek fa-
kultatywnych. 11 dzień: zwolnienie pokoi do godz. 09:00, odjazd 
w godz. popołudniowych w kierunku Polski, nocny przejazd. 
12 dzień: powrót do Polski w godz. popołudniowych. 
 
CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy LUX; zakwaterowa-
nie na 9 nocy; wyżywienie HB, opiekę pilota - rezydenta; ubez-
pieczenie KL i NNW; ubezpieczenie od chorób przewlekłych;  
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: świadczeń nie wymienionych w ofercie; 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; klimatyzacji 2€ /pokój /
dzień; OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej obowiązkowo 
płatnej na miejscu (15 € – os. dorosła; 7,5 € – dziecko w wieku 
12-18 lat, dzieci do 12 lat - zwolnione).

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń: 490 zł
dziecko od 3 – 12 lat z wyżywieniem HB: -30%
dziecko do 12 lat z 1 osobą dorosłą w pokoju: -10%
dopłata do pokoju 1-osobowego: +50%
dopłata do wyżywienia wegetariańskiego: +10%
zniżka za dojazd własny: -250 zł
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CZARNOGÓRA • SUTOMORE
Villa Smilja   

TERMIN NOCE  CENA z HB
08.06 - 19.06.2022 9 nocy  1550 zł
17.06 – 28.06.2022 9 nocy  1690 zł
26.06 – 07.07.2022 9 nocy  1790 zł
05.07 – 16.07.2022 9 nocy  1890 zł
14.07 – 25.07.2022 9 nocy  1890 zł
23.07 – 03.08.2022 9 nocy  1890 zł
01.08 – 12.08.2022 9 nocy  1890 zł
10.08 – 21.08.2022 9 nocy  1890 zł
19.08 – 30.08.2022 9 nocy  1890 zł
28.08 – 08.09.2022 9 nocy  1650 zł
06.09 – 17.09.2022 9 nocy  1490 zł
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MACEDONIA

MACEDONIA 
MACEDONIA to niewielki, ale bardzo piękny i fascynujący kraj. 
Mimo, że wciąż niezbyt mocno eksplorowany przez turystów, stale 
zyskuje na popularności. Turyści, którzy mieli już okazję odwiedzić 
Macedonię - jako atuty tego kraju wskazują przede wszystkim uro-
kliwe krajobrazy i dzikość przyrody. Poza tym jest tutaj tanio, a ludzie 
są niezwykle gościnni i sympatyczni. Na uwagę zasługuje przepyszna 
kuchnia regionalna, a produkowane w Macedonii wino docenią na-
wet najwięksi wielbiciele tego trunku.
Na turystów czeka w Macedonii wiele ciekawych zabytków. Znaleźć 
tu można naprawdę pokaźną ilość wiekowych i pięknych monasty-
rów. Spora część z nich znajduje się we wpisanej na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO Ochrydzie, ale rozsiane są w zasadzie po 
całym kraju. 
Macedonia to także przyrodniczy raj. Wzdłuż całej zachodniej grani-
cy krajobraz stanowią zachwycające góry, oferujące mnogość grani 
skalnych, górskie łąki i pastwiska rozdarte skalnymi grzbietami, jak 
zarówno rozległe obszary leśne. Na południu kraju znajdują są trzy 

jeziora tektoniczne: Ochrydzkie, Prespa i nieco mniej popularne Doj-
ran. Macedonia to także niesamowicie malownicze doliny oraz ka-
niony jak np. popularny kanion Matka.

STRUGA 
STRUGA to turystyczna miejscowość położona nad północnym brze-
giem jeziora Ochrydzkiego i rzeką Czarny Drin, w odległości ok. 15 
km od Ochrydy. Miasto charakteryzuje długa historia – jego początki 
datuje sie juz na 3 tysiąclecie p.n.e. Niegdyś ważny ośrodek handlo-
wy, dziś raczej skupia się na pozyskiwaniu i rozwoju ruchu turystycz-
nego. Miejscowość słynie z pięknych plaż nad krystalicznie czystą 
wodą jeziora Ochrydzkiego, zachęcających do kąpieli wodnych i sło-
necznych. Brzeg jest różnorodny - znajdziemy tu plaże kamieniste jak 
i piaszczysto-żwirowe. Jednymi z najważniejszych zabytków Strugi 
jest cerkiew św. Jerzego z nawet XIV - wiecznymi freskami. Ponadto 
w miejscowości i okolicy zwiedzić można monastyr Kališta, cerkiew 
pw. Bogurodzicy we wsi Vraništa czy ruiny bazyliki z IV w. z zachowa-
ną mozaiką we wsi Ladorišta.
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WYCIECZKI • MACEDONIA 
Wycieczki fakultatywne:

• Struga i Ochryd – wycieczka autokarowa, klasztor Kališta, Struga 
– spacer po mieście, zwiedzanie: cerkiew św. Jerzego z XV-wiecz-
nymi freskami, nabrzeże Czarnego Drinu, promenada, plaża miej-
ska, czas wolny. Przejazd do Ochrydu – zwiedzanie: cerkiew św. 
Zofii z XI - wiecznymi freskami, cerkiew św. Jana Teologa – pano-
rama jeziora Ochrydzkiego, ruiny twierdzy cara Samuela, staro-
żytny teatr, cerkiew Mądrości Bożej, stare miasto, dawny bazar –
ulica handlowa, port, plaża miejska, czas wolny. Powrót do hotelu 
na obiadokolację – GRATIS!

• Rejs statkiem po jeziorze – wypłynięcie z Ochrydu do monastyru 
św. Naum – prawosławny klasztor z X w., następnie przepłynięcie 
do osady na wodzie – muzeum archeologiczne ze zrekonstruowa-
ną osadą zbudowaną na wodzie, sprzed nawet 1200-700 r. p.n.e. 
Po zwiedzaniu wypłynięcie w rejs powrotny do Ochrydu.

• Bigorski Monastyr – przejazd do monastyru Bigorski – pra-
wosławny klasztor z XI w., zrekonstruowany po wielkim poża-
rze w 2009 r. pięknym zabytkowym ikonostasem, wykonanym 
z drewna i cudowną ikoną św. Jana Chrzciciela, a także z galerią 
ikon z ponad 70 ikonami – najstarsze z XII w., zwiedzanie, czas 
wolny. W drodze powrotnej możliwość postoju i posiłku w Kut-
micevicy, w malowniczo położonej restauracji, serwującej lokalne 
przysmaki, powrót do hotelu.
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TERMIN NOCE  CENA z HB
29.04 – 07.05.2022 6  1550 zł

MACEDONIA
Weekend majowy 2022   

PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Słowa-
cję, Węgry, Serbię do Macedonii.
2 dzień: przyjazd w godz. okołopołudniowych, zakwaterowanie, 
czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wyjazd do miasta Struga – zwiedzanie cerkwi 
św. Jerzego, nabrzeże Czarnego Drinu, promenada, czas wolny. 
Rejs statkiem z Ochrydu do św. Naum - w trakcie rejsu zwie-
dzanie starożytnej osady na jez. Ochryd, następnie zwiedzanie 
monastyru i klasztoru na wzgórzu św. Naum wraz z cerkwią i źró-
dłem, czas wolny, możliwość obiadu w trakcie zwiedzania. Po-
wrót na obiadokolację, nocleg.
4 dzień: śniadanie, czas wolny – spacery, plażowanie i kąpiele 
w jeziorze, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wyjazd do Bigorskiego Monastyru z XI w. – 
zwiedzanie. Następnie przejazd do małej Republiki Vevchani, 
po drodze możliwość postoju i posiłku w malowniczo położonej 
restauracji Kutmicevica – degustacja lokalnej kuchni. Powrót do 
hotelu na obiadokolację, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wyjazd do Albanii – zwiedzanie miast Pogra-
dec i Korcza wraz ze starym bazarem. Przejazd do Voskopolje ze 
słynnymi 17 klasztorami prawosławnymi, zwiedzanie wzgórza 
i kilku klasztorów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie, przejazd do miasta Ochryd – zwiedzanie cer-
kwi św. Zofii i św. Jana Teologa, ruiny twierdzy cara Samuela, sta-
rożytny teatr, stare miasto i dawny bazar, port, ulica handlowa. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, odjazd w kierunki Polski. 
W drodze postój i zwiedzanie Skopje stolicy Macedonii: stare 
miasto, targ, pomniki Aleksandra Macedończyka i Matki Teresy, 
skansen. Po południu wyjazd, przejazd nocny do Polski.
9 dzień: powrót do Polski w godzinach okołopołudniowych.
 
CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy LUX; zakwaterowa-
nie na 6 nocy w hotelu Biser; wyżywienie HB; klimatyzację; ubez-
pieczenie KL i NNW; ubezpieczenie od chorób przewlekłych; 
opiekę pilota – rezydenta; podatek VAT; obowiązkową składkę 
na TFG i TFP.

CENA NIE ZAWIERA: świadczeń nie wymienionych w ofercie; 
biletów wstępu do odwiedzanych obiektów; ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji; opłaty klimatycznej OBOWIĄZKOWO płat-
nej na miejscu (15 € – os. dorosła). 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
1 i 2 dziecko od 3 do 12 lat z wyżywieniem HB:  -30%
dopłata do pokoju 1-osobowego:  +30%
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TERMIN NOCE  CENA z HB
25.06 - 06.07.2022 9   1890 zł
20.08 - 31.08.2022 9   1890 zł

MACEDONIA • STRUGA
Hotel Biser   

STRUGA to turystyczna miejscowość położona nad północnym 
brzegiem jeziora Ochrydzkiego i rzeką Czarny Drin, w odległości 
ok. 15 km od Ochrydy. Miasto charakteryzuje długa historia - 
jego początki datuje sie juz na 3 tysiąclecie p.n.e. Niegdyś ważny 
ośrodek handlowy, dziś raczej skupia się na pozyskiwaniu i roz-
woju ruchu turystycznego. Miejscowość słynie z pięknych plaż 
nad krystalicznie czystą wodą jeziora Ochrydzkiego, zachęcają-
cych do kąpieli wodnych i słonecznych. Brzeg jest różnorodny 
- znajdziemy tu plaże kamieniste jak i piaszczysto-żwirowe. Jed-
nymi z najważniejszych zabytków Strugi jest cerkiew św. Jerze-
go z nawet XIV - wiecznymi freskami. Ponadto w miejscowości 
i okolicy zwiedzić można monastyr Kališta, cerkiew pw. Bogu-
rodzicy we wsi Vraništa czy ruiny bazyliki z IV w. z zachowaną 
mozaiką we wsi Ladorišta. 

HOTEL BISER to obiekt położony nad samym brzegiem jeziora 
Ochrydzkiego. Będąc „przyklejonym” do skał stanowi niesamo-
wite połączenie natury i bałkańskiej architektury. Tuż obok ho-
telu znajduje się cerkiew św. Bogurodzicy, co dodaje miejscu 
pewnego rodzaju mistycznej otoczki. Hotel dysponuje ponad 
80 pokojami, w większości 2- i 3-osobowymi z mozliwością do-
stawek. Pokoje z balkonami i widokiem na jezioro, z łazienkami 
i klimatyzacją, wygodnie urządzone. Bezpośrednio przy hotelu 
żwirowo-betonowa plaża, wypożyczalnia kajaków i rowerków 
wodnych oraz parking. W hotelu znajdują się także przestronna 
restauracja - wewnątrz otulona skałami, natomiast zewnętrzna 
część posiada taras z panoramicznym widokiem na całe jezioro. 
Ponadto do dyspozycji gości letni bar i pizzeria, sala konferencyj-
na, a dla dzieci – plac zabaw. Nieco młodsi rozerwą się w hotelo-
wym klubie dyskotekowym.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Serbię do Macedonii. 2 dzień: przyjazd w godz. 
dopołudniowych, zakwaterowanie od godz. 14:00, czas wolny, 
obiadokolacja, nocleg. 3-10 dzień: śniadanie, pobyt nad jeziorem, 
plażowanie, kąpiele, możliwość korzystania z wycieczek fakulta-
tywnych, obiadokolacja, nocleg. 11 dzień: śniadanie, zwolnienie 
pokoi do 09:00, czas wolny, wyjazd do Polski w godz. popołu-
dniowo-wieczornych. 12 dzień: powrót do Polski w godz. popołu-
dniowych. Uwaga – w drodze powrotnej możliwość zwiedzania 
Skopje – starego i nowego miasta, wtedy wyjazd z hotelu przed 
południem – zależne od uzgodnienia grupy z pilotem wycieczki.
 
CENA ZAWIERA: transport autokarem klasy LUX; zakwatero-
wanie; wyżywienie HB; klimatyzację; ubezpieczenie KL i NNW; 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych; opiekę pilota – rezyden-
ta; podatek VAT; obowiązkową składkę TFG + TFP; 1 wycieczkę 
do Strugi i Ochrydy – GRATIS!

CENA NIE ZAWIERA: świadczeń nie wymienionych w ofercie; 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; wycieczek fakultatywnych; 
OBOWIĄZKOWEJ opłaty klimatycznej, płatnej na miejscu u re-
zydenta (15 € / osoba dorosła, 7,5 € / dzieci 12-18 lat, dzieci do 
12 lat - zwolnione).

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dzieci do 3 lat bez świadczeń:  490 zł
1 i 2 dziecko od 3 do 12 lat z wyżywieniem HB:  -30%
dziecko do 12 lat z 1 os. dorosłą w pokoju:  -10% 
dopłata do pokoju 1-osobowego:  +30%
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WYCIECZKI • KAMENA VOURLA 
Wycieczki fakultatywne:

• Ateny – Kolebka Cywilizacji – wyjazd do miasta będącego koleb-
ką europejskiej kultury. Zobaczymy m.in. świątynię Zeusa Olim-
pijskiego, Łuk Cesarza Adriana, stadion olimpijski Kalimarmaro, 
Ateńską Triadę czyli Akademię, Uniwersytety i Bibliotekę Naro-
dowę, a także Akropol Ateński. Ze wzgórza Filopaposa, obejrzy-
my Partenon, Propyleje, Erechtejon. Odbędziemy spacer starymi 
dzielnicami miasta tj. Plaka, Anaftiotika oraz Monastiraki, znajdu-
jącymi się w sąsiedztwie Agory Greckiej, Forum Rzymskiego oraz 
Biblioteki Hadriana. Wycieczka całodniowa.

• Meteory – unikat w skali światowej, zarówno pod względem 
architektonicznym, jak i widokowym. Odwiedzając wybrany 
klasztor będziemy mogli zapoznać się ze wspaniałą sztuką bi-
zantyjską, a także zobaczymy jak dziś wytwarza się ikony – świę-
te greckie obrazy oraz dowiemy się, jak to możliwe, że na takich 
wysokościach udało się wybudować te niesamowite obiekty.

• Delfy – zwiedzimy trzy najciekawsze części antycznej wyroczni 
– Święty Okręg, czyli Świątynię Apollina, w której urzędowały 
Pytie, antyczne wróżki, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, 
święte Źródło Kastalskie oraz Marmarię, czyli sanktuarium Ateny. 
Odwiedzimy także klasztor Osios Louka ze wspaniałymi średnio-
wiecznymi mozaikami, a także miasteczko Arachova uchodzące za 
stolicę greckiego narciarstwa. Wycieczka całodniowa.

• Skiathos – Szlakiem Mamma Mia – podczas rejsu na tę bajkową 
wyspę czeka nas mnóstwo zabawy, tańców i śmiechu – zadba o to 
załoga statku. Zwiedzimy stolicę wyspy, zobaczymy min. słynną 
wieżę zegarową przy kościele Św. Mikołaja oraz półwysep Bourtzi 
z twierdzą wenecką. Statek zacumuje także przy plaży Koukuna-
ries z piaskiem mieniącym się w słońcu, nie zabraknie czasu na 
plażowanie oraz kąpiele w krystalicznej wodzie morza egejskiego.

• Greckie Seszele + Evia – rejs łodzią w okolice kompleksu wysp 
zwanych Greckimi Seszelami oraz drugiej pod względem wielko-
ści wyspy Evii. Kąpiele na morzu, kąpiele słoneczne, dziewicze 
plaże dostępne tylko od strony morza. W programie imprezy wi-
zyta w Edipsos - słynnym SPA. Okazja do kąpieli w termalnych 
wodospadach. Wycieczka całodniowa.

• Termopile i gorąca rzeka – wyjazd w jedno z najsłynniejszych 
miejsc w Grecji. To tu w 480 roku p.n.e. rozegrała się batalia po-
między sprzymierzonymi wojskami greckimi a Persami. Zapozna-
my się z przebiegiem słynnej bitwy i udamy się pod monumen-
ty upamiętniające Leonidasa. Kolejny punkt wyprawy to kąpiele 
w termalnej rzece, z których korzystał podobno sam Leonidas.
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GRECJA • KAMENA VOURLA
Hotel Sissy   
Kamena Vourla to urokliwe, nadmorskie miasteczko położone 
w Środkowej Grecji u stóp góry Knymis, w południowej części 
zatoki Malijskiej. Jest doskonałym miejscem wakacyjnego wypo-
czynku z uwagi na piękne krajobrazy i liczne nadmorskie atrak-
cje. Zobaczyć tu można m.in. pozostałości zabytków greckiej ar-
chitektury i korzystać ze znanych źródeł termalnych. Mnogość 
licznych restauracji, pubów czy lokalnych sklepików z pewnością 
pomoże miło spędzić wolny czas, a gościnność mieszkańców 
i atmosfera kurortu będą w pamięci jeszcze długo po powrocie 
z wakacji. Popularność miejscowości stale rośnie i odwiedza go 
coraz częściej wiele znanych osobistości ze świata filmu, muzy-
ki i polityki. Kamena Vourla jest doskonałą bazą wypadową na 
rozmaite wycieczki krajoznawcze. Można się stąd wybrać np. do 
Aten, Delf czy Meteorów. Niedaleko znajdują się także Termopile 
znane z historycznej bitwy Greków z Persami. Ponadto z pobli-
skiego portu w Agios Konstantinos można przedostać się pro-
mem na wyspy: Evia, Skiathos czy Skopelos znane z hollywoodz-
kiego filmu „Mamma Mia”. W okolicy (ok. 10 minut rejsu) możemy 
znaleźć się także na „greckich Seszelach” czyli kompleksie wysp 
Lichadonisia o pochodzeniu wulkanicznym, które charakteryzują 
szerokie, rajskie plaże i turkusowa woda wokoło.

HOTEL SISSY
Obiekt położony bezpośrednio przy żwirowo-kamienistej plaży, 
posiada 102 pokoje 2-osobowe z dostawkami oraz 4-osobowe 
(familijne) z łazienką, balkonem i klimatyzacją. Każdy pokój wy-
posażony jest ponadto w lodówkę, suszarkę do włosów, TV i sejf. 
Goście mogą korzystać z dużego ogrodu, tenisa stołowego oraz 
basenu zewnętrznego – leżaki i parasole przy basenie i na pla-
ży bezpłatne. Ponadto do dyspozycji restauracja, bar w ogrodzie 
i klub muzyczny Bikini, a za dodatkową opłatą wypożyczalnia ro-
werów, bilard oraz centrum sportów wodnych. 
Wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacje) w formie bufetu, na-
poje do śniadania w cenie, do obiadokolacji płatne we własnym 
zakresie.
 
PROGRAM IMPREZY (autokar): 
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Słowa-
cję, Węgry, Serbię Macedonię do Grecji.
2 dzień: przyjazd w godz. okołopołudniowych, zakwaterowanie 
od godz. 14:00, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3-8/15 dzień: śniadanie, pobyt nad morzem, plażowanie, kąpiele, 
możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych, obiadokola-
cja, nocleg
9/16 dzień: śniadanie, zwolnienie pokoi do 09:00, czas wolny, 
wyjazd do Polski w godz. popołudniowo-wieczornych.
10/17 dzień: powrót do Polski w godz. popołudniowo-wieczor-
nych.
 
CENA ZAWIERA: 7 lub 14 noclegów; transport autokarem; wy-
żywienie HB; Ubezpieczenie KL, NNW i bagaż; opieka rezyden-
ta (26.06 do 28.08.2022); polskie animacje hotelowe (26.06 do 
28.08.2022).

CENA NIE ZAWIERA:
(obligatoryjnie): opłata klimatyczna – 0,50 EUR pokój/doba 
(pobierana podczas zakwaterowania); opłata administracyjna 
50 EUR/osoba.
(opcjonalnie): dopłaty za przejazd z innej miejscowości niż Kato-
wice, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; wycieczek fakulta-
tywnych; świadczeń nie wymienionych w ofercie.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
dziecko od 2 do 12 lat z wyżywieniem HB (7 nocy): -350 zł
dziecko od 2 do 12 lat z wyżywieniem HB (14 nocy):  -650 zł
dopłata do pokoju 1-osobowego:  +350 zł / 7 dni
wyjazd spoza Katowic: +70 zł / osoba

TERMIN NOCE CENA TERMIN NOCE CENA
08.06-17.06.2022 7 1390 zł 01.06-17.06.2022 14 2090 zł

15.06-24.06.2022 7 1390 zł 08.06-24.06.2022 14 2090 zł

22.06-01.07.2022 7 1390 zł 15.06-01.07.2022 14 2150 zł

29.06-08.07.2022 7 1490 zł 22.06-08.07.2022 14 2190 zł

06.07-15.07.2022 7 1490 zł 29.06-15.07.2022 14 2290 zł

13.07-22.07.2022 7 1490 zł 06.07-22.07.2022 14 2290 zł

20.07-29.07.2022 7 1490 zł 13.07-29.07.2022 14 2290 zł

27.07-05.08.2022 7 1490 zł 20.07-05.08.2022 14 2290 zł

03.08-12.08.2022 7 1490 zł 27.07-12.08.2022 14 2290 zł

10.08-19.08.2022 7 1490 zł 03.08-19.08.2022 14 2290 zł

17.08-26.08.2022 7 1490 zł 10.08-26.08.2022 14 2290 zł

24.08-02.09.2022 7 1490 zł 17.08-02.09.2022 14 2290 zł

31.08-09.09.2022 7 1390 zł 24.08-09.09.2022 14 2190 zł

07.09-16.09.2022 7 1390 zł 31.08-16.09.2022 14 2090 zł

14.09-23.092022 7 1390 zł
07.09-23.09.2022 14 2090 zł

14.09-30.09.2022 14 2090 zł
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Miasto Miejsce odjazdu CHORWACJA 
WYSPA RAB

CHORWACJA 
DRVENIK

CZARNOGÓRA 
MACEDONIA GRECJA

KATOWICE Dworzec MDK, ul. Sądowa 5 18:00 14:00 11:00 05:00

TYCHY Stacja Orlen, ul. Beskidzka 60 18:40 14:40 11:40 ---

ŻORY Dworzec PKS, ul. Męczenników Oświęcimskich 18:45 14:45 11:45 ---

PSZCZYNA Stacja Borim przy hotelu Imperium, ul. Bielska 50 19:00 15:00 12:00 06:00

RYBNIK Parking na dworcu PKS, ul. 3 Maja 19:15 15:15 12:15 04:00

CZECHOWICE Stacja Amic Energy, ul. Węglowa 15 19:25 15:25 12:25 ---

WODZISŁAW ŚL. Stacja CircleK, obok McDonald's, ul. Witosa 24 19:45 15:45 12:45 ---

BIELSKO-BIAŁA Dolna płyta PKS, ul. Warszawska 19:50 15:50 12:50 06:30

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Parking przy dworcu PKS - Okrąglak, ul. Sybiraków 20:10 16:10 13:10 ---

CIESZYN Stacja Orlen, ul. Stawowa 58 21:00 17:00 14:00 07:00

ROZKŁAD JAZDY

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Miejsca w autokarze docelowym są numerowane i przydzielane 

przez biuro.
2. Przesiadka na autokar docelowy odbywa się w Katowicach lub 

w Cieszynie. 
3. Biuro podróży zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i godzi-

ny odjazdu oraz środka transportu.
4. Prosimy o przybycie na miejsca zbiórki 20 minut przed planowa-

nym odjazdem.
5. Autokar (mikrobus) zatrzymuje się tylko na przystankach opisa-

nych w rozkładzie jazdy.
6. Każdy pasażer w ramach przejazdu może zabrać 20 kg bagażu 

plus 5 kg podręcznego.
7. Postoje w trakcie podróży organizowane są co ok. 4 godziny 

w miejscach do tego przystosowanych
8. Na trasach dojazdowych do miejsc zbiórki przejazd może być zor-

ganizowany mikrobusem, autokarem klasy turystycznej lub PKP.
9. Godziny odjazdów podane w tabeli mogą ulec nieznacznemu 

przesunięciu ze względu na działanie siły wyższej np. złe warunki 
atmosferyczne, drogowe lub duże natężenie ruchu na trasach do-
jazdowych.

WAŻNE INFORMACJE:
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa i świadczenia w hotelu rozpoczyna się ok. godziny 
14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu wyjazdu w godzinie 
09.00, czyli w przypadku wykupionego wyżywienia pobyt rozpoczy-
na się obiadokolacją, a kończy śniadaniem). W niektórych obiektach 
będzie możliwość indywidualnego wykupienia dodatkowego posiłku 
tj. śniadania w dniu przyjazdu lub obiadokolacji w dniu wyjazdu – 
ceny zostaną przedstawione osobom zainteresowanym na miejscu 
przez rezydenta. Po wykwaterowaniu bagaże składa się w wyzna-
czonym miejscu, które nie we wszystkich hotelach jest dozorowane.

PILOT REZYDENT
Klienci Damptour objęci są opieką rezydenta podczas pobytu. Re-
zydent nie zawsze mieszka w tym samym hotelu co Klienci. Jest 
upoważnionym przedstawicielem biura i do jego zadań m.in. nale-
ży pomoc w zakwaterowaniu gości w hotelu, organizacja pobytu po 
przez przedstawienie dostępnych ofert wycieczek fakultatywnych, 
udzielenie pomocy w przypadku wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń. 
Rezydent pełni dyżury w wyznaczonych godzinach – taka informacja 
jest dostępna w hotelu. W sytuacjach awaryjnych kontakt z rezyden-
tem pod numerem telefonu alarmowego – będzie również podany 
w hotelu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W trakcie pobytu na wczasach proponujemy naszym Klientom moż-
liwość skorzystania z lokalnych wycieczek (nie zawsze prowadzo-
ne w języku polskim). Wycieczki są dodatkowo płatne na miejscu, 
w przypadku większości wycieczek Damptour nie jest ich organiza-
torem i wszelkie uwagi co do realizacji należy zgłaszać na miejscu.

STANDARD HOTELI
W związku z tym, że w poszczególnych krajach stosowane są różne 
zasady kategoryzacji hoteli, dla ułatwienia Państwa wyboru wprowa-
dziliśmy własny podział obiektów na kategorie:
u u - skromnie urządzone pokoje
u u u - typowa dla kraju średnia kategoria hoteli z funkcjonalnym 
wyposażeniem
u u u u - komfortowe obiekty z profesjonalną obsługą.
Zwykle pokoje są 2-osobowe, a tzw. „dostawką” może być łóżko lub 
rozkładany tapczan, które nie stanowią stałego wyposażenia pokoju 
i mogą różnić się standardem.

WYBÓR HOTELU
W ścisłym sezonie (lipiec, sierpień) w większych obiektach hotelo-
wych w znanych kurortach, ze względu na rozrywkowy charakter 
okolicy, może być głośno – liczne dyskoteki, duża ilość wczasowi-
czów nastawionych na rozrywkę oraz młodzież kolonijną. Osobom 
szukającym ciszy i spokoju proponujemy wybór mniejszych obiektów 
lub pobyt poza sezonem.

PRZEJAZD AUTOKAREM
Dla bezpieczeństwa i wygody naszych Klientów wybieramy wyłącz-
nie licencjonowanych i sprawdzonych przewoźników autokarowych. 
Autokary klasy lux wyposażone są w klimatyzację. Przejazd na tere-
nie kraju może być z przesiadkami, realizowany różnymi środkami lo-
komocji. Właściwy autokar wyjeżdża zazwyczaj z Cieszyna. Miejsca 
w autokarze są przydzielane według kolejności sprzedaży, a wszelkie 
dodatkowe prośby Klientów są realizowane tyko i wyłącznie w miarę 
możliwości. Toalety autokarowe – należy pamiętać, że ze względu na 
ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie 
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicz-
nych co kilka godzin organizujemy postoje w miejscach, gdzie skorzy-
stać można z toalet (czasem płatnych). Zachowanie bezpieczeństwa 
- podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy 
gwałtownym hamowaniu może się to skończyć poważnym wypad-
kiem. Autokary posiadają pasy bezpieczeństwa - obowiązkiem klien-
ta jest zapiąć pasy podczas jazdy autokaru. Podobnie należy zwracać 
szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeżeli z ja-
kichś względów autokar zmuszony jest zatrzymać się na jezdni.
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WARUNKI UCZESTNICTWA
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ F.H.U. DAMP - Biuro Podróży DAMPTOUR
(STOSOWANYCH OD DNIA 05.05.2018 r.)

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY
1. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy zrozumieć. 

a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych 
przez DAMPTOUR. 

b) organizator – F.H.U. DAMP - Biuro Podróży „DAMPTOUR” z siedzibą: ul. Bobrecka 10, 
43-400 Cieszyn posiada zezwolenie nr 1346 wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego 
i jest organizatorem turystyki zwanym dalej Organizatorem, w rozumieniu ustawy o usługach 
turystycznych z dnia 26.04.2018 i z późniejszymi zmianami, o nr NIP 548-158-18-97, REGON 
72307981,

c) agent – agent turystyczny działający w imieniu organizatora. Współprace organizatora z agen-
tem reguluje odrębna umowa. 

d) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Biuro Podróży “DAMPTOUR”. 
e) klient – osoba, która zmierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz 

lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności go-
spodarczej, jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych. 

f) umowa-zgłoszenie – formularz przygotowany przez organizatora, na podstawie którego klient 
składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę. Przy zawieraniu umowy Organizator 
określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub do-
starczenia do Biura. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne 
z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. Orga-
nizator udziela niezbędnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych, przeciwwska-
zaniach zdrowotnych, szczególnych zagrożeniach. W przypadku wyjazdów dzieci na kolonie, 
warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wypełnienie przez opiekunów dziecka “karty kwalifi-
kacyjnej”. 

2. Katalogi i inne informacje pisemne organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 
Do zawarcia umowy dochodzi w momencie podpisania umowy – zgłoszenia przez klienta i jej przy-
jęcie przez organizatora. Organizator potwierdza przyjęcie oferty, nie później jednak niż w ciągu 
5 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, osoba zawierająca umowę wskazuje tą 
osobę w momencie składania oferty zawarcia umowy. 

4. Szczegółowe warunki realizacji imprez organizowanych przez organizatora określane są w aktual-
nym katalogu organizatora, aneksie do niego oraz innych ofertach lub dokumentach wymienionych 
w umowie – zgłoszeniu. 

5. Organizator oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Towa-
rzystwie Ubezpieczeniowym EUROPA Spółka Akcyjna o nr GT 596/2021, wymagane przez ustawę 
o usługach turystycznych na pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju, w wypadku, gdy organi-
zator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie kosztów zwrotu wpłat 
wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną w razie niewykonania zobowiązań umowy.

6. Składając ofertę zawarcia umowy Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust 1 pkt. 1 w zw. 
Art.7 ust 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku na przetwarzanie, 
uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy. 

7. Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt. 4 ustawy o usługach turystycznych kategoria obiektu zakwaterowania 
podana jest według przepisów kraju pobytu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania w katalogu własnej standaryzacji, która nie musi 
odpowiadać standardowi przyznanemu przez lokalne organizacje turystyczne. 

9. Uczestnik jest zobowiązany informować Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefo-
nu. Informacje takie powinny być przekazywane niezwłocznie i najpóźniej do 7 dni przed rozpo-
częciem imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwia-
jącym załatwienie niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
z tego powodu.

II WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Cena imprezy jest ustalana na podstawie obowiązujących kursów walut, taryf, cen i opłat. Organi-

zator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 
w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z jednej z następujących przyczyn: wzrost 
kursów walut, kosztów transportu, taryf i opłat urzędowych, podatków. O zmianie ceny imprezy 
Biuro zawiadamia Uczestnika w formie pisemnej. Uczestnik ma prawo, w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika 
w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę, związane z zaniedbaniem obowiązku posiadania nie-
zbędnych dokumentów (paszport, dowód) oraz za ewentualne straty spowodowane opóźnionym 
powrotem. 

3. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest wpłacić, co najmniej 30% ceny imprezy, a w przy-
padku zawierania umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy całość 
ustalonej ceny, chyba, ze umowa stanowi inaczej. W przypadku płatności w dwóch ratach, druga 
rata powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, chyba ze umowa 
stanowi inaczej.

4. Brak opłaty w terminie określonym w punkcie II.3 oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta. 
5. Klient może zapłacić wartość imprezy na trzy sposoby:

a) gotówką organizatorowi 
b) gotówką agentowi 
c) przelewem na konto organizatora 

6. W przypadku płatności w sposób określony w punkcie II.5.c, za termin zapłaty uważa się datę 
wykonania operacji przez bank Klienta, a koszty operacji bankowych ponosi Klient.

III PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie o świadczenie usług turystycz-

nych. Jeśli w trakcie trwania imprezy, organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, 
stanowiących istotną cześć programu tej imprezy, wówczas organizator wykona w ramach tej im-
prezy bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeśli 
świadczenia zastępcze jest niższe od jakości usług określanej w programie imprez, klient może 
dążyć do obniżenia ustalonej ceny imprezy. 

2. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo korzystać z pomocy i opieki pilota, rezydenta lub pra-
cownika lokalnego przedstawiciela organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie 
dotyczące realizacji programu imprezy. 

3. W przypadku imprezy z wykorzystaniem transportu autokarowego Klient może bezpłatnie prze-
wieść: bagaż podręczny – jedna sztuka do 5 kg/osobę, oraz bagaż główny: jedna sztuka do 20 
kg/ osobę.

4. Dzieci do 2 lat podróżujące samolotem nie mają uprawnienia do bezpłatnego przewozu bagażu ani 
do zajmowania oddzielnego miejsca w środku transportu. Każdemu dziecku do 2 lat musi towarzy-
szyć, co najmniej jedna osoba dorosła. 

5. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązu-
jących w Polsce, w krajach tranzytowych i w krajach docelowych.

6. Klient zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia imprezy określone 
w umowie. 

7. W trakcie trwania imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pilota, rezy-
denta lub pracownika lokalnego. 

8. Klient, który choruje na choroby przewlekłe jest zobowiązany wykupić dodatkowe ubezpieczenie 
od chorób przewlekłych. 

IV. UBEZPIECZENIE KLIENTA 
1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia KL i następstw nieszczęśliwych wy-

padków NNW, ubezpieczenie od chorób przewlekłych, na rzecz każdego z uczestników imprezy 
autokarowej w TU EUROPA: suma ubezpieczenia wynosi: KL 15000 euro, NNW 3000 euro, od 
utraty bagażu 300 euro. Klienci korzystający z ofert pobytu z dojazdem własnym zobowiązani są 
ubezpieczyć się we własnym zakresie.

2. Klient może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie lub jej przerwania z przy-
czyn losowych na warunkach TU EUROPA w wysokości 2,8% wartości imprezy. 

3. Ogólne warunki ubezpieczeń są dostępne w Biurze Podróży DAMPTOUR. 
4. Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowa-

nia w trakcie imprezy zwalania leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej, oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia. 

5. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia dotyczących chorób przewlekłych, wad wrodzonych 
oraz gdy istniały wyraźne przeciwwskazania lekarskie, co do wyjazdu. 

6. Ochrona ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia wywołane na skutek zażywania alkoholu, narko-
tyków, bądź innych środków o zbliżonym działaniu. 

7. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód. Oryginały rachunków za pomoc lekarską 
i leki wraz z wypełnionym formularzem szkody należy wysłać do TU EUROPA. 

V. REZYGNACJA I REKLAMACJA 
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, w każdej chwili z przyczyn od siebie nieza-

leżnych. 
2. Odwołanie imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników może nastąpić najpóźniej na 

7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
3. Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi: 15 osób przy imprezach lotni-

czych, 40 osób przy imprezach autokarowych, chyba, że umowa stanowi inaczej. 
4. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej 

ważności formy pisemnej. Rezygnacja musi zostać złożona w siedzibie organizatora lub u agenta, 
u którego została zawarta umowa. Agent niezwłocznie tj. w dniu otrzymania rezygnacji przekazu-
je organizatorowi oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy. Wówczas klient ma obowiązek 
zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot 
wpłaconej kwoty po potrąceniu: 
a) Przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy opłata manipulacyjna w wysokości 

50,00 zł za osobę. 
b) Przy rezygnacji między 35 a 28 dniem – 25% ceny imprezy. 
c) Przy rezygnacji między 27-14 dniem – 50% ceny imprezy.
d) Przy rezygnacji między 13-7 dniem – 75% ceny imprezy. 
e) Przy rezygnacji poniżej 7 dnia – 90% ceny imprezy. Wysokość powyższych potrąceń jest 

szacunkowa, określona w oparciu o standardowe koszty imprezy. Każda rezygnacja będzie 
rozpatrywana indywidualnie i w przypadku zaistnienia różnicy między kwotą potrącenia j.w. 
a rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Damptour, zostanie dokonana korekta i rozlicze-
nie z klientem, nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Ewentualny zwrot różnicy 
będzie dokonany w miejscu podpisania umowy lub na wskazany rachunek bankowy Klienta. 

5. Za datę rezygnacji uznaje się datę jej wpływu do organizatora. 
6. Jeśli klient w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonanie umowy powinien niezwłocznie zawia-

domić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia dalszych 
szkód. 

7. Jeśli usterka nie zostanie naprawiona, Klient powinien złożyć pisemną reklamację u pilota lub rezy-
denta lub w okresie 30 dni bezpośrednio u organizatora. 

8. Pilot, rezydent lub przedstawiciel lokalny nie są uprawnieni do uznania roszczeń Klienta. 
9. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż: 

a) w przypadku zgłoszenia reklamacji u pilota w czasie trwania imprezy - w terminie 30 dni od jej 
zakończenia 

b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złoże-
nia. 

10. Roszczenia finansowe, Klienta związane z jego wydatkami, które poniósł z winy organizatora winny 
być udokumentowane rachunkami, które Klient ma obowiązek dołączyć do składanej reklamacji. 

11. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmo-
wy. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 

turystycznych, chyba że niewykonane lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 
działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczą-
cych w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można 
było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich, 
trudne do uniknięcia, takie jak kradzieże, rabunki, pożary, opóźnienia spowodowane warunkami 
atmosferycznymi lub za problemy leżące po stronie przewoźnika, gdzie zakres regulują odrębne 
przepisy międzynarodowe. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego 
prawa i zwyczajów, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, 
gastronomicznych, jak również zaleceń pilota i rezydenta. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielania wizy przez placówki konsularne 
państw, do których nie obowiązuje ruch bezwizowy oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby 
graniczne państw, w których ostateczną decyzje o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe 
służby imigracyjne, a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, chyba 
ze opóźnienie to można przypisać organizatorowi. 

4. Organizator ogranicza swą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewy-
konania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach między-
narodowych, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska w szczególności w Konwencji z dnia 
17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele na rzeczy wniesione przez 
gości hotelowych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 22, poz.197), w Konwencji z dnia 12 października 1929 r. 
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego 
(Dz. U. Z 1933 r. Nr 8 poz.49) wraz z Konwencją z dnia 18 września 1961 r. uzupełniająca kon-
wencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego 
przewozu lotniczego wykonanego przez osobę inną niż przewoźnik umowy (Dz. U. Z 1965 r. 
Nr 25, poz. 167), w Konwencji montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona 
we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 ( zmienionym rozporządzeniem 
(WE) nr 889/2002). W Konwencji ateńskiej z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem 
pasażerów i ich bagażu (Dz. U. Z 1987 r. Nr 18 poz. 108). 

5. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi 
przedstawicielami, organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach 
turystycznych (działa tylko jako pośrednik).

VII. PODSTAWY PRAWNE UMOWY, KONSEKWENCJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z UMOWY, PO-
STANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza waż-
ności pozostałych postanowień 

2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami Uczestnictwa strony są związane umową. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają: 

a) przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity – Dz. U. 
z 2004 r., nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) 

b) przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93) c) inne przepisy dotyczące ochrony 
konsumenta 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony będą rozstrzygały 
polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy dla miejsca zamiesz-
kania pozwanego lub Sąd miejsca wykonania umowy.



Twój Agent:

Biuro Podróży DAMPTOUR
ul. Bobrecka 10, 43-400 Cieszyn

tel. 33 852 45 56
biuro@damptour.com.pl

www.damptour.pl

Bo dla nas najważniejszy jest turysta!


