“Od 30 lat razem w Podróży...”

wycieczki
2020

Al. Papieża Jana Pawła II 32
70-453 Szczecin
Tel. 91 43 43 173
www.globtour.pl

Biuro Podróży i Turystyki GLOBTOUR: Od 30 lat razem w Podróży...

Szanowni Państwo,
oto nasz katalog z propozycjami wycieczek dla klientów indywidualnych
na rok 2020. Znajduje się w nim jak zwykle szeroki wachlarz ofert. Nasze
wycieczki od 30 lat cieszą się Państwa zainteresowaniem. Zatrudniamy
sympatycznych, kompetentnych i doświadczonych pilotów. Za granicą
często dodatkowo towarzyszą im lokalni polskojęzyczni przewodnicy.
Dla wygody naszych stałych Klientów wszystkie nasze wycieczki zaczynają i kończą się w Szczecinie. Nie planujemy zabierania osób w innych
miastach po drodze. Nasze grupy liczą poniżej 50 uczestników, dzięki
czemu żaden uczestnik nie jest anonimowy. W programowaniu wycieczek
unikamy nocnych przejazdów, stawiając na komfort i wygodę. Podróże
z nami to pewność, że powrócą Państwo zadowoleni.
Za nami 30 lat doświadczeń.
Zapraszamy!

Zbigniew Głąbiński z zespołem

Podnośnia statków w Niederfinow, klasztor w Chorin i uzdrowisko w Bad Freienwalde
18.04.2020 (sobota)
07:30 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, wyjazd do Niemiec, prze
jazd do arcydzieła hydrotechniki – podnośni statków w Niederfinow,
rejs statkiem po kanale Odra-Havela (ok. 60 minut), zwiedzanie cen
trum informacyjnego budowy nowej podnośni, możliwość zakupu posiłku
w jednym z barów-imbiss, przejazd do Bad Freienwalde, najstarsze
go uzdrowiska w Brandenburgii, spacer po mieście m.in. pałac ryglowy,
kościół św. Jerzego, dzielnica uzdrowiskowa - dolina sanatoriów, Źródło
Książęce, najbardziej na północ położone w Niemczech skocznie nar
ciarskie, przejazd do miejscowości Chorin, zwiedzanie klasztoru cyster
skiego, wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie.
Cena 130 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie KL (do sumy
15 000 EUR) i NNW w ERGO AG.

Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów na rejs (ok. 8 EUR/os. dorosła, 4 EUR/dziecko
do 12 lat), wstępu do klasztoru (ok. 6 EUR/os.), zwiedzania centrum infor
macyjnego (ok. 5 EUR/os.),
-- należy zabrać ważny paszport lub dowód osobisty.
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Zamki Bawarskie i smaki Tyrolu
Weekend majowy 30.04-03.05.2020
30.04.2020 (czwartek)
06:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd autokarem
przez Niemcy do Monachium, spacer po mieście m.in. Marienplatz, ra
tusz, Rezydencja Wittelsbachów, Świat BMW (ekspozycje pojazdów
marki BMW, a także takich marek jak Rolls Roys Motor Cars, Mini),
słynny bazar Viktualienmarkt (możliwość degustacji piwa i innych re
gionalnych wyrobów), wieczorem przyjazd do Innsbrucka, zakwate
rowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg,
01.05.2020 (piątek)
śniadanie, spacer z przewodnikiem po Innsbrucku m.in.: wieża miejs
ka, słynny Złoty Dach, Hofburg - dawna rezydencja cesarska, wej
ście do Hofkirche, czas wolny na starym miejście, zwiedzanie skoczni
narciarskiej Bergisel, po południu wyjazd do ośrodka turystycznego
Nordkette i wjazd kolejką linową na Hafelekar 2300 m n.p.m z wido
kiem na lodowiec Stubai, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg,
02.05.2020 (sobota)
po śniadaniu wycieczka do Wattens na zwiedzanie Kryształowego
Świata Swarovskiego (Swarovski Kristallwelten), przejazd do Schwaz,
wiz yta w średniowiecznej kopalni srebra, przejażdżka kolejką
podziemną, powrót do hotelu, obiadokolacja, fakultatywnie: udział
w folklorystycznym wieczorze tyrolskim, nocleg.
03.05.2020 (niedziela)
po śniadaniu
wycieczka do Hohenschwangau, zwiedzanie neo
gotyckiego zamku króla Maksymiliana II oraz bajkowego zamku jego
syna Ludwika II - Neuschwanstein, wykwaterowanie, wyjazd do Polski,
wieczorem przyjazd do Szczecina w miejsce zbiórki.
Cena 1590 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- 3 noclegi w hotelu, pok. 2-os.
z łazienkami,
-- 3 śniadania i 3 obiadokolacje,
-- opiekę pilota,
-- usługi lokalnego przewodnika
w Innsbrucku w dniu 01.05.2020,
-- ubezpieczenie od KL (do sumy 15 000
EUR), NNW i bagażu w ERGO AG,
-- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów wstępu
(ok. 90 EUR/os.),
-- dopłata do pok. 1-osobowego wy
nosi 450 zł/os.,
-- dodatkowa opłata za udział w wie
czorze tyrolskim w Innsbrucku
(ok. 30 EUR/os.),
-- należy zabrać ze sobą ważny
paszport lub dowód osobisty.
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Berlin – Międzynarodowe Targi Lotnictwa i pokazy lotnicze ( ILA)
16.05.2020 (sobota)
07:30 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, wyjazd do Niemiec, przyjazd do Berlina do ExpoCenter
Airport tuż obok nowego lotniska BER, udział w pokazach lotniczych w ramach Międzynarodowych Targów
Lotnictwa m.in. lotnictwo cywilne i wojskowe, transport lotniczy, linie lotnicze, operatorzy lotnisk, orga
nizacja ruchu lotniczego, administracja, lotnictwo korporacyjne, usługi dla ruchu komercyjnego, samo
loty bojowe, transportowe, maszyny bezzałogowe, samoloty ultralekkie, helikoptery cywilne i wojskowe,
wyposażenie, silniki, materiały, części, nowe technologie, urządzenia i ich elementy, ekspozycja i forum
dotyczące lotów kosmicznych, szkolenia, symulatory, wieczorem przyjazd w miejsce zbiórki w Szczecinie.
Cena 130 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie od KL (do sumy
15 000 EUR) i NNW w ERGO AG.
Uwagi:
-- dodatkowo płatny bilet wstępu
(14 EUR/uczeń i student z legity
macją, 22 EUR/os. dorosła),
-- należy zabrać ze sobą ważny
paszport lub dowód osobisty.

Wiedeń – stolica walca i siedziba ONZ
11-14.06.2020
11.06.2020 (czwartek)
06:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd przez Niem
cy i Czechy, przyjazd do Brna, spacer po mieście: m.in. Stare Miasto,
zamek Špilberk, przejazd do Austrii, wieczorem przyjazd do Wiednia,
obiadokolacja, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg,
12.06.2020 (piątek)
po śniadaniu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. ogrody Belwederu, ogrody i wnętrza Pałacu Schonbrunn, UNO – City (jed
na z czterech eksterytorialnych siedzib ONZ), po południu pobyt
w parku rozrywki na Praterze, m.in. słynne koło diabelskie Riesenrad,
obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg,
13.06.2020 (sobota)
śniadanie, przejazd na wzgórze Kahlenberg: panorama miasta, pol
ski kościół św. Józefa i kapliczka-muzeum Jana III Sobieskiego, na
stępnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem: objazd reprezentacy
jnym bulwarem Ringstrasse: Park Miejski, Opera, Parlament, Ratusz,
Uniwersytet, spacer po centrum: Katedra św. Szczepana, Hofburg,
obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg,

Cena 1500 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- 3 noclegi, pokoje 2-os. z łazienkami,
-- 3 śniadania i 3 obiadokolacje,
opiekę pilota,
-- usługi lokalnego przewodnika we
Wiedniu, ubezpieczenie KL (do
sumy 15 000 EUR), NNW i bagażu
w ERGO AG,
-- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

14.06.2020 (niedziela)
po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do kompleksu pałacowego
Lednice-Valtice, wpisanego na listę UNESCO, zwanego „Ogrodem
Europy”, spływ łodziami, powrót wozami konnymi, wyjazd do Polski,
późnym wieczorem powrót w miejsce zbiórki w Szczecnie.

Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów wstępu
(ok. 60 EUR/os.),
-- należy zabrać ważny paszport
lub dowód osobisty.
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Park Narodowy Ujście Warty i spotkanie z Templariuszami
27.06.2020 (sobota)
08:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do miejsco
wości Chyrzyno – siedziby Parku Narodowego Ujście Warty, spacer
ok. 2h po terenach Parku (m.in. zgryzy bobrowe, mokradła, obserwacja
ptaków), przejazd do miejscowości Chwarszczany, udział w Templariadzie – festiwalu rycerskim datowanym na XIII wiek, m.in. pokaz
konny, turnieje rycerskie, kuchnia, średniowieczna, przejazd do Dar
gomyśla do Winnicy i Pasieki „Dziki Miód’’, zapoznanie z techniką
produkcji oraz degustacja miodów, miodów pitnych etc., możliwość
zakupów, późnym popołudniem powrót w miejsce zbiórki w Szczecinie.

Cena 135 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie od NNW w ERGO AG.
Uwagi:
-- dodatkowo płatne bilety wstępów
do Winnicy i Pasieki (ok. 50 zł/os.)

Rejs na Bornholm
04.07.2020 (sobota)
04:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, wyjazd do Kołobrzegu, odprawa graniczna, zaokrętowa
nie na statek, o godz. 07:00 wyjście statku do Danii, o godz. 11:30 przyjście statku do Nexo, zwiedza
nie Bornholmu z polskim przewodnikiem: przejazd trasą wzdłuż wschodniego, skalistego wybrzeża,
przez Arsdale, Svaneke, Listed, przystanek w Gudhjem miasteczku na zboczu wzgórza Bokul, pełne
starych krętych uliczek, sklepików i warsztatów artystycznych, przejazd przez Tejn, Alinge, Sandvig
i postój przy Hammershus, gdzie zwiedzać można największe w Skandynawii ruiny średniowiecznego
zamku, przejazd do Nyker, gdzie znajduje się kościoł rotundowy templariuszy, przejazd przez kom
pleks leśny Almindingen, Aakirkeby – dawną stolicę wyspy z XII-wiecznym kościołem, wizyta w cen
trum edukacyjno-wystawienniczym NATURBORNHOLM (podróż w maszynie czasu, spotkanie „oko
w oko” z bornholmskim dinozaurem, akwarium o pojemności 90 tyś. litrów, z rybami Morza Bałtyckiego
oraz inne atrakcje) powrót do Nexo, zaokrętowanie, o godz. 17:30 wypłynięcie do Polski, o godz. 22:00
przypłynięcie do Kołobrzegu, powrót do Szczecina w miejsce zbiórki około północy.
Cena 515 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- rejs statkiem na trasie Kołobrzeg –
Nexo – Kołobrzeg,
-- wycieczkę po Bornholmie,
-- opiekę pilota wycieczki i przewodni
ka na Bornholmie,
-- ubezpieczenie KL (do sumy 15 000
EUR) i NNW w ERGO AG.
Uwagi:
-- należy zabrać ze sobą ważny
paszport lub dowód osobisty.
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Berlin – śladami Muru Berlińskiego
18.07.2020 (sobota)
08:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, wyjazd do
Niemiec, przyjazd do Berlina, wizyta w Muzeum Muru Berlińskiego, upamiętniającego wydarzenia związane z historią
jego powstania, czasami Żelaznej Kurtyny oraz dzieje po jego
upadku, wizyta przy Checkpoint Charlie – najsłynniejszym
przejściu granicznym pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zacho
dnim, przejazd do Berlina Wschodniego do East Side Galery –
galerii stworzonej na fragmencie Muru Berlińskiego, następnie
spacer/objazd Berlina: Alexanderplatz, Wyspa Muzeów, Aleja
Unter den Linden, Brama Brandenburska, wieczorem przyjazd
w miejsce zbiórki w Szczecinie.
Uwagi:

Cena 130 zł/os. obejmuje:

-- dodatkowo płatne bilety wstępu

-- przejazd autokarem,

(ok. 25 EUR/os.),

-- usługi pilota,
-- ubezpieczenie KL (do sumy 15 000

-- należy zabrać ze sobą ważny
paszport lub dowód osobisty.

EUR) i NNW w ERGO AG.

Wakacyjna przygoda w Hansa Parku
25.07.2020 (sobota)
04:45 zbiórka przy ul. Sambora, wyjazd do Niemiec, przejazd do Sierksdorf k. Lubeki, zabawa w Hansa
Park, m.in. ponad 125 atrakcji Hansa Park (z czego 37 samych przejażdżek np. światowej sławy kolej
ka górska KÄRNAN otwarta w 2015 roku, kolejką „Przekleństwo Nowogrodu”, ponadto ślizgi, charak
teryzacje twarzy, dom piłek, trasa wspinaczkowa, płukanie złota, place zabaw, pokazy cyrkowe) w 11
światach tematycznych, możliwość odpoczynku w Ogrodach Marzeń, możliwość posiłku w restauracji
lub zakupu przekąsek, późnym wieczorem powrót do Szczecina w miejsce zbiórki.
Cena 230 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie KL (do sumy 15 000
EUR) i NNW w ERGO AG.

Uwagi:
-- dodatkowo płatne bilety wstępu do Hanza Park: dzieci do 11 lat (31 EUR/
os., osoby powyżej 11 lat – 40 EUR/os.),
-- należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
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Polska wschodnia z wizytą na Białorusi
03-08.08.2020
03.08.2020 (poniedziałek)
6:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do Łomży, spacer po mieście: m.in. ul. Farna, ul.
Długa, Stary Rynek, „ławeczka Hanki Bielickiej”, przejazd do Kiermus, zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego
im. Jerzego Hofmana, „Jantarowego Kasztelu” (część eksponatów pochodzi z planów filmowych „Potopu”,
„Ogniem i Mieczem” oraz „Pana Wołodyjowskiego”, przejazd na obiadokolację i nocleg,
04.08.2020 (wtorek)
śniadanie, zwiedzanie Tykocina, zamek, barokowy rynek z pomnikiem Hetmana St. Czarnieckiego, przejazd
do Twierdzy Osowiec - siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego, Muzeum Twierdzy Osowiec, przejazd
do Białegostoku, obiadokolacja, nocleg,
05.08.2020 (środa)
śniadanie, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Branickich zwanego „Wersalem Podlaskim”, przejazd
do Kruszynian - siedziby Tatarów, zwiedzanie meczetu, mizar – cmentarz muzułmański, przejazd do Boho
nik, gdzie znajduje się jeden z dwóch polskich drewnianych meczetów, obiadokolacja, nocleg,
06.08.2020 (czwartek)
wczesne śniadanie, przejazd na Białoruś do Grodna, zwiedzanie, m.in. Stary Zamek, Nowy Zamek, Kościół
Św. Franciszka Ksawerego, Muzeum Elizy Orzeszkowej, Cerkiew Świętych Borysa i Gleba, obiad, powrót
do hotelu, nocleg,
07.08.2020 (piątek)
śniadanie, przejazd do Hajnówki - Sobór Świętej Trójcy (największa cerkiew w kraju - mieści 5 tysięcy wier
nych), przejazd do Białowieży, wizyta w cerkwi na terenie Parku, dwór myśliwski cara Aleksandra III, Muzeum
Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego PN, wędrówka przez fragment pierwotnej puszczy – rezerwat ścisły BPN,
spacer ścieżką „Żebra Żubra” do rezerwatu pokazowego zwierząt, przejazd na obiadokolację i nocleg,
08.08.2020 (sobota)
śniadanie, przejazd do Grabarki - „Częstochowy prawosławia” z żeńskim klasztorem i cerkwią, przejazd do
Ciechanowca, wizyta w zespole pałacowym, Muzeum Rolnictwa z kolekcją ponad 1000 pisanek z całego świa
ta, wykonanych różnymi technikami, zbiory maszyn rolniczych, etnografii, archeologii, weterynarii, wyjazd
w drogę powrotną, późnym wieczorem przyjazd do Szczecina w miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.
Cena 1300 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- 5 noclegów, pok. 2 os. z łazien
kami,
-- 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
-- opiekę pilota,
-- usługi przewodników w parkach naro
dowych, w Grodnie i odwiedzanych
obiektach,
-- ubezpieczenie zagranicą od KL
(do sumy 15 000 EUR) i NNW
w ERGO AG.
Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów wstępu
(ok. 150 zł/os.),
-- należy mieć ze sobą ważny pasz
port co najmniej 90 dni!

Biuro Podróży i Turystyki GLOBTOUR: Od 30 lat razem w Podróży...

Tajemnice Twierdzy Kostrzyn i Muzeum Browarnictwa w Witnicy
22.08.2020 (sobota)
08:00 zbiórka przy ul. Sambora
w Szczecinie, przejazd do miej
scowości Zatoń Dolna, spacer
w Dolinie Miłości, przejazd do
Kostrzyna nad Odrą, zwiedza
nie Muzeum Twierdzy Kostrzyn
i Bastionu Filip oraz Starego Mia
sta z przewodnikiem, przejazd
do Witnicy, zwiedzanie Muzeum
Browarnictwa, na zakończenie
degustacja miejscowego piwa,
możliwość zakupów, wieczorem
w miejsce zbiórki w Szczecinie.

Cena 120 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie od NNW w ERGO AG.

Uwagi:
-- dodatkowo płatne bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów (ok. 35 zł/os.).

Winobranie w Zielonej Górze
12.09.2020 (sobota)
08:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do
Zielonej Góry, udział w znanym w całym kraju oraz za granicą
winobraniu - imprezie, która jest uwieńczeniem zbiorów w win
nicach. Pobyt w Miasteczku Winiarskim, gdzie uczestnicy będą
mieli możliwość zapoznać się z tradycjami winiarskimi, uprawą
winorośli lub zakupić wina z kilkudziesięciu Lubuskich Winnic.
Świętowaniu towarzyszą liczne atrakcje w postaci spektakli,
koncertów oraz pokazów. Przejazd do winnicy, zwiedzanie i de
gustacja jednego gatunku wina i innych przysmaków, późnym
popołudniem wyjazd w drogę powrotną do Szczecina i powrót
w miejsce zbiórki.

Cena 130 zł/os.obejmuje:
-- transport autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie NNW w ERGO ERV
AG.
Uwagi:
-- dodatkowo płatne zwiedzanie
winnicy z degustacją: ok. 25 zł/os.
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Jedwabnym Szlakiem przez pustynię Kyzył-Kum: Samarkanda – Buchara – Chiwa
01-08.09.2020
01.09 (wtorek)
10.00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd na lotnisko Schönefeld do Berlina, odprawa,
14:15 wylot z Berlina liniami Aeroflot, międzylądowanie w Moskwie,
02.09 (środa)
02:45 przylot do Taszkentu, przejazd do hotelu, nocleg, po późnym śniadaniu zwiedzanie Taszkentu
- stolicy Uzbekistanu oraz jednego z największych miast Azji Środkowej, nowa część miasta: Plac
Niepodległości: kompleks Khazrati Imam z meczetem, medresą Kukeldesz z XVI w. - największą szkołą
koraniczną w Azji Środkowej, ponadto wizyta na bazarze Chorsu, po południu kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa i pomnik upamiętniający Polaków poległych na ziemiach uzbeckich, powrót do hote
lu, odbiór bagaży i 20.30 wyjazd pociągiem sypialnym do Chiwy,
03.09 (czwartek)
rano przyjazd do Chiwy, transfer do hotelu, śniadanie, zwiedzanie doskonale zachowanego miasta na
zywanego muzeum pod gołym niebem: twierdza Iczan Kala (Lista UNESCO), pałace, meczety, medresy,
m.in. Meczet Piątkowy z przepięknym drewnianym sklepieniem opartym na 115 rzeźbionych kolumnach,
Kunya Ark – stara forteca, minaret Kalta Minor, wieczorem okazja do podziwiania wspaniałej panoramy
miasta z tarasu widokowego, nocleg,
04.09 (piątek)
po śniadaniu wyjazd w kierunku Buchary, przejazd przez pustynię Kuzył –Kum, okazja do podziwiania
piaszczystych wydm, odległych pasm górskich oraz rzeki Amu Daria, po przyjeździe do Buchary, czas
wolny na bazarach z magiczną atmosferą Orientu, możliwość skorzystania z tradycyjnej łaźni (orygi
nalny budynek z XVII w.), nocleg w hotelu w Bucharze,
05.09 (sobota)
po śniadaniu zwiedzanie Buchary, ważnego niegdyś centrum handlowego na Jedwabnym Szlaku, Mau
zoleum Ismaela Samaniego - założyciela perskiej dynastii Samanidów, cytadela Ark, Chashma - mauzo
leum z XII w., zespół Kolon z XII w., meczet Kolon oraz minaret Mir-i Arab i meczet Magoki-Attori,
meczet Bolo, cytadela Ark, nocleg w hotelu w Bucharze,
06.09 (niedziela)
śniadanie zwiedzanie mauzoleum Naqshbandi oraz letniej rezydencji ostatniego Emira Buchary, prze
jazd ekspresem Afrosiyob do Samarkandy, po południu zwiedzanie mauzoleum Gur-i Mir, w którym
spoczywają władcy z dynastii Timurydów m.in. Tamerlan, nocleg w hotelu w Samarkandzie,
07.09 (poniedziałek)
po śniadaniu zwiedzanie Samarkandy - “Stolicy nad stolicami” - jednego z najstarszych miast świata,
którego początki sięgają VIII w. p.n.e., a uznawane jest za jedno z piękniejszych w Azji, obserwa
torium Uług Bega króla-astronoma, meczet Bibi Chanum zbudowany przez Tamerlana dla ukochanej
żony, unikatowy w skali świata Plac Registan – otoczony trzema doskonale zachowanymi medresami,
nekropolia Szach-i Zinda, okazja do zakupów na największym w mieście bazarze Siab, po południu
przejazd ekspresem „Afrosiyob” do Taszkientu, przyjazd wieczorem, nocleg w hotelu w Taszkencie,
08.09 (wtorek)
wczesne wykwaterowanie z hotelu, śniadanie w formie pakietów podróżnych, rano wylot z Taszkentu
do Berlina z przesiadką w Moskwie, przejazd z Berlina w miejsce zbiórki w Szczecinie.

Cena 4750 zł/os. obejmuje:
-- przelot z Berlin – Taszkent - Berlin
z międzylądowaniem w Moskwie,
-- przewóz bagażu rejestrowanego
do 23 kg + podręcznego do 10 kg
(rozmiar do 55 cm x 40 cm x 20 cm),
-- transfery na lotniska, przejazdy
pociągiem sypialnym i ekspresem
Afrosiyob w Uzbekistanie,
-- 6 noclegów w hotelach, pok. 2 os.
z łazienkami,
-- wyżywienie: 6 śniadań + 1 w formie
pakietu podróżnego, 6 obiadów
albo kolacji,
-- opiekę pilota,
-- usługi lokalnego przewodnika,
-- ubezpieczenie od KL (do sumy 15 000
EUR) i NNW w ERGO AG,
-- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów wstępu
(ok. 40 USD/os.),
-- należy mieć ze sobą paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wy
jazdu.
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Rugia – niezwykłe klify i spacer w koronach drzew
03.10.2020 (sobota)
06:00 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd mostem
przez cieśninę Strelasund na Rugię: przejażdżka kolejką turystycz
ną na przylądek Arkona, wejście na wały słowiańskiego grodu Świa
towida, przejazd wąskim przesmykiem na półwysep Jasmund, wizyta
w centrum Informacyjno-Edukacyjnym Parku Narodowego Jasmund,
spacer na najwyższy punkt widokowy Königsstuhl z panoramą na
Bałtyk i kredowe klify, przejazd do Binz i spacer śnieżką w koro
nach drzew: Naturerbe Zentrum Rügen, późnym wieczorem powrót
w miejsce zbiórki w Szczecinie.
Uwagi:
-- cena nie obejmuje biletów wstępu
(ok. 25 EUR/os.),
-- należy zabrać dowód osobisty lub
paszport.

Cena 145 zł/os. obejmuje:
-- przejazd autokarem,
-- opiekę pilota,
-- ubezpieczenie od KL (do sumy 15 000
EUR), NNW i bagażu w ERGO RV AG.

Madera – winnica na Atlantyku
12-17.10.2020
12.10.2020 (poniedziałek)
10:30 zbiórka przy ul. Sambora w Szczecinie, przejazd do Niemiec
na lotnisko Berlin Tegel, odprawa, o godz. 14:40 wylot samolotem linii
TAP, o godz. 20:35 czasu lokalnego przylot na lotnisko na Maderę,
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
13.10.2020 (wtorek)
śniadanie, wycieczka do Funchal: wizyta na tradycyjnym Mercado
dos Lavradores – targu obfitującym w owoce, warzywa, ryby i owoce
morza, ulica Santa Maria, muzeum na powietrzu “Sztuka Otwartych
Drzwi”, wjazd kolejką linową na Monte, z której rozpościera się widok
na miasto Funchal, możliwość zjazdu toboganem (rodzaj specjalnego
rodzaju sań o łódkowatym kształcie i szerokim dnie) za dodatkową
opłatą), przejazd do winnicy, zwiedzanie i degustacja wina, obiado
kolacja, nocleg,
14.10.2020 (środa)
śniadanie, możliwość wizyty w Muzeum Wina, czas do wykorzystania
we własnym zakresie, obiadokolacja, nocleg,
15.10.2020 (czwartek)
śniadanie, czas do wykorzystania we własnym zakresie, obiadoko
lacja, nocleg lub fakultatywnie: wycieczka na Pico Arieiro (drugi pod
względem wysokości szczyt na wyspie 1810 m n.p.m.), przejazd do Ribeiro Frio – czas wolny, przejazd do malowniczego miasteczka Santa
na znanego z dachów krytych strzechą, przejazd przez Porto Cruz,
Portela i Porto Santo – ok 670 m nad brzegiem morza, przejazd przez
Machico – pierwszą stolicę Madery, gdzie wylądowali nawigatorzy,
którzy odkryli wyspę.
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16.10.2020 (piątek)
śniadanie, czas do wykorzystania we własnym zakresie, obiadokolacja,
nocleg,
17.10.2020 (sobota)
wczesne śniadanie lub pakiet śniadaniowy, wykwaterowanie, wyjazd
na lotnisko, odprawa, rano wylot samolotem linii TAP do Niemiec, po
południu przylot na lotnisko Berlin Tegel, przejazd do Polski na miejsce
zbiórki w Szczecinie.

Cena 3850 zł/os. obejmuje:
-- transfery Szczecin – Berlin Szczecin,
-- przelot samolotem na trasie Ber
lin – Funchal (z międzylądowaniem
w Lizbonie) – Berlin,
-- przewóz bagażu rejestrowanego do
23 kg + podręcznego do 8 kg (roz
miar do 55 cm x 40 cm x 20 cm),
-- 5 noclegów w hotelu 3*, pok. 2-os.
z łazienkami,
-- 5 śniadań w formie bufetu i 5
obiadokolacji,
-- opiekę pilota,
-- wycieczkę do Funchal i Monte
w dniu 13.10.2020,
-- ubezpieczenie od KL (do sumy 15
000 EUR), NNW i bagażu w ERGO
RV AG,
-- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Uwagi:
-- dodatkowo płatne napoje do obiado
kolacji, przejazd kolejką linową
w czasie wycieczki 13.10.2020
(ok.16 EUR/os.), oraz fakultatywna
wycieczka 15.10.2020 na Pico Arieiro
(36 EUR/os. przy minimalnej ilości
osób w zebranej grupie 21 osób),
-- Muzeum Wina (cena na rok 2019 9,50 EUR/os.),
-- należy zabrać ważny paszport lub
dowód osobisty.

