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LATO 2020

ALBANIA SARANDA

HOTEL ERDANO

Hotel położony jest zaledwie 30 metrów od linii brzegowej z pięknym, panoramicznym widokiem na miasto oraz morze.
Do centrum południowej części Sarandy i jej promenady jest około 400 metrów.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie : 9 noclegów
w Hotelu Erdano
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie: śniadania
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Piękna okolica
• 300 m od plaży publicznej
• 400 m od centrum i promenady

POKOJE

OD 999 zł/os.

• 2-osobowe pokoje
• 3-osobowe pokoje z aneksem
kuchennym
• 4-osobowe apartamenty
• 5/6 osobowe apartamenty z aneksem
kuchennym
• Dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)
• Łaziena, suszarka do włosów, TV,
lodówka
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 21

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Bezpłatny serwis plażowy

22
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WYŻYWIENIE
Dostępne opcje :
• Śniadania (w cenie)
• Śniadania i obiadokolacja (napoje
do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

• klimatyzacja
• WiFi w pokojach

LATO 2020

HOTEL CAKALLI

ALBANIA SARANDA

Hotel Cakalli położony jest w miejscowości Saranda zaledwie 100 m od plaży i 300 m od centrum. Hotel oferuje 2 i 3-osobowe pokoje.
Na terenie obiektu znajduje się restauracja.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie : 9 noclegów
w Hotelu Cakalli
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie: śniadania
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 100 m od plaży
• 300 m od centrum Sarandy
• 200 m supermarket

POKOJE
• 2-osobowe
• 3-osobowe
• Łazienka
• TV
• Balkon
• Lodówka
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• 100 m od hotelu
• Plaża publiczna, kamienista
z łagodnym zejściem do morza,
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

• Lokalizacja w centrum
• Blisko plaży

OD 999 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 21

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje :
• Śniadania (w cenie)
• Śniadania i obiadokolacja (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

• klimatyzacja
• WiFi w pokojach
• 19 •
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ALBANIA 9 NOCLEGÓW
TERMIN WYJAZDU

TERMIN ZAKWATEROWANIA

TERMIN WYKWATEROWANIA
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Słoneczny Brzeg to największy i najbardziej popularny bułgarski kurort. Miasto tętni życiem
o każdej porze dnia i nocy, oferuje mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Sama nazwa miejscowości oddaje już jej charakter: piasek koloru słońca, piękne, szerokie
plaże, malownicze wybrzeże oraz wspaniała zatoka osłonięta pasem gór Starej Płaniny.
Liczne hotele, restauracje, kluby, parki wodne czy kasyna sprawiają, że każdy znajdzie
tutaj coś dla siebie. Słoneczny Brzeg to idealne miejsce na udane wakacje z rodziną.

Sałatka szopska (pomidory, ogórki, papryka, cebula, ser sirene), sałatka owczarska (pomidory,
oliwki, jajko, ser sirene, szynka), banica (ciasto najczęściej nadziewane serem sirene lub
szpinakiem), syrmi (gołąbki zawijane w liście winogron), caca (małe smażone rybki), musaka
(zapiekanka z mięsa mielonego i ziemniaków), giuwecz (danie z warzyw i mięsa), tarator
(chłodnik na bazie jogurtu z ogórkami i orzechami włoskimi), wina bułgarskie.

Ljutenica (pasta warzywna z papryki, bakłażana i marchewki), kosmetyki z olejkiem różanym,
przetwory z róż i fig, wino, rakija, wyroby futrzane, ręcznie haftowane obrusy, dżezwa – dzbanek
do zaparzania kawy, naczynia ceramiczne do zapiekania potraw.
• 22 •

LATO 2020

HOTEL INCOGNITO

BUŁGARIA POMORIE

Hotel położony jest w miejscowości Pomorie, regionie znanym z leczniczych kąpieli błotnych. Od piaszczystej plaży obiekt dzieli 150
m, a w okolicy znajdują się sklepy, bary i restauracje oraz park wodny Sunset Aquapark. Najbliższy przystanek autobusowy, z którego
można dojechać do Słonecznego Brzegu znajduje się w odległości 400 m od hotelu.

• Basen z leżakami i parasolami
• Uzdrowisko solne w okolicy
• Dla rodzin z dziećmi

OD 1499 zł/os.

7/9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

All inclusive Light (w cenie)

• klimatyzacja
• WiFi

26
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LATO 2020

HOTEL RIAGOR

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG

Hotel usytuowany w spokojnej okolicy, około 400 m od plaży i około 1 km od centrum Słonecznego Brzegu. Wakacje w Hotelu Riagor to
propozycja dla osób szukających najlepszych wakacji w wersji all inclusive.

400 m od plaży
1 km od centrum

OD 1799 zł/os.

7 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

• klimatyzacja
• WiFi
28
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LATO 2020

HOTEL SLAVYANSKI

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG

Hotel położony jest kilka metrów od plaży i nadmorskiej promenady, która prowadzi do największych rozrywek miasta. W pobliżu hotelu
znajdują się sklepy, restauracje i bary, a centrum miejscowości dzieli 1,5 km. W niedalekiej odległości znajduje się park wodny Action
Aquapark. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 300 m od hotelu.

OD 1399 zł/os.

9 noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje :
• Śniadania (w cenie)
• Śniadania i obiadokolacja (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

• klimatyzacja
• WiFi w przestrzeni
publicznej

30
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BUŁGARIA
RAWDA

LATO 2020

HOTEL TOMCZO

Hotel Tomczo położony jest w samym centrum Rawdy w odległości około 500 m od morza. W okolicy znajdują się sklepy, bary i
restauracje, a sama miejscowość Rawda to spokojne urocze miasteczko, z którego bez problemu dostaniemy się do większych kurortów np.
Słonecznego Brzegu.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń miedzy
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów w
Hotelu Tomczo
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczeni KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Centrum Rawdy
• 500 m od plaży

POKOJE
• 2-osobowe
• 3-osobowe
• Dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)
OWU pkt. XVIII)
• Łazienka, TV
• Balkon lub taras
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
2 €/doba

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• Śniadania
• Obiadokolacje
• Śniadania i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

OD 1199 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

• WiFi
31
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LATO 2020

HOTEL MENA PALACE

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG

Hotel Mena Palace leży niedaleko głównej promenady Słonecznego Brzegu, a od plaży dzieli go około 200 metrów. W pobliżu znajduje
wiele sklepów oraz stoisk z pamiątkami.

CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem PL-BG-PL
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• Opłatę lotniskową
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w
Hotelu Mena Palace
• Wyżywienie: All Inclusive
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Bagaż rejestrowany
• Bagaż podręczny

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 200 m od plaży
• 600 m od głównej promenady

POKOJE
• 2-osobowe
• 3-osobowe
• 4-osobowe
• Łazienka, balkon, suszarka, TV
• Bezpłatna klimatyzacja

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• All Inclusive (w cenie)

• 2 baseny
• Idealny dla rodzin z dziećmi
• Świetna lokalizacja

OD 2199 zł/os.

7 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

• klimatyzacja
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LATO 2020

HOTEL DEVA

BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG

Hotel usytuowany jest w spokojnej okolicy około 500 metrów od plaży i około 1,5 km od promenady biegnącej wzdłuż całego wybrzeża
Słonecznego Brzegu. W pobliżu znajdują się sklepy i restauracje, a ponadto niecały kilometr dzieli obiekt od parku wodnego Aquapark
Sunny Beach.

CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem lub przejazd
autokarem klasy PREMIUM
• Transfer lotnisko-hotel-lotnisko oraz
opłatę lotniskową (w przypadku
oferty lotniczej)
• Zakwaterowanie: 7 lub 9 noclegów
w Hotelu Deva
• Wyżywienie: All Inclusive Light
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Bagaż rejestrowany
• Bagaż podręczny

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 500 m od plaży
• 1,5 km od głównej promenady
• Cicha okolica

POKOJE
• 2-osobowe
• 3-osobowe
• 4-osobowe
• 6-osobowe
• Łazienka, balkon
• Lodówka, TV
• Bezpłatna klimatyzacja

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• All Inclusive Light (w cenie)
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• Basen
• Spokojna okolica

OD 1699 zł/os.

7/9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 30

• klimatyzacja
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BUŁGARIA AUTOKAREM - 9 NOCLEGÓW

BUŁGARIA AUTOKAREM - 9 NOCLEGÓW

2020-05-31

2020-06-02

2020-06-11

2020-06-13

2020-08-02

2020-08-04

2020-08-13

2020-08-15

2020-06-09

2020-06-11

2020-06-20

2020-06-22

2020-08-11

2020-08-13

2020-08-22

2020-08-24

2020-06-18

2020-06-20

2020-06-29

2020-07-01

2020-08-20

2020-08-22

2020-08-31

2020-09-02

2020-06-27

2020-06-29

2020-07-08

2020-07-10

2020-08-29

2020-08-31

2020-09-09

2020-09-11

2020-07-06

2020-07-08

2020-07-17

2020-07-19

2020-09-07

2020-09-09

2020-09-18

2020-09-20

2020-07-15

2020-07-17

2020-07-26

2020-07-28

2020-09-16

2020-09-18

2020-09-27

2020-09-29

2020-07-24

2020-07-26

2020-08-04

2020-08-06

–

–

–

–

BUŁGARIA SAMOLOTEM - 7 NOCLEGÓW
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2020-07-01
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2020-06-30

2020-07-08

2020-07-15

2020-06-30

2020-07-07

2020-07-15

2020-07-22

2020-07-07

2020-07-14

2020-07-22

2020-07-29

2020-07-14

2020-07-21

2020-07-29

2020-08-05

2020-07-21

2020-07-28

2020-08-05

2020-08-12

2020-07-28

2020-08-04

2020-08-12

2020-08-19

2020-08-04

2020-08-11

2020-08-19

2020-08-26

2020-08-11

2020-08-18

2020-08-26

2020-09-02

2020-08-18

2020-08-25

2020-09-02

2020-09-09

2020-08-25

2020-09-01

2020-09-09

2020-09-16

2020-09-01

2020-09-08

–

–

2020-09-08

2020-09-15

–

–

DRVENIK
Drvenik to niewielka, ale popularna miejscowość, która znajduje się na Riwierze Makarskiej,
pomiędzy miastami Ploče i Makarska. Miasteczko otoczone jest malowniczymi,
zalesionymi zatoczkami oraz zboczami górskimi, a na wzgórzu za miastem wznosi się
obronna forteca z XVII w. Jest to świetna baza wypadowa na wyspę Hvar czy do Parku
Narodowego Biokovo. Amatorów błogiego wypoczynku zapraszają plaże z krystalicznie
czystą wodą oraz knajpki ze specjałami regionu. Turyści lubiący spędzać aktywnie czas wolny
również znajdą tu coś dla siebie, region zachęca do wycieczek na rowerach górskich.
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA AS

Nowoczesny pensjonat położony w willowej dzielnicy Makarskiej - Zelence, z pięknym, panoramicznym widokiem na morze i góry,
rozciągającym się ze wspólnego tarasu słonecznego.

CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem lub przejazd
autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
oraz opłatę lotniskową (w przypadku
oferty lotniczej)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi As
według wybranej opcji (6, 7, 9, 12, 14
noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Bagaż podręczny
• Bagaż rejestrowany

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

OD 1049 zł/os.

POŁOŻENIE

6/7/9/12/14
noclegów

• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 900 m plaży
• 1,5 km od centrum i portu

POKOJE
• 1-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
z możliwością dostawki
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka,TV
• Balkon lub wspólny taras
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
35
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LATO 2020

WILLA BOŻENKA

CHORWACJA
MAKARSKA

Kameralna willa położona w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelence, 900 metrów od plaży. Jest to idealna propozycja dla osób
ceniących spokój i wakacje z dala od miejskiego zgiełku.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Bożenka według wybranej opcji (6, 7,
9, 12 lub 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 900 m od plaży
• 2 km od centrum i portu

OD 1049 zł/os.

POKOJE
• 1-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
z możliwością dostawki
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka,TV
• Balkon
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5€/doba
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

6/7/9/12/14
noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA FRANO

Przestronna willa znajdująca się w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelenka, położona u podnóża masywu Biokovo, w odległości ok. 900
m do morza oraz nadmorskiej promenady. W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do centrum
Makarskiej oraz portu można dojść spacerem w ok. 25 min.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Frano według wybranej opcji (6, 7, 9,
12 lub 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 900 m od plaży
• 2 km od centrum i portu
6

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 1-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• 4-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5€/doba
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA IVAN

Obiekt położony jest w willowej dzielnicy Makarskiej - Zelenka, położony u podnóża masywu Biokovo, oddalony około 550 m od morza
i promenady nadmorskiej. W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do centrum Makarskiej oraz
portu można dojść spacerem w ok. 20 min.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi Ivan
według wybranej opcji (6, 7, 9, 12 lub
14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 550 m od plaży
• 1,5 km od centrum i portu

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 1-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• 4-osobowe apartamenty
• Łazienka, aneks kuchenny, TV
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi
B

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA MARINA

Prywatny pensjonat zlokalizowany w willowej dzielnicy Makarskiej - Zelenka oddalony około 500m od morza i promenady nadmorskiej,
położony u podnóża masywu Biokovo. W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do centrum
Makarskiej oraz portu można dojść spacerem w ok. 20 min.

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
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LATO 2020

WILLA MLADENKA IVANA

CHORWACJA
MAKARSKA

Willa znajduje się w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelenka, położona u podnóża masywu Biokovo, w odległości ok. 750 m do morza
oraz nadmorskiej promenady. W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do centrum Makarskiej oraz
portu można dojść spacerem w ok. 25 min.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Mladenka Ivana według wybranej
opcji (6, 7, 9, 12 lub 14
4 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 750 m od plaży
• 2 km od centrum i portu

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 1-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5€/doba
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
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LATO 2020

WILLA NEVENKA

CHORWACJA
MAKARSKA

Willa położona w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelence, 900 metrów od plaży. Do dyspozycji gości na terenie kamienny grill, z którego
mozna bezpłatnie korzystać, organizując wieczorne kolacje.

4

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA NOVA

Komfortowa willa, zwracająca uwagę klasyczną formą oraz nowoczesnym wykończeniem, położona w spokojnej dzielnicy Makarskiej Zelence, około 600 metrów od plaży. W okolicy znajdują się sklepy (Konzum, Ribola), piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do
centrum Makarskiej oraz portu można dojść spacerem w ok. 20 min.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Nova według wybranej opcji (6, 7, 9,
12 lub 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 600 m od plaży
• 1,5 km od centrum i portu

OD 1149 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe apartamenty
• 4-osobowe apartamenty
• Łazienka, aneks kuchenny, TV
• Balkon
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA ROSA

Nowoczesna willa położona w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelence, u podnóża masywu Biokovo, oddalona o ok. 600 m od morza
oraz promenady nadmorskiej. W okolicy znajdują się sklepy (Konzum, Ribola), piekarnie oraz bary, a także apteka i bankomat. Do centrum
Makarskiej oraz portu można dojść spacerem w ok. 20 min.

CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem lub przejazd
autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
oraz opłatę lotniskową (w przypadku
oferty lotniczej)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi Rosa
według wybranej opcji (6, 7, 9, 12, 14
noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Bagaż podręczny
• Bagaż rejestrowany

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

OD 1099 zł/os.

POŁOŻENIE

6/7/9/12/14
noclegów

• Spokojna dzielnica Makarskiej-Zelenka
• 600 m plaży
• 1,5 km od centrum i portu

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe apartamenty
• 4-osobowe apartamenty
• Łazienka, aneks kuchenny, TV
• Balkon
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA VETA

Willa zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelence, oddalona około 500 metrów od morza i promenady nadmorskiej,
położona u podnóża masywu Biokovo.

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• klimatyzacja
• WiFi
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA OSKAR

Willa Oskar- zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelenka, oddalona około 850 m od morza i promenady nadmorskiej,
położona u podnóża masywu Biokovo. Sympatyczni właściciele dbają o rodzinną i przyjazną atmosferę.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Oskar według wybranej opcji (6, 7, 9,
12 lub 14 noclegów)
• Opieka Rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE

• Spokojna okolica
• Rodzinna atmosfera

• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej- Zelenka
• 850 m od morza i promenady
nadmorskiej
• 20 min od portu i centrum Makarskiej
• W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie, bary, apteka i bankomat.

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, balkon, aneks kuchenny
z lodówką,
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5 €/doba.
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne
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WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach

CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA VESELA

Willa Vesela znajduje się w spokojnej dzielnicy Makarskiej – Zelenka. Jest to idealna propozycja dla osób ceniących spokój i wakacje
z dala od miejskiego zgiełku.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Vesela według wybranej opcji (6, 7, 9,
12, 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

• Bezpłatna klimatyzacja
• Aneks w każdym pokoju
• Spokojna okolica

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej- Zelenka
• 600 m od plaży
• 1,5 km od centrum i portu

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie

Dostępne terminy na str. nr 56-57
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA ANTE

Willa Ante - zlokalizowana jest w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelenka. Położona jest u podnuża zachwycającego masywu Biokovo,
w odległości ok. 900 m do morza oraz nadmorskiej promenady

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi Ante
według wybranej opcji (6, 7, 9, 12 lub
14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Opieka Rezydenta na miejscu

• Aneks w każdym pokoju
• Spokojna okolica

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE

OD 999 zł/os.

• Spokojna dzielnica Makarskiej - Zelenka
• 900 m od plaży
• 1,5 km od centrum i portu

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny
• Klimatyzacja dodatkowa płatna
5 €/doba
• WiFi

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne
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WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach

CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA IVICA

Willa położona jest na wzniesieniu około 950 m od plaży i 1,5 km od centrum miasta. Najbliższy supermarket oddalony jest od willi
o około 100 metrów.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi Ivica
według wybranej opcji (6, 7, 9, 12, 14
noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE

• Studia z aneksem kuchennym
• Spokojna okolica

• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na
miejscu

POŁOŻENIE

OD 999 zł/os.

• Spokojna dzielnica Makarskiej- Zelenka
• 1,5 km od centrum i portu
• 950 m od plaży

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
z dostawką
• Łazienka
• Bezpłatna klimatyzacja
• Aneks kuchenny
• WiFi

PLAŻA
• Żwirkowo-kamienista
• Publiczna
• Leżaki dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi w pokojach
• klimatyzacja
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

WILLA LJUBICA

Willa położona w miejscowości Makarska, 450 metrów od plaży oraz 1,2 km od centrum miasta. W okolicy znajdują się piekarnie, kantor,
sklep spożywczy i stragan owocowo-warzywny.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Willi
Ljubica według wybranej opcji (6, 7, 9,
12, 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE

• 450 m od plaży
• W pobliżu wiele restauracji i kawiarni

• Opłata klimatyczna płatna obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej - Zelenka
• 450 m od plaży
• 1,2 km od centrum i portu

OD 999 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 2-osobowe pokoje typu studio
z dostawką
• Łazienka
• Klimatyzacja dodatkowa płatna
5 €/doba
• Aneks kuchenny
• Wi-Fi

PLAŻA
• Żwirkowo-kamienista
• Publiczna
• Leżaki dodatkowo płatne
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WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi

CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

POKOJE

Atrakcyjne cenowo pokoje znajdujące się w prywatnych willach położonych w spokojnej dzielnicy Makarskiej-Zelence, 600-800 metrów
od plaży. W okolicy znajdują się markety, kawiarnie i stragany z owocami.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w prywatnych willach według wybranej opcji
(6, 7, 9, 12, 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE

• Spokojna okolica
• 500-800 m od plaży

• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej - Zelenka
• W okolicy znajdują się sklepy, piekarnie, bary, apteka oraz bankomat

OD 899 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów

POKOJE
• 2-osobowe pokoje
• 3-osobowe pokoje
• 4-osobowe pokoje
• Dokwaterowanie (bez dopłat, OWU pkt.
XVIII) lub pokój 1-osobowy (dopłata)
• Łazienka
• Klimatyzacja dodatkowa płatna
5 €/doba
• Wspólny aneks kuchenny z innymi
pokojami

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi
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CHORWACJA
MAKARSKA

LATO 2020

STUDIO

Atrakcyjne cenowo studia i apartamenty znajdujące się w prywatnych willach położonych w spokojnej dzielnicy Makarskiej - Zelence,
500-800 metrów od plaży. W okolicy znajdują się markety, kawiarnie i stragany z owocami.

CENA OBEJMUJE
• Przelot samolotem lub przejazd
autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
oraz opłatę lotniskową (w przypadku
oferty lotniczej)
• Zakwaterowanie: noclegi w
prywatnych willach według wybranej
opcji (6, 7, 9, 12, 14 noclegów)
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we własnym zakresie
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Bagaż podręczny
• Bagaż rejestrowany

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna dzielnica Makarskiej - Zelenka
• W okolicy znajdują się sklepy,
piekarnie, bary, apteka oraz
bankomatu

POKOJE
• 2-osobowe
• 3-osobowe
• 4-osobowe
• Dokwaterowanie (bez dopłat, OWU pkt.
XVIII) lub pokój 1-osobowy (dopłata)
• Łazienka
• Klimatyzacja dodatkowo płatna 5 €/
doba
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• Spokojna okolica
• 500-800 m od plaży

PLAŻA
• Kamienista
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo
płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

OD 949 zł/os.

6/7/9/12/14
noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi

LATO 2020

HOTEL KASTEL

CHORWACJA
KAŠTEL LUKŠIĆ

Trzygwiazdkowy hotel położony na Riwierze Kasztelańskiej, w bliskiej odległości od plaży oraz nadmorskiej promenady. Z pokoi roztacza
się piękny widok na góry Kozjak i Morze Adriatyckie.

CENA OBEJMUJE
• Przelot autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w
hotelu Kastel
• Opieka rezydenta na miejscu
• Wyżywienie HB
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Riwiera Kasztelańska
• 70 m od plaży

POKOJE
• 2-osobowe pokoje
• Łazienka, TV, klimatyzacja, suszarka,
WiFi

PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

OD 1599 zł/os.

7 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• klimatyzacja
• WiFi w pokojach
46

• 49 •

LATO 2020

WILLA MARCO POLO

CHORWACJA
SLATINE

Położenie w miejscowości Slatine, na urokliwej wyspie Ciovo, która połączona jest mostem z Trogirem, czyli jednym z najładniejszych
miast Dalmacji. Wzdłuż plaży znajdują się tradycyjne dalmatyńskie restauracje oraz bary i kawiarenki. Do Splitu i Trogiru można dostać się
taksówką wodną.

OD 1599 zł/os.

7 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

WYŻYWIENIE
Dostępna opcja:
– Śniadania i obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

• WiFi w lobby
47
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LATO 2020

WILLA BIJELA KUCICA

CHORWACJA
SLATINE

Villa Bijela Kucica położona jest w turystycznym miasteczku Slatine, na urokliwej bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Wyspa Ciovo połączona jest
mostem z jednym z piękniejszych Chorwackich miasteczek - Trogirem. Wyspa Ćiovo znana jest przede wszystkim z malowniczych zatoczek,
bogatej roślinności i kamienisto-żwirkowych plaż. Willa Bijela Kucica położona jest w odległości zaledwie 200 m od plaży! Wzdłuż plaży
znajduje się wiele kawiarenek, kafejek, restauracji w których serwowane są regionalne potrawy, oraz świeże owoce morza.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie : 7 noclegów w Willi
Bijela Kucica
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe: w
czasie pobytu sprzątanie we własnym
zakresie
• Wyżywienie BB: śniadania
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE

• Łagodne zejście do plaży
• Zaledwie 100 m od morza

• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 200 m od plaży (wzdłuż plaży
znajduje się wiele kawiarenek,
kafejek, restauracji w których
serwowane są regionalne potrawy,
oraz świeże owoce morza)

OD 1399 zł/os.

7 noclegów

POKOJE
• 2-osobowe typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, balkon
• Bezpłatny dostęp do WiFi
• Klimatyzacja
• WiFi

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl

PLAŻA

Dostępne terminy na str. nr 56-57

• Kamienisto-żwirkowa
• Łagodne zejście do morza
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
W pobliskiej restauracji:
– Śniadania (w cenie)
– Śniadania i obiadokolacje
(napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)

• WiFi
• klimatyzacja
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LATO 2020

WILLA JOSIP

CHORWACJA
SLATINE

Willa znajduje się w turystycznym miasteczku Slatine, położonym na klimatycznej, pełnej zieleni wyspie Ćiovo. Od jednego z piękniejszych
Chorwackich miasteczek - Trogiru dzieli ją zaledwie kilka kilometrów. Wyspa Ćiovo znana jest przede wszystkim z malowniczych zatoczek,
bogatej roślinności i kamienisto-żwirkowych plaż. Willa Josip położona jest w odległości zaledwie 50 m od plaży! Wzdłuż plaży znajduje
się wiele kawiarenek, kafejek, restauracji w których serwowane są regionalne potrawy oraz świeże owoce morza.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie : 7 noclegów w Willi
Josip
• Opieka rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe: w
czasie pobytu sprzątanie we własnym
zakresie
• Wyżywienie BB: śniadania
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE

• Zaledwie 50 m od plaży
• Aneks kuchenny w każdym studio
• Spokojna okolica

• 50 m od plaży

POKOJE
• 3-osobowe typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, balkon
• Klimatyzacja
• WiFi
• Ręczniki oraz środki czystości we
własnym zakresie

PLAŻA
• Kamienisto-żwirkowa
• Łagodne zejście do morza
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

OD 1399 zł/os.

7 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

WYŻYWIENIE
W pobliskiej restauracji:
– Śniadania (w cenie)
– Śniadania i obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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• WiFi
• klimatyzacja

LATO 2020

PENSJONAT MOL

CHORWACJA
DRVENIK

Pensjonat Mol położony jest w pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy plaży. Zarówno z Pensjonatu, jak też z hotelowej restauracji
roztacza się przepiękny widok na Morze Adriatyckie i pobliskie wyspy.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w Pensjonacie Mol według wybranej opcji (7,
14 noclegów)
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie HB: śniadania
i obiadokolacje
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Centrum Drvenika
• Bezpośrednio przy plaży
• Część miasta – Donja Vala

POKOJE
• Pokoje 2-osobowe bez balkonów
• Łazienka , suszarka do włosów
• TV
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Kamienisto-żwirkowa
• Łagodne zejście do morza
• Przy plaży znajduje się wiele kafejek,
restauracji i sklepów

WYŻYWIENIE
• Śniadanie i obiadokolacja (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

• Bezpośrednio przy plaży
• Łagodne zejście do morza

OD 1629 zł/os.

7/14 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 56-57

• WiFi
• klimatyzacja
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CHORWACJA
DRVENIK

LATO 2020

KOMPLEKS MARTINA

Kompleks Martina znajduje się w części Drvenika zwanej Górną Zatoką. Dużym autem obiektu jest jego usytuowanie zaledwie 50 metrów
od plaży. W obrębie plaży znajdują się liczne sklepy, restauracje, kawiarnie oraz nadmorska uliczka łącząca Górną Zatokę z Dolną oraz
centrum miasta.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy
PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja,
DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: noclegi w
Kompleksie Martina według
wybranej opcji (7, 14 noclegów)
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż
• Sprzątanie początkowe i końcowe:
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na
miejscu

• Idealny na rodzinny wypoczynek
• Blisko do plaży

POŁOŻENIE

OD 999 zł/os.

• 1,6 km do centrum Drvenika
• 50 m od plaży
• Część miasta – Gorna Vala

7/14 noclegów

POKOJE
• 2-osobowe typu studio
• 3-osobowe typu studio
• 4-osobowe typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny
• Bezpłatna klimatyzacja
• Wi-Fi

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
www.oskar.com.pl
dostępne na:

PLAŻA
• Łagodne zejście do morza
• Plaża kamienisto-żwirkowa

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
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Dostępne terminy na str. nr 56-57
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

• klimatyzacja
• WiFi

dostępne z Makarskiej, Drvenika
dostępne z Makarskiej, Drvenika

dostępne z Makarskiej, Drvenika

dostępne z Makarskiej, Drvenika,
Trogiru
dostępne z Makarskiej, Drvenika,
Trogiru

dostępne z Makarskiej, Drvenika,
Trogiru

PARK NARODOWY
JEZIORA PLITVICKIE

z Makarskiej: wyspy Hvar i Brac
z Trogiru: wyspy Šolta i Čiovo
z Drvenika: wyspa Hvar
i Półwysep Pelješac
dostępne z Makarskiej, Drvenika,
Trogiru

wpisany na listę UNESCO
16 jezior powiązanych 92
wodospadami
przyrodnicza wizytówka Chorwacji
dostępne z Makarskiej, Drvenika,
Trogiru
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CHORWACJA 12 NOCLEGÓW

CHORWACJA 14 NOCLEGÓW
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MIASTA WYJAZDOWE:
Augustów, Białystok, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz,
Cieszyn, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno,
Gorzów Wielkopolski, Gorzyczki, Grudziądz, Kalisz, Kłodzko, Konin,
Kościan, Koszalin, Kraków, Krotoszyn, Legnica, Leszno, Łódź, Lubin,
Lublin, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Olsztyn, Opole, Piła,
Piotrków Trybunalski, Polkowice, Poznań, Pszczyna, Radom,
Rawicz, Skarżysko-Kamienna, Skwierzyna, Słupsk, Świebodzin,
Świecko, Szczecin, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa,
Włocławek, Wrocław, Września, Zgorzelec, Zielona Góra, Żory.
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CZARNOGÓRA
BUDVA

LATO 2020

WILLA MASLINA

Komfortowa, trzygwiazdkowa willa położona 10 minut spacerem od plaży „Slovenska plaża” i Starego Miasta, gdzie w sezonie odbywają
się liczne imprezy plenerowe. Blisko willi znajdują się centrum handlowe, lokalny bazar oraz główny deptak.

PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo
płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

OD 999 zł/os.

6/9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

• klimatyzacja
• WiFi w pokojach
53
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CZARNOGÓRA
BUDVA

LATO 2020

WILLA ZORAN

Willa jest zlokalizowana w odległości około 350 m od głównej miejskiej plaży - „Slovenska plaża” oraz promenady, na której znajdują
się sklepiki oraz bary i dyskoteki. Do Starego Miasta, gdzie w sezonie odbywają się liczne imprezy plenerowe jest ok 1,5 km. Blisko willi
znajdują się centrum handlowe oraz lokalny bazar.

POKOJE

OD 999 zł/os.

• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)
• 2-osobowe pokoje
• 3-osobowe pokoj
• Łazienka, lodówka, TV, sejf
• Balkon
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

6/9 noclegów

PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
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– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

• klimatyzacja
• WiFi

LATO 2020

HOTEL MONTEFILA

CZARNOGÓRA
ULCINJ

Hotel zlokalizowany jest w spokojnej części miasteczka Ulcinj. oddalonej od klimatycznego Starego Miasta o około 3 km. Najbliższa plaża,
z której mogą korzystać goście hotelowi to Wielka Plaża (Velika Plaza), która znajduje się około 1,5 km od obiektu.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
w Hotelu Montefila
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Sprzątanie początkowe i końcowe,
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Wyżywienie BB: śniadania
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 3 km od starego miasta Ulcinj
• 1,5 km od Wielkiej Plaży
• Sklep 200 m

POKOJE
• 2-osobowe pokoje
• Łazienka, balkon, aneks kuchenny na
każdym piętrze
• Lodówka, TV
• Bezpłatna klimatyzacja, WiFi

PLAŻA
• Plaża ok. 1,5 km od hotelu bezpłatne transfery
• Velika Plaza - piaszczysta o dł. 13 km
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

• Spokojna okolica
• Bezpłatny transfer na plażę
• Basen, jazzuzi, sauna

OD 1199 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

WYŻYWIENIE
• Śniadania
• Śniadania i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)

• WiFi
• klimatyzacja
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LATO 2020

WILLA MALA PLAZA

CZARNOGÓRA
ULCINJ

Komfortowa willa położona zaledwie 70 metrów od słynnej Małej Plaży, w samym centrum Ulcinj, tuż przy promenadzie. Mała Plaża jest
idealna na rodzinny wypoczynek.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów w Willi
Mala Plaza
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Centrum Ulcinja, tuż przy promenadzie
• Blisko Starego Miasta
• 70 m od plaży

POKOJE
• 2-osobowe pokoje
• 3-osobowe pokoje
• Łazienka, lodówka, TV
• Balkon lub taras
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)
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OD 1099 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

• klimatyzacja
• WiFi

LATO 2020

WILLA ECCO

CZARNOGÓRA
DOBRA VODA

Komfortowa willa położona w spokojnej okolicy miejscowości Dobra Voda, 200 metrów od plaży, blisko centrum. Ecco jest idealnym
miejscem na rodzinny wypoczynek.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów w Willi
Ecco
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Spokojna miejscowość Dobra Voda
• 200 m od plaży
• Blisko centrum

POKOJE
• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje(OWU
typu studio
pkt. XVIII)
• 4-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka, TV
• Bezpłatna klimatyzacja
• WiFi

PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

OD 999 zł/os.

6/9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

• klimatyzacja
• WiFi
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LATO 2020

WILLA BLUE MOON

CZARNOGÓRA
DOBRA VODA

Willa Blue Moon położona jest w spokojnej miejscowości Dobra Voda, 200 m od plaży. Na dachu obiektu znajduje się taras z krzesełkami
i stolikami, z którego można podziwiać piękne zachody słońca. Bujna śródziemnomorska roślinność, morze zachwycające swym kolorem
i czystością oraz eleganckie apartamenty to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.

OD 999 zł/os.

6/9 noclegów
PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania

– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 66

• klimatyzacja
• WiFi
57
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LATO 2020

STUDIA ASTRA

GRECJA PARGA

Apartamenty Astra to nowocześnie urządzone studia, które znajdują się w samym centrum Pargi. Idealne położenie dla osób, które chcą
zarówno wypocząć, jak i mieć bliski dostęp do wszystkich atrakcji miasta. W pobliżu znajdują się liczne piekarnie, kawiarnie, restauracje
oraz sklepy spożywcze. Do głównej promenady miasta jest tylko 300 metrów.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
w Studio Astra
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 300 m od centrum miasta
• 400 m od plaży

POKOJE
• 1-osobowy pokój typu studio
• 2-osobowy pokój typu studio
• 2-osobowy pokój typu studio z
dostawką
• Łazienka, suszarka, aneks kuchenny,
TV, sejf
• Klimatyzacja dodatkowo płatna 5
euro/doba

PLAŻA
• Żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

OD 999 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• WiFi
63
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LATO 2020

GRECJA PARGA

STUDIA IRINI

Studia Irini zlokalizowane w spokojnej części Pargi, jedynie 250 m od najbliższej plaży (Piso Krioneri) i około 600 m od promenady
portowej. Idealna lokalizacja obiektu pod każdym względem - najbliższa restauracja i bar - 20 m, a supermarket jedynie 10 m.

OD 1049 zł/os.

POKOJE

9 noclegów

• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)
(OWU
XVIII)
• 2-osobowe pokoje
typu pkt.
studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, TV
• Balkon lub taras
• Klimatyzacja dodatkowo płatna 5
euro/doba

PLAŻA
• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• WiFi na terenie
obiektu
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LATO 2020

STUDIA MYLOS

GRECJA PARGA

Studia Mylos znajdują się w spokojnej okolicy w samym centrum Pargi. Idealne położenie dla osób, które chcą zarówno wypocząć, jak i
mieć bliski dostęp do wszystkich atrakcji miasta. Do dyspozycji gości na terenie obiektu znajduje się bar z przekąskami, w którym można
obejrzeć telewizję i skorzystać z Internetu.

POKOJE
• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowa(OWU pkt. XVIII)
nie (OWU pkt. XVIII)
• 2-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka
• Klimatyzacja dodatkowo płatna 5
euro/doba

OD 999 zł/os.

9 noclegów

PLAŻA

WYŻYWIENIE

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

• WiFi na terenie
obiektu

• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne ok. 10 euro/dzień
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LATO 2020

HOTEL OASIS

GRECJA PARGA

Doskonale usytuowany pensjonat z prywatnym basenem. Bliskość zarówno centrum miasta jak i najbliższej plaży sprawią, że wakacje
w Pardze są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ponadto, na terenie obiektu znajduje się niezwykły cytrusowy ogród.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
w Hotelu Oasis
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• 350 m od centrum miasta
• 200 m od plaży

POKOJE
• 2-osobowe
• Łazienka, balkon
• WiFi
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5 euro/doba
Dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)

OD 1249 zł/os.

• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

PLAŻA

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• Śniadania (w cenie)
• Jeżeli została wykupiona oferta bez
wyżywienia – obowiązkowo dopłata
do śniadań na miejscu u rezydenta
50€/os.

9 noclegów

• WiFi
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LATO 2020

STUDIA OLIVE TREE

GRECJA PARGA

Studia OLIVE TREE znajdują się w cichej dzielnicy, z dala od dróg, jednak wciąż w bliskiej odległości od centrum miasta. Zabudowa
typowo grecka, prosta lecz wygodna i dobrze utrzymana wśród bujnych ogrodów sprawia, że jest to idealne miejsce na wakacyjny relaks.
Obiekt posiada odkryty basen z barem i tarasem słonecznym. Lokalizacja to tylko 1500 m od głównego centrum miejscowości i 900 m do
plaży Piso Krioneri, a sklepiki i tawerny znajdują się w odległości ok. 300 m.

POŁOŻENIE
• Cicha, spokojna okolica
• 1,5 km od centrum  
• 900 m od plaży Piso Krioneri

POKOJE
• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie
Dokwaterowanie
(OWU
pkt. XVIII) (OWU pkt. XVIII)
• 2-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, TV
• Balkon
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5 euro/doba

OD 1049 zł/os.

PLAŻA

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

• 72 •

9 noclegów

• WiFi

LATO 2020

GRECJA PARGA

STUDIA TOUSIS

Studia Tousis zlokalizowane w centrum Pargi, w pobliżu nadmorskiej promenady oraz wielu lokalnych greckich restauracji i tawern, dzięki
którym poczujesz prawdziwy klimat Grecji. Studia wyposażone w aneksy kuchenne zadowolą nawet najbardziej wymagających,
a przepiękne widoki sprawią, że pokochasz to malownicze miasteczko.

POKOJE
• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie
(OWU
pkt. XVIII) (OWU pkt. XVIII)
Dokwaterowanie
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Aneks kuchenny, TV, sejf
• Balkon
• Klimatyzacja dodatkowo płatna
5 euro/doba
• WiFi

OD 999 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

PLAŻA
• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania

– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

• WiFi
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LATO 2020

STUDIA VERGOS HOUSE

GRECJA PARGA

Apartamenty Vergos House znajdują się na Starym Mieście Pargi przy schodach prowadzących do Zamku Weneckiego. W pobliżu obiektu
znajdują się liczne bary, kawiarnie, restauracje i sklepy, a port w odległość ok. 300 m. Ta doskonała lokalizacja daje możliwość wyboru
przejścia na plażę Krioneri lub Valtos zaledwie w kilka minut.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
w Studio Vergos House
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Blisko starówkii
• 400 m od plaży
• 300 m od portu

POKOJE
• 3-osobowe apartamenty (za dodatkową opłatą)  
• 4-osobowe apartamenty (2+2)
• 5-osobowe apartamenty (2+3)
• Łazienka, suszarka do włosów, aneks
kuchenny, TV
• Bezpłatna klimatyzacja  

PLAŻA
• Kamienista, piaszczysto-kamienista,
piaszczysto-żwirkowa
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)
70
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OD 999 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• klimatyzacja

LATO 2020

GRECJA PARALIA

WILLA AEGEON

Willa Aegeon znajduje się w północnej części Paralii. Jest to idealna lokalizacja dla osób, które marzą o wypoczynku w zacisznym i
spokojnym miejscu, jednakże pragną mieć blisko do plaży oraz centrum miasta. Najbliższa plaża znajduje się jedyne 150 m od obiektu.
Natomiast do centrum miasta można udać się spacerkiem, by skosztować lokalnej kuchni greckiej oraz napić się kawy w kafejce i poczuć
ten prawdziwy klimat Grecji.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów w Willi
Aegon
• Sprzątanie początkowe i końcowe;
w czasie pobytu sprzątanie we
własnym zakresie
• Opiekę rezydenta na miejscu
• Wyżywienie według wybranej opcji
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE
• Północna część Paralli
• 150 m od plaży
• 300 m od centrum
Dokwaterowanie (OWU pkt. XVIII)

OD 949 zł/os.

POKOJE

• Pokój 1-osobowy lub dokwaterowanie
(OWU pkt. XVIII)
• 2-osobowe pokoje typu studio
• 3-osobowe pokoje typu studio
• Łazienka, aneks kuchenny, lodówka, TV
• Balkon
• Klimatyzacja dodatkowo płatna 5
euro/doba
• WiFi

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

9 noclegów

WYŻYWIENIE
Dostępne opcje:
• We własnym zakresie
• W pobliskiej restauracji:
– Śniadania
– Obiadokolacje*
– Śniadania i obiadokolacje*
*(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• WiFi
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LATO 2020

HOTEL ATLANTIS

GRECJA PARALIA

Czteropiętrowy hotel Atlantis z basenem zewnętrznym, położony naprzeciwko piaszczystej plaży. W hotelu znajduje się recepcja, restauracja
serwująca codzienne posiłki, komfortowe pokoje, lobby bar z tarasem, winda, darmowy dostęp do Internetu Wi-Fi na terenie całego obiektu.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 9 noclegów
w Hotelu Atlantis
• Wyżywienie HB: śniadania i
obiadokolacje
• Opiekę rezydenta na miejscui
• Ubezpieczenie KL,NNW, bagaż

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłata klimatyczna płatna
obowiązkowo u rezydenta na miejscu

POŁOŻENIE

• Idealne położenie – w centrum
• 20 m od plaży
• Basen zewnętrzny

• Centrum Paralii
• 20 m od plaży

POKOJE
• 2-osobowe
• 2-osobowe z dostawką lub dwiema
dostawkami (dla dzieci do 12 roku życia)
• WiFi
• Klimatyzacja
• Balkon, łazienka

PLAŻA
• Piaszczysta
• Publiczna
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie,
napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)
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OD 1899 zł/os.

9 noclegów
Więcej informacji
oraz aktualne ceny i promocje
dostępne na:
www.oskar.com.pl
Dostępne terminy na str. nr 77

• WiFi
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dostępne z Riwiery Olimpijskiej,
Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej

dostępne z Pargi

dostępne z Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej,
Pargi
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dostępne z Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej

dostępne z Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej

dostępne z Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej

dostępne z Pargi

dostępne z Riwiery Olimpijskiej
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Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

3 STOLICE BAŁTYCKIE: WILNO, RYGA, TALLIN
3 STOLICE PÓŁNOCNE: TALLIN, HELSINKI, RYGA

84
NOWOŚĆ

86

3 STOLICE: BRATYSŁAWA, BUDAPESZT, WIEDEŃ

88

LONDYN

90

NIDERLANDZKIE SMAKI I FRANCUSKI SZYK

92

ZASMAKUJ BENELUXU!

NOWOŚĆ

94

NORMANDIA I BRETANIA

96

MAGIA PARYŻA I ZAMKI NAD LOARĄ

98

PARYŻ - POCZUJ MAGIĘ FRANCUSKIEJ STOLICY

100

PARYŻ + DISNEYLAND + ASTERIX

102

LAZUROWE WYBRZEŻE

104

BEZ POŚPIECHU - JESTEŚ W PROWANSJI!

106

SZWAJCARIA

108

KRÓLESTWO DOLNEJ SAKSONII

110

BAWARIA

112

SPORTOWY LUKSUS - NIEMIECKIE AUTA I PIŁKA

114
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ANTYCZNA GRECJA

116

GRECKO-ALBAŃSKA PRZYGODA

118

MACEDONIA - BAŁKAŃSKA KRAINA SŁOŃCA

120

BAŁKAŃSKI KOCIOŁ

122

CZARNOGÓRA - PIĘKNA NIEZNAJOMA

124

PERŁY ADRIATYKU

126

BAŁKAŃSKA MAJÓWKA

128

CHORWACJA W PIGUŁCE

130

ISTRIA W PIGUŁCE

NOWOŚĆ

132

SZLAKIEM DRAKULI

NOWOŚĆ

134

WŁOCHY KLASYCZNE

136

LIGURIA I JEJ PERŁY

138

KRAINA JEZIORA GARDA I COMO

140

WŁOSKIE DOLCE VITA

NOWOŚĆ

142

WAKACJE W GARDALAND

144

WŁOCHY NA HORYZONCIE

146

TOSKANIA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

148

WŁOCHY W PIGUŁCE

150

BARCELONA - POR FAVOR!

NOWOŚĆ

152

NA PODBÓJ PÓŁNOCY!

NOWOŚĆ

154

EGER + TOKAJ +TERMY
LITWO! OJCZYZNO MOJA

156
NOWOŚĆ

157

HITY LUBELSZCZYZNY + SANDOMIERZ

158

SKARBY MAŁOPOLSKI

160

GOTYK, KRZYŻACY I MIASTO WOLNOŚCI

NOWOŚĆ

162
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3 STOLICE BAŁTYCKIE:
WILNO, RYGA, TALLIN

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Polskę.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Wilna (Litwa) w godzinach popołudniowych.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Wilno swoją nazwę
zawdzięcza rzece Wilence, zwanej dawniej Wilejką. To
miejsce atrakcyjne pod każdym względem – zachwyci i
pozostanie na zawsze w pamięci. W programie zwiedzanie
- Ostrej Bramy, Cerkwi Św. Ducha, cerkwi Św. Trójcy, Placu
Ratuszowego, Muzeum A. Mickiewicza, kościoła Św. Anny
i Bernardynów, Cmentarz na Rossie, Katedry wileńskiej.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Nocleg.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
PREMIUM (powiększona
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
ULTRAPREMIUM
(powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej
klasy fotele, indywidualny system multimedialny,
klimatyzacja, DVD, WC, barek)
**/***
• Zakwaterowanie:33noclegi
noclegiwwhotelach
hotelach
**/***
• Wyżywienie BB:
BB:33śniadania
śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
STOLICE EUROPEJSKIE

OD 899 zł/os.

6 dni

TERMINY
06.03 - 11.03
26.04 - 01.05
31.05 - 05.06
21.06 - 26.06

26.07 - 31.07
09.08 - 14.08
20.09 - 26.09
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE NA MIEJSCU
• Koszty programowe: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
i pozostałe atrakcje: Muzeum A. Mickiewicza, opieka
pilotażowa i przewodnicka, podatki turystyczne, opłaty
wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach: 45 €/os - płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu.
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 45 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet Komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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3 STOLICE PÓŁNOCNE
TALLIN, HELSINKI, RYGA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Polskę. (Trasa do granicy ok. 160 km)

DZIEŃ 2
P r z y j a z d d o Tallina ( E s t o n i a ) . Zw i e d z a n i e m i a s t a
z przewodnikiem. To najdalej wysunięta na północ stolica
państw bałtyckich, położona nad Zatoką Fińską. Tallin
zachował średniowieczny układ urbanistyczny, z zachowaną
linią fortyfikacji miejskich: murów obronnych, baszt i bram.
Spacerując po brukowanych uliczkach, w cieniu zamku
Toompea, można spotkać Długiego Hermana, przejść
Krótką lub Długą Nóżką czy Zajrzeć Do Kuchni. To tylko
kilka przykładów miejsc, których nie wolno przegapić, a jest
ich w Tallinie oczywiście jeszcze więcej... Średniowieczna
forteca sąsiaduje z prawosławną Katedrą Aleksandra
Newskiego, a z wieży gotyckiego ratusza Raekoda
dostrzec można nowoczesny port. Niedaleko znajduje
się również smukła wieża kościoła św. Olafa, będącego
niegdyś najwyższą świątynią na świecie. Tallin żyje własnym
tempem, a tradycja łączy się tutaj z nowoczesnością.
W estońskiej stolicy bez trudu znaleźć można dobrą
restaurację, klimatyczny pub, ale także spokojny, zielony
skwerek i oryginalne ekspozycje muzealne. Mieszkańcy są
uśmiechnięci i uprzejmi. Będąc w Tallinie koniecznie trzeba
spróbować migdałów w cynamonie, które już od wielu lat są
pysznym symbolem miasta. Następnie czas wolny. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie, przeprawa promowa do Helsinek (Finlandia).
W programie zwiedzania między innymi Plac Senacki, Katedra
św Henryka w Helsinkach, która została wybudowana w 1860
dla Polskich żołnierzy służących w armii rosyjskiej, ratusz,
Temppeliaukio, katedrę luterańską, Sobór Uspeński. Pałac
prezydencki, gmach sądu najwyższego. Dla chętnych polecamy
udać się pod pomnik Sibeliusa lub skorzystać z Helsińskiego
Diabelskiego Młyna. Czas wolny. Powrót promem. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Rygi (Łotwa). Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem - Dom Bractwa Czarnogłowych, kościół
św. Jakuba, kościół św. Piotra, Pomnik Wolności, zespół
średniowiecznych kamieniczek, „Trzej Bracia”, Mała i Wielka
Gilda Kupiecka, Pałac Prezydencki. Następnie czas wolny.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami,
indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD,
WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/*** w Krajach
Bałyckich
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE NA MIEJSCU
• Koszty programowe: 80 €/os. (opłaty lokalne, parkingowe,
koszty przewodnickie, przeprawa promowa Tallin-Helsinki,
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
STOLICE EUROPEJSKIE

OD 899 zł/os.

5 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
30.03 - 03.04

08.09 - 12.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
opłaty klimatyczne) - płatne u Pilota w autokarze, nie
podlegają rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

FINLANDIA

Helsinki

Tallinn

ESTONIA

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

3 Stolice Północne

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

Ryga
ŁOTWA

• 87 •

3 STOLICE:

BRATYSŁAWA, BUDAPESZT, WIEDEŃ

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Czechy, Słowację. (Trasa od granicy
ok. 280 km)

DZIEŃ 2
Przyjazd do Bratysławy w godzinach przedpołudniowych.
Zwiedzanie rozpocznie się od spojrzenia na stolicę Słowacji z
perspektywy zamku położonego na wzgórzu. Z jego murów
rozciąga się piękny widok na całe miasto i okolicę, również
tę, która położona jest po austriackiej stronie granicy.
Tutaj, po raz pierwszy, będzie możliwość podziwiania
Dunaju - naturalnego, wspólnego mianownika wszystkich
odwiedzanych przez nas stolic. Następnie spacer urokliwymi
uliczkami niezwykle kameralnej, miejscowej starówki.
To okazja, by zapoznać się z bogatą historią Pressburga
(historyczna nazwa miasta) i zobaczyć katedrę św. Marcina,
która była miejscem koronacji wielu królów węgierskich.
Przejście w stronę Starego Ratusza usytuowanego na
Hlavnem Namestie, czyli głównym placu miasta. Po drodze,
zachwycając się pięknem Bratysławy, miniemy jeden z
symboli miasta - Wieżę Michalską. Spacer zakończony
zostanie pod eklektycznym gmachem Słowackiego Teatru
Narodowego. W czasie wolnym, będzie możliwość zakupu
pamiątek czy spróbowania pysznych, miejscowych lodów.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Budapesztu (trasa ok. 200 km).
Zwiedzanie rozpocznie się od wjechania na Górę Gellerta
wznoszącą się 130 metrów nad płynącym poniżej Dunajem.
Tutaj zobaczymy Cytadelę wzniesioną przez Habsburgów w
celu zastraszenia nieposłusznych mieszkańców Pesztu oraz
Statuę Wolności - dar Armii Czerwonej dla Węgrów. Z tarasów
widokowych położonych pod Cytadelą, podziwiać można
fantastyczną panoramę miasta. Następnie przejedziemy na
Wzgórze Zamkowe. W czasie spaceru po najstarszej dzielnicy
Budy odwiedzimy plac św. Trójcy ze wspaniałym, neogotyckim
kościołem Macieja i pomnikiem św. Stefana, a także bajkowe
Baszty Rybackie (budowla z siedmioma, symbolizującymi
plemiona madziarskie, wieżyczkami). Na Wzgórzu Zamkowym,
w ramach czasu wolnego, będzie możliwość spożycia
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lunchu, czy dokonania zakupów. Po opuszczeniu wzgórza,
przejeżdżając słynnym Mostem Łańcuchowym, znajdziemy
się po pesztańskiej stronie stolicy Węgier. Odwiedzimy bazylikę
św. Stefana. Wizyta we wnętrzu wspomnianej świątyni, z uwagi
na jej bogaty wystrój i obecność najważniejszej węgierskiej
relikwii, jaką jest zasuszona dłoń króla Stefana, niewątpliwie
na każdym zrobi ogromne wrażenie. Uwieńczeniem dnia
będzie godzinny rejs Dunajem, w trakcie którego zobaczymy
Budapeszt z całkiem innej, magicznej perspektywy. W
czasie rejsu, jak i przez cały dzień, towarzyszyć nam będzie
przewodnik. Przed rejsem udamy się na obiadokolację.
Następnie przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
(Trasa ok. 200 km + dojazd do hotelu).

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Wiednia (trasa ok. 200 km). W
towarzystwie przewodnika, autokarem przejedziemy powoli
staromiejską obwodnicą zwaną “Ringiem”. Zobaczymy
gmach dawnego Ministerstwa Wojny, budynek Muzeum
Sztuki Naturalnej, Parlament ze stojącym przed nim
posągiem Pallas Ateny, Ratusz, Teatr Zamkowy, Operę i
Kościół Wotywny. Następnie zapoznamy się z niezwykła
twórczością Friedensreicha Hundertwassera. Podziwiając
zaprojektowany przez niego dom dowiemy się, jakie idee
próbował wnieść do światowej architektury. W pasażu
jego imienia będziemy mieli czas na zakup pamiątek, czy
wypicie kawy przy oryginalnym barowym blacie, środkiem
którego płynie strumyczek. Przejeżdżając ulicami Wiednia,
znajdziemy się w jego trzeciej dzielnicy, gdzie będziemy
mogli podziwiać Belvedere - wspaniałą, barokową
rezydencję wielkiego wodza przełomu XVII i XVIII wieku Eugeniusza Sabaudzkiego. Kolejnym etapem zwiedzania
dawnej stolicy C.K Monarchii (gdzie na każdym kroku czuje
się specyficzny klimat tamtych pięknych czasów) będzie
spacer, w trakcie którego zajrzymy do Kościoła Augustianów
- bardzo ważnej dla rodu Habsburgów świątyni. Zobaczymy
Plac Bohaterów z ogromnymi pomnikami słynnych wodzów:
Eugeniusza Sabaudzkiego i arcyksięcia Karola I Habsburga.
Później przejdziemy dziedzińcami Zamku Hofburg, żeby
po wyjściu monumentalną Bramą św. Michała znaleźć się
przy Kohlmarkt – reprezentacyjnej ulicy miasta. To właśnie
tutaj swoją siedzibę ma znana z doskonałych wypieków i
niespotykanie pysznej kawy cukiernia Demel. Przechodząc
obok witryn ekskluzywnych butików, należących do

WYCIECZKI OBJAZDOWE
STOLICE EUROPEJSKIE

OD 799 zł/os.

5 dni

TERMINY

najbardziej znanych kreatorów mody światowej, skręcimy
z ulicy na Plac Graben, gdzie urzeknie nas Kolumna św.
Trójcy – wyjątkowo piękna kolumna morowa. Będziemy
również podziwiać potężną, gotycką katedrę św. Szczepana
- Stephansdom, zwieńczoną dachem składającym się z 230
tysięcy glazurowanych dachówek! Na chwilę wejdziemy
do środka, żeby następnie udać się do typowej wiedeńskiej
restauracji i obiadokolacją zakończyć wyprawę. W drogę
powrotną do Polski wyruszymy wczesnym wieczorem.
(Trasa do granicy ok. 320 km)

04.03 - 08.03
30.03 - 03.04
21.04 - 25.04
27.04 - 01.05
18.05 - 22.05
02.06 - 06.06
16.06 - 20.06
29.06 - 03.07
13.07 - 17.07

27.07 - 31.07
10.08 - 14.08
24.08 - 28.08
07.09 - 11.09
21.09 - 25.09
06.10 - 10.10
20.10 - 24.10
27.10 - 31.10
09.11 - 13.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 5
SŁOWACJA

Przyjazd do Polski centralnej w godzinach porannych (granica
ok. godz. 01:30). Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE3 Stolice
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleaca się wyrobienie EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD,WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie HB: 2 śniadania i 3 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy

Wiedeń

Bratysława

AUSTRIA

Budapeszt
WĘGRY

• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat ) lub pokój 1 osobowy (dopłata)

DOPŁATY WYMAGANE NA MIEJSCU
• Koszty programowe: 45 €/os. (rejs statkiem po Dunaju,
opieka pilotażowa i przewodnicka, podatki turystyczne,
opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
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LONDYN

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Anglii w godzinach porannych. Pierwszym
punktem programu będzie spacer po parku Greenwich, w
którym znajduje się Królewskie Obserwatorium Astronomiczne
oraz południk zero stopni, obowiązujący w latach 1884-1984.
Jest to również miejsce, z którego można podziwiać panoramę
całego Londynu. Wszystkich miłośników żeglugi na pewno
zachwyci Narodowe Muzeum Morskie, a w nim eksponaty
związane z morzem i żeglarstwem. Zobaczymy również Cutty
Sark – jedyny na świecie zachowany statek do transportu
herbaty z XIX wieku. Obecnie znajduje się tam muzeum
(wejście za dodatkową opłatą). Następnym punktem wycieczki
będzie London Bridge, gdzie rozpoczniemy nasz spacer
po stolicy Anglii. Zobaczymy Monument to the Great Fire
of London – najwyższą wolnostojącą kolumnę na świecie,
powstałą jako upamiętnienie największego pożaru w Londynie,
który miał miejsce w 1666 roku. Spacerując dojdziemy do The
City, które jest centrum finansowo-handlowym Londynu.
Swoją siedzibę mają tu m.in. Centralny Bank Anglii, giełda
papierów wartościowych, giełda metali szlachetnych, oraz
największa na świecie firma ubezpieczeniowa – Lloyds.
Dzielnica ta słynie również z wielu atrakcji dla turystów, z
których będzie można skorzystać w czasie wolnym. Następnie
ulicami The City dojdziemy do twierdzy Tower of London, która
przez setki lat była siedzibą władców Anglii. Spacer zakończymy
przy Tower Bridge – most ten został wybudowany na początku
lat 90. XIX wieku, ale oddano go do użytku dopiero po ośmiu
latach. Składa się z dwóch bliźniaczych wież i dwóch przęseł,
z których każde waży około 1100 ton i podnosi się do góry
w ciągu 1,5 minuty. Ciekawostką jest, że na 25-lecie koronacji
Królowej Elżbiety most przemalowano w barwy flagi brytyjskiej.
Czas wolny na zakupy oraz posiłek. W godzinach wieczornych
przejazd do hotelu.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do centrum. Spacer rozpoczniemy
od Trafalgar Square – miejsca uznawanego za serce centralnego
Londynu. Plac powstał w XIX wieku w miejsce dawnych stajni
królewskich; znajdziemy tu kolumnę Nelsona oraz dwa pomniki
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– Jakuba II i Jerzego IV. Następnie przejdziemy obok Leicester
Square, stanowiącego centrum rozrywki i jedną z głównych
atrakcji turystycznych miasta. Przechodząc przez park dojdziemy
do Covent Garden. To dobre miejsce, aby poszukać modnych
ubrań w stylu miejskim oraz specjalistycznych sklepów
oferujących imbryki, latawce, sery lub drewniane zabawki. Po
małej zakupowej rozgrzewce przejdziemy do dzielnicy Soho,
która uchodzi za miejsce najlepiej obrazujące wielokulturowość
Londynu; jest to również strefa przemysłu, handlu, kultury i
rozrywki. Podziwiając różnorodność tej dzielnicy dojdziemy
do Oxford Street, gdzie rozpocznie się nasze zakupowe
szaleństwo. Jako alternatywę dla zakupów proponujemy
przejście do pobliskiego Hyde Parku. Czas wolny. Po południu
przejazd do Camden Town. Jest to najbardziej, zakręcona,
różnorodna i przede wszystkim oryginalna dzielnica Londynu.
Kolorowe witryny sklepów oraz pstrokate elewacje budynków
z nietuzinkowymi dekoracjami od razu przyciągają wzrok.
Na stoiskach Camden Locks Market znajdziemy z kolei
najprawdziwsze perełki: od ręcznie zdobionych, unikatowych
butów i kolczyków po designerskie ubrania tworzone przez
młodych artystów. Znajdzie się tu również coś dla miłośników
jedzenia – za niewielką sumę będziemy mogli spróbować
specjałów z różnych stron świata – króluje tu kuchnia chińska,
hinduska i meksykańska. Wieczorny powrót do hotelu.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do centrum. Zwiedzanie rozpocznie
się od Muzeum Historii Naturalnej. Dla osób chętnych
wejście do środka słynnego muzeum, którego kolekcja liczy
ponad 70 milionów eksponatów. Co ciekawe w muzeum
nagrywano sceny do filmów takich jak Harry Potter, Noc
Muzeów czy Paddington. Wstęp bezpłatny. W pobliżu
znajduje się również Muzeum Wiktorii i Alberta – największe
muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie. Stała
kolekcja liczy ponad 4,5 mln eksponatów powstałych na
przestrzeni 5000 lat w Europie, Ameryce Północnej, Azji i
Afryce Północnej. Są to rzeźby, obrazy, fotografie, książki,
ceramika, meble, tkaniny, wyroby ze szkła i metalu, biżuteria
itd. Wstęp bezpłatny. Dla osób z technicznymi zamiłowaniami
polecamy Muzeum Nauki, w którym znajduje się ponad
300 000 eksponatów – od najmniejszych układów
elektronicznych do naturalnej wielkości samoloty. Wstęp
bezpłatny. Po zakończeniu czasu wolnego przejdziemy
obok Harrodsa, czyli jednego z najsłynniejszych ekskluzywnych
sklepów w Anglii. Jego nazwa wywodzi się od Charlesa

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WIELKA BRYTANIA

OD 949 zł/os.

5 dni

TERMINY
10.03 - 14.03
04.04 - 08.04
06.05 - 10.05
07.07 - 11.07

04.08 - 08.08
20.09 - 24.09
20.10 - 24.10
25.11 - 29.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
Henrego Harrodsa, który w 1849 otworzył mały sklep
spożywczy będący obecnie wielkim domem towarowym. W
ofercie Harrodsa znajduje się niemal wszystko – ekskluzywne
sukienki od topowych projektantów, najlepsze na świecie
gatunki szampana, prestiżowe zegarki czy... przepyszne pączki.
By wejść do środka, konieczny jest odpowiedni dress code.
Następnie przejście do Pałacu Buckingham, który znajduje
się tuż obok najpiękniejszego parku St. James Park. Stamtąd
już kilka kroków dzieli nas od Opactwa Westminsterskiego,
znanego z koronacji królów i pochówku sławnych osobistości
takich jak Karol Darwin czy też sir Isaac Newton. Kolejnym
punktem programu jest spacer obok Parlamentu oraz
pamiątkowe zdjęcie przy słynnej wieży zegarowej Big Ben.
Czas wolny. Następnie przejdziemy przez Westminster
Bridge, by udać się na słynne London Eye. Diabelski młyn
ma 135 metrów wysokości, a jego jeden pełen obrót trwa
dokładnie 30 minut. Ostatnią atrakcją tego wyjazdu będzie rejs
statkiem po Tamizie. Będzie to piękne podsumowanie
naszego wspaniałego weekendu w Londynie. Powrót do Polski.

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, opieka pilotażowa): 60 GBP/os.
– płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie
podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
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NIDERLANDZKIE SMAKI
I FRANCUSKI SZYK

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy.

DZIEŃ 2
Przejazd metrem do centrum Paryża oraz zwiedzanie
Wieży Eiffla (II taras widokowy). Następnie przejdziemy
na wyspę Cite, na której znajduje się katedra Notre
Dame. Następnie udamy się pod Pałac Sprawiedliwości.
Przejdziemy po najstarszym paryskim moście Pont Neuf,
pod budowę którego kamień węgielny, w 1578 roku,
położył Henryk III - król Francji. Udamy się na dziedziniec
Luwru, żeby następnie przejść przez piękne ogrody Tuilerie
(Les Tuileries), aż do placu Zgody (Place de la Concorde),
gdzie ścięto Ludwika XVI i Marię Antoninę. Tutaj, na środku
znajduje się charakterystyczny obelisk, pochodzący z
Luxoru. Kolejny punkt programu to spacer Polami Elizejskimi,
najsłynniejszymi alejami Paryża, na plac Charles’a de Gaulle’a,
na którym znajduje się słynny Łuk Triumfalny. Wyjazd do
Belgii w godzinach wieczornych na nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Brukseli
z pilotem. Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dzielnicę
Europejską, oraz Katedrę Świętego Michała - patrona miasta.
Zobaczymy również bardzo charakterystyczny obiekt w
Brukseli, jakim jest Atomium - pierwiastek żelaza powiększony
185 miliardów razy. Kolejnym punktem spaceru po mieście
będzie tutejsza starówka i Manneken Pis - pomnik siusiającego
chłopca, najbardziej rozpoznawalna postać stolicy Belgii,
często przebierana w różnokolorowe stroje. Warto wspomnieć,
że chłopiec ma swoją koleżankę - mniej znaną Jeanneke
Pis. Odwiedzimy Wielki Plac, wpisany na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, uznawany za jeden z najpiękniejszych
placów Europy. Po spacerze, czas wolny, w czasie którego
proponujemy wybrać się na obiad. Następnie spotkanie przed
autokarem i przejazd w kierunku Amsterdamu. Nocleg.

DZIEŃ 4
Przyjazd do Amsterdamu w godzinach porannych. Zwiedzanie
zaczniemy od rejsu po licznych, miejskich kanałach, podczas
którego będziemy mieli okazję podziwiać uroki stolicy Holandii.
W trakcie wycieczki łodzią zobaczymy m.in. - Muzeum Van
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Gogha, Muzeum Narodowe Rijksmuseum, Anny Frank oraz
Stację Centralną, stanowiącą charakterystyczny punkt miasta
(czas trwania rejsu to ok. 75 minut). Następnie udamy się na
spacer, podczas którego zobaczymy inne ciekawe i ważne
miejsca, jak pomnik Rembrandta, Singel - najstarszy kanał,
Magere Brud. Czas wolny, który możemy wykorzystać na
zakup pamiątek, zwiedzanie np. Dzielnicy Czerwonych Latarni
lub innych obiektów wewnątrz, a także posiłek. Po południu
odwiedzimy Muzeum Heinekena. Poznamy historię firmy
produkującej jedno z najsłynniejszych piw na całym świecie.
Odkryjemy 4 główne składniki piwa oraz proces warzenia, a
na końcu zostaniemy zaproszeni na degustację! Przy okazji
nauczymy się, w jaki sposób powinno się nalewać Heinekena.
W godzinach wieczornych w kierunku Polski.

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (granica
ok. godz. 11:00). Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Dopłata do obiadokolacji 30€/os.
• Pakiet komfort

DOPŁATY WYMAGANE NA MIEJSCU
• Koszty programowe: 100 €/os. Opłata zawiera wjazd
na Wieżę Eiffla - II taras widokowy, rejs po kanałach
w Amsterdamie, wstęp do Muzeum Heinekena wraz z
degustacją piwa, Atomium, opiekę pilotażowa, podatki
turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w
hotelach - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
koszty nie podlegają rozliczeniu.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

OD 799 zł/os.

5 dni

TERMINY
15.04 - 19.04
28.04 - 02.05
29.05 - 02.06
11.06 - 15.06
29.06 - 03.07

27.07 - 31.07
24.08 - 28.08
21.09 - 25.09
12.10 - 16.10
30.10 - 03.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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ZASMAKUJ BENELUXU!

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy. (Trasa od granicy ok. 732 km).

DZIEŃ 2
Przejazd do jednej z fabryki serów Jacob’s Hoeve (lub innej),
a tam oprowadzanie z przewodnikiem, który pokaże nam z
czego powstają prawdziwe holenderskie sery, jak wygląda ich
proces produkcji oraz jak one smakują. Każdy z Was podczas
wizyty w fabryce będzie mógł skosztować tego co wyda mu
się najsmaczniejsze. Następnie udamy się do Amsterdamu
zwanego również Wenecją Północy - miasta położonego
na ponad sześciuset kanałach, które kiedyś pełniły funkcję
komunikacji i transportu towarów, obecnie uznawane są za
nieodłączony element tego jakże malowniczy i specyficznego
miasta, do którego każdego roku tak licznie przybywają turyści.
Nasz pobyt w mieście rozpoczniemy od zobaczenia Oude Kerk
- „Stary Kościół” – mówi się, że jest to jedna z najpiękniejszych
budowli w mieście, Nieuwe Kerk - kościół z początku XV
wieku, Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterdamie,
Singel (najstarszy kanał), Plac Dam (punkt centralny miasta),
Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Chinatown i
dzielnica Czerwonych Latarni. Po zwiedzaniu czas wolny do
godzin popołudniowych. Nocleg w Amsterdamie bądź bliskim
sąsiedztwie. (Trasa ok. 200 km).

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Antwerpii miasta Rubensa. Antwerpia to miasto z największym portem w
Belgii, a oprócz tego największy ośrodek szlifierstwa diamentów.
W mieście położonym nad Skaldą zobaczym między innymi
wspaniałą gotycką katedrę NMP, Kościół Karola Boromeusza
(w pracach nad nim brał udział Paul Peter Rubens), port oraz
niepowtarzalny budynek jego administracji, renesansowy ratusz,
zamek Steen, Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych, Dom Rubensa
- wspaniały dworzec Kolejowy „Antwerpia Centralna” i wiele
innych. Po zwiedzaniu czas wolny, który można wykorzystać
na indywidualne zwiedzanie obiektów. Po czasie wolnym
przejazd do stolicy Belgii. Brukselę zwiedzimy razem z pilotem,
podczas spaceru zobaczymy m.in. Dzielnicę Europejską, oraz
Katedrę Świętego Michała - patrona miasta. Kolejnym punktem
spaceru po mieście będzie tutejsza starówka i Manneken Pis
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- pomnik siusiającego chłopca, najbardziej rozpoznawalna
postać stolicy Belgii, często przebierana w różnokolorowe
stroje. Warto wspomnieć, że chłopiec ma swoją koleżankę mniej znaną Jeanneke Pis. Odwiedzimy Wielki Plac, wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, uznawany za jeden
z najpiękniejszych placów Europy. Po spacerze, czas wolny, w
czasie którego proponujemy wybrać się na obiad. Następnie
spotkanie przed autokarem i przejazd na nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Luxemburga
- stolicy trzeciego z Krajów Beneluksu. Po drodze
zatrzymamy się w mieście Clervaux gdzie będziemy mieli
okazję wejść do kameralnego muzeum II Wojny Światowej
upamiętniającego Bitwę pod Clervaux. W tym malutkim
miasteczku również znajduje się pomnik upamiętniający 6
dywizję Wojsk Stanów Zjednoczonych, oryginalny model
Shermana - człogu wojsk amerykańskich oraz PAK 43, czyli
najpotężniejszej niemieckiej artylerii przeciw czołgowej.
Następnie udamy się do zamku Zamku Vianden, z którego
będziemy mieli okazję zobaczyć położone w dolinie rzeki
Our pobliskie miasteczko oraz poznać historię tego XI
wiecznego budynku. Po wizycie w zamku udamy się do
stolicy. Ponad 1/3 tego miasta jest pokryte zielenią. Nigdzie
w Europie nie znajdziemy takie połączenia historycznych
i współczesnej architektury. Stare miasto Luxemburg to
twierdza, która już od dawna widnieje na liście UNESCO.
Dzięki nowoczesnym budynkom i zabytkom, stolica
stanowi bogaty obraz kontrastów i miejskich przeżyć.
(Trasa ok. 1130 km).

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (granica
ok. godz. 11:00). Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

OD 799 zł/os.

4 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
15.06 - 19.06
13.07 - 17.07

10.11 - 14.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 50 €/os. (muzeum Goudy wraz z
degustacją, Zamek Vianden, Muzeum Clervaux, opiekę
pilotażowa, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty
klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
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NORMANDIA I BRETANIA

PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ 4

DZIEŃ 1

Śniadanie. Jedziemy na eleganckie plaże północy, takie jak
Cabourg i Deauville/Trouville. Następnie udamy się do Honfleur,
małego miasteczka portowego nazywanego „Wenecją
północy” z pięknymi francuskimi domkami budowanymi w
stylu szachulcowym. Czas wolny pośród tak urokliwej okolicy
pozwoli odpocząć przed widowiskowym obrazem, którym
uroczy nas Etretat. Surowe, klify normandzkie, połączone
w niezwykłe formy skalne i urwiska, to nieodłączny element
tej części Francji. Podczas wizyty na pewno niezapomniane
wrażenie pozostawią „Słoń” i „Iglica”, które są wizytówką tego
miejsca. Obiadokolacja. Nocleg. (Trasa ok. 250 km).

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy i Belgię.(Trasa od granicy ok. 1400 km).

DZIEŃ 2
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych. Przejeżdżamy
kolejno po ważnych punktach związanych ze słynnym
lądowaniem Aliantów w Normandii: Arromaches-les-Bains,
miejsce w którym nadal widoczne są porzucone na plaży
barki, którymi żołnierze dopływali do brzegów Normandii.
By w pełni zrozumieć znaczenie operacji przeprowadzonej
na normandzkich plażach, kolejnym punktem wycieczki
będzie przejazd do Colleville s/Mer, w którym znajduje się
cmentarz żołnierzy, nie tylko amerykańskich. Pełne patosu
miejsce zadumy związane z II wojną światową robi ogromne
wrażenie i skłania do refleksji. Następnie udamy się w stronę
przepięknej plaży Omaha – główną plażę lądowania,
która odgrywała bardzo istotną rolę podczas walk wojsk
alianckich i kojarzy się ze słynną operacją „D-Day”. Kolejnym
miejscem będzie klif Pointe-du-Hoc, na którym alianccy
żołnierze-wspinacze dokonali niewyobrażalnej akcji służącej
neutralizacji niemieckiego działa ostrzeliwującego obszar
lądowania. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km).

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przyjazd do Mont Saint Michel. Urokliwej wysepki
przy przypływie i półwyspu przy odpływie, lecz to nie tylko
wyspa, ale i „klasztor zawieszony w chmurach”. Jedna z
najsłynniejszych atrakcji północnej Francji, która zachwyca
o każdej porze dnia i nocy. Małe, kręte, romantyczne uliczki
przywodzą na myśl wiele planów filmowych. Cały kompleks
ma niezapomniany klimat, a panoramiczne zdjęcie wyspy to
obowiązkowy punkt wycieczki. Kolejny punkt programu to
zupełna zmiana klimatu. Saint Malo na przełomie XVII i XVIII
wieku było jednym z największych i najważniejszych francuskich
portów, a także dawną siedzibą piratów. Miasto otoczone jest
potężnymi fortyfikacjami z licznymi bastionami. Nie odejmuje to
jednak uroku malowniczym uliczkom, którymi przespacerujemy
się aby zobaczyć katedrę Św. Wincentego, czy wdrapiemy się
na mury obronne aby zobaczyć piękną panoramę otaczającą
miasto. Obiadokolacja. Nocleg. (Trasa ok. 290 km).
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DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie miasta śmierci, a konkretnie
spalenia na stosie Joanny D’Arc. Rouen - bo o tym
mieście mowa, można spokojnie nazwać „ParyżemPółnocy”. W trakcie spaceru, który zostanie połączony ze
zwiedzania zobaczymy katedrę Notre Dame- arcydzieło
architektury gotyckiej ze słynną fasadą i najwyższą
iglicą w całej Francji. Jest to jeden z najwspanialszych
zabytków tego miasta, rozsławiony m. in. Dzięki obrazom
Claude Monet. Palais de Justice - niegdyś parlament
Normandii stanowiący piękny przykład płomienistego
gotyku, plac Aître Saint-Maclou, który upamiętnia
wszystkich, których dosięgła czarna śmierć, kościół St.
Jeanne-d’Arc i wiele innych wartych zobaczenia miejsc.
W godzinach popołudniowych wyjazd z miasta i podróż do
Polski. (Trasa ok. 1300 km).

DZIEŃ 6
Przyjazd do Polski w godzinach około południowych.
Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi na terenie Francji
• Wyżywienie BB: 3 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 70 €/os. (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów oraz pozostałe atrakcje: Mont Saint Michel, opieka
pilotażowa, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty
klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 45 €/os.

OD 1299 zł/os.

6 dni

TERMINY
17.05 - 21.05
14.06 - 18.06

16.08 - 20.08
11.10 - 15.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
WIELKA BRYTANIA

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy
standardowym ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy
ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

Etretat
Plaża Omaha Arromachesles-Bains
Pointe-du-Hoc
Collevielle
Caen

Rouen

Lisieux

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Honﬂeur

Saint-Malo

Mont Saint Michel

FRANCJA
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MAGIA PARYŻA
I ZAMKI NAD LOARĄ

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Zamki Amboise i Chenonceau, Wersal; przejazd komunikacją
miejską, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe,opłaty klimatyczne
w hotelach, opieka pilotażowa): 70 €/os. – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

OD 999 zł/os.

5 dni

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

TERMINY
15.04 - 19.04
28.04 - 02.05
01.06 - 05.06
15.06 - 19.06
29.06 - 03.07
13.07 - 17.07

27.07 - 31.07
24.08 - 28.08
21.09 - 25.09
12.10 - 16.10
28.10 - 01.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
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PARYŻ

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy. (Trasa od granicy ok. 1150 km).

DZIEŃ 2-4
Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. W
programie zwiedzania podczas pobytu:
Wyspa la Cite - najstarsza część miasta z katedrą Notre
Dame - wybudowana w stylu gotyckim, jest jedną z
najsłynniejszych katedr na świecie.
Pałac Sprawiedliwości stanowiący od początku swojego
istnienia siedzibę najważniejszych organów sprawiedliwości.
Zajmuje łącznie 1/3 powierzchni całej wyspy, między
bulwarami Horloge, des Orfevres, Harlay oraz Palais.
Wieża Eiffla: symbol Francji - Dama Paryża. Wieżę
zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w
1889 r. Miała zademonstrować poziom wiedzy i umiejętności
inżynierskich oraz możliwości techniczne epoki, być
symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowotechnicznej Francji. Po 20 latach wieża miała być rozebrana.
Gustaw Eiffel nie chciał do tego dopuścić. Postanowił
przekazać ją nauce. Założył na wieży laboratorium
aerodynamiczne i laboratorium meteorologiczne. Jednak
dopiero udane eksperymenty z umieszczonym na szczycie
wieży telegrafem (bez drutu) ocaliły wieżę i odstąpiono od
jej demontażu. W przededniu I wojny światowej wieża stała
się obiektem militarnym - łączyła Paryż z posterunkami
wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do łączności
używano gołębi pocztowych). Wjazd na II piętro.
Rejs statkiem spacerowym po Sekwanie - długość Sekwany
wynosi 776 km. Nazwa rzeki pochodzi od celtyckiego słowa
squan, oznaczającego rzekę wijącą się jak wąż. W okresie
rzymskim u źródeł Sekwany oddawano cześć bogini
Sekwanie (Sequana).
Centrum Pompidou (z zewnątrz) - budynek położony w
paryskiej dzielnicy Beaubourg, w którym mieści się muzeum
sztuki współczesnej oraz główna biblioteka publiczna stolicy
Francji.
Luwr: dawny Pałac Królewski, obecnie muzeum sztuki jedno z największych i najstarszych na świecie (3 godziny).
Wersal: budowę Wersalu rozpoczęto w roku 1668.
Znajduje się pod Paryżem i słynie z zespołu pałacowego,
miejsca rezydencji królów francuskich od 1682 roku. Pałac
wersalski rozbudowany z rozmachem za Ludwika XIV, wraz
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z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym
dziełem francuskiego klasycyzmu i baroku. Twórcą założenia
ogrodowo-parkowego był André Le Nôtre. W Wersalu w
1789 r. zwołane zostały Stany Generalne, w 1871 pałac był
siedzibą rządu (wersalczycy), który stłumił Komunę Paryską.
Miejsce wielu konferencji międzynarodowych, m. in. został
tu podpisany Traktat wersalski 28 czerwca 1919 r. (5 godzin
z czasem wolnym).
Bazylika Sacré-Coeur: wybudowana została na szczycie
wzgórza Montmartre (XVIII dzielnica Paryża). Zaprojektował
ją Paul Abadie w stylu romańsko-bizantyńskim, z
zastosowaniem na elewacjach nazywanego białym granitem
trawertynu, stąd potoczna nazwa - biała bazylika.
Ponadto: Pałac Inwalidów, Łuk Triumfalny, dzielnica
Łacińska - Panteon, Sorbona, Plac du Tertre, Moulin Rouge,
Cmentarz Père-Lachaise.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Kontynuacja programu
zwiedzania. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
(Trasa do granicy ok. 1150 km).

DZIEŃ 6
Przyjazd do Polski (granica ok. godz. 08:00). Przejazd do
poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycz-

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

nej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Fakultatywnie: wjazd windą z II na III taras widokowy + 9,2 €
(młodzież w wieku 12 – 24 lata - 50%)
• Dopłata do obiadokolacji: 45€/os.

OD 999 zł/os.

6 dni

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi
• Wyżywienie BB: 3 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 140 €/os. (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów: Wieża Eiffla - II taras widokowy,
Luwr, Wersal, Łuk Triumfalny, rejs statkiem po Sekwanie;
przejazdy komunikacją miejską, koszty rezerwacji biletów
do zwiedzanych obiektów, podatki turystyczne, opłaty
wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach, opieka
pilotażowa) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
koszty nie podlegają rozliczeniu. Dla obywateli UE do 26
roku życia oraz obywateli spoza UE do 18 roku życia - opłaty
programowe wynoszą 90 €/os.

TERMINY
15.04 - 20.04
28.04 - 03.05
01.06 - 06.06
15.06 - 20.06
29.06 - 04.07

27.07 - 01.08
24.08 - 29.08
21.09 - 26.09
12.10 - 17.10
10.11 - 15.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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PARYŻ + DISNEYLAND
+ ASTERIX

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Niemcy. (Trasa od granicy 1150 km.).

DZIEŃ 2
Śniadanie. Wyjazd na cały dzień do Parku Asterixa –
prawdopodobnie najbardziej znanej postaci komiksowych z
Francji. Specjalnie dla nich został stworzony park rozrywki,
który co roku przyciąga tysiące turystów. W parku można
spotkać nie tylko samego Asterixa, ale również Obelixa i
ich przyjaciół tak dobrze znanych z filmów czy komiksów.
W parku znajdują się motywy na przestrzeni od XIV do XX
wieku – można w nim spotkać Galów, Wikingów, Rzymian,
Greków, Egipcjan – które uzupełnione są rollercoasterami,
domami strachu karuzelami tworząc podróż w czasie
niezwykle rozrywkową. Wyjazd z Parku Asterixa w godzinach
wieczornych w kierunku hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Paryża rozpoczniemy od wyspy Cite
na której znajduje się katedra Notre Dame. Następnie udamy
się pod Pałac Sprawiedliwości i Ogrody Tuileries. Kolejnym
punktem zwiedzania będzie dziedziniec Luwru, wieża Eiffla,
plac Concorde. Przespacerujemy się Polami Elizejskimi koło
Łuku Triumfalnego. Przejazd na Nocleg. Zakwaterowanie.
Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd na cały dzień do Euro Disneylandu,
największego parku rozrywki dla młodszych i starszych
entuzjastów „bajek” Disneya. Park składa się z kilku
tematycznych krain, m.in.: Fantasyland – przepiękna kraina
dla księżniczek, w której znajdziemy m.in. Zamek Śpiącej
Królewny; Frontierland – kraina w stylu dzikiego zachodu
w sam raz dla fanów westernów, Discoveryland kraina
science-fiction, w której zobaczmy m.ni. podwodny okręt
Kapitana Nemo Nautilius, oraz Adventureland kraina dla
poszukiwaczy skarbów rodem z filmów przygodowych.
Wyjazd z Disneylandu w godzinach wieczornych wyjazd w
kierunki Polski.
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DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

OD 999 zł/os.

5 dni

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

TERMINY
15.04 - 19.04
28.04 - 02.05
29.05 - 02.06
11.06 - 15.06

29.06 - 03.07
13.07 - 17.07
27.07 - 31.07
24.08 - 28.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
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LAZUROWE WYBRZEŻE

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem
jazdy autokarów w godzinach południowych.

DZIEŃ 2
Przyjazd na Lazurowe Wybrzeże. Zwiedzanie rozpoczniemy
od maleńkiego państwa na Riwierze Francuskiej - Księstwa
Monaco. Tutaj zobaczymy Pałac Książęcy, następnie
udamy się na spacer po Placu Pałacowym. Kolejny punkt
programu to wizyta w Katedrze Saint Nicolas, gdzie
znajdują się grobowce książąt, a ołtarz został wykonany z
czerwonego, pozłacanego orzecha. Spacer ulicami Monte
Carlo, obok znanych na całym świecie kasyn. Czas wolny.
Przejazd kolejka do średniowiecznego miasteczka Eze, z
którego rozpościera się najpiękniejszy widok na Lazurowe
Wybrzeże zapierający dech w piersi. Przy pięknej pogodzie
można dojrzeć nawet Korsykę. Samo miasteczko przypomina
zamek: wąskie, kamienne uliczki porośnięte kwiatami,
malutkie sklepiki, restauracje, galerie tworzą wspaniały
klimat. Na szczycie znajdują się ruiny XII wiecznego zamku
warownego , który zburzony został w 1706 roku Tu Alfred
Hitchcock nakręcił jedną ze scen do swojego filmu Maleńkie
Eze było także miejscem ukochanym dla Walta Disneya.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Dzień rozpoczniemy w Nicei, miasta położonego
nad błękitną Zatoką Aniołów. Spacer wąskimi uliczkami
wypełnionymi sklepikami i kafejkami. Wejście na wzgórze
zamkowe skąd rozciąga się przepiękny widok na miasto i
wybrzeże. Na koniec spacer wzdłuż morza najsłynniejszą
promenadą zwaną Promenadą Anglików Po południu czas
wolny na relaks i odpoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Dalszy ciąg pobytu na Lazurowym Wybrzeżu.
Wycieczka do Grasse, zwanego „zapachową stolicą Europy”
miasta perfum położonego wśród kwiatów. Tysiące ton
kwiatów corocznie są tu zamieniane w drogocenne wonne
esencje i olejki. Wizyta w wytwórni perfum Galimard lub w
muzeum perfum Fragonard, w którym można poznać proces
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powstawania perfum. Spacer po starym mieście, promenadą
Place Du Cours. W południe przejazd do Saint-Paul-deVence, zwanego mekką artystów znakomicie zachowanego
średniowiecznego miasta położonego na wzgórzach
nad Baie des Anges, lubianego i cenionego przez wielu
artystów. Tworzyli tu m.in. Picasso, Matisse, Renoir i Chagall,
Greta Garbo, Sophia Loren i Catherine Deneuve. Spacer
po Rue Grande do placyku z Grande Fontaine, zwiedzanie
gotyckiego kościoła Collégiale wzniesionego w najwyższym
punkcie miasteczka przejście Placem Du Peyra i Placem
Clemenceau. Mieszkał tu także i żył Witold Gombrowicz, od
września 2017 otworzono muzeum artysty, jest też jego grób.
W godzinach popołudniowych przyjazd do Antibes starożytnego miasta wysokiej klasy letniska ze starym
miastem, portem i długą plażą zwaną Promenadą Amiral
de Grasse. Miasto upodobał sobie Picasso. W muzeum
poświęconym jego pamięci znajdują się liczne dzieła,
w tym pamiątki przekazane osobiście przez mistrza.
tu też znajduje się jego muzeum pośród licznych dzieł
znajdują się również te przekazane osobiście przez mistrza.
Powrót wieczorem do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Kolejny dzień pobytu na Lazurowym Wybrzeżu.
Wycieczka do Cannes - najsławniejszego miasta Riwiery
Francuskiej. To tu odbywa się słynny festiwal filmowy i
przyjeżdżają tysiące gwiazd na czerwony dywan. Zwiedzimy
historyczna część miasta, dzielnicę Le Suquet z tłoczną i
gwarną uliczką Meynadier, która jest wypełniona straganami,
sklepikami z pamiątkami i restauracjami. Następnie spacer
promenadą La Croisette obok słynnego hotelu Carton, którą
dojdziemy pod Pałac Festiwalowy i Aleję Gwiazd - słynny
chodnik z odciskami dłoni. Spacer zakończymy w Starym
Porcie.
Po południu przejazd do Saint Tropez niewielkiego
miasteczka znanego głównie dzięki serialowi o
żandarmie z Lousiem de Funes. Obecnie to eleganckie
kąpielisko odwiedzane przez gwiazdy filmowe, modelki
i artystów. Spacer po typowym prowansalskim starym
mieście, m.in. Place des Lices i budynek posterunku
policji. Ze wzgórza, na którym znajduje się Cytadela
rozciąga się piękny widok na okolicę i malowniczy port.
Powrót wieczorem do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

OD 1399zł/os.

8 dni

TERMINY
29.03 - 04.04
29.06 - 05.07

04.10 - 10.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
WŁOCHY

DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do San
Remo, najsłynniejszego kurortu nad Morzem Liguryjskim,
znanego z festiwalu Piosenki Włoskiej , na którym w 1967
r. wystąpiła Anna German. Tu też znajduje się słynne kasyno
Casino di Sanremo. Krótki spacer po Corso Imperatrice,
wysadzanej egzotycznymi palmami. Zwiedzanie La Pigna
– malowniczego, średniowiecznego Starego Miasta. Liczne
wąskie uliczki prowadzą na punkt widokowy. Czas wolny.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

FRANCJA

San Remo
Księstwo Monaco

Saint-Paul-de-Vence
Nicea
Grasse
Antibes
Cannes

Saint-Tropez

DZIEŃ 7
Przejazd do poszczególnych miast Polski zgodnie z
rozkładem jazdy autokarów.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD,WC, barek)
• Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 4 śniadania kontynentalne
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 50 €/os. (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opieka pilotażowa, koszty
rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów, podatki
turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w
hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 95 €/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
99
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BEZ POŚPIECHU -

JESTEŚ W PROWANSJI!

PROGRAM RAMOWY
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

mimo, że poważnie uszkodziła część lokalnych dróg,
budowli nie wyrządziła żadnych poważnych szkód. Po
zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu na nocleg.
*według bieżącej dostępności

DZIEŃ 2

DZIEŃ 4

Przejazd do Orange zwanego również Miastem Książąt.
Około południa, wspólny spacer zapoznawczy po
miasteczku, które może się poszczycić aż dwoma atrakcjami
z listy UNESCO. Główną atrakcją tego dnia będzie wspólne
zwiedzanie teatru antycznego, który jest jednym z najlepiej
zachowanych tego typu obiektem na świecie. Całe
miasteczko nasiąknięte jest sztuką starożytną, co zresztą
doceniane jest przez zwiększającą się każdego roku liczbę
turystów. W Orange będziemy spacerować wieloma
urokliwymi uliczkami, a wytchnienie i cień złapiemy pod
jednym z licznych klonów. W czasie przerwy zalecamy
wykorzystać okazję i udać się na obiad próbując lokalnych
przysmaków w jednej z wielu restauracji. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.

(na wschód od Awinionu):

DZIEŃ 1

DZIEŃ 3
(na zachód od Awinionu, z wizytą w sąsiedniej Langwedocji):
Śniadanie. Zwiedzanie zaczniemy od wspólnego spaceru po
starówce Awinionu. Uwadze na pewno nie umknie Pałac
Papieski - czternastowieczna rezydencja papieska była
domem 7 kolejnych papieży. Ponadto zobaczymy słynny
most z Awinion który niegdyś liczył około 900 metrów
teraz zostały mu 4 przęsła i kaplicę, zobaczymy również
katedrę romańską oraz mury obronne. Cały kompleks
zabytków został wpisany na światową listę UNESCO.
Po zwiedzaniu przejedziemy do Nimes gdzie główną atrakcją
będzie zwiedzanie wspólne zwiedzanie areny antycznej*.
Amfiteatr został zbudowany około I wieku naszej ery, długi
na 133 metry i szeroki na 100 metrów mógł pomieścić około
20 000 widzów – w bardzo dobrej kondycji zachowany
aż do czasów dzisiejszych. Wspólny spacer po starówce
zakończymy czasem wolnym na własny posiłek i toaletę.
Po posiłku przejazd widokowy przez mniejsze miejscowości
do Pont-du-Gard, aby wspólnie zwiedzić antyczny
akwedukt. Budowla powstała w latach 26 p.n.e – 16 p.n.e
i do dziś dzień jest zachowana w bardzo dobrym w stanie.
W 1988 roku, dolinę rzeki Gard nawiedziła powódź, która
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Śniadanie. Trzeci dzień będzie podróżą po kolebce Prowansji.
Wyjazd w góry w poszukiwaniu miasteczek-twierdz, opactw,
targowisk, lawendy, ochry i widoków panoramicznych.
Każda sekunda spędzona wśród lawendowych pól zapadnie
nam w pamięć na długie lata. Zjawiskowe niezurbanizowane
pejzaże, urokliwe drogi oraz miasteczka na wzniesieniach
pozwolą nam odpocząć od codziennego biegu i poczuć
prawdziwą beztroską Prowansję. Głównymi punktami będą
rezerwat ochry – czerwonej góry, opactwo Senanque oraz
miasteczko na wzgórzu Gordes. Udamy się również na jedną
z winnic regionu Cotes-du-Rhone, wspólna degustacja
lokalnych win będzie idealnym zwieńczeniem tego dnia.
Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 5
(na południe od Awinionu):
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Ostatniego dnia czeka
nas widokowy przejazd przez Alpille. Na końcu drogi czeka
nas „Mały Rzym”, czyli miasto Arles. Arles samo w sobie
jest dowodem potęgi imperium rzymskiego. Zbudowane
u ujścia Rodanu miało doskonałą pozycję gospodarczą i
militarną. Miasto było bazą wojsk Juliusza Cezara dzięki
temu do dzisiejszych czasów można zobaczyć ogromną
arenę, ruiny amfiteatru oraz łaźni miejskich. Do dzisiaj w
mieście odbywa się bezkrwawa Corrida. Wspólny spacer
po starówce przybliży nam historię tego miasta i pozwoli
zrozumieć jego charakter. Nic dziwnego, że to właśnie w
tym mieście rozkwitł i ukształtował się styl Vincenta Van
Gogha. Po spacerze pożegnalny czas wolny na posiłek i
zakupy z możliwością samodzielnego odwiedzenia zabytków
antycznych, m.in. areny i teatru. Wyjazd w drogę powrotną
do Polski.

DZIEŃ 6
Przyjazd do poszczególnych miast.

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi
• Wyżywienie BB: 3 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Ko s z t y p ro g r a m o w e ( o p i e k a p i l o t a żo w a , l o k a l n i
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe, bilety wstępu): 70 €/os. - płatne obowiązkowo
u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
Prowansja

• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

OD 1199 zł/os.

6 dni

TERMINY
15.06 - 20.06

29.06 - 04.07

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

WŁOCHY
FRANCJA

Orange

Awinion

Senanque, Gordes
Arles

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2 - osobowy
• Pokój 3 - osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1 - osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania kontynentalne (w cenie)
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SZWAJCARIA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Niemcy
do Szwajcarii.

DZIEŃ 2
W godzinach porannych przyjazd do Szwajcarii. Przejazd do
Zurychu (2h). Miasto to słynie z wielokulturowej atmosfery
oraz różnorodnych propozycji spędzania wolnego czasu.
Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po słynnej handlowej
ulicy Bahnhofstrasse, następnie przejdziemy obok kościoła
Fraumunster (zbudowany został w XIII wieku i charakteryzuje
się typowym romańskim stylem), na zakończenie wejdziemy
schodami na plac Lindenhof, skąd rozpościera się widok na
rzekę i płynące po niej statki wycieczkowe; na dalszym planie
widać wiecznie ruchliwy Limmatquai.
W drugiej części dnia przejedziemy do Lucerny (1h). Miasto
to położone jest na zachodnim brzegu Jeziora Czterech
Kantonów, nad zatoką, po obu stronach rzeki Reuss, u
stóp góry Pilatus. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru
obok Jesuitenkirche (Kościół Jezuitów) i Kapellbrucke.
To najstarszy, drewniany most w Europie, który został
zbudowany w 1333 roku. Stanowi on najważniejszy
symbol tego miasta. Następnie przejdziemy obok pomnika
Gwardzistów Szwajcarskich (the Lion Monument),
Museggmauer (obwarowania miejskie z 9-cioma wieżami)
oraz Spreuerbrucke. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Lauterbrunnen (1,5h). Ten dzień
rozpoczniemy od wjazdu kolejką linową na szczyt Jungfrau,
który znajduje się na wysokości 4158 m n.p.m. Wjazd kolejką w
jedną stronę trwa 1,5 godziny. Z ciekawostek: jest to najwyżej
w Europie położona stacja kolejowa, która została wpisana na
listę UNESCO. Dla chętnych na szycie możliwość odwiedzenia
Lodowego Pałacu – labiryntu pełnego lodowych rzeźb, wstęp
bezpłatny. Na szczycie znajdują się również dwie restauracje i
sklep firmowy ze słodkościami Lindt.
Następnie przejazd do małego miasteczka - Interlaken (0,5 h).
Czas wolny. W tym czasie możliwość odwiedzenia we własnym
zakresie Heidi’s Photo Chalet i zrobienia pamiątkowych zdjęć w
szwajcarskim klimacie. Natomiast osobom, które mają słabość
do słodkości proponujemy wzięcie udziału w warsztatach z
100
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produkcji czekolady w Funky’s Chocolate Club (czas trwania 75
minut). W tym czasie przygotujecie swoją autorską czekoladę.
Powrót do hotelu.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do
włoskiego Tirano. Następnie wsiądziemy w pociąg i
udamy się do miasta Chur. Podróż pociągiem trwać będzie
około 4 godziny. Zapewniamy spektakularne widoki i
zróżnicowane krajobrazy. Trasa pociągu prowadzi przez
Alpy z rajskiej Italii porośniętej palmami do pokrytych lodem
szczytów Szwajcarii. Dodatkowo pociąg pokonuje aż 55
tuneli, 196 mostów i różnicę wysokości 1824 metrów. Po
południu spacer po starym mieście Chur, które szczyci się
historią liczącą 5000 lat, udokumentowaną znaleziskami
pochodzącymi z epok wczesnego kamienia łupanego i brązu
aż do okresu panowania Rzymian. Miasto zauroczy każdego
ze względu na swoje położenie geograficzne – pośród
górskiego krajobrazu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski

DZIEŃ 5
Przyjazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

OD 1599 zł/os.

5 dni

TERMINY
09.07 - 13.07

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

Zurych
SZWAJCARIA

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 250 CHF/os. (bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne i podatki turystyczne),
płatne u pilota w autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu.

Lucerna
Interlaken

Chur

Lauterbrunnen

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

Tirano

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2 - osobowy
• Pokój 3 - osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1 - osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
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KRÓLESTWO DOLNEJ SAKSONII

DZIEŃ 4
Przyjazd do Polski. Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy
ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opieka pilota w czasie podróży
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 45 €/os. (obejmuje wstępy do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne oraz opiekę
pilotażową) - płatne u pilota w autokarze, nie podlega
rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 35 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
102
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

OD 665 zł/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA

4 dni

• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadanie (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

TERMINY
10.08 - 12.08

01.09 - 03.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
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BAWARIA

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA ZACHODNIA

• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

OD 1299 zł/os.

6 dni

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy
ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Oprowadzanie z systemem nagłaśniającym TOUR GUIDE
(mobilny zestaw audio: indywidualny zestaw słuchawkowy
połączony bezprzewodowo z mikrofonem pilota/przewodnika)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu ***
• Wyżywienie BB: 3 śniadania
• Ubezpieczenie KL 15000 €, NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Opiekę pilota

TERMINY
18.05 - 23.05

29.09 - 04.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 110 €/os. (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów - zamki, Wieża Olimpijska, przejazdy
komunikacją miejską - Monachium, rejs po jeziorze - J.
Chiemsee , opieka pilotażowa, koszty rezerwacji biletów
do zwiedzanych obiektów, podatki turystyczne, opłaty
wjazdowe, opłaty klimatyczne) - płatne obowiązkowo u
pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 45 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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SPORTOWY LUKSUS –
NIEMIECKIE AUTA I PIŁKA

PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ 4

DZIEŃ 1

Śniadanie. Kolejnym niemieckim znakiem towarowym jest
koncern Daimler Mercedes-Benz. W muzeum zobaczymy
przebieg stawania się marki z lokalnej na globalną,
będziemy mogli zauważyć zrównoważony rozwój firmy
na płaszczyźnie bezpieczeństwa, komfortu i wyglądu
tych wysokiej klasy aut. Muzeum otworzy poszerzy nasze
horyzonty nie tylko na przeszłość ale też na przyszłość np.
oglądając prototypy aut, które nie zostały wyprodukowane.
Po odwiedzeniu Muzeum dalsze zwiedzanie Stuttgartu oraz
czas wolny. Po czasie wolnym powrót do Polski.

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. (Trasa
ok. 10h od granicy).

DZIEŃ 2
Przyjazd do Monachium. Wycieczkę zaczniemy od zwiedzania
Allianz Areny – obiektu, na którym na co dzień bramki
strzela Robert Lewandowski. Wycieczka VIP pozwoli nam
odwiedzić szatnie piłkarzy, tunel którym piłkarze wychodzą
na mecz, przejdziemy obok murawy do ławki rezerwowych
oraz zobaczymy strefę dla VIP-ów bawarskiej drużyny. Po
wizycie na stadionu udamy się do muzeum niemieckiego
koncernu motoryzacyjnego „Bayerische Motoren Werke”, w
Polsce znane pod nieśmiertelnym skrótem BMW. Prześledzimy
historie koncernu oraz zobaczymy mnóstwo niespotykanych
już na drogach modeli aut z przeszłości. Zwiedzanie z
przewodnikiem (tłumaczone z angielskiego) pozwoli nam nie
tylko oglądać ale również pozyskiwać wiedzę na tematu jednej
z najpopularniejszej marek samochodów w Polsce.
Przejazd do centrum miasta i dwudniowe zwiedzanie miasta,
podczas którego zobaczymy między innymi - Frauenkirche Kościół Mariacki, Kolumnę Mariacką, Nowy i Stary Ratusz, gmach
Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znaną piwiarnię na
świecie - Hofbrauhaus , która zasłynęła w świecie jako miejsce
wygłaszania przemówień Adolfa Hitlera, a dziś znana głównie z
wyśmienitego bawarskiego jadła i piwa. Indywidualna możliwość
wjazdu na Olympiatrum - wieżę olimpijską, z której rozciąga się
widok na miasto. W międzyczasie czas wolny na posiłek we
własnym zakresie. Przejazd do Hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Kontynuacja realizacji programu w Monachium z dnia
wcześniejszego, a po realizacji programu przejazd do drugiej
niemieckiej stolicy motoryzacji. W Stuttgarcie odwiedzimy
muzeum kolejnego światowego produktu z Niemiec Porsche.
Kultowa ekskluzywna marka pozwoli nam nie tylko poczytać
o historii firmy, ale również usiąść za kółkiem niektórych z
wystawionych aut. Muzeum będzie gratką dla każdego, kto ma
aspiracje kierowcy rajdowego. Przejazd do Stuttgartu – czas
wolny, który można wykorzystać na obiadokolację. Nocleg.
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DZIEŃ 5
Powrót do poszczególnych miast. (Trasa ok. 180 km).

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidulanym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi
• Wyżywienie BB: śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

WYCIECZKI OBJAZDOWE
NIEMCY

OD 749 zł/os.

5 dni

TERMINY
27.05 - 31.05

14.10 - 18.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE
• Ko s z t y p ro g r a m o w e ( o p i e k a p i l o t a żo w a , l o k a l n i
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe, bilety wstępu): 80 €/os. - płatne obowiązkowo u
pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
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ANTYCZNA GRECJA
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1699 zł/os.

9 dni
TERMINY
28.03 - 05.04
25.04 - 03.05
23.05 - 31.05
06.06 - 14.06
20.06 - 28.06

18.07 - 26.07
12.09 - 20.09
03.10 - 11.10
17.10 - 25.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII))

CENA OBEJMUJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 170 €/os. dorosła; 140 €/młodzież
szkolna do lat 18, student z ważną legitymacją studencką,
oraz senior powyżej 65 lat - (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów: Meteory – klasztor, Korynt, Mykeny, Epidauros,
Akropol, Biała Wieża, Rotunda; opieka pilotażowa i
przewodnicka, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty
klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 90 €/os.

ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOPŁATY OPCJONALNE

WYŻYWIENIE

• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym

• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)
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GRECKO-ALBAŃSKA PRZYGODA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów w
godzinach wczesno-porannych, przejazd przez Słowację,
Węgry, Serbię i Macedonię/Bułgarię.

DZIEŃ 2
Przyjazd na Riwierę Olimpijską w godzinach popołudniowowieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Grecji w okolice Kalambaki - zwiedzanie
klasztorów zawieszonych w chmurach - Meteorów - jednego
z cudów świata. To właśnie tutaj, na słupach skalnych,
sięgających ok. 600 m n.p.m., średniowieczni mnisi wznieśli
swoje siedziby. Najbardziej mistyczne miejsce w Grecji, znane
z ascezy i modlitwy, nazywane przez Greków wiszącymi
klasztorami. Monastery, wzniesione na poziomie niedostępnych
skalnych szczytów, są unikatem zarówno pod względem
architektonicznym, jak i widokowym. Tak wspaniałego dzieła
ludzkiej wyobraźni, uporu, a przede wszystkim wiary, nie
znajdziecie Państwo w żadnym innym zakątku tego kraju.
Odwiedzając dwa, spośród sześciu czynnych klasztorów,
można zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, która
do dziś zachwyca swym ogromem i pięknem. Zwiedzanie
wnętrz tych cudownych budowli, pozwala zapoznać się z ich
bogatym wystrojem, zdobiącymi je średniowiecznymi freskami
i ikonami. W programie zwiedzanie klasztorów oraz wytwórni
ikon bizantyjskich. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg.
Obiadokolacja

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd na Lefkadę. Plażowanie na jednej z
piękniejszych wysp Grecji – Lefkadzie i rejs wokół wyspy.
Po dotarciu autokarem do Nidri – portu na Lefkadzie,
wchodzimy na prom wyposażony w bar, wygodne sofy a
także miejsca do opalania. Najpierw udajemy się do Porto
Katsiki – pięknej plaży znajdującej się również na wyspie
Lefkada. To jedna z pięciu najpiękniejszych plaż w Europie.
Kąpiel w lazurowym morzu i opalanie się na białej plaży
otoczonej ogromnym klifem to niezapomniane wrażenie.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
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DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Pargi - miejscowość jak z
obrazka. Kawiarnie i restauracje w Pardze kuszą nie tylko
greckimi smakami, ale również pięknymi widokami na
port. Pośród wąskich uliczek można znaleźć mnóstwo
ciekawych pamiątek, wspaniałych miejsc i uśmiechniętych
miejscowych. Sama miejscowość to trzy plaże, gaje oliwne
i pomarańczowe oraz bujna zieleń. Miejscowość, o której
niełatwo zapomnieć i do której warto wracać. Przejazd do
Sarandy. Krótki spacer po mieście, oraz czas na plażowanie
i samodzielne poznawanie uroków Albańskiego kurortu.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie w Sarandzie lub
możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej Jeep
Safari. Na off-roadzie można zobaczyć południową Albanię
w pigułce. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad „Błękitne
oko” - prawdziwy cud natury, który stanowi kilkanaście
źródeł położonych pośród pięknego lasu. Biją z głębi
ziemi krystalicznie czystą wodą. Najpiękniejsze, kształtem
przypominające ludzkie oko, zachwyca lazurem tafli (warto
zabrać strój kąpielowy). Następnie przejazd do Gjirokastry,
czyli jednego z dwóch albańskich miast-muzeów, nazywane
„miastem srebrnych dachów”, a także ze względu na liczne
strome uliczki – „miastem tysiąca schodów”. Zachwyca
odwiedzających niezwykłą kamienną zabudową, która
została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Góruje nad nią potężna twierdza, z której można podziwiać
niespotykany miejski krajobraz. W programie także spacer
Starówką i przejście pod dom Envera Hodży, w którym
obecnie mieści się Muzeum Etnograficzne. Przejazd do
Ochrydy na nocleg. Obiadokolacja.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Zwiedzanie Ochrydy - spacer nadbrzeżną
promenadą, zwiedzanie Cerkwi św. Jana Teologa w Kaneo,
Twierdzy Cara Samuela, z której roztacza się najpiękniejszy
widok na Jezioro Ochrydzkie, Zatoki Kości. Następnie rejs
wokoł Jeziora Ochrydzkiego oraz wizyta w Klasztorze Św.
Nauma. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1699 zł/os.

9 dni
TERMINY
25.04 - 03.05
23.05 - 31.05
06.06 - 14.06
20.06 - 28.06
04.07 - 12.07
18.07 - 26.07

01.08 - 09.08
29.08 - 06.09
12.09 - 20.09
03.10 - 11.10
17.10 - 25.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
DZIEŃ 8
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 6 śniadań
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 110 €/os. (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów i pozostałe atrakcje: Klasztor
Meteory, rejs wokół Lefkady, wieczór albański, rejs po
Jeziorze Ochrydzkim, opieka pilotażowa i przewodnicka,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe i opłaty klimatyczne
w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 90 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy

turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Wycieczki fakultatywne: jeep safari - 60 €/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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MACEDONIA

BAŁKAŃSKA KRAINA SŁOŃCA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy,
Słowację, Węgry, Serbię.

DZIEŃ 2
Dojazd do miasta Ochryda w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Pobyt nad Jeziorem Ochrydzkim. Czas wolny Kąpiele, plażowanie, indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja.
Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do centrum Ochrydy. W 1980 roku
Ochryda i Jezioro Ochrydzkie zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. W trakcie spaceru z
przewodnikiem zobaczymy między innymi: starożytny teatr,
ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI wieku, cerkiew św. Zofii z
zachowanymi freskami z XI wieku, cerkiew św. Jana Kaneo
(wizytówka Ochrydy), cerkiew św. Klimenta Ochrydzkiego.
Czas wolny (około 1h). Następnie rejs po jeziorze, w trakcie
którego zobaczymy Muzeum na Wodzie (tzw. Zatokę Kości)
oraz klasztoru św. Nauma. Po zakończonym zwiedzaniu
wyruszymy w rejs po źródłach rzeki czarny Drim. Czas
wolny(około 1h). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
(autobusem około 35 km).

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd widokową trasą wzdłuż rzeki Radika
przez Park Narodowy Mavrovo do Kanionu Matka —
najpiękniejszego w Macedonii. Spacer po Kanionie, rejs
łódkami po rzece pozwoli nam nacieszyć się nieskalaną
przyrodą tego miejsca. Wejdziemy też do jaskini, a chętni
będą mogli wstąpić do cerkwi św. Andrzeja z XIV. Przejazd
do Tetova, ta miejscowość słynie z unikatowego jedynego w
swoim rodzaju meczetu Szarena Dżamija, czyli Kolorowego
Meczetu zwanego także jako Paszyna meczet. Przejazd do
hotelu w okolicach Skopje, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd w stronę macedońskiej stolicy Skopje.
Zwiedzanie rozpoczniemy od twierdzy Kale, z której rozpościera
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się przepiękny widok na miasto jak i na stadion Filipa II, na
którym w 2017 roku mecz zagrał Real Madryt i Manchester
United. Jest to zdecydowanie miasto dwóch światów, które
oddziela rzeka Wardar. Nowa część miasta to przede wszystkim
tysiące pomników, które są efektem tzw. Projektu Skopje 2014,
Kicz XXI wieku czy ogromna urbanistyczna przebudowa. W
nowej części miasta znajduje się też miejsce, w którym stał dom
Matki Teresy z Kalkuty i miejsce pamięci świętej. Stara część
miasta to dzielnica muzułmańska, tzw. Čarsija, targ na którym
„nema šta nema” (nie ma czego by nie było). Czas wolny (około
1h). W godzinach popołudniowych, przejazd w stronę serbskiej
stolicy Belgradu. Dojazd do hotelu w godzinach nocnych.
Obiadokolacja.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. W trakcie spaceru z
przewodnikiem zobaczymy między innymi: Kalemegdan. Przy
Pomniku Zwycięstwa, który będziemy podziwiać, rozpościera
się przepiękny widok na obie rzeki. Najważniejsze zabytki tego
miasta, skupione są wokół głównego deptaku przy ulicy Knez
Mihaila, gdzie podczas trwania czasu wolnego warto napić się
dobrej kawy lub skosztować serbskich przysmaków. Sam deptak
zaczyna się w okolicy placu Republiki, gdzie zobaczyć możemy
Muzeum Narodowe. Z najciekawszych budynków, które
ujrzymy warto wymienić między innymi: Uniwersytet Belgradzki,
pomnik Njegoša, pochodzący z XX wieku modernistyczny
wysokościowiec Pałac Albania czy też budynek Parlamentu.
Czasie wolny (około 1h).  Przejazd do cerkwi Św. Sawy. Po
wspólnym zwiedzaniu i czasie wolnym na zdjęcia wyruszamy
w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ 8
Dojazd do granicy Gorzyczki w godzinach nocnych/wczesno
porannych.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych

WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1499 zł/os.

8 dni
TERMINY
28.06 - 05.07

21.08 - 28.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach **/***
• Wyżywienie HB: 5 śniadań i 5 obiadokolacji
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 70 €/os. obejmują bilety wstępów
do zwiedzanych obiektów, (Twierdza Ochryd, cerkiew św.
Kliment, św. Zofia, statek św. Naum, łódki św. Naum) opłaty
organizacyjne, opłaty parkingowe, opłaty klimatyczne w
hotelach – płatne u pilota w autokarze, kwota nie podlega
rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
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BAŁKAŃSKI KOCIOŁ

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez
Słowację, Węgry, Serbię.

DZIEŃ 2
W godzinach porannych przyjazd do Belgradu - serbskiej
stolicy. W trakcie spaceru z przewodnikiem zobaczymy
między innymi: Kalemegdan czyli twierdzę Turków
Osmańskich, która położona jest przy ujściu Sawy do
Dunaju. Przy Pomniku Zwycięstwa (nagi mężczyzna z
mieczem i orłem), który będziemy podziwiać, rozpościera
się przepiękny widok na obie rzeki. Najważniejsze zabytki
tego miasta, skupione są w zabytkowej dzielnicy Stari Grad
wokół głównego deptaku przy ulicy Knez Mihaila, gdzie
podczas trwania czasu wolnego warto napić się dobrej
kawy lub skosztować serbskich przysmaków. Sam deptak
zaczyna się w okolicy placu Republiki, gdzie zobaczyć
możemy Muzeum Narodowe. Z najciekawszych budynków,
które ujrzymy w mieście warto wymienić między innymi:
Uniwersytet Belgradzki, pomnik Njegoša (prawosławny
biskup Czarnogóry, a od roku 1830 aż do śmierci władca),
pochodzący z XX wieku modernistyczny wysokościowiec
Pałac Albania czy też budynek Parlamentu w Novi Beograd
– reprezentacyjnej dzielnicy Dedinje Po zakończonym
zwiedzaniu centrum miasta i czasie wolnym (około 1h),
wsiadamy do autokaru by w kilkanaście minut dojechać do
jednej z największych cerkwi prawosławnych na świecie,
cerkwi Św. Sawy. Po południu przejazd w stronę granicy z
Czarnogórą. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Wykwaterowanie z hotelu. Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczniemy
od znanego z turystki zimowej centrum Czarnogóry – Zabljak,
tam zobaczymy jedno z osiemnastu jezior polodowcowych
„Czarne Jezioro”. Następnie przejazd przez Park Narodowy
Durmitor z przepiękną przyrodą i malowniczymi widokami.
Zatrzymujemy się w dolnej części najgłębszego kanionu Europy.
Przerwa na moście przerzuconym nad rzeką Tarą z którego
można zrobić przepiękne zdjęcia kanionu Kanionu Rzeki Tary.
Przejazd do hotelu w Albanii. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do stolicy
Albanii – Tirany. Zwiedzanie centrum miasta oraz zabytków;
wstęp do głównego meczetu w Tiranie który znajduje się na
głównym placu Skanderbega. W drodze powrotnej udamy
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się do Twierdzy Kruja - zwiedzanie twierdzy i starego miasta,
gdzie można poczuć ducha orientu oraz zrobić zakupy na
najstarszym bazarze w Albanii. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku
wierdzy Rozafa. Zapoznamy się z historią twierdzy oraz
zwiedzimy jej ruiny. Ze wzgórza, na którym się znajduje
roztacza się piękny widok na miasto, leżące w oddali Góry
Północnoalbańskie, Jezioro Szkoderskie, rzekę Bunę
i Drin. Kolejną miejscowością na naszej mapie podróży
będzie Szkodra - w programie zwiedzanie centrum miasta i
Wielkiego Meczetu z charakterystycznymi dwoma minaretami
i wieloma kopułami, w budowie którego uczestniczyły trzy
religie: prawosławna, muzułmańska i katolicka. Czas wolny.
Przejazd do Budvy. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. „Montenegro tour” - w pierwszej kolejności
podjedziemy na taras widokowy skąd rozpościera się
najpiękniejszy widok na malowniczą wysepkę św. Stefana.
Przejazd do miejscowości Cetinje - historycznej stolicy
Czarnogóry. Spacer po mieście i krótkie zwiedzanie
najważniejszych obiektów. Przejazd w stronę tzw. „Fiordu
Adriatyku” po drodze zatrzymamy się w miejscowości
Njegusi, która -słynie z produkcji jedynej w swoim rodzaju
szynki wędzonej - prsut. Zjazd na kolejny taras widokowy zatoka Boka Kotorska w całej okazałości. Dojazd do Kotoru
i zwiedzanie starówki, a dla chętnych - w czasie wolnym w miarę możliwości wejście na mury miejskie (dodatkowo
płatne około 8 €). W godzinach popołudniowych przejazd do
miejscowości Budva zwiedzanie najbardziej znanego miasta
z piękną Starówką przypominającą Wenecję. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd w kierunku Bośni i Hercegowiny.
Zwiedzanie Medjugorie - najważniejszego sanktuarium
Maryjnego gdzie w 1981 r. objawiła się Matka Boska.
Zwiedzanie parafii, w którym spotykają się pielgrzymi z całego
świata. Przejazd do Mostaru - najpiękniejszego miasta Bośni
i Hercegowiny, znanego z orientalnego klimatu. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Bośni i
Hercegowiny - zwiedzanie z przewodnikiem Sarajewa
największego po Stambule skupiska zabytków architektury

WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1699 zł/os.

9 dni
TERMINY
25.04 - 03.05
23.05 - 31.05
06.06 - 14.06
20.06 - 28.06
04.07 - 12.07
18.07 - 26.07

01.08 - 09.08
29.08 - 06.09
12.09 - 20.09
03.10 - 11.10
17.10 - 25.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
Belgrad

muzułmańskiej w Europie i miasta wielu kultur, Sarajewo zwane
jest także bałkańska Jerozolimą , gdzie mamy prawosławne
cerkwie, katolickie kościoły, żydowskie synagogi oraz islamskie
meczety, których jest tu ponad 60. Miasto zostało założone
w XV w. przez Turków Osmańskich w pięknej dolinie rzeki
Miljacki. Podczas spaceru zobaczymy zabytkowe centrum
miasta meczet Gazi Husrev-beja, cerkiew prawosławną
Archaniołów Gabriela i Michała, Latinski Most - miejsce
zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, ratusz, Meczet Królewski Careva džamija, katedrę Serca Jezusowego, Sahat Kula - wieża
zegarowa z XVII, Sercem Sarajewa są sukiennice Bačšaršiji, jest
to turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi
w wąskich uliczkach oraz restauracjami, gdzie można zjeść
najlepsze cevapcici na Bałkanach. Na głównym placu, który
jest stałym miejscem spotkań mieszkańców Sarajewa, stoi
piękna studnia Sebilj o ażurowej konstrukcji – ostatni fragment
wodociągu zbudowanego w XVI w. Czas wolny. Po południu
wyjazd w drogę powrotną do Polski.

BOŚNIA I HERCEGOWINA

CHORWACJA

Sarajewo

SERBIA

Mostar
Medjugorie
Zabljak

Kanion Rzeki Tara

CZARNOGÓRA

Kotor
Boka Kotorska

Cetinje

Budva

Szkodra

Twierdza Rozafa

Kruja
Tirana

DZIEŃ 9

DOPŁATY WYMAGANE

Powrót do Polski.

• Koszty programowe: 120 €/os. obejmują bilety wstępów
do zwiedzanych obiektów, opłaty organizacyjne, opłaty
parkingowe, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze, kwota nie podlega
rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 90 €/os.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 6 śniadań
• Ubezpieczenie KL 15000 €, NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika

ALBANIA

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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CZARNOGÓRA
PIĘKNA NIEZNAJOMA

Albanią, a Czarnogórą - Jeziorze Szkoderskim. Jezioro
jest największym europejskim rezerwatem ptactwa. Po
zakończonym rejsie chwila czasu wolnego na skosztowanie
marynowanego karpia z Jeziora (około 40 minut). Później
przejazd do Monastyru Ostróg, największego ośrodka kultu
prawosławia na Bałkanach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.

DZIEŃ 6

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd autobusem do centrum Budvy. Tzw.
Montenegro Tour pokaże nam najpiękniejsze miejsca, które
każdy musi zobaczyć odwiedzając ten kraj. W trakcie spaceru
zobaczymy: Plac średniowiecznych kościołów, katedrę
św. Jana, cerkiew Santa Maria in Punta, cytadelę, cerkiew
św. Trójcy, mury miejskie, port morski. Po zakończonym
zwiedzaniu i czasie wolnym (około 45 minut) wyruszamy
w dalszą drogę do dawnej czarnogórskiej stolicy Cetinje,
gdzie w trakcie zwiedzania zobaczymy: Monastyr Cetinski,
Pałac Króla Mikołaja czy też Cerkiew na Ćipurze. Czas
wolny (około 1h). Kolejnym celem naszej wycieczki jest
malutka wioska Njeguši, która słynie przede wszystkim
ze wspaniałej suszonej szynki pršut. Wisienką na torcie
wycieczki jest zdecydowanie ostatni punkt programu czyli
Kotor, miasto które jako jedyne, od roku 1979, wpisane jest
w Czarnogórze na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Podczas wspólnego spaceru zobaczymy: bramę morską,
plac broni, dom rodu Bezkuća, cerkiew św. Łukasza, Katedrę
św Tryfuna, mury miejskie (czarnogórski mur chiński). Po
zakończonym zwiedzaniu czas wolny (około 1h) Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd autobusem do miejscowości Virpazar,
w której to wsiądziemy na stateczek i wyruszymy w rejs po
największym jeziorze na Bałkanach, naturalnej granicy między
114

• 124 •

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub dla chętnych
fakultet Kaniony Czarnogóry (dodatkowo płatny - 50euro/
osoba, przy min. ilości uczestników 25). W trakcie naszej
wycieczki krajoznawczej przejedziemy przez piękny
płaskowyż niedaleko miejscowości Nikšić, by dojechać
do Jeziora Czarnego. Następnie udamy się na Most na
Đurđevića Tari. W trakcie czasu wolnego na moście, odważni
mogą zjechać na tyrolce (płatne dodatkowo, około 20 euro).
Kolejnym punktem naszego programu jest przejazd przez
Kanion Morača, w którym zatrzymamy się w Monastyrze
Morača. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd autobusem do miasta Kotor. W tym też
mieście wsiadamy na statek i wyruszamy w malowniczy
rejs po Boce Kotorskiej. W trakcie wycieczki będziemy mieli
możliwość podziwiać bajkowy krajobraz czarnogórskiego
wybrzeża i odwiedzimy takie miejsca jak: Perast. Podpływamy
do jedynej sztucznej wyspy na Adriatyku czyli Matki Boskiej
Skalnej. Na wyspie zobaczymy i zwiedzimy malutki kościółek
katolicki i muzeum. Kolejnym celem naszego rejsu jest
Niebieska Jaskinia. Swoją nazwę, jak i sławę jaskinia
zawdzięcza przepięknej grze światła i koloru, które tworzą
niewiarygodny lazurowy błękit i głębię niebieskiego koloru
wody. Na zakończenie wspaniałego rejsu udamy się do
miasta Herceg Novi - miasta kwiatów, miasta serbskiego
pisarza Ivo Andrića, które zdecydowanie wyróżnia się swoją
architekturą i roślinnością. Wycieczkę kończymy w mieście
Tivat, skąd też odbiera nas autobus i zawozi do hotelu.
Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Wyjazd do Polski w godzinach porannych. Przejazd
przez Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację.

WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1349 zł/os.

9 dni
TERMINY
28.05 - 05.06
27.07 - 04.08

16.09 - 24.09
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 9
Przyjazd do Polski.

SERBIA
BOŚNIA
I HERCEGOWINA

Zabljak

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CZARNOGÓRA

Monastyr Morača

Nikšić

KOSOWA

Kanion Morača
Kotor

Njeguši
Cetinje

Budva
Virpazar

ALBANIA

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 6 noclegów
• Wyżywienie BB: 6 śniadań
• Ubezpieczenie KL 15000 €, NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: (rejs po Jeziorze Szkoderskim, wejście
do Kotoru, rejs Boka Kotorska, wejście do muzeum Matki
Boskiej, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie, opłata
klimatyczna) 110 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 90 €/os.

ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Wycieczka fakultatywna wycieczka Kaniony Czarnogóry –
50€/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

DOPŁATY OPCJONALNE

WYŻYWIENIE

• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym

• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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PERŁY ADRIATYKU

PROGRAM RAMOWY
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd
przez Czechy, Austrię i Słowenię lub Czechy, Słowację, Węgry.

jak pięknie mogą przeplatać się różne epoki historyczne.
Kameralny Trogir jest urokliwym miasteczkiem, położonym
na niewielkiej wyspie. Wąskie uliczki, zakamarki i tajemnicze
bramy… Miejsce wprost idealne na romantyczny spacer we
dwoje. Powrót. Nocleg. (Trasa ok. 180 km).

DZIEŃ 2

DZIEŃ 7

DZIEŃ 1

Przejazd do Plitvickiego Parku Narodowego – zespołu
szesnastu tarasowo położonych jezior, połączonych
wodospadami. Wodne krajobrazy ciągle zmieniają swoje
barwy, czyniąc to miejsce niepowtarzalnym i wyjątkowym. W
Parku, wśród bujnej roślinności, żyje wiele gatunków zwierząt.
Przyjazd na nocleg zlokalizowany w środkowej części Dalmacji,
w godzinach wieczornych. Nocleg. (Trasa ok. 300 km).

DZIEŃ 3
Śniadanie. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie oraz kąpiele
morskie i słoneczne. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Medjugorje (Bośnia i Hercegowina).
Według świadectwa sześciu młodych wierzących, od
24.06.1981 r., w parafii Medjugorje ukazuje się Błogosławiona
Dziewica Maryja – w programie zwiedzanie Kościoła oraz
wejście na Górę Objawień. Następnie przejazd do Mostaru –
miasta, które zainteresuje Państwa specyficzną architekturą
i atmosferą - z wpływami tureckimi. W programie wycieczki
- zwiedzanie starego miasta, przepięknie położonego nad
Neretwą, słynnego Starego Mostu, Meczetu i Skansenu Domu Tureckiego. Powrót. Nocleg. (Trasa ok. 250 km).

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika. To wizytówka Chorwacji!
Miasto unikalne w skali światowej, z zachowanym w całości
monumentalnym pierścieniem murów obronnych, wpisane na
światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Dubrownik
to jedna z najstarszych republik i miasto, które odradzało się
po każdej dziejowej katastrofie, stając się jeszcze piękniejsze i
potężniejsze. Miejsce, które po prostu trzeba odwiedzić będąc
w Dalmacji. Powrót. Nocleg. (Trasa ok. 300 km).

Śniadanie. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie oraz
kąpiele morskie i słoneczne. Obiadokolacja. Nocleg.
Dla chętnych – wycieczka fakultatywna (cena ok. 30 €/os.):
Rejs statkiem na Hvar (Vrboska) i Brac (Bol) – Fish Picnic.
Relaksująca wycieczka na położone naprzeciwko Makarskiej
wyspy Hvar i Brac, to atrakcja dla wszystkich, którzy chcą
podziwiać wspaniałą panoramę Riwiery Makarskiej od strony
morza i poznać życie na wyspach, gdzie czas płynie w innym
rytmie. Jednak tylko nasz statek zatrzymuje się w pięknej
miejscowości Vrboska – zwanej małą Wenecją. Następnie rejs
na wyspę Brac, do miejscowości Bol. Kąpiel na miejscowych
plażach (w tym na najbardziej znanej plaży Chorwacji „Złotym Rogu”). Morskie pejzaże sprawiają, iż w trakcie tego
rejsu nie sposób się nudzić. Niekiedy podczas rejsu udaje się
zobaczyć delfiny. Smakowitym dopełnieniem trwającej od rana
do wieczora wyprawy są pieczone ryby popijane znakomitym
dalmatyńskim winem! Oprócz tego napoje, wino, ciastka, kawa
– bez dodatkowych opłat w cenie wycieczki!

DZIEŃ 8
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Parku Narodowego
Rzeki Krka - rozległy, w większości dziewiczy teren, który
obejmuje ciąg wodospadów o łącznym spadku 242 m.
Jest pięknie! Woda wypłukuje fantazyjne drogi w miękkich,
wapiennych skałach. Warto stanąć twarzą w twarz z potęgą
żywiołu, a następnie popływać w krystalicznie czystej wodzie,
przy ostatnim z wodospadów. (Trasa ok. 140 km) Wyjazd w
drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację i
Czechy lub Słowenię, Austrię i Czechy. (Trasa ok. 1000 km).

DZIEŃ 9
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (granica
ok. godz. 09:00).

DZIEŃ 6

DODATKOWE INFORMACJE

Śniadanie. Wycieczka jest spotkaniem z rzymską przeszło-ścią
Dalmacji. Split – właśnie tutaj znajdowała się letnia rezydencja
cesarza rzymskiego Dioklecjana, dziś to największe miasto, a
także administracyjne centrum Dalmacji. Na starówce widać,

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
BAŁKANY

OD 1299 zł/os.

9 dni

TERMINY

• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 6 noclegów
• Wyżywienie BB: 6 śniadań
• Ubezpieczenie KL 15000 €, NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Opiekę pilota i rezydenta
• Realizację programu w oparciu o systemu TOUR GUIDE

28.03 - 05.04
25.04 - 03.05
02.05 - 10.05
09.05 -17.05
16.05 - 24.05
23.05 - 31.05
30.05 - 07.06
06.06 - 14.06
13.06 - 21.06
20.06 - 28.06
27.06 - 05.07
04.07 - 12.07
11.07 - 19.07
18.07 - 26.07

25.07 - 02.08
01.08 - 09.08
08.08 - 16.08
15.08 - 23.08
22.08 - 30.08
29.08 - 06.09
05.09 - 13.09
12.09 - 20.09
19.09 - 27.09
26.09 - 04.10
03.10 - 11.10
10.10 - 18.10
17.10 - 25.10
24.10 - 01.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Jeziora Plitvickie - wstęp do parku, Split - katedra, Trogir katedra, Mostar - meczet i dom turecki, Park Narodowy
Rzeki Krka - wstęp do parku; opieka pilotażowa, lokalni
przewodnicy, koszty rezerwacj biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe): 130 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Wycieczka fakultatywna Fish Picnic: 30 €/os.
• Opcjonalna dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub
u pilota w autokarze: 90€/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową opcjonalną opłatą, napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)
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JUŻ
119 OD
9 zł

•

•

JUŻ
119 OD
9 zł

•

2020!

23.04 - 02.05

•

JUŻ
119 OD
9 zł

•

CHORWACJA PIĘKNA DALMACJA

•

•

•

•

•

JUŻ
119 OD
9 zł

JUŻ
119 OD
9 zł

JUŻ
119 OD
9 zł

•

ZWIEDZANIE CZY WYPOCZYNEK

CHORWACJA –
W PIGUŁCE!

PROGRAM RAMOWY

W godzinach porannych przyjazd do Parku Narodowego
Jezior Plitwickich – zespołu szesnastu tarasowo położonych
jezior, połączonych wodospadami. Wodne krajobrazy ciągle
zmieniają swoje barwy, czyniąc to miejsce niepowtarzalnym
i wyjątkowym o każdej porze roku zwłaszcza zimą. Spacer
po urokliwym parku ok 4-5 h. Przyjazd na wybrzeże
dalmatyńskie w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg.

historię tego fascynującego miasta, opowiedzianą oczami
miejscowego (polskojęzycznego) przewodnika, który
oprowadzi nas po najciekawszych zakątkach: począwszy od
Starego Miasta i ulicy Stradun, czyli głównej arterii miasta,
poprzez Klasztor Franciszkanów, wspaniały Pałac Sponza,
Wieża Zegarowa, Dwór Książęcy i Katedrę Najświętszej Marii
Panny. Spacer zakończymy w Starym Porcie, gdzie mieściła
się niegdyś potężna flota Republiki Dubrownickiej. Podczas
czasu wolnego (ok. 2h) będzie można poczuć niezwykłą
atmosferę miejsca spacerując między uroczymi uliczkami
lub zaszywając się w jednej z romantycznych kawiarni.
Dla chętnych możliwość wejścia na mury obronne miasta
(ok. 150 km) Dodatkowo podczas podróży do Dubrownika
zatrzymamy się na punkcie widokowym w Neum, czyli
jedynej miejscowości w Bośni i Hercegowinie z dostępem
do morza. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3

DZIEŃ 5

Śniadanie. Wycieczka do Splitu i Trogiru, to kolejne dwie
architektoniczne wizytówki Chorwacji wpisane na listę UNESCO.
Wycieczka jest spotkaniem z rzymską przeszłością Dalmacji.
Split - to miejsce, w którym znajduje się letnia rezydencja
cesarza rzymskiego Dioklecjana i obecnie największe miasto
w Dalmacji, będące jej administracyjnym centrum. Kameralny
Trogir to kwintesencja uroku lokalnych miasteczek. Położone
na niewielkiej wyspie, pełne wąskich uliczek, urokliwych
zakamarków i tajemniczych bram stanowi idealne miejsce dla
romantycznych spacerów we dwoje. Spacer zarówno po Splicie,
jak i Trogirze odbywa się z polskim pilotem/przewodnikiem,
który pokaże najciekawsze zakątki obu miast. Dodatkowo
gwarantujemy ok. 1 h czasu wolnego, aby samemu poczuć urok
tych chorwackich perełek. Powrót wieczorem. Obiadokolacja.
Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Szybenika, czyli
najstarszego słowiańskiego miasta na wybrzeżu. Wycieczkę
rozpoczniemy od zwiedzania Szybenika z urokliwą starówką
oraz przepiękną gotycko-renesansową katedrą Św. Jakuba
wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO i
uważaną za unikalny zabytek europejskiej architektury
sakralnej. W przeciwieństwie do innych miast w Dalmacji
założonych przez Ilirów, Greków czy Rzymian Szybenik jest
najstarszym miastem rodowym Chorwatów położonym
nad Adriatykiem. W czasie wolnym (ok. 1h) spacer wzdłuż
uroczych uliczek Szybenika. Następnie przejazd do Zadaru
jednego z najpiękniejszych miast Chorwacji. Na stare miasto
wejdziemy spacerkiem od strony Bramy Lądowej, tuż obok
której znajduje się Plac Pięciu Studni, Plac Narodowy,
rzymskie Forum, barokowy kościół św. Szymona, w środku
którego znajduje się pokryty srebrem i złotem sarkofag św.
Szymona. Symbolem Starego Miasta i jednym z najbardziej
charakterystycznych budynków Zadaru jest kościół
św. Donata, który sąsiaduje z katedrą św. Anastazji. Na
zachodnim skraju nadmorskiego bulwaru, zwanego Rivą,
znajduje się architektoniczna perełka – Morskie organy. Fale
morskie przechodząc przez rozmieszczone na powierzchni
wody tuby o różnych długościach dają niepowtarzalny
koncert. Czas wolny. Przejazd na nocleg w okolice
Zagrzebia. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię lub Czechy,
Słowację, Węgry.

DZIEŃ 2

DZIEŃ 4
Śniadanie. Możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej do Dubrownika. Miasto unikatowe w skali światowej,
z zachowanym w całości monumentalnym pierścieniem
murów obronnych, wpisane na światową listę dziedzictwa
kulturalnego UNESCO. Dubrownik to jedna z najstarszych
republik i miasto, które odradzało się po każdej dziejowej
katastrofie, stając się jeszcze piękniejsze i potężniejsze.
Miejsce, które po prostu trzeba odwiedzić będąc w Dalmacji.
Podczas wycieczki będziemy mieli okazję poznać dokładnie
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
CHORWACJA

OD 999 zł/os.

7 dni

TERMINY
08.03 - 14.03

19.04 - 25.04

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Zagrzebia stolicy Chorwacji. Spacer ulicami Zagrzebia przez główny
plac – plac Bana Jelačića z fontanną z XVII w. do Kaptolu
– najstarszej części miasta. Gradec, Targ Dolac , kościół
Św. Marka, Kamienna Brama, przejazd kolejką Zagrebačka
uspinjača – najkrótsza w Europie kolejka – linowo –
terenowa. Zwiedzanie neogotyckiej katedry Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Czas wolny. Po Południu wyjazd w
drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację i
Czechy lub Słowenię, Austrię i Czechy.

DZIEŃ 7
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (granica
ok. godz. 09:00).

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 4 noclegi
• Wyżywienie BB: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i rezydenta
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe - 90 €/os. (bilety wstępu do Parku
Narodowego Jezior Plitvickich, katedra Split, katedra
Szybenik, opłata przewodnicka, opłaty parkingowe) płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort
• Wycieczka fakultatywna do Dubrownika - 45 €/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
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ISTRIA

W PIGUŁCE

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DZIEŃ 2
Rano przyjazd, a następnie spacer po mieście Poreč. Jest
to malutkie, ale bardzo często odwiedzane przez turystów
miasteczko na wybrzeżu, którego perłą architektoniczną
jest bazylika Eufrazjusza z VI w. (1997 r. wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO). Po zwiedzaniu czas
wolny (około 1h) i przejazd do kolejnego miasta na półwyspie
Istria, którym jest Rovinj. Jest to jedno z ulubionych miast
artystów, nazywane niekiedy chorwackim Saint Tropez.
Wpływy włoskie widoczne są tu praktycznie na każdym kroku.
W Rovinj zobaczymy wyjątkowe Stare Miasto z kościołem św.
Eufemii (jedna z pierwszych, chrześcijańskich męczenników),
którego dzwonnica góruje nad miastem (zbudowana jest na
wzór wieży z placu Św. Marka w Wenecji). Przespacerujemy
się również klimatycznymi, wąskimi uliczkami. Po zwiedzaniu
czas wolny (około 1h), przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.
Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Pula - spacer po
największym chorwackim mieście na Półwyspie Istria. Obecnie
jest to też spory port, z prężnie działającą stocznią - nie
koliduje to jednak z zachowaniem historycznego dziedzictwa.
O świetności tego miasta świadczą monumentalne budowle,
urzekające swym pięknem i tajemniczością. Ogromny Amfiteatr,
którego budowa rozpoczęta została w II w. p.n.e., za panowania
Oktawiana Augusta i trwała do 14 roku n.e. Jest obecnie jedną
z najlepiej zachowanych budowli tego typu. Pula to prawdziwe
muzeum pod gołym niebem - odnajdziemy tutaj również
starożytne bramy miejskie, antyczny łuk triumfalny Sergiusza,
Świątynię Augusta (Augustov hram), Bramę Herkulesa oraz
Forum z budynkiem ratusza miejskiego z XIII. Nastepnie rejs
statkiem do Parku Narodowego Brijuni – to obejmujący
14 wysp archipelag znany jest z łagodnego klimatu i bujnej
roślinności; rośnie tu 680 gatunków różnorodnych roślin. Na
największej z wysp Veliki Brijun znajduje się rzymski zamek,
starożytne świątynie Venus i Neptuna, wczesnochrześcijańskie
kościoły, a także park safari. Obiadokolacja. Nocleg.
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DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Po śniadaniu przejazd do
centrum Opatiji. Spacer po wytwornym miasteczku słynącym
z koncertów i festiwali folklorystycznych. Przejdziemy
się promenadą Lungomare, jedną z najpiękniejszych nad
Adriatykiem. Zobaczymy przepiękny park z egzotycznymi
roślinami przy Willi Angiolina. Podziwiać będziemy
górujący nad miastem kościół św. Jakuba wybudowany na
fundamentach dawnego klasztoru Benedyktynów. Odkryjemy
także miejsca związane z wielkimi
Polakami, którzy związani byli z Opatiją. Po zakończonym
czasie wolnym (około 1h) wyjazd w kierunku Polski.

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski w godzinach wczesno porannych.
Przejazd do poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

WYCIECZKI OBJAZDOWE
CHORWACJA

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe obejmujące opłatę lokalną
i parkingową, usługę lokalnych przewodników, opłaty
klimatyczne w hotelach, opłaty wjazdowe, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów: Bazylika Porec, rejs statkiem
do Parku Narodowego Brijuni oraz usługę przewodnicką,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne
w hotelach): 90 €/os. - płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 30 €/os.

OD 749 zł/os.

5 dni

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

TERMINY
03.07 - 07.07

09.09 - 13.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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SZLAKIEM DRAKULI!

PROGRAM RAMOWY

Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 1

DZIEŃ 4

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Polskę,
Czechy, Słowację, Węgry.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Rumunii. Pierwszy punkt zwiedzania to Alba Julia
- dla amatorów dawnych twierdz to znakomity cel podróży.
Podczas wizyty w dawnej stolicy Siedmiogrodu można
przenieść się do odległych czasów, gdy na murach rozlegał
się wojenny hałas. Historia jest tu nieodłączną towarzyszką
turystów. Wielowiekowa historia miasta pozostawiła po sobie
wiele ciekawych i zabytkowych budowli. Do najważniejszych
z nich należą m in. wybudowana na początku XVIII wieku
potężna twierdza obronna - Alba Carolina (jeden z najlepiej
zachowanych tego typu obiektów w Europie), XIII wieczna
rzymskokatolicka Katedra św. Michała, wzniesiony na początku
XX wieku Sobór Koronacyjny oraz XVIII wieczna biblioteka
Batthyaneum w której znajduje się niezwykle cenny zbiór
rękopisów i starodruków pochodzących z VII-XV wieku.
Kolejny punkt programu to Sybin - zwany miastem artystów,
najważniejszy ośrodek kulturalny Siedmiogrodu, gdzie możemy
zobaczyć bardzo dobrze zachowaną starówkę z pięknymi
saskimi kamieniczkami, znajdziemy tu również przykłady
baroku, renesansu i secesji, piękne kościoły, fragmenty murów
obronnych, baszty (było ich aż 40!), bramy, wąskie uliczki, a
także najstarszy żelazny most w Rumunii – wybudowany
w 1859 roku Most Kłamcy, który tylko czeka na kłamców,
aby móc ich ukarać, z hukiem się pod nimi zawalając.
Innymi charakterystycznymi elementami starówki są wzniesiona
w XIII wieku charakterystyczna wieża ratuszowa (Turnul Sfatului)
oraz średniowieczny, bardzo malowniczy pasaż schodów
(Pasajul scarilor). Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Curtea de Arges, dawnej stolicy
Wołoszczyzny i miejsca pochówku królów rumuńskich.
Stamtąd kierujemy się na słynną drogę Transfogarską do
Jeziora Vidraru, gdzie z tarasu widokowego na zaporze
(przy dobrej widoczności) można obejrzeć najwyższy szczyt
Rumunii - Moldovenau. Jadąc droga zobaczymy ruiny zamku
Wlada Palownika (pierwowzoru postaci słynnego Drakuli) w
Poienari. To tu według legendy podczas oblężenia tureckiego,
żona hospodara rzuciła się w przepaść, aby nie być wzięta
do niewoli. Podobno ta właśnie tragedia przyczyniła się do
przemiany nieszczęśliwego Włada w okrutnego Drakulę.
Następnie przejazd do stolicy Rumunii – Bukaresztu.
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Śniadanie. Od rana poznawanie Bukaresztu: Biała Cerkiew,
Pałac Królewski, Ateneum, Filharmonia, gmach Uniwersytetu.
Spacer Aleją Zwycięstwa. Wreszcie zwiedzenie gmachu
Parlamentu - spuścizny po Ceausescu. Wolny wieczór w
stolicy Rumunii. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd na wybrzeże. Zakwaterowanie w hotelu
w Eforie Nord lub Mamaji. Czas wolny na poznanie okolicy i
odpoczynek na plaży. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Dzień wolny. Nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do miejscowości
Bran. Choć nie jest to pewne, wedle niektórych przekazów
to właśnie w tym zamku miał mieszkać Wład Palownik.
Słynął on z niezwykłego okrucieństwa wobec wszystkich
swoich przeciwników, a nawet poddanych. Jego postać
była pierwowzorem powstania postaci wampira Drakuli.
Zbudowany na wysokiej skale zamek uderza niezwykle
skomplikowaną bryłą. Wewnątrz zwiedzamy komnaty.
Następnie spacer po rumuńskim targu.Przejazd do
Rasnov – tam warto poznać historię zamku chłopskiego
zbudowany przez mieszkańców okolicznych wiosek na
podwalinach dawnego zamku Krzyżackiego. W przypadku
zagrożenia opuszczali oni swoje gospodarstwa i przenosili
się do zamku, w którym bronili się przed atakami sąsiadówImperium Otomańskiego, którego wojska słynęły z brania
w jasyr dziewic i nie tylko, tak więc schronienie w zamku
zwiększało prawdopodobieństwo uniknięcia takiego losu.
Przejazd w okolice Braszowa, największego miasta w okręgu.
Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Zwiedzanie miasta. Nad miastem góruje potężny
masywny gotycki Czarny Kościół (Biserica Neagra). U jego
stóp znajduje się duży rynek uchodzący za najładniejszy w
Rumunii. Od rynku na północny - wschód w kierunku siedziby
władz regionu braszowskiego prowadzi elegancki, kolorowy
i pełny ludzi deptak Strada Republicii, przy którym wznoszą
się ładne kamieniczki. Zarówno wokół rynku jak i na deptaku
znajdziemy wiele dobrych restauracji, pubów, sklepów i
innych lokali. W drodze do bramy Schei zobaczymy najwęższa

WYCIECZKI OBJAZDOWE
RUMUNIA

OD 1699 zł/os.

10 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
09.08 - 18.08

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

uliczkę, która za czasów Ceausescu była zamknięta z powodu
lęku wodza przed schronieniem się w niej jego przeciwników.
U stóp wzgórza zobaczymy dawne umocnienia miasta.
Po zwiedzeniu braszowskiej starówki, warto spojrzeć na nią
z lotu ptaka ze wzgórza Tâmpa, które od południowego
wschodu góruje nad rynkiem. Udamy się tam przy pomocy
kolejki linowej Telecabina Tâmpa, która wywozi chętnych na
sam wierzchołek.Przejazd do wieża bramna.Otoczona murami
i zdominowana przez charakterystyczną wieżę Zegarową
Sighişoara bywa nazywana rumuńskim Carcassonne, ale
częściej po prostu Perłą Transylwanii. Średniowieczne
Wzgórze Zamkowe, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, na każdym robi
ogromne wrażenie. Prowadzi doń wzniesiona w XIV w,
masywna wieża bramna ma 64m wysokości, zwieńczona jest
renesansowym hełmem z kolorową dachówką, rozszerzoną
izbicą z galeryjką oraz asymetrycznie umieszczonym zegarem.
Za wieżą zaczyna się żywy skansen sigiszoarskiej starówki
z wąskimi uliczkami, placykami, zaułkami oraz pięknymi
gotyckimi i renesansowymi kamieniczkami. Po przejściu
bramy bezpośrednio po prawej stronie znajduje się najstarsza
świątynia w mieście - bezwieżowy, wczesnogotycki, halowy
kościół Dominikanów z XIII – XV w. Po przeciwnej stronie
przykościelnego placu znajduje się dom, w którym w1431
roku urodził się Vlad Ţepeş znany później jako Dracula.
Nocleg na trasie przejazdu.

• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach **/***
• Wyżywienie BB: 7 śniadań
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe 120 €/os. (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opieka pilotażowa, opłaty wjazdowe) – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu.
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 105 €/os.

DZIEŃ 9

DOPŁATY OPCJONALNE

Przejazd do Targu Mures. Spacer po secesyjnym centrum,
m.in. Magistrat i Pałac Kultury. Następnie przejazd przez
Turdę (krótki postój przy grodzie) do Kluż Napoki stolicy
Siedmiogrodu. Spacer po starówce. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski.

• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort

DZIEŃ 10
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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WŁOCHY KLASYCZNE
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• 136 •

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1399 zł/os.

9 dni
TERMINY
28.03 - 05.04
25.04 - 03.05
09.05 - 17.05
23.05 - 31.05
06.06 - 14.06
20.06 - 28.06
04.07 - 12.07

01.08 - 09.08
15.08 - 23.08
29.08 - 06.09
12.09 - 20.09
26.09 - 04.10
03.10 - 11.10
17.10 - 25.10

18.07 - 26.07

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje
m.in. Arenę, dom Julii, Piazza di Signori. Nocny przejazd do
kraju.

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 9
Przyjazd do Polski w godzinach poranych. Przejazd do
poszczególnych miast.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***
• Wyżywienie BB: 6 śniadań
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 170 €/os. (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów: Katedra w Sienie, Bazylika w
Asyżu, Kopuła Bazyliki św. Piotra w Watykanie, Colosseum
(lub Forum Romanum + wzgórze Palatyn); rejs barką
turystyczną w Wenecji; opieka pilotażowa, lokalni
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty
klimatyczne w hotelach)- płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 90 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• U b e z p i e c ze n i e o d ko s z t ó w re z y g n a c j i z i m p re z y
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
123
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LIGURIA I JEJ PERŁY
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1499 zł/os.

10 dni
TERMINY
27.03 - 5.04
24.04 - 3.05
08.05 - 17.05
22.05 - 31.05
05.06 - 14.06
19.06 - 28.06
03.07 - 12.07
17.07 - 26.07

31.07 - 09.08
14.08 - 23.08
28.08 - 06.09
11.09 - 20.09
25.09 - 04.10
02.10 - 11.10
16.10 - 25.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

DODATKOWE INFORMACJE

www.oskar.com.pl

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***
• Wyżywienie BB: 7 śniadań
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów: opera La Scala i Katedra w Mediolanie, rejs
barką turystyczną w Wenecji, rejs łódką w Portofino,
przejazd kolejką w Bergamo; lokalni przewodnicy, koszty
rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów, podatki
turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne
w hotelach): 130 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 90 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od

chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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KRAINA JEZIORA

GARDA I COMO

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów
Przejazd przez Czechy, Austrię. (Trasa ok. 950 km)

DZIEŃ 2
Przyjazd do Punta Sabbioni w godzinach rannych,
następnie rejs statkiem do Wenecji. Jest to niezwykłe
miasto znajdujące się na liście UNESCO, położone na stu
wyspach oplecionych labiryntem kanałów, którego ulice
są pełne wody o kolorach lazuru i zieleni. Zwiedzanie
Placu św. Marka - zwanego najpiękniejszym salonem
Europy. Brzegi kanałów łączy ok. 400 mostów. Podczas
wycieczki odwiedzimy najwspanialsze z nich - Most
Westchnień i Most Rialto. Po zwiedzaniu Wenecji, przejazd
do Sirmione – uroczego miasteczka położonego nad
Jeziorem Garda. Spacer urokliwymi uliczkami, podziwianie
bajkowego zamku rodziny Scaglieri. Czas wolny do
dyspozycji grupy. Przejazd do hotelu zlokalizowanego
w okoli c y J ez i o ra Ga rd a . O b ia d okola cja . No c l e g .
(Trasa ok. 120 km)

DZIEŃ 3
Śniadanie. Dwie propozycje dla grupy:
Opcja 1: Przejazd do Malcesine urokliwego, średniowiecznego miasteczka położonego we wschodniej
części Jeziora Garda. Zachwycają tutaj odrestaurowane
kamieniczki, kameralne place i niewielki port, usytuowany
w samym centrum. Następnie wjazd na szczyt Monte
Baldo. To jedyna na świecie kolejka linowa, gdzie
w trakcie wyjazdu wagonik pomału obraca się wokół
własnej osi, a pasażerowie mogą podziwiać zarówno
górskie szczyty, jak i panoramę jeziora. Czas wolny,
możliwość skorzystania z kąpieli na pobliskiej plaży.
Opcja 2: Przejazd do Parku Gardaland. Ósmy pod
względem liczby odwiedzających park w Europie i tym
samym najchętniej odwiedzany park we Włoszech,
którego rocznie odwiedza około 2,8 mln osób. Park
Gardaland zajmuje powierzchnię 60 ha i zlokalizowany
jest w okolicy największego włoskiego jeziora Garda,
dzięki czemu stanowi atrakcyjne miejsce wakacyjnych
podróży. Atrakcje Gardaland podzielone są na trzy
tematyczne grupy: Fantasy, Adventure, Adrenaline.
126
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Na terenie parku znajduje się kilka barów i restauracji.
Po południu przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd w okolice Jeziora Como. Krótkie
zwiedzanie miasta o tej samej nazwie, podczas którego
zobaczymy m.in. Katedrę, której budowę rozpoczęto
w 1396 roku. Spacer promenadą. Czas wolny. Z miejscowości Como popłyniemy do miasteczka Bellagio,
niewielkiego, lecz urzekającego swoim klimatem. Pełno
tutaj kawiarenek i sklepików, nadających miejscowości
niepowtarzalnego charakteru. Czas wolny. Następnie udamy
się statkiem do Cadenabbia, gdzie odbierze nas autokar
i wyruszymy w drogę do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
(Trasa ok. 170 km + przejazd do hotelu)

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd w okolice miejscowości Stresa, gdzie
udamy się na 2 wyspy leżące na Jeziorze Maggiore. Pierwsza
z nich to Isola Bella – w przeszłości zamieszkiwana, dziś
bezludna. W centralnej części wyspy znajduje się Pałac
Boromeuszów oraz ogród. Wyspa ma długość 320 metrów,
a szerokość 180 metrów. Kolejną wyspą będzie Isola Madre,
na której również znajduje się pałac i ogród. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Mantui miasta wpisanego na listę
UNESCO, położonego pomiędzy trzema sztucznymi
j e z i o r a m i : L a g o S u p e r i o re , L a g o d i M e z zo i L a g o
Inferiore, przez które przepływa rzeka Mincio. Spacer po
historycznej części miasta z wieloma zabytkami. (Pałac
Książęcy - Palazzo Ducale, Katedra Św. Piotra, Palazzo Te,
Basilica di Sant’Andrea). Przejazd do Werony. Miasto Romea
i Julii ma do zaoferowania wiele zabytków. Podczas spaceru
zobaczymy m.in.: Arenę, dom Julii, Piazza dei Signorii.
Wyjazd w drogę powrotną Nocny przejazd do kraju.
(Trasa; Werona - Gorzyczki 1050 km)

DZIEŃ 7
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych
(granica ok. godz. 09:00).
Przejazd do poszczególnych miast.

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1299 zł/os.

7 dni

TERMINY
18.05 - 24.05

28.07 - 03.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 4 noclegi
• Wyżywienie BB: 4 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, rejs po Jeziorze Como i Maggiore, opieka
pilotażowa i przewodnicka, koszty rezerwacji biletów
do zwiedzanych obiektów, podatki turystyczne, opłaty
wjazdowe): 130 €/os. - płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 60 €/os.

• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
• Bilet wstępu do Parku Gardaland: 45 €/os.
• Wjazd kolejką na szczyt Monte Baldo: 30 €/os.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
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WŁOSKIE DOLCE VITA

PROGRAM RAMOWY
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
(ok. 1200 km od granicy).

miasta udamy się na kolejkę liniową, która doprowadzi nas na
Wulkan Etna - 2500 n.p.m. - będziemy mieli wówczas okazję
podziwiać panoramę okolicznych terenów. Po wyciecze udamy
się do hotelu na kontynentalną część Włoch. Zakwaterowanie.
Nocleg. (ok. 130 km)

DZIEŃ 2

DZIEŃ 7

Popołudniowy przyjazd do Florencji, gdzie znajduje się
ponad 50% wszystkich włoskich zabytków wpisanych na
listę UNESCO. Zwiedzimy m.in. Katedrę Santa Maria del Fiore
ze słynną czerwoną kopułą, kompleks architektoniczny San
Lorenzo, Bazylikę Santa Croce, Piazza Della Signoria, dom
Dantego, Most Złotników. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Reggio Calabria – spacer promenadą,
z której będziemy mieli okazję zobaczyć wybrzeże Sycylii
oraz Etnę. Przejazd do miasteczka Scilla, krótki spacer po
mieście zakończymy na plaży. W dalszej części dnia udamy
się do Tropei, jednego z najładniejszych miasteczek we
Włoszech. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
(ok. 200 km).

DZIEŃ 3

DZIEŃ 8

Śniadanie. Przejazd do Neapolu. W programie zwiedzania: Plac
Plebiscytu wraz z Bazyliką San Francesco di Paola, Teatr San
Carlo (zwiedzanie w środku), Pałac Królewski, Galerie Umberto I,
Castel Nuovo, Katedra św. Januarego, przystanek metra Toledo.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 450 km).

Śniadanie. Przejazd do Matery -  jednego z najstarszych miast
świata, jego unikatowe domostwa i budynki zostały wydrążone w
skale. Zabytkowa część miasta zwana „Sassi” została wpisana na
listę UNESCO. Następnie udamy się do Lecce – barokowej perły
Adriatyku. Wejdziemy między innymi na plac Piazza Sant’Oronzo,
Amfiteatr rzymski, Piazza Dumo, Pałac Biskupi, wysoką na 70
metrów dzwonnicę, Basilice di Santa Croce. Czas wolny. Przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 380 km).

DZIEŃ 1

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Pompei. Zwiedzanie ruin miasta
zniszczonego przez erupcję wulkanu w 79 roku. Następnie
przejazd do Sorrento – miasta wyjątkowo obdarowanego
przez naturę. Czas wolny. Przejazd na prom oraz nocny
rejs statkiem pasażerskim na trasie Neapol – Sycylia.
Zakwaterowanie i nocleg na statku. (ok. 100 km).

DZIEŃ 5
Śniadanie w indywidualnym zakresie. Zacumowanie w
porcie w Palermo. W programie zwiedzania: XII-wieczna
Katedra, Quattro Canti, Teatr Wielki, średniowieczna kaplica
w Pałacu Normanów, Kościół San Giuseppe dei Teatini. Spacer
zakończymy przy Katakumbach Kapucynów, gdzie znajduje
się kilka tysięcy mumii duchownych i świeckich. Przejazd do
Syrakuz. Zwiedzanie Wyspy Ortiga, gdzie zobaczymy: Piazza
Duomo, Katedrę Najświętszej Maryi Panny, pałac Beneventano
del Bosco, ruiny świątyni Apollina, Park Archeologiczny z
jednym z lepiej zachowanych Antycznych Teatrów Greckich
oraz słynnym Uchem Dionizosa. Czas wolny. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 250 km).

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Katanii, gdzie zobaczymy targ rybny,
Piazza Duomo i Piaza Universita, Park Villa Bellini. Po zwiedzaniu
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DZIEŃ 9
Śniadanie. Przejazd do Ostuni zwanego „Białego miastem”.
Zwiedzanie i przejazd do Polignano a Mare. Miasteczko przede
wszystkim znane jest z kamienistej plaży Cala San Giovani. Czas
wolny i przejazd do Alberobello wpisanego na listę UNESCO.  Po
zwiedzaniu przejazd w stronę Bari i zakwaterowanie. (ok. 170 km).

DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd do San Giovani Rotondo z klasztorem
kapucynów. To właśnie tutaj żył święty Ojciec Pio z
Pietrelciny. Czas na indywidualne zwiedzanie oraz
refleksje. Następnie przejazd do hotelu w okolicach
znanego kurortu morskiego Rimini. Zakwaterowanie.
(ok. 580 km).

DZIEŃ 11
Śniadanie. Przejazd do Ferrarę. Oficjalnie nazywana iastem
Renesansu została wpisana na listę UNESCO w 1995 roku,
gdzie zobaczymy: zamek dynastii D’Este, bramę miejską,
katedrę San Giorgio, Ratusz, ulicę kupców. Czas wolny.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. (ok. 1200 km do granicy).

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 2399 zł/os.

12 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
13.09 - 24.09

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 12
Powrót do Polski w godzinach porannych.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach na terenie Włoch,
1 nocleg na promie (kajuta dwuosobowa lub trzyosobowa)
• Wyżywienie BB: 8 śniadań
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłaty programowe: 210 € (opieka pilotażowa, lokalni
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe, bilety wstępu) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
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WAKACJE

W GARDALAND

PROGRAM RAMOWY

DODATKOWE INFORMACJE

DZIEŃ 1

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Czechy, Austrię.
(Trasa od granicy ok. 950 km)

DZIEŃ 2
Przyjazd do Punta Sabbioni w godzinach rannych,
następnie rejs statkiem do Wenecji. Jest to niezwykłe
miasto znajdujące się na liście UNESCO, położone na stu
wyspach oplecionych labiryntem kanałów, którego ulice są
pełne wody o kolorach lazuru i zieleni. Zwiedzanie Placu
św. Marka - zwanego najpiękniejszym salonem Europy.
Brzegi kanałów łączy ok. 400 mostów. Podczas wycieczki
odwiedzimy najwspanialsze z nich - Most Westchnień i
Most Rialto. Po zwiedzaniu Wenecji, przejazd do Sirmione
– uroczego miasteczka położonego nad Jeziorem Garda.
Spacer urokliwymi uliczkami, podziwianie bajkowego zamku
rodziny Scaglieri. Czas wolny do dyspozycji grupy. Przejazd
do hotelu zlokalizowanego w okolicy Jeziora Garda. Nocleg..

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Parku Gardaland. Ósmy pod względem
liczby odwiedzających park w Europie i tym samym najchętniej
odwiedzany park we Włoszech, którego rocznie odwiedza
około 2,8 mln osób. Park Gardaland zajmuje powierzchnię
60 ha i zlokalizowany jest w okolicy największego włoskiego
jeziora Garda, dzięki czemu stanowi atrakcyjne miejsce
wakacyjnych podróży. Atrakcje Gardaland podzielone są
na trzy tematyczne grupy: Fantasy, Adventure, Adrenaline.
Na terenie parku znajduje się kilka barów i restauracji.
Po południu przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie . Przejazd do Werony. Miasto
Romea i Julii ma do zaoferowania wiele zabytków. Podczas
spaceru zobaczymy m.in.: Arenę, dom Julii, Piazza dei
Signorii. Czas wolny Wyjazd w drogę powrotną. Nocny
przejazd do kraju.

DZIEŃ 5
Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych. Przejazd do poszczególnych miast.
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CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami,
indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD,
WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe, opieka pilotażowa i przewodnicka,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, realizację programu
w oparciu o system TOUR GUIDE - 70 €/os.
• Bilet wstępu do Parku Gardaland: 45 €/os.
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 35 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1099 zł/os.

5 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
26.05 - 30.05

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• pokój 2-osobowy
• pokój 3-osobowy
• dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1 - osobowy (dopłata)

AUSTRIA
SZWAJCARIA

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Jezioro Como

WŁOCHY

Jezioro Maggiore
Jezioro Garda

Gardaland

Werona

Wenecja

GardaLand
FRANCJA
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WŁOCHY NA HORYZONCIE

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.
Przejazd przez Polskę.

DZIEŃ 2
Przejazd po południu do San Marino – najstarszej republiki
na świecie stanowiącej enklawę na terenie Włoch. Spacer
po mieście, gdzie zachowały się średniowieczne mury
z bramami wjazdowymi , basztami, domy, place oraz
fortyfikacje. Największą z nich jest twierdza La Rocca
o Guaita z wieżą o planie wydłużonego pięcioboku
i małą kapliczką. Zwiedzimy także katedrę św. Maryna - to
trójnawowa bazylika w stylu klasycystycznym. Przy Piazza
della Libertà mieści się ratusz Palazzo Pubblico z siedziba
rządu republiki zbudowany w stylu gotyckim. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg

DZIEŃ 3
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie w Rimini, gdzie
największym atutem jest szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym
zejściem do Adriatyku. Morze jest w tym rejonie czyste,
ma piękny lazurowy kolor, a spacer wybrzeżem to czysty
relaks. Dla chętnych: wycieczka fakultatywna (realizowana
przy minimalnie 25 osobach - koszt 45 €) do Bolonii stolicy regionu Emilia-Romania, miasta arkad i krużganków
ze słynnym uniwersytetem, gdzie były przeprowadzane
pierwsze na świecie lekcje anatomii w XVII w. Zwiedzanie
zabytkowego centrum: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno
z fontanną Neptuna, bazylika San Petronio, Piazza di
Ravegnata ze słynnymi wieżami. Dla chętnych wejście na
wieże dodatkowo płatne. Czas wolny. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd i wizyta w słynnych krasowych Grotte
di Frasassi - to kompleks jaskiń, jednych z największych
i najsławniejszych we Włoszech. Grota Wielkiego Wiatru to ogromna sala w której zmieści się mediolańska katedra.
W południe przejazd do Perugii - stolicy Umbrii. Miasto
zostało założone przez Etrusków i było w średniowieczu
świadkiem kilku konklawe papieskich. Spacer wzdłuż
Corso Vanucci – alei noszącej imię urodzonego tu malarza
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znanego jako Perugino. Trasa prowadzi od pozostałości XVIwiecznej twierdzy papieskiej do dawnego Piazza Grande
z katedrą San Lorenzo w stylu gotyckim a w niej grobowiec
papieża Benedykta XI. W centrum Piazza IV Novembre
usytuowana jest fontanna Maggiore, a na niej wyrzeźbione
sceny biblijne, znaki zodiaku, wydarzenia z historii Rzymu,
święci, prorocy i pory roku Na Palazzo dei Priori – jest
budynek ratusza, gdzie mieści się także biblioteka oraz
Muzeum Narodowe Umbrii z obrazami Perugina. Czas wolny.
Po południu przejazd do Asyżu średniowiecznego miasta,
które rozsławił św. Franciszek, założyciel najliczniejszego na
świecie zakonu. Zobaczymy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej,
Ogród różany, Bazylikę Św. Franciszka ze słynnymi
freskami Giotta wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO i Bazylikę Św. Klary z jej relikwiami,
Plac Komunalny, Oratorium Małego Franciszka. Przejazd
późnym wieczorem do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Arezzo zwanym małym klejnotem
Toskanii. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od placu Piazza
Grande, charakterystycznie opadającego na południe wokół
którego znajdują się przepiękne średniowieczne kamienice
mieszkających tu potężnych kupieckich rodów. Dla
miłośników kina: Arezzo „grało” w nagrodzonym Oskarami
filmie Roberto Benigniego „Życie jest piękne”. Filmowe
lokalizacje łatwo odnaleźć, są bowiem dokładnie oznaczone
i opisane. Następnie zobaczymy katedrę, która łączy styl
romański i gotyk ze wspaniałymi witrażami. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Padwy z dobrze
zachowaną architekturą średniowieczną i renesansową,
– słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył
Dante Alighieri, nauczał Galileusz, studiowali Kopernik
i Kochanowski. Miasto związane jest z życiem i działalnością
św. Antoniego. Wizyta w bazylice św. Antoniego w stylu
romańsko-gotycko-bizantyjskim, gdzie przechowywane są
relikwie patrona oraz mieści się jego grób. Przed bazyliką
ustawiony jest konny pomnik Gattamelaty dłuta Donatella,
jeden z najpiękniejszych pomników renesansowych. Spacer
po historycznym centrum rozpoczniemy od Prato della
Valler – placu w kształcie elipsy na której znajduje się 78

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1199 zł/os.

7 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
18.04 - 24.04
05.09 - 11.09

03.10 - 09.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

posągów uznanych ludzi, wśród nich nasz Batory i Sobieski.
Idąc w stronę Piazza delle Erbe oraz Placu Sprawiedliwości
zobaczymy wiele pięknych pałaców, wśród nich Casa de
Ezzelino z XII w., Loggia del Consiglio z XV-XVI w. oraz Della
Regione z XIII w. Czas wolny. Po południu wyjazd w drogę
powrotną do Polski.

DZIEŃ 7

Padwa

WŁOCHY

Przekroczenie granicy Polski w godzinach południowych.
Bolonia

DODATKOWE INFORMACJE

Rimini
San Marino

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie
kartynaEKUZ
Wlochy
horyzoncie

• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 60 €/os.

CENA OBEJMUJE

DOPŁATY OPCJONALNE

• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu na terenie Włoch
• Wyżywienie BB: 4 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOPŁATY WYMAGANE
• Ko s z t y p ro g r a m o w e ( o p i e k a p i l o t a żo w a , l o k a l n i
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe, bilety wstępu): 100€ - płatne obowiązkowo
u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu.

Arezzo
Perugia

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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TOSKANIA
NA KAŻDĄ PORĘ ROKU!

PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ 5

DZIEŃ 1

Powrót do Polski

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DODATKOWE INFORMACJE

DZIEŃ 2

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

Przyjazd do Florencji - perły Toskanii. Florencja to
muzeum pod gołym niebem. Tu oddycha się sztuką.
W mieście, gdzie znajduje się ponad 50% wszystkich
włoskich zabytków wpisanych na listę UNESCO. Zwiedzimy
m.in. Katedrę Santa Maria del Fiore ze słynną czerwoną
kopułą, która dominuje nad dachami Florencji, kompleks
architektoniczny San Lorenzo, Bazylikę Santa Croce, Piazza
Della Signoria, dom Dantego, Most Złotników. Czas wolny
na samodzielne zwiedzanie oraz posiłek. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Całodzienna kulinarna podróż po Toskanii.
Tego dnia przemierzając Toskanie udamy się na 3 różne
degustacje, 3 głównych toskańskich produktów: ser,
wino oraz oliwa typu „extra virgin”. W pierwszej kolejności
zobaczymy młyn oliwny oraz poznamy jak rozpoznać dobra
oliwę. Zobaczymy „Teatr Ciszy” w Lajatico – założonego
przez Andrea Bocellego. Później udamy się na ekologiczną
farmę sera, gdzie poznanie historii oraz procesu tworzenia
zakończymy lunchem z soczystymi serami. Ostatnim etapem
tego dnia będzie popołudniowa degustacja wina w jednej
z najlepszych winiarni znanego regionu wokół Volterry. W
czasie wolnym będziemy mieli okazję przespacerować się
wzdłuż drzew oliwnych oraz winorośli. Przejazd na nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie, a po nim wykwaterowanie. Zobaczymy Pałac
Sprawiedliwości, XII wieczny kościół św. Marii (uznawany za
jeden z najpiękniejszych w Toskanii). Następnie udamy się
zjawiskową trasą przemierzając mniejsze miasteczka takie
jak Chianciano Terme, Pienza czy San Quirico d’Orcia.
Cały region Val d’Orcia od 2004 roku znajduje się na liście
UNESCO. Jedno z gospodarstw zostało wykorzystane
w jednej z ostatnich scen w słynnym filmie „Gladiator”.
W każdym miasteczek, zatrzymamy się na chwilę,
pospacerujemy, aby każdy mógł pożegnać się z Toskanią
we własnym stylu. Po zwiedzaniu przejazd do Polski.
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CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar,
DVD, WC)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Opiekę pilota
• Zwiedzanie wg programu
• Ubezpieczenie KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż
(utrata do 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 140 €/os., obejmują: toskańskie
degustacje, opłaty lokalne, opłaty klimatyczne, opłaty
wjazdowe do miast, usługę przewodnicką, opiekę pilotażową,
realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE nie podlegają rozliczeniu, płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1149 zł/os.

5 dni

TERMINY
19.04 - 23.04

21.09 - 25.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WŁOCHY
Florencja
Lajatico
Volterra

Arezzo
Val d’Orcia

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

• 149 •

WŁOCHY
W PIGUŁCE

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem
jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy i Austrię.

DZIEŃ 2
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych, następnie rejs
statkiem do Wenecji. To niezwykłe miasto znajdujące się
na liście UNESCO, położone na stu wyspach oplecionych
labiryntem kanałów, którego ulice są pełne wody o kolorach
lazuru i zieleni. Ich brzegi łączy ze sobą aż 400 mostów!
Podczas wycieczki odwiedzimy najwspanialsze z nich - Most
Westchnień i Most Rialto. Zwiedzimy również Plac św. Marka,
zwany najpiękniejszym salonem Europy. Przejazd do hotelu w
okolicy Bolonii. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Bolonii. Zobaczymy tam m.in. Rynek
Główny (Piazza Maggiore) z fontanną Neptuna, Bazylikę San
Petronio, Dwie Wieże - Torre degli Asinelli oraz Torre della
Garisenda, które są pozostałością po blisko 200 wieżach będące
kiedyś symbolem Bolonii. Na wyższą z wież można się wspiąć,
pokonując 498 schodów. Trud wspinaczki wynagradza widok,
jaki można podziwiać z góry (możliwość wejścia podczas czasu
wolnego; dodatkowo płatne). Przejazd do hotelu w Montecatini
Terme. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przyjazd do Florencji - perły Toskanii. Florencja
to muzeum pod gołym niebem, gdzie na każdym kroku
oddycha się sztuką. W mieście, gdzie znajduje się ponad 50%
wszystkich włoskich zabytków zwiedzimy m.in. Katedrę Santa
Maria del Fiore ze słynną czerwoną kopułą, która dominuje
nad dachami Florencji, kompleks architektoniczny San
Lorenzo, Bazylikę Santa Croce, Piazza Della Signoria, dom
Dantego, Most Złotników. Przejazd do hotelu w okolicach
Rzymu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Historyczne centrum miasta
jest niewielkie, a większość najwspanialszych zabytków
znajduje się w bliskiej odległości od siebie. Zwiedzanie
centrum miasta z przewodnikiem: Forum Trajana, Kapitol,
Forum Romanum, Koloseum, Palatyn. Następnie przejście do
Watykanu, gdzie zobaczymy Bazylikę Św. Piotra oraz Grób
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Jana Pawła II. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolice
Rzymu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Atrakcją okolonego
średniowiecznymi murami miasta jest jego architektoniczne
piękno - majestatyczny gotycki zespół, którym można
się zachwycać, nie wchodząc do żadnego muzeum.
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od jego serca - Piazza
del Campo. Plac o kształcie wielkiej muszli uważany jest za
jeden z najpiękniejszych placów świata. To tutaj dwa razy do
roku odbywają się słynne gonitwy Palio. Podczas spaceru
zobaczymy ponadto Katedrę, dom narodzin św. Katarzyny,
by skończyć na pięknej Via di Citta z wspaniałymi pałacami.
Po południu przejazd do San Gimignano - „Miasta Wież”.
Charakterystyczne dla tego małego, średniowiecznego
miasta są liczne wieże różnej wysokości. Podczas zwiedzania
zobaczymy urokliwą starówkę z Piazza del Duomo, Kolegiatę
di San Gimignano, Ratusz - Palazzo Nuovo del Podesta
z najwyższą wieżą w miasteczku. Z murów otaczających
San Gimignano rozpościera się piękny widok na winnice
oraz gaje oliwne. Przejazd do hotelu w okolicach Werony.
Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7
Przejazd do Werony. Miasto Romea i Julii ma do zaoferowania
wiele zabytków. Podczas spaceru zobaczymy m.in.- Arenę,
dom Julii, Piazza dei Signorii. Nocny przejazd do Polski.

DZIEŃ 8
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

INFORMACJE DODATKOWE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

WYCIECZKI OBJAZDOWE
WŁOCHY

OD 1099 zł/os.

8 dni

TERMINY
07.03 - 14.03

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Oprowadzanie z systemem nagłośnieniowym TOUR GUIDE
(mobilny zestaw audio- indywidualny zestaw słuchawkowy)
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach na terenie Włoch
• Wyżywienie BB: 5 śniadań
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów: Katedra w Sienie, rejs barką turystyczną w Wenecji;
opieka pilotażowa, lokalni przewodnicy, koszty rezerwacji
biletów do zwiedzanych obiektów, podatki turystyczne,
opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach): 150 €/os.
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 75 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacja (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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BARCELONA –
POR FAVOR!

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazy autokarów.
Przejazd przez Niemcy, Francję i Hiszpanię.

DZIEŃ 2
W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu na wybrzeżu
Costa Brawa. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Barcelony - tętniącej życiem stolicy
Katalonii. Barcelona to jedno z najpiękniejszych, najbardziej
niezwykłych i dynamicznych miast świata. W trakcie wycieczki
zobaczymy najbardziej charakterystyczne miejsca oraz
zabytki miasta, m.in. niepowtarzalną secesyjną świątynię
rzymskokatolicką - Sagradę Familie, zaprojektowaną przez
Antonio Gaudiego; secesyjną dzielnicę Eixample z kamienicami
Casa Batllo i Casa Mila również projektu Gaudiego, które
wpisane są na listę UNESCO. Odbędziemy również spacer po
średniowiecznym centrum miasta, zwanym Dzielnicą Gotycką
z kamiennymi domami i brukowanymi uliczkami. Następnie
znajdziemy się na najsłynniejszym bulwarze Barcelony La Rambla, nazywany przez Victora Hugo najbarwniejszą i
najciekawszą ulicą Europy. Podczas spaceru wstąpimy na
najbardziej znany bazar - La Boqueria. Następnie przejazd i
wstęp do Parku Guell - najważniejszego dzieła Gaudiego w
górnej części miasta - skąd rozpościera się przepiękny widok
na całą Barcelonę. W godzinach wieczornych udamy się
na wzgórze Montjuïc, zwane Wzgórzem Żydowskim, które
wraz z obiektami olimpijskimi stało się symbolem Barcelony.
W tym dniu dla fanów klubu piłkarskiego F.C. Barcelona
przygotowaliśmy wizytę na stadionie Camp Nou i
muzeum F.C. Barcelona (dodatkowa opłata 30 €/os.
- czas zwiedzania ok. 2 h minimalna liczba osób: 25).
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Girony, nazywanej Florencją
Katalonii. Miasto założone przez Rzymian, to słynące z
tolerancji miasto trzech kultur: arabskiej, żydowskiej i
chrześcijańskiej. Dzielnica Żydowska - El Call - uchodzi
za najlepiej zachowaną w całej zachodniej Europie, a
na pewno w Hiszpanii. Mury obronne, średniowieczna
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starówka z licznymi mostami i kolorowe kamieniczki nadają
jedyny w swoim rodzaju klimat temu miastu. Podczas
zwiedzania miasta, zobaczymy m.in do największej na
świecie jednonawowej gotyckiej katedry de Santa Maria,
do której prowadzą wspaniałe XVII-wieczne, barokowe
schody; Basilica of Sant Feliu - XIV kościół, najbardziej
rozpoznawalny obiekt w mieście, wzniesiony w miejscu
starych katakumb. Po południu przejazd do Figueres, miasta
w którym urodził się Salvador Dali. Dla chętnych wizyta w
unikalnym i zaskakującym Teatro - Museo Dali - muzeum
hiszpańskiego surrealisty z największą kolekcją jego dzieł
- które zalicza się do dziesięciu najczęściej odwiedzanych
muzeów w Europie. Pobyt w muzeum jest podróżą w świat
fantazji, iluzji i abstrakcji, to swoisty spacer po labiryncie
sztuki. Po zwiedzaniu Muzeum czas wolny w Figueres.
Powrót do hotelu.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Montserrat- góra (1236 m n.p.m.)
o stromych ścianach i strzelistych szczytach, oddalona o
40 km od Barcelony. Na wysokości 1000 m n.p.m. wznosi
się tam jeden z najsławniejszych klasztorów na świecie,
duchowe centrum Katalonii. Podczas wycieczki będziemy
mieć możliwość zwiedzenia tej XVII-wiecznej bazyliki z
cudowną figurą Czarnej Madonny, którą według legendy
ukrył tam św. Piotr. Dotknięcie Madonny ma zapewniać
spełnienie życzeń i próśb. Montserat stanowi wspaniały
punkt widokowy na otaczający ją wokół malowniczy
krajobraz. Aura tajemniczości i duchowej jedności,
towarzysząca odwiedzającym to miejsce, od dawna
przyciąga turystów z całego świata. Czas wolny pozwoli na
zwiedzanie i kontemplację w tym pięknym miejscu. Powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny. Wyjazd do Polski w
godzinach popołudniowych..

DZIEŃ 7
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu

WYCIECZKI OBJAZDOWE
HISZPANIA

OD 1299 zł/os.

7 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
06.03 - 12.03
14.09 - 20.09

12.10 - 18.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu na Costa Brava
• Wyżywienie HB: 4 śniadania i obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 70 €/os. (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów: Katedra w Gironie, Muzeum Salvadora Dali, park
Guell, opieka pilotażowa i przewodnicka, koszty rezerwacji
biletów do zwiedzanych obiektów, podatki turystyczne,
opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach), płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Pakiet komfort
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NA PODBÓJ PÓŁNOCY!

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski w godzinach południowych. Przejazd do
Hirsthals oraz nocna przeprawa promowa do Stavanger. Do
dyspozycji klientów będą fotele lotnicze (w cenie) oraz kajuty
bez okna, kajuty z oknem – w zależności od preferencji za
dodatkową opłatą.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Stavanger. W programie zwiedzania między
innymi Pomnik Trzech Mieczy – wspaniały wielki monument,
który został zbudowany przez norweskiego artystę ku
czci Haralda Pięknowłosego, który w 872 r. dokonał
zjednoczenia Norwegii. Podczas spaceru obejrzymy
najstarszą w Norwegii, X-wieczną katedrę, Muzeum Morskie
oraz stare miasto, czyli 173 drewniane domki z przełomu
18 wieku, stare miasto Stavanger zostało wyróżnianie
wielokrotnie za stan w jakim zostały zachowane budynki.
W niektórych chatkach można spotkać wyrobników, którzy
produkują i sprzedają wyroby rzemieślnicze. W programie
znajduje się również zwiedzenie Muzeum Ropy Naftowej,
w której dowiemy się o historii przemysłu naftowego w
Norwegii – to właśnie tutaj swoją siedzibę ma koncern
Statoil. Ze samego szczytu muzeum będziemy mogli
zobaczyć panoramę miasta. Po zwiedzaniu przejazd
do Bergen oraz popołudniowe zwiedzanie miasta.
Podczas popołudniowego spaceru po Bergen zobaczymy
między innymi miejsce targu rybnego, Bryggen - czyli słynne
kolorowe, hanzeatyckie domy – które w przeszłości pełniły
ważną rolę kupiecką. Dowiemy się o nie zawsze kolorowej
historii ich powstania i funkcjonowania. W programie
również katedra św. Olafa oraz kościół świętego Krzyża. W
czasie zwiedzania czas wolny na posiłek we własnym
zakresie. Następnie przejazd na nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie oraz wykwaterowanie. W planie dnia Fløibanen,
czyli kolejka łącząca miasto ze szczytem góry Fløyen, z
której rozciąga się piękna panorama Bergen. Następnie
przejazd do miasta Gudvangen, gdzie odbędzie się ponad
godzinny rejs po fjordzie. Pozwoli nam to poznać ten
wspaniały przykład działania matki natury od samego
środka. Rejs skończymy w mieście Aurland skąd udamy się
na przepiękny punkt widokowy Stegastein point, z którego
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ukaże nam się widok na fjordu Aurlands. Następnie przejazd
na nocleg kierunku Oslo. Po drodze zwiedzimy najdłuższy
tunel na świecie Laerdalstunnelen (ponad 24km). W tunelu
jest parę zjazdów, na których można wysiąść i podziwiać grę
świateł oraz scenerię tego długiego tunelu.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie przejazd w stronę Oslo.
Zwiedzanie miasta. W programie między innymi: słynna
opera w Oslo, Pałac Królewski, Teatr narodowy, Ratusz,
Gmach parlamentu. Od środka zwiedzimy Muzeum Łodzi
Wikingów, w którym możemy znaleźć te wyjątkowe środki
lokomocji, którymi wikingowie podbijali i odkrywali świat. Po
zwiedzaniu czas wolny oraz przejazd w drogę powrotną do
Polski. Przejazd na prom w Szwecji oraz przeprawa promowa
do Polski.

DZIEŃ 5
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych

DODATKOWE INFORMACJE:
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE:
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach **/*** oraz 1 na
statku wycieczkowym (restauracja, kasyno, strefa dla dzieci,
bar z animacjami), w fotelu lotniczym*
• Wyżywienie BB: 2 śniadania

WYCIECZKI OBJAZDOWE
NORWEGIA

• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Przeprawy promowe: Dania – Dania - Norwegia oraz
Szwecja – Polska
• Powrotna przeprawa promowa Szwecja – Polska w fotelu
lotniczym (ok. 6h)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

OD 2199 zł/os.

DOPŁATY WYMAGANE

NOWOŚĆ!

• Opłaty programowe 2000NOK (870zł): opłaty lokalne,
parkingowe, opłaty przewodnickie, opłaty przepraw
promowych, Norweskie Muzeum Ropy Naftowej, Kolejka
Bergen (przepiękna panorama Bergen), wspaniały rejs po
dwóch fiordach: Naeroyfjorden oraz Aurlandsfjorden, wjazd
na punkt widokowy Stegastein, Muzeum Łodzi Wikingów.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
• Możliwość dopłaty do kajuty dwu lub czteroosobowej
(szczegóły u sprzedawców) – dostępność ograniczona

5 dni

TERMINY
27.06 - 01.07

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA:
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)

Gudvangen

Aurland

Bergen
NORWEGIA

Oslo
SZWECJA

Stavanger
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EGER + TOKAJ + TERMY
OD 649 zł/os.

5 dni

TERMINY
18.05 - 22.05
07.09 - 11.09

05.10 - 09.10
09.11 - 11.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach**/***
• Wyżywienie HB: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe – 100 euro/os. (bilety wstępów
do zwiedzanych obiektów: bilet wstępu do basenów
termalnych w Miszkolcu, wstęp do jaskini Bardala, opłata
pilotażowa, opłaty lokalne i podatki turystyczne), płatne u
pilota w autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
148
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• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne

LITWO

OJCZYZNO MOJA

WYCIECZKI OBJAZDOWE
EUROPA

OD 699 zł/os.

5 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1

13.05 - 17.05

10.08 - 14.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów
w godzinach wieczornych i nocnych . Przejazd przez Polskę.

DZIEŃ 2

DZIEŃ 5

W godzinach dopołudniowych przyjazd do Druskiennik
największego i najsłynniejszego uzdrowiska. Nazwa
uzdrowiska wzięła się od litewskiej nazwy soli - druska.
Miejscowe źródła są bowiem mocno zasolone. Tutejsze wody
mineralne, podobnie jak wydobywana w okolicy borowina,
dają wspaniałe efekty w leczeniu chorób skóry, układu
oddechowego i serca. Spacer z pilotem po uzdrowisku,
degustacja wód mineralnych, przejazd kolejką linową nad
Niemnem na wysokości 45 metrów podczas przejazdu przez
okna gondoli można podziwiać z „ lotu ptaka” lasy uzdrowiska,
zakola rzeki Niemen oraz wspaniałą panoramę miasta.
Następnie czas wolny lub dla chętnych we własnym zakresie:
- pobyt w Aquaparku (ok 2h) – kompleks łaźni, basenów
i zjeżdżalni o powierzchni 25 tys.m2; (wstęp ok. 20€)
- rejs po Niemnie na trasie Druskienniki – Liszkawa Druskienniki (czas rejsu w 1 stronę ok 40 min cena ok.12€ )
W godzinach popołudniowych przejazd do Trok, zwiedzanie
miasteczka malowniczo położonego wśród jezior. Spacer
wzdłuż ulicy Karaimskiej, Największą atrakcją jest położony
na wyspie zamek obronny Wielkich Książąt Litewskich
zbudowany w XV w. (zwiedzanie z zewnątrz) . Wieczorem
przejazd do Wilna do hotelu na nocleg Obiadokolacja.

Przyjazd do Polski w godzinach porannych i południowych.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wilno swoją nazwę zawdzięcza rzece Wilence,
zwanej dawniej Wilejką. To miejsce atrakcyjne pod każdym
względem – zachwyci i pozostanie na zawsze w pamięci.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie zwiedzanie
- Ostrej Bramy, Cerkwi Św. Ducha, cerkwi Św. Trójcy, Placu
Ratuszowego, Muzeum A. Mickiewicza, kościoła Św. Anny
i Bernardynów, Katedry wileńskiej, Góra Trzech Krzyży,
uniwersytet wileński wraz z dziedzińcami . Czas wolny na
Starówce. Spacer po cmentarzu na Rossie na którym spoczywa
serce Piłsudskiego. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kowna w południe
spotkanie z przewodnikiem i rozpoczęcie zwiedzania od
klasztorów kamedułów, następnie spacer po starówce,
ruiny zamku, Klasztor Bernardynów, ratusz z zespołem
kamieniczek mieszczańskich przy rynku, dom Perkuna,
kościół Witolda, klasztor jezuitów – miejsce pracy Adama
Mickiewicza, archikatedra św. Piotra i Pawła. Czas wolny. Dla
chętnych obiadokolacja w regionalnej restauracji na starówce
(serwowane będą specjały kuchni litewskiej - cepeliny,
chłodnik litewski, domowy kwas chlebowy ok 20 €). Po
południu wyjazd do Polski.

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami,
indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD,
WC, barek)
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w okolicach Wilna
• Wyżywienie BB: 2 śniadania
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów i pozostałe atrakcje: Muzeum A. Mickiewicza,
spacer po Trokach, opieka pilotażowa i przewodnicka,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne
w hotelach) kolejka w Druskiennikach : 50 €/os - płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota
w autokarze: 35 €/os.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój -osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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HITY LUBELSZCZYZNY
+ SANDOMIERZ

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidulanym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu **/***
• Wyżywienie HB: 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 100 zł/os. (bilety wstępu
d o z w i e d z a n y c h o b i e k t ó w, o p i e k a p i l o t a ż o w a i
przewodnicka, opłatę klimatyczną w hotelu) - płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
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WYCIECZKI OBJAZDOWE
POLSKA

OD 649 zł/os.

6 dni
TERMINY
27.04 - 01.05
31.05 - 04.06
06.07 - 10.07
24.08 - 28.08

07.09 - 11.09
12.10 - 16.10
11.11 - 15.11
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
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SKARBY MAŁOPOLSKI

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1-2
Jura Krakowsko-Częstochowska. Wyjazd z miast zgodnie z
rozkładem jazdy. Naszą wycieczkę objazdową rozpoczniemy
od zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie
zobaczymy urokliwe miejsca w Dolinie Prądnika: Maczugę
Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale, Kościół na wodzie,
Zamek w Ojcowie, Bramę Krakowską, Igłę Deodymy
oraz Źródełko Miłości. Dolina Prądnika uważana jest za
najpiękniejszą dolinę w Polsce, a swoją nazwę zawdzięcza
rzece Prądnik. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3
Kraków + Kopalnia Soli w Wieliczce. Śniadanie. Ten dzień
rozpoczniemy od zwiedzania słynnej trasy królewskiej. Jest
to najbardziej atrakcyjna trasa turystyczna w Krakowie,
wiodąca od bazyliki św. Floriana na placu Jana Matejki, obok
Barbakanu, przez Bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny,
Sukiennice, Kościół Mariacki (czas wolny), ulicę Grodzką,
Senacką i Kanoniczą (najstarsza ulica w Krakowie), aż na
Wzgórze Wawelskie. To właśnie tędy wjeżdżały do Krakowa
i na Wawel orszaki królewskie wracające ze zwycięskich pól
bitewnych, posłowie innych państw składający hołd
królowi oraz biskupi krakowscy udający się na kongres do
katedry. Następnie przejazd do zabytkowej Kopalni Soli w
Wieliczce, która w 1978 roku została wpisana na światową
listę UNESCO. Stanowi ona labirynt podziemnych chodników
o łącznej długości 300 km, będących pozostałością po
700-letniej eksploatacji. Zwiedzanie kopalni z przewodnikiem
(ok. 2h). Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4
Zakopane. Śniadanie. Przejazd do Zakopanego. Pierwszą
atrakcją tego dnia będzie wjazd kolejką liniową na Skocznię
- Wielką Krokiew. Będąc na górze skoczni z pewnością
doświadczymy emocji jakie towarzyszą naszym skoczkom
podczas konkursów. Następnym punktem programu będzie
spacer po Krupówkach – jest to najbardziej reprezentacyjna
ulica w Zakopanem, która ma około 1 km długości. Można
tam skorzystać z takich atrakcji jak: przejazd dorożką,
wykonać zdjęcie z misiem, zakupić lokalne pamiątki, czy
też spróbować tradycyjnych specjałów. Z pewnością każdy
tam znajdzie coś dla siebie! Następnie przejdziemy obok
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Sanktuarium na Krzeptówkach. Czas wolny. Dla chętnych
możliwość wjazdu na Gubałówkę (opcja dodatkowo
płatna), skąd można zobaczyć niezwykłą panoramę na Tatry.
Ciekawą propozycją jest również spędzenie popołudnia
na Termach Chochołowskich (opcja dodatkowo płatna).
Nocleg.

DZIEŃ 5
Pieniny. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Niedzicy  
wsi położonej u szczytu Pienin. Ten dzień rozpoczniemy
od spaceru po zaporze na jeziorze Czorsztyńskim;
zobaczymy również urokliwie położony Zamek Dunajec (z
zewnątrz). Następnie przejedziemy do Szczawnicy, gdzie
podczas kolejnego krótkiego spaceru zapoznamy się z
najważniejszymi obiektami w mieście. Na sam koniec naszej
wspólnej przygody czeka nas degustacja wód mineralnych,
o których mówi się, że mają działania uzdrawiające. Czas
wolny. Powrót.

DZIEŃ 5
Przyjazd do miast zgodnie z rozkładem jazdy.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidulanym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport

CENA OBEJMUJE:
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach **/***
• Wyżywienie HB: 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)

WYCIECZKI OBJAZDOWE
POLSKA

• Opiekę pilota i przewodnika
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

OD 799 zł/os.

DOPŁATY WYMAGANE

6 dni

• Koszty programowe (bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów – Kopalnia Soli w Wieliczce, Wjazd na Wielką
Krokiew; usługa pilotażowa, opłaty parkingowe, opłaty
organizacyjne, opłaty klimatyczne w hotelach): 140 zł/
os. – płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty
nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

TERMINY
11.05 - 15.05
20.07 - 24.07
25.08 - 29.08

13.10 - 17.10
12.11 - 16.11
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
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GOTYK, KRZYŻACY
I MIASTO WOLNOŚCI

PROGRAM RAMOWY

DODATKOWE INFORMACJE

DZIEŃ 1

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidulanym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport

Wyjazd zgodny z rozkładem jazdy. Przejazd do Torunia.
Zwiedzanie Rynku Staromiejskiego wraz z Ratuszem
i kamienicami m.in. „kamienica pod Gwiazdą”, Gospoda
Flisacza, pomnik Kopernika, Flisaka, Toruński pręgierz,
Bramę Klasztorną, Łuk cezara, Dwór Artusa. Po zwiedzaniu
czas wolny, a po nim przejście do Planetarium na seans
popularnych pokazów astronomicznych. Toruńskie
planetarium dzięki projektorowi gwiazd RFP II wiernie odtwarza
wygląd nieba z dowolnej chwili i dowolnego miejsca na ziemi
– przedstawiając tym samym wszystkie zjawiska widoczne
z Ziemi na niebie prawdziwym. Po seansie przejazd do Hotelu,
gdzie wspólnie zjemy Obiadokolację. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
mieszczącego się w miejscu słynnego zwycięstwa sił polskolitewskich z 1410. Po zwiedzaniu udamy się do Olsztyna
– stolicy Warmii i Mazur. Zwiedzanie z przewodnikiem
olsztyńskiej starówki m.in. Most św. Jana, Stary Ratusz, Górną
Bramę, Zamek Kapituły Warmińskiej, Bazylikę. Po zwiedzaniu
czas wolny oraz spacer parkiem nad Łyną. Następnie przejazd
do Hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Olsztynka
– zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najładniejszych
skansenów budownictwa z terenów Warmii, Mazur i Powiśla.
W muzeum znajdziemy m.in zakłady szewców, stolarzy,
wiatraki oraz różnego rodzaju zwierzęta m.in. kuce, konie,
owce, bydło króliki. Po zwiedzaniu udamy się do Malborka.
Z przewodnikiem zwiedzimy największy ceglany zamek
na świecie, w którym urzędowali niesławni Krzyżacy. Po
zwiedzaniu przejazd na obiadokolacje oraz nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Gdańska
i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie między
innymi Fontanna Neptuna, Ratusz Głównomiejski, Złota
Brama i wiele innych. Po zwiedzaniu czas wolny na posiłek
we własnym zakresie. Powrót do poszczególnych miast.
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CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu **/***
• Wyżywienie HB: 3 śniadania i 3 obiadokolacje
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Ko s z t y p ro g r a m o w e ( o p i e k a p i l o t a żo w a , l o k a l n i
przewodnicy, koszty rezerwacji biletów do zwiedzanych
obiektów, podatki turystyczne, opłata klimatyczna, opłaty
wjazdowe, bilety wstępu): 150 zł/os - płatne obowiązkowo
u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

WYCIECZKI OBJAZDOWE
POLSKA

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy
(dopłata)

OD 699 zł/os.

4 dni

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)

NOWOŚĆ!
TERMINY
11.05 - 14.05
19.07 - 22.07

27.09 - 30.09
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

SZWECJA
LITWA

Gdańsk
Malbork
POLSKA

Olsztyn
Olsztynek

Toruń

BIA
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WYCIECZKI WEEKENDOWE
& PARKI ROZRYWKI

ALZACJA

166

LAZUROWE WYBRZEŻE W PIGUŁCE

167

SŁOWENIA

NOWOŚĆ 168

BELGIA

169

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA I CZESKA

170

WIEDEŃ I DOLINA DACHAU

171

PERŁY DUNAJU

172

WSPANIAŁY BUDAPESZT

173

WEEKEND W PRADZE

174

PRAGA + WIEDEŃ

175

FESTIWAL TULIPANÓW I AMSTERDAM

176

PARADA KWIATÓW

177

HOLENDERSKIE TRIO

178

KWIATOWY DYWAN W BRUKSELI

180

HOLENDERSKIE STOLICE

181

HAMBURG +KRAINA MINIATUR NOWOŚĆ 182
BAŁTYCKIE GŁĘBINY
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NOWOŚĆ 183

KOPENHAGA I BŁĘKITNA PLANETA

184

KOPENHAGA I OGRODY TIVOLI

185

WILNO I WILEŃSKIE KAZIUKI

186

LWÓW

187

WODOSPAD RHEINFALL I WYSPA MAINAU

188

SALZBURG I HALLSTATT

189

BERLIN + POCZDAM

190

BUDAPEST

191

WIEDEŃ

192

PRAGA

193

PARKI ROZRYWKI:
HEIDE PARK

194

LEGOLAND

195

SERENGETI PARK

196

TROPICAL ISLAND

197
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ALZACJA
OD 199 zł/os.

3 dni

TERMINY
06.03 - 08.03
17.04 - 19.04
15.05 - 17.05
19.06 - 21.06
17.07 - 19.07

28.08 - 30.08
25.09 - 27.09
16.10 - 18.10
06.11 - 08.11
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY OPCJONALNE

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

LAZUROWE WYBRZEŻE

WYCIECZKI

W PIGUŁCE

WEEKENDOWE

OD 949 zł/os.

4 dni

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Nicei, miasta położonego nad lazurową Zatoką
Aniołów. Spacer po centrum i barokowej części miasta po
wąskich uliczkach ze sklepikami i kafejkami. Podczas spaceru
zatrzymamy się m.in przy katedrze Notre-Dame, do której
będzie możliwość wejścia w czasie wolnym. Następnie wejście
na wzgórze zamkowe skąd rozciąga się przepiękny widok
na miasto i wybrzeże. Na koniec zwiedzania, spacer wzdłuż
morza najsłynniejszą Promenadą Anglików. Po zwiedzaniu
czas wolny na plażowanie i korzystanie z uroków miasta.
Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do maleńkiego
średniowiecznego miasteczka Eze z którego rozpościera się
najpiękniejszy widok na Lazurowe Wybrzeże. Położone na
ponad 400 m. n.p.m przy pięknej pogodzie można dojrzeć
nawet Korsykę. Samo miasteczko przypomina zamek, wąskie,
kamienne uliczki porośnięte kwiatami, malutkie sklepiki,
restauracje, galerie tworzą wspaniały klimat. Na szczycie są
ruiny XII wiecznego zamku warownego, który zburzony został w
1706 roku. Tu Alfred Hitchcock nakręcił jedną ze scen do swoich
filmów. Maleńkie Eze było także miejscem ukochanym dla Walta
Disneya. Po zwiedzaniu udamy się do Księstwa Monaco. Tutaj
podczas spaceru zobaczymy Pałac Książęcy, a następnie udamy
się na Plac Pałacowy. Kolejny punktem programu to wizyta w
Katedrze Saint Nicolas, gdzie znajdują się grobowce książąt, a
ołtarz został wykonany z czerwonego, pozłacanego orzecha.
Następnie przejdziemy ulicami Monte Carlo, obok znanych na
całym świecie kasyn. Czas wolny na zakup pamiątek lub też
wypicie aromatycznej kawy. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd
w drogę powrotną.

DZIEŃ 4
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

TERMINY
20.04 - 23.04
22.06 - 25.06

12.10 - 15.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/*** zlokalizowanym
na obrzeżach miasta
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 50 €/os. (koszty organizacyjne, opłata
klimatyczna w hotelu, podatki turystyczne, usługa pilotażowa,
parkingi, opłaty wjazdowe) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze, nie podlegają rozliczeniu.
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SŁOWENIA
OD 679 zł/os.

4 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy,
Austrię.

DZIEŃ 2
Przyjazd do miejscowości Piran, która jest zdecydowanie
klejnotem słoweńskiego wybrzeża Adriatyckiego. Ląd
wychodzi tu daleko w morze, tworząc charakterystyczny,
wydłużony półwysep, dzięki temu stojąc na jego końcu
morze otacza nas z trzech stron. Wąskie uliczki, kolorowe
kamienice, wpływy weneckie w architekturze miasta,
śródziemnomorski klimat - tym właśnie odznacza się Piran.
W trakcie spaceru zobaczymy między innymi: Kamienicę
Wenecjanka – arcydzieło gotyku weneckiego z przełomu
XV i XVI wieku, Kościół i klasztor Franciszkanów, Kościół
Matki Boskiej Śnieżnej, plac Tartinijev, mury i bramy miejskie.
Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny i rejs po morzu
Adriatyckim - podziwianie podwodnego świata ze statku i
wypoczynek. Po zakończonym rejsie przejazd do Ljubljany.
Popołudniowo-wieczorne zwiedzanie słoweńskiej stolicy,
gdzie zobaczymy wznoszący się nad miastem zamek,
Kongresni Trg, Ratusz z Fontanną Trzech Rzek, Most Smoczy i
Most Potrójny, Plac Preserena, Kolumnadę Plecznika, Katedrę
św. Mikołaja, Most Szewski. Przejdziemy również na Nowe
Miasto, które zaprojektowane było w XIX wieku. Wypełnione
jest zielenią i znajduje się tam: gmach parlamentu,
uniwersytet, opera, biblioteka. Ta część miasta zaskakuje
swoją secesyjną zabudową. Czas wolny i przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości
Bled, która jest niewątpliwie główną atrakcją Słowenii. Jezioro
Bled jest to jedno z najcieplejszych jezior alpejskich, a na
jego środku znajduje się jedyna wyspa - Blejski Otok w kraju,
na którą popłyniemy niewielką łódką, by zobaczyć kościółek
Wniebowzięcia NMP i podziwiać widoki na majestatyczne Alpy
Julijskie i najwyższy szczyt Słowenii, Triglav. Miejscowość ta
była w przeszłości znana jako rezydencja królów Jugosławii,
a także jako miejsce, w którym przywódca komunistyczny J.B.
Tito przyjmował swych zagranicznych gości. Podczas czasu
wolnego zdecydowanie warto wstąpić do jednej z tamtejszych
cukierni, by posmakować słynnych, lokalnych kremówek
“kremšnita”. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym
przejazd w stronę Polski.

DZIEŃ 4
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/wczesnoporannych.

INFORMACJE DODATKOWE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
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13.07 - 16.07

27.08 - 30.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie HB: 1 śniadanie i obiadokolacja
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe obejmujące opłatę lokalną
i parkingową, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Rejs po jeziorze Bled, Rejs po morzu Adriatyckim
w miejscowości Piran, wjazd kolejką na punkt widokowy
w Ljubljanie oraz usługę przewodnicką w Ljubljanie,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne
w hotelach): 60 €/os. - płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania i obiadokolacje (w cenie, napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)

WYCIECZKI

BELGIA

WEEKENDOWE

OD 599 zł/os.

4 dni

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1

TERMINY
06.07 - 09.07
24.08 - 27.08

12.10 - 15.10
–

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Brugii - od dziesiątek lat nazywana jest drugą
Wenecją Północy. Spacer po mieście rozpoczniemy od
Muzeum Czekolady, w którym dowiemy się jak wyglądała
transformacja belgijskiej czekolady na przestrzeni wieków. Dalej
spacerując między alejkami zobaczymy Bazylikę Świętej Krwi,
Ratusz, średniowieczny budynek Muzeum Gruuthusemuseum
oraz Rynek Miejski. Osoby chętne będą miały okazję zwiedzić
Dzwonnicę starego miasta. Po krótkiej przerwie udamy się na
przystanek łodzi, którą zwiedzimy większość kanałów tego
urokliwego miasta. Kolejnym interesującym przystankiem
na naszej mapie będzie Muzeum Browarnictwa, w którym
będzie możliwość degustacji lokalnych browarów. Ponadto
zaplanowaliśmy jeszcze obejrzenie Katedry Św. Zbawiciela
oraz Kościoła Najświętszej Marii Panny i Beginażu, gdzie
funkcjonował kiedyś półklasztor kobiet. Obiekt ten od
1998 jest wpisany na listę UNESCO. Na sam koniec naszej
podróży po tym urokliwym mieście zaplanowaliśmy
odpoczynek w zjawiskowym parku przy jeziorze Minnewater.
Po południu udamy się do kolejnego, równie urokliwego
miasta – Gandawy, by odbyć wieczorny spacer malowniczymi
Gandawskimi uliczkami oraz kanałami podziwiając obiekty
architektury miasta. Zobaczymy między innymi Zamek,
Kościół świętego Mikołaja, Most św. Michała, Katedrę świętego
Bawona. Po zakończeniu naszej przygody przejdziemy do
centrum Starego Miasta. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie
Gandawy m.in. wejdziemy do zamku Gravensteen. Czas
wolny. Następnie w programie zwiedzanie Brukseli z pilotem.
Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dzielnicę Europejską,
oraz Katedrę Świętego Michała - patrona miasta. Zobaczymy
również bardzo charakterystyczny obiekt w Brukseli, jakim jest
Atomium - pierwiastek żelaza powiększony 185 miliardów razy.
Kolejnym punktem spaceru po mieście będzie tutejsza starówka
i Manneken Pis - pomnik siusiającego chłopca, najbardziej
rozpoznawalna postać stolicy Belgii. Odwiedzimy Wielki Plac,
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, uznawany
za jeden z najpiękniejszych placów Europy. Po spacerze,
czas wolny, w czasie którego proponujemy wybrać się na
obiadokolację. Po czasie wolny przejazd do Polski.

DZIEŃ 4
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• PProgram jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilet wstępu do Muzeum Czekolady
+ czekoladowy upominek, Muzeum Browarnictwa z
degustacją lokalnego piwa; rejs kanałami Brugii; opłaty
lokalne): 60 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
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SZWAJCARIA
SAKSOŃSKA I CZESKA

OD 599 zł/os.

4 dni

TERMINY
25.05 - 27.05

05.10 - 07.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub
przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilety wstępów do zwiedzanych
obiektów: manufaktury porcelany, twierdzy, Bramy Pravickiej;  
przejazd zabytkowym tramwajem; rejs statkiem; opieka
pilotażowa, kolacja z degustacją wina; opłaty lokalne i
podatki turystyczne): 60 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• U be zpi e c ze ni e o d ko s ztó w re zy g nac j i z i m p re z y
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• PProgram jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
143
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WIEDEŃ

WYCIECZKI

I DOLINA WACHAU

WEEKENDOWE

OD 599 zł/os.

4 dni

TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd
przez Czechy oraz Austrię.

15.04 - 18.04
14.05 - 17.05

14.09 - 17.09
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 2
Zwiedzanie Wiednia rozpoczniemy od przejazdu autokarem
wzdłuż staromiejskiej obwodnicy zwanej “Ringiem”. Zobaczymy
gmach dawnego Ministerstwa Wojny, Muzeum Sztuki Naturalnej,
Parlament ze stojącym przed nim posągiem Pallas Ateny, Ratusz,
Teatr Zamkowy, Operę i Kościół Wotywny. Następnie zapoznamy
się z twórczością austriackiego artysty Friedensreicha
Hundertwassera - zobaczymy zaprojektowany przez niego
dom, a w pasażu jego imienia będziemy mieli czas na zakup
pamiątek czy wypicie kawy. W trzeciej dzielnicy miasta będziemy
podziwiać Belweder – wspaniałą, barokową rezydencję
wielkiego wodza Eugeniusza Sabaudzkiego. Podczas spaceru
zobaczymy Plac Bohaterów, a także zajrzymy do Kościoła
Augustianów. Później przejdziemy dziedzińcami Zamku Hofburg,
by po przekroczeniu monumentalnej Bramy  św. Michała znaleźć
sie przy Kohlmarkt - reprezentacyjnej ulicy miasta. Przechodząc
obok witryn ekskluzywnych butików skręcimy z ulicy na Plac
Graben, gdzie urzeknie nas wyjątkowo piękna, morowa Kolumna
św. Trójcy. Zobaczymy również potężną, gotycką katedrę św.
Szczepana – Stephansdom, zwieńczoną dachem składającym
się z 230 tysięcy glazurowanych dachówek. Następnie udamy
się do restauracji, by zakończyć naszą wyprawę tradycyjnym
wiedeńskim posiłkiem. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg
w okolicach Wiednia.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd autokarem do
Doliny Wachau trasą „Via Imperialis”, słynącą z pięknych widoków.
Zwiedzanie rozpoczniemy od miasta Melk, gdzie zobaczymy
barokowy klasztor Opactwa Benedyktynów z przepięknym
kościołem pw. św. Piotra i Pawła oraz biblioteką, należące do
najwspanialszych obiektów barokowych w Europie. Następny
punkt programu to rejs statkiem po Dunaju, w trakcie którego
podziwiać będziemy sielskie krajobrazy z winnicami, sadami oraz
urokliwymi miasteczkami. Nasz rejs zakończymy w Durnstein,
mieście słynącym ze średniowiecznego zamku usytuowanego na
wysokim, skalistym wzgórzu. Spacerując po mieście zobaczymy
również fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich
wraz z najstarszą bramą, a także Ratusz, Kolegiatę WNMP oraz
renesansowe i barokowe kamienice. Czas wolny. Wyjazd z Krems
w godzinach wieczornych. Przejazd nocny do Polski.

• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami, indywidualny
system multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie HB: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (wstępy do zwiedzanych obiektów,
opieka pilotażowa, opłaty lokalne): 80 €/os. – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DZIEŃ 4
Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce w godzinach
porannych i południowych.
.

DODATKOWE INFORMACJE

• PProgram jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych

• 171 •

PERŁY DUNAJU
OD 599 zł/os.

4 dni

TERMINY
14.05 – 17.05

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM
(powiększona przestrzeń między siedzeniami,
indywidualny system multimedialny, klimatyzacja, DVD,
WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu ***
• Wyżywienie HB: 1 śniadanie i 2 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 35 €/os. (rejs statkiem po Dunaju,
opieka pilotażowa i przewodnicka, podatki turystyczne,
opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach): płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
147
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WYCIECZKI

WSPANIAŁY BUDAPESZT

WEEKENDOWE

OD 599 zł/os.

3 dni

TERMINY
06.03 - 09.03
30.03 - 02.04
18.05 - 21.05

21.09 - 24.09
27.10 - 30.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 35 €/os. obejmują: wieczorny rejs po
Dunaju, opieka pilotażowa, usługa przewodnicka, opłata
klimatyczna w hotelu, realizację programu w oparciu o
system TOUR GUIDE - płatne u pilota w autokarze, opłata
nie podlega rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE

DODATKOWE INFORMACJE

• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
• Fakultatywny bilet wstępu do term: około 20€/os.

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg
• Wyżywienie HB: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja (napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
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WEEKEND W PRADZE
OD 449 zł/os.

3 dni

TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce zgodnie z rozkładem
jazdy. Przyjazd do Pragi w godzinach przedpołudniowych i
rozpoczęcie zwiedzania miasta z przewodnikiem. W programie
zwiedzania w dniu pierwszym między innymi: Stare Miasto,
Nowe Miasto i dzielnica Josefov. Po spacerze godzinny rejs
po Wełtawie okraszony komentarzem przewodnika, dzięki
któremu będziemy mogli zobaczyć Pragę z innej perspektywy.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Kolejny dzień zwiedzania Pragi rozpoczniemy od
Hradczan - Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Stary Plac, Bazylika
Św. Jerzego, Wieża Daliborka. Następnie przejdziemy do Małej
Strany, zobaczymy Most Karola – najbardziej rozpoznawalny
znak Pragi. To tu rozpościera się jeden z najwspanialszych
widoków na Stare Miasto – patrząc na czerwone dachy
kamieniczek, wieżyczki bram, kościołów i wzgórze z Zamkiem
Praskim poczujecie się jak w bajce. Spacer zakończymy na
Rynku Starego Miasta lub Placu Wacława. Czas wolny do
dyspozycji grupy. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę
powrotną do Polski.

DZIEŃ 3
Przyjazd do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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08.03 - 10.03
08.05 - 10.05

25.09 - 27.09
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, barek,
toaleta)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu *** zlokalizowanym w
Pradze lub okolicach
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Oprowadzanie z systemem nagłośnieniowym TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Ko s zty pro g ram o w e : 30 €/os. ( bi l e ty w s tę p u d o
zwiedzanych obiektów i pozostałe atrakcje: Zamek Praski
na Hradczanach, rejs po Wełtawie, opłaty lokalne, opieka
pilotażowa i/lub przewodnicka, podatki turystyczne), płatne
u pilota z autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

WYCIECZKI

PRAGA I WIEDEŃ

WEEKENDOWE

OD 599 zł/os.

3 dni

TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do Wiednia w
godzinach przedpołudniowych. Spotkanie z przewodnikiem
i rozpoczęcie programu zwiedzania. Wizyta w Belvedere
- pięknej rezydencji Eugeniusza Sabaudzkiego - wielkiego
wodza z przełomu XVII i XVIII wieku. Pałac zbudowany
z wielkim rozmachem, znany jest z ogrodów w stylu
francuskim. Spacer pod kościół pod wezwaniem św. Karola
Boromeusza, który nazywany jest perłą baroku wiedeńskiego.
Charakterystyczną cechą tej świątyni są dwie kolumny pokryte
spiralnie biegnącymi płaskorzeźbami. Kontynuacja spaceru
pierwszą dzielnicą Wiednia. W jego trakcie zobaczymy słynną
Operę Miejską, przejdziemy handlową ulicą Karntnerstrasse
pod katedrę św. Szczepana. Monumentalna, gotycka
świątynia słynie z wysokiej na ponad 130 metrów wieży, oraz
dachu pokrytego tysiącami kolorowych dachówek. Przejście
najbogatszymi ulicami Wiednia - Graben i Kohlmarkt do
Hofburga - zimowej rezydencji Habsburgów. Założenie
pałacowe znane jest z wielu skrzydeł dobudowywanych przez
kolejne stulecia. Spacer zakończymy pod Łukiem Tryumfalnym
usytuowanym naprzeciw Placu Marii Teresy. Czas wolny.
Przejazd do hotelu na terenie Czech. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie i wyjazd do Pragi. Zwiedzanie rozpoczniemy
na Strahovie, gdzie znajduje się klasztor, biblioteka, liczne
muzea oraz punkt widokowy z zachwycającym widokiem
na Stare Miasto. Co ciekawe, w Strahovie mieści się też
największy piłkarski stadion na świecie i drugi co do wielkości
obiekt sportowy. Trybuny mogą pomieścić do 250 tys.
osób! W królewskiej dzielnicy Hradczany zobaczymy pałac
Schwarzenbergów i sąsiadujący z Zamkiem Praskim Pałac
Arcybiskupi; następnie urokliwą ulicą Nerudova, znaną z
usytuowanych przy niej pięknych kamienic, zejdziemy na Plac
Malostranski. Przejście przez Malą Stranę. Średniowieczny Most
Karola, czyli najbardziej rozpoznawalny zabytek Pragi, zachwyca
nie tylko swoją konstrukcją, ale przede wszystkim widokami;
Stare Miasto z jego perspektywy wygląda wręcz magicznie.
Patrząc na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczki bram,
smukłe wieże kościołów i wzgórze zamkowe można poczuć się
jak w bajce.
Spacer kończy się na Rynku Starego Miasta, gdzie podziwiać
będziemy piękny zegar Orloj umieszczony na ścianie Ratusza,
a także Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem, ogromny
pomnik Jana Husa oraz otaczające plac bogato zdobione
kamienice. Alternatywnym miejscem zakończenia zwiedzania
jest również Plac Wacława. Czas wolny.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach wieczornych.

06.03 - 09.03
08.05 - 11.05

09.10 - 12.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (koszty organizacyjne, usługa
przewodnicka) – 30 €/os., płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; kwota nie podlega rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DZIEŃ 3
Przyjazd do Polski w późnych godzinach nocnych lub porannych
dnia następnego (godzina powrotu zależy od miasta).

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach

• 175 •

FESTIWAL TULIPANÓW
I AMSTERDAM

OD 199 zł/os.

3 dni

TERMINY
20.03 - 22.03
27.03 - 29.03
03.04 - 05.04
17.04 - 19.04

24.04 - 26.04
01.05 - 03.05
08.05 - 10.05
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota w czasie podróży

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilet wstępu do Keukenhof, opłaty
lokalne oraz usługa przewodnicka po Amsterdamie)
25 €/os., płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty
nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
• G o d z i n n y re j s a u t o b u s e m w o d n y m p o ka n a ł a c h
Amsterdamu: 16 €/os. z audioguide w języku polskim
(wymagana wcześniejsza deklaracja, nie później niż 5 dni
przed wyjazdem)

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
138
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WYCIECZKI

PARADA KWIATÓW

WEEKENDOWE

OD 199 zł/os.

3 dni

TERMINY
24.04 - 26.04

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY OPCJONALNE
• Koszty programowe (bilet wstępu do Keukenhof oraz
opłaty lokalne): 20 €/os. - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze, kwota nie podlega rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• PProgram jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
139
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HOLENDERSKIE TRIO
SERY, KWIATY I ZABYTKI

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe 30 €/os. (obejmują bilet wstępu do
Keukenhof, opłaty lokalne oraz usługę przewodnicką po
Amsterdamie), płatne obowiązkowo u pilota w autokarze;
koszty nie podlegają rozliczeniu
• Dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji lub u pilota w
autokarze: 30 €/os. (napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne)

• 178 •

WYCIECZKI
WEEKENDOWE

OD 599 zł/os.

4 dni

TERMINY
19.03 - 22.03
26.03 - 29.03
02.04 - 05.04
09.04 - 12.04

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Godzinny rejs autobusem wodnym po kanałach
Amsterdamu: ok. 16 €/os z audioguide w języku polskim;
(wymagana wcześniejsza deklaracja, nie później niż 7 dni
przed wyjazdem)

16.04 - 19.04
23.04 - 26.04
30.04 - 03.05
07.05 - 10.05

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA
• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
• Obiadokolacje (za dodatkową obowiązkową opłatą, napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne)
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KWIATOWY DYWAN

W BRUKSELI

OD 249 zł/os.

3 dni

TERMINY
14.08 - 16.08

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

DZIEŃ 2
Przyjazd w godzinach porannych do Brukseli. Podczas
spaceru z pilotem zobaczymy m.in. Dzielnicę Europejską,
oraz Katedrę Świętego Michała - patrona miasta. Zobaczymy
również bardzo charakterystyczny obiekt w Brukseli,
jakim jest Atomium - pierwiastek żelaza powiększony 185
miliardów razy. Kolejnym punktem spaceru po mieście będzie
tutejsza starówka i Manneken Pis - pomnik siusiającego
chłopca, najbardziej rozpoznawalna postać stolicy Belgii,
często przebierana w różnokolorowe stroje. Warto
wspomnieć, że chłopiec ma swoją koleżankę - mniej znaną
Jeanneke Pis. Następnie przejdziemy do pasażu Św. Huberta
przypominającego zadaszoną Galerię Vittorio Emmanuelle
w Mediolanie. Zobaczymy tu sklepy najbardziej znanych
światowych marek, a także ekskluzywne cukiernie ze słynną
belgijską czekoladą.
Na koniec odwiedzimy Wielki Plac, wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, uznawany za jeden
z najpiękniejszych placów Europy. Po spacerze, czas
wolny, w czasie którego proponujemy pozostać na nim
aby podziwiać kwiatowe kompozycje. Po czasie wolny w
godzinach wieczornych wyjazd do Polski. Przejazd nocny.

DZIEŃ 3
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność ralizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w
ramach czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
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klimatyzacja, café - bar, DVD, WC)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000€, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 20 €/os. (opieka pilota, opłaty
lokalne, realizacja programu w oparciu o system TOUR
GUIDE) - płatne u pilota w autokarze, nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpiecznenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNE 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

HOLENDERSKIE

WYCIECZKI

STOLICE

WEEKENDOWE

OD 749 zł/os.

4 dni

TERMINY
12.03 - 14.03
16.04 - 18.04

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1

12.07 - 14.07
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Amsterdamu zwanego również Wenecją Północy
- miasta położonego na ponad sześciuset kanałach, które
kiedyś pełniły funkcję komunikacji i transportu towarów,
obecnie uznawane są za nieodłączony element tego jakże
malowniczy i specyficznego miasta, do którego każdego
roku tak licznie przybywają turyści.  Nasz pobyt w mieście
rozpoczniemy od zobaczenia Oude Kerk - „Stary Kościół”
– mówi się, że jest to jedna z najpiękniejszych budowli
w mieście, Nieuwe Kerk - kościół z początku XV wieku,
Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterdamie, Singel
(najstarszy kanał), Plac Dam (punkt centralny miasta), Pałac
Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Chinatown i dzielnica
Czerwonych Latarni. Dodatkowo dla chętnych rejs statkiem
po kanałach (za dodatkową opłatą). Po zwiedzaniu czas
wolny do godzin popołudniowych. Następnie przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. Dla osób chętnych istnieje
możliwość zwiedzania Amsterdamu na własną rękę. Około
21:00 Biuro Podróży Oskar organizuje wieczorny spacer
ulicami Amsterdamu (dla chętnych), do ustalenia z Pilotem.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie około godziny 10:00. Przejazd
do Hagi. Znajdzie się duża część samych Holendrów, którzy
na pytanie o stolicę Holandii odpowiedzą Haga. Miasto,
którego symbolem od setek lat jest bocian, od setek lat jest
domem dla rodziny królewskiej. Miasto dużo spokojniejsze
niż Amsterdam zachwyca architekturą oraz dostępem do
morza. Podczas zwiedzania zobaczymy między innymi:
Pałac królewski, Binnenhof, Gevangenpoort, Rynek, Pałac
Pokoju, najstarszą w kraju galerię handlową oraz siedzibę
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - na samym
końcu razem z grupą udamy się do nadmorskiej dzielnicy Hagi,
Scheveningen - gdzie uwagę na pewno przykuje zbudowany
pod koniec XIX wieku Hotel Grand. W czasie wolnym
warto również zobaczyć nietuzinkowe molo z diabelskim
młynem, z którego rozpościera się panorama całego miasta.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Nocny przejazd.

• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE

DZIEŃ 4

• Koszty programowe: 25 €/os. (parkingi, opłaty lokalne,
opiekę pilotażową opłatę klimatyczną, bilety komunikacji
miejskiej) - obowiązkowo płatne u pilota w autokarze;
kwota nie podlega rozliczeniu

Nocny przejazd, przekroczenie granicy ok. godz. 07:00.
Przyjazd do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

DOSTĘPNE OPCJE ZAKWATEROWANIA

DODATKOWE INFORMACJE

• Pokój 2-osobowy
• Pokój 3-osobowy
• Dokwaterowanie (bez dopłat) lub pokój 1-osobowy (dopłata)

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych

WYŻYWIENIE
• Śniadania (w cenie)
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HAMBURG

+ STOLICA MINIATUR
OD 129 zł/os.

2 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DZIEŃ 2
Przejazd przez Niemcy. Przyjazd do Hamburga około godz.
9:00. Zwiedzanie rozpoczniemy od głównego punktu
programu - wejście do Krainy Miniatur Wunderland
(przewidywany czas pobytu 4-6 godzin; pilot informuje o
godzinie zbiórki). Następnie po zakończeniu wizyty w parku
Wunderland zwiedzanie miasta Hamburg: Dzielnica Spichlerzy
(Speicherstadt), Targ Rybny (Fischmarkt) ulica Reeperbahn,
Łaba, Alster, dzielnica Hafencity. W czasie zwiedzania czas
wolny na zakupy i posiłek. Na zakończenie wieczorny przejazd
autokarem po mieście. Wyjazd w drogę powrotną do Polski w
godzinach wieczornych.

DZIEŃ 3
Przyjazd w zależności od miasta godzinach nocnych/porannych
zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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30.05 - 31.05
27.06 - 28.06
29.08 - 30.08

26.09 - 27.09
17.10 - 18.10
14.11 - 15.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 25 €/os. (bilet wstępu do Krainy
Miniatur Wunderland, opłatę przewodnicką oraz opłaty
lokalne) - płatne u pilota w autokarze; opłata nie podlega
rozliczeniu

BAŁTYCKIE GŁĘBINY -

WYCIECZKI

OCEANARIUM + STRASLUND

WEEKENDOWE

OD 109 zł/os.

2 dni

NOWOŚĆ!
TERMINY
07.03 - 08.03

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd
nocny przez Niemcy.

DZIEŃ 2

DODATKOWE INFORMACJE

Przyjazd w godzinach porannych ok. 10.00 do Stralsundu.
Zwiedzanie rozpoczniemy od głównego punktu programu
- wejście do Ozeaneum (przewidywany czas pobytu ok.
2.00 godzin; pilot informuje o godzinie zbiórki, zwiedzanie
indywidualne ). Następnie po zakończeniu wizyty w
Oceanarium udamy się do Muzeum Morskiego na Starym
Mieście, które mieści się w dawnym kościele dominikanów.
(wstęp i pobyt ok 1.5h) aby zobaczyć multimedialną wystawę
poświęconą: zagadnieniom ekologii morza, koegzystencji
człowieka i istotnych wodnych oraz najważniejszych
problemów Bałtyku. Można tu również zobaczyć
interesujące akwaria (m. in. z żółwiami) . Kolejnym naszym
punktem zwiedzania będzie Stare Miasto, które należy do
Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki UNESCO od 2002.
Pobyt na staromiejskim rynku z XVII w. ratuszem z okresu
północnoniemieckiego gotyku. Ponadto spacer uroczymi
uliczkami wśród kamieniczek, mijając domy kupieckie,
Dwór Artusa, Kamienicę Wulflama, Commandentenhaus,
Kościół Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. Jakuba.
Zobaczymy Kościół św. Mikołaja - pochodzący z XIII wieku
jest to imponująca budowla, w całości wykonana z cegły
ze wspaniałą 103 - metrową wieżą, z której rozpościera
się wspaniały widok na wyspę Rugię, a wewnątrz znajduje
się zegar astronomiczny z 1394 r dzieło Lillienvelda.
Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy i posiłek. Wyjazd
w drogę powrotną w godzinach wieczornych. Przejazd
autokarem przez Niemcy do Polski.

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

DZIEŃ 3

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC,
barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu do - Ozeaneum i Niemieckiego Muzeum
Morskiego - dorośli 23€ / dzieci do lat 16 - 12€ , dzieci
do lat 4 wstęp wolny, bilet ulgowy 17€ - płatne u pilota
w autokarzeKoszty programowe 15€ (opieka pilotażowa,
podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, parkingi, autostrady) płatne u pilota w autokarze, koszty nie podlegają rozliczeniu

Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.
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KOPENHAGA
I BŁĘKITNA PLANETA

OD 249 zł/os.

3 dni

WKRÓTCE NOWE TERMINY!
Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu do kompleksu Błękitna Planeta 25 €/os. dorosła
osoba i dziecko powyżej 12 lat; 15 €/dziecko 3-11 lat
• Przeprawa promowa: 15 €/os. - płatne u pilota w autokarze

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
140
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KOPENHAGA

WYCIECZKI

I OGRODY TIVOLI

WEEKENDOWE

OD 249 zł/os.

3 dni

WKRÓTCE NOWE TERMINY!

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty prgramowe: 25 €/os.* - płatne obowiązkowo u pilota
w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu
• Przeprawa promowa: 15 €/os. - płatne u pilota w autokarze
* Koszty programowe obejmują opłaty lokalne, opiekę
pilotażową oraz bilet wstępu do Ogrodów Tivoli. Bilet wstępu
nie obejmuje korzystania z atrakcji - możliwość wykupienia
na miejscu kuponów na pojedyncze przejazdy (30-90 DKK/
kupon) lub rozszerzenia biletu o nieograniczone korzystanie
z atrakcji(290 DKK)

DOPŁATY OPCJONALNE

DODATKOWE INFORMACJE

• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
141
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WILNO

I WILEŃSKIE KAZIUKI

OD 159 zł/os.

3 dni

TERMINY
06.03 - 08.03

–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (usługa przewodnicka, koszty organizacyjne): 25 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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WYCIECZKI

LWÓW

WEEKENDOWE

OD 499 zł/os.

3 dni

TERMINY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd na granicę polskoukraińską w godzinach nocnych.

05.04 - 08.04
30.08 - 02.09

08.11 - 11.11
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 2
Przyjazd do Lwowa w godzinach porannych. Przejazd i wejście
na kopiec Unii Lubelskiej by podziwiać panoramę miasta.
Następnie przejście na Stare Miasto, spacer po starówce, gdzie
zobaczymy między innymi: Wieżę Prochową, Cerkiew Wołoską,
Rynek, Aptekę-Muzeum, Ratusz, Kościół Dominikanów,
Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Katedrę Ormiańską,
Teatr Opery i Baletu, kasyno szlacheckie i Wały Hetmańskie.
Dowiemy się gdzie warto skosztować tutejszych przysmaków
i napić się aromatycznej kawy. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Cmentarz
Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich (Większość z
pochowanych na tym cmentarzu to dzieci i młodzież, duża część
w wieku od 10 do 15 lat). Cmentarz Łyczakowski to najstarsza
nekropolia miasta i jeden z najstarszych istniejących cmentarzy
na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Po zakończonym zwiedzaniu
przejazd do centrum miasta, czas wolny. Wyjazd w stronę Polski
w godzinach popołudniowych.

lokalną i parkingową oraz usługę przewodnicką, wejścia:
Cmentarz Łyczakowski, katedra Ormiańska, Kasyno
szlacheckie, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty
klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

WYŻYWIENIE
• Śniadanie (w cenie)

DZIEŃ 4
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, barek, toaleta)
• Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/***
• Wyżywienie BB: 1 śniadanie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe: 110 PLN/os. (obejmujące opłatę
156

• 187 •

WODOSPAD RHEINFALL
I WYSPA MAINAU

OD 249 zł/os.

3 dni

TERMINY
30.04 - 02.05
22.05 - 24.05
19.06 - 21.06

24.07 - 26.07
28.08 - 30.08
25.09 - 27.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilet wstępu do Mainau, opłaty
lokalne i zwiedzanie, opieka pilotażowa): 35 €/os. – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od
chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1 000 PLN
• Pakiet komfort
• Fakultatywny rejs łódką pod wodospad w cenie 12 €/os.
dostępny od kwietnia do października, dzieci w wieku 6-16
lat płacą połowę ceny

SALZBURG

WYCIECZKI

I HALLSTATT

WEEKENDOWE

OD 199 zł/os.

3 dni

TERMINY
06.03 - 08.03
17.04 - 19.04
15.05 - 17.05
19.06 - 21.06
17.07 - 19.07

28.08 - 30.08
25.09 - 27.09
16.10 - 18.10
06.11 - 08.11
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (bilet wstępu do kopalni soli w
Hallstatt oraz wjazd kolejką do kopalni; opłaty lokalne,
opieka pilotażowa): 50 €/os. – płatne obowiązkowo u
pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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BERLIN+ POCZDAM
OD 99 zł/os.

1 dzień

TERMINY
23.05 - 23.05
20.06 - 20.06
01.08 - 01.08
03.10 - 03.10

10.10 - 10.10
17.10 - 17.10
24.10 - 24.10
–

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (koszty organizacyjne, usługa
przewodnicka, rejs po Szprewie): 30 €/os. – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
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WYCIECZKI

BUDAPESZT

WEEKENDOWE

OD 149 zł/os.

3 dni

WKRÓTCE NOWE TERMINY!
Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (koszty organizacyjne, usługa
przewodnicka): 5 €/os. – płatne obowiązkowo u pilota w
autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Warunki dokwaterowania (OWU pkt. XVIII)
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
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WIEDEŃ
OD 149 zł/os.

3 dni

WKRÓTCE NOWE TERMINY!
Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (koszty organizacyjne, usługa
przewodnicka, przejazd Riesenrad): 20 €/os. – płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ
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WYCIECZKI

PRAGA

WEEKENDOWE

OD 149 zł/os.

3 dni

WKRÓTCE NOWE TERMINY!
Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DZIEŃ 3
Przyjazd do Polski w późnych godzinach nocnych lub porannych
dnia następnego (godzina powrotu zależy od miasta).

DODATKOWE INFORMACJE
• Program jest programem ramowym – kolejność realizacji
może ulec zmianie lub odwróceniu
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach
historycznych i innych obiektach turystycznych
• Program obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnatrz;
zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym  zakresie w ramach
czasu wolnego
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE
(zestawy słuchawkowe)

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe (koszty organizacyjne, usługa
przewodnicka, rejs statkiem po Wełtawie): 20 €/os. –
płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie
podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
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HEIDE PARK
OD 99 zł/os.

3 dni

TERMINY
09.05 - 10.05
30.05 - 31.05
27.06 - 28.06
08.08 - 09.08

22.08 - 23.08
12.09 - 13.09
03.10 - 04.10
31.10 - 01.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

PROGRAM RAMOWY
Wyjazd z Poznania w nocy z piątku na sobotę o godz. 01:00.
Przyjazd do Heide Parku około godz. 10:00. Zabawa w parku
rozrywki do godz. 18:00 lub 22:00 (w zależności od daty
wyjazdu). Zbiórka przy autokarze. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Poznania w godzinach porannych, ok. godz. 03:00
(lub w przypadku wersji wydłużonej około godz. 07:00-08:00).

DODATKOWE INFORMACJE
• Dla grup możliwość organizacji wyjazdu w dowolnym
terminie – zainteresowane osoby prosimy o kontakt
muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach
turystycznych
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
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przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu do Heide Park: 25 €/os. – płatne obowiązkowo
u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

PARKI

LEGOLAND

ROZRYWKI

OD 249 zł/os.

3 dni

TERMINY
08.05 - 10.05
29.05 - 31.05
26.06 - 28.06
17.07 - 19.07

31.07 - 02.08
28.08 - 30.08
25.09 - 27.09
16.10 - 18.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd według rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Billund. Całodzienny pobyt w krainie zabawy i
przygód. Markę klocków Lego znają wszyscy, dlatego każdy
znajdzie tu coś dla siebie; fantastyczny dzień w parku spędzą
zarówno dzieci, jak i dorośli. Wrażenie robią modele słynnych
obiektów, zachwyca park miniatur ze znanymi budynkami,
stolicami, miastami i wioskami, zbudowany z 20 mln klocków.
Znajdziemy tu także miasteczko z Dzikiego Zachodu, gdzie
spotkamy poszukiwaczy złota, kowbojów i Indian, a także udamy
się na przejażdżkę pociągiem lub canoe. W Strefie Wyobraźni
znajduje się akwarium i największe w Skandynawii kino 4D. W
godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną. Nocny
przejazd przez Niemcy.

DZIEŃ 3
Przyjazd do Polski.

DODATKOWE INFORMACJE
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania

• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu do Legolandu: 45 €/os. – płatne obowiązkowo
u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
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SERENGETI PARK
OD 99 zł/os.

3 dni

TERMINY
09.05 - 09.05
30.05 - 30.05
27.06 - 27.06
08.08 - 08.08

22.08 - 22.08
12.09 - 12.09
03.10 - 03.10
31.10 - 31.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort

DODATKOWE INFORMACJE
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)
• Opiekę pilota

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu do Serengeti Park 23 €/os. (dorośli - od 13 lat),
17 €/os. (dzieci 3-12 lat) + godzinna wycieczka autobusem
piętrowym po Safarii o długości 10km - 6,5 €/os. - płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze
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PARKI

TROPICAL ISLAND

ROZRYWKI

OD 119 zł/os.

1 dzień

TERMINY
15.02 - 15.02
22.02 - 22.02
07.03 - 07.03

PROGRAM RAMOWY
Wyjazd z Poznania w sobotę o godz. 06:00. Przyjazd na
Tropikalną Wyspę około godz. 10:00. Zabawa w aquaparku do
godz. 20:00. Zbiórka przy autokarze. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Poznania około godz. 23:00. Orientacyjne godziny
wyjazdów i powrotów z/do innych miast znajdują się w
rozkładzie jazdy.

17.10 - 17.10
07.11 - 07.11
28.11 - 28.11

Więcej informacji oraz aktualne ceny i promocje

www.oskar.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE
• UWAGA! Należy zadeklarować rodzaj biletu w momencie
rezerwacji lub na kilka dni przed wyjazdem – nie ma
możliwości zmiany rodzaju biletu na dzień przed
wyjazdem oraz na miejscu przy kasach
• Dla grup możliwość organizacji wyjazdu w dowolnym
terminie – zainteresowane osoby prosimy o kontakt
• Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz
wydatków własnych
• Oferta nie obejmuje zakwaterowania
• Wymagane dokumenty: dowód osobisty lub paszport
• Zaleca się wyrobienie karty EKUZ

CENA OBEJMUJE
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, najwyższej klasy fotele,
klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem
klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, najwyższej klasy fotele, indywidualny system
multimedialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €, NNW 15000 zł,
bagaż (utrata 1000 zł)

DOPŁATY WYMAGANE
• Bilet wstępu Tropical Islands: tropiki (baseny): 37 € /os.
dorosła; 31 €/dzieci do 14 lat, uczniowie, studenci i seniorzy;
dzieci do 5 lat bezpłatnie; tropiki +sauny: 42 €/os. dorosła;
35 €/dzieci do 14 lat, uczniowie, studenci i seniorzy - płatne
u pilota w autokarze. Dopłata za zmianę stref 14 €/dzień.

DOPŁATY OPCJONALNE
• Ubezpieczanie od chorób przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej – 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym
ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych
• Ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000
PLN, BP 1000 PLN
• Pakiet komfort
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BUŁGARIA

MŁODZIEŻOWE

•

JUŻ
157 OD
3 zł

•

SŁONECZNY BRZEG

OBOZY

Ale SZTOS! Słońce, piaszczysta plaża, najlepsza zabawa i pełen chillout gwarantowany.
Przekonaj się sam! 3-gwiazdkowy hotel z dwoma basenami położony 500 metrów od imprezowej plaży Cacao Beach.

20

#Lato 20
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GRECJA

LATO 2020

•

JUŻ
188 OD
9 zł

OMG! Poczuj się jak grecki bóg i przeżyj niezapomnianą wakacyjną przygodę! Ale będzie FUN!
Pobyt w hotelu położonym na Riwierze Olimpijskiej zapewni Wam moc atrakcji - koniecznie musicie tam być!

Wycieczka na Wyspę Skhiatos

20

#Lato 20

Hotel położony na Riwierze Olimpijskiej
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•

RIWIERA OLIMPIJSKA

WŁOCHY

OBOZY

CIAO TUTTI!

•
7

JUŻ
183 OD
5 zł

•

MŁODZIEŻOWE

Ciao tutti!

Ciao tutti! - Włochy
Bellissimo! Spędź wakacje we włoskim kurorcie z najlepszą ekipą pod słońcem. Nie może Ciebie tam zabraknąć!
Hotel położony w najbardziej popularnym wakacyjnym kurorcie we Włoszech czeka! Rimini tętni życiem i nie zasypia!

Wycieczka do San Marino

20

#Lato 20

CENA OBEJMUJE
• Pakiet obozowy: plecak worek, koszulka obozowa oraz
opaska)
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona
przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD,
WC
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach wieloosobowych
• Wyżywienie HB: śniadanie + obiadokolacja
• Opiekę pilota i wychowawców na trasie przejazdu
• Opiekę kadry wychowawców i rezydenta na miejscu
• Ubezpieczenie KL 15000€ i NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Suchy prowiant na drogę powrotną
• Odpoczynek pełen atrakcji!

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe i opłata klimatyczna płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze 40€/os.

• Zwrotna kaucja na poczet szkód w pokoju płatna u kierownika obozu 10€/os.

POŁOŻENIE
• Hotel zlokalizowany w Rimini

POKOJE
• 3-4 osobowe
• Łazienka

PLAŻA
• Szeroka
• Piaszczysta
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• 2 posiłki dziennie: śniadania, obiadokolacja
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HISZPANIA

LATO 2020

•
7

JUŻ
193 OD
8 zł

•

VIVA LA FIESTA

Viva la Fiesta!

Viva la Fiesta - Hiszpania!
Hola! Poczuj z Nami gorący klimat hiszpańskiego słońca. Obóz 2 w 1: fiesta i siesta!
Lloret de Mar to sprawdzona marka! To najsłynniejszy kurort na wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii.

Wycieczka do Barcelony

20
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CENA OBEJMUJE
• Pakiet obozowy: plecak worek, koszulka obozowa oraz
opaska)
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC
• Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach wieloosobowych
• Pełne wyżywienie: śniadanie, lunch, obiadokolacja
• Opiekę pilota i wychowawców na trasie przejazdu
• Opiekę kadry wychowawców i rezydenta na miejscu
• Ubezpieczenie KL 15000€ i NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Suchy prowiant na drogę powrotną
• Odpoczynek pełen atrakcji!

DOPŁATY WYMAGANE
• Koszty programowe i opłata klimatyczna płatne
obowiązkowo u pilota w autokarze 50€/os.
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• Zwrotna kaucja na poczet szkód w pokoju płatna u kierownika obozu 10€/os.

POŁOŻENIE
• Obiekt zlokalizowany w miejscowości Lloret de Mar

POKOJE
• 3-4 osobowe
• Łazienka

PLAŻA
• Szeroka
• Piaszczysta
• Leżaki i parasole dodatkowo płatne

WYŻYWIENIE
• 3 posiłki dziennie: śniadania, lunch, obiadokolacja

LONDYN,
BELGIA I HOLANDIA

OBOZY

•

Londyn, Belgia, Holandia
Gotowi na przygodę? #londyn #bruksela #amsterdam
Odkryj z Nami najbardziej czadowe stolice Europy!

6

JUŻ
182 OD
9 zł

•

MŁODZIEŻOWE

landia

Londyn, Belgia, Ho

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd
przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Londynu w godzinach porannych. W programie London
Bridge, Monument to the Great Fire of London, The City - centrum
finansowo-handlowego, Tower of London, Tower Bridge. Następnie czas
wolny na zakupy i posiłek. Przejazd do hotelu.

DZIEŃ 3 - HARRY POTTER
Śniadanie. Przejazd do Watford- wizyta w studiu Warner Bros Studio
Tour. Po zakończeniu zwiedzania studia przejedziemy do Oxford
- jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych ośrodków
akademickich na świecie. Zwiedzanie Christ Church College Wielkiej Sali i Biblioteki Hogwartu, spacer ulicami malowniczego
Starego Miasta. Czas wolny. Wieczorny powrót do hotelu.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do centrum. Rozpoczęcie zwiedzania od
Muzeum Historii Naturalnej, w pobliżu również znajduje się Muzeum
Wiktorii i Alberta oraz Muzeum Nauki. Następnie przespacerujemy
ulicami Londynu do Pałacu Buckingham, który znajduje się tuż obok
najpiękniejszego parku St. James Park. Następnie przejdziemy obok
Opactwa Westminsterskiego, znanego z koronacji królów i pochówku
sławnych osobistości, obok Parlamentu i wieży zegarowej Big Ben. Czas
wolny. Następnie przejdziemy przez Westminster Bridge, by udać się na
słynne diabelskie koło London Eye, a na zakończenie dnia rejs statkiem
po Tamizie. .

DZIEŃ 5
Śniadanie. Całodniowy przejazd do Brighton and Hove. Zwiedzanie
miasta plus plażowanie.

CENA OBEJMUJE
• Pakiet obozowy: plecak worek, koszulka obozowa oraz opaska)
• Przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń
między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC
• Zakwaterowanie: 6 noclegów w pokojach wieloosobowych
• Wyżywienie Wyżywienie: 6 śniadań + 6 obiadokolacji
• Opiekę pilota i wychowawców na trasie przejazdu
• Opiekę kadry wychowawców i rezydenta na miejscu
• Ubezpieczenie KL 15000€ i NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł)
• Suchy prowiant na drogę powrotną

DZIEŃ 6
Śniadanie. Kontynuacja programu zwiedzania. Przejazd na Trafalgar
Square - miejsce uznawane za serce centralnego Londynu. Następnie
przejdziemy obok Leicester Square i trafimy do Covent Garden. Po małej
zakupowej rozgrzewce przejdziemy do dzielnicy Soho, podziwiając
różnorodność tej dzielnicy dojdziemy do Oxford Street, gdzie rozpocznie
się nasze szaleństwo zakupowe. Dla osób, które przytłoczy ogrom
sklepów i światowych marek, proponujemy przejście do Hyde Parku
(wstęp bezpłatny). Po zwiedzaniu przejazd na kontynent oraz nocleg.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Wykwaterowanie oraz przyjazd do Brugii. Spacerując
zobaczymy Bazylikę Świętej Krwi, Ratusz, średniowieczny budynek
Muzeum Gruuthusemuseum oraz Rynek Miejski. Ponadto
zaplanowaliśmy obejrzenie Katedry Św. Zbawiciela oraz Kościoła
Najświętszej Marii Panny i Beginażu, gdzie funkcjonował kiedyś
półklasztor kobiet. Czas wolny. Następnie zwiedzanie Brukseli z
pilotem. Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dzielnicę Europejską,
oraz Katedrę Świętego Michała - patrona miasta. Kolejnym punktem
spaceru po mieście będzie tutejsza starówka i Manneken Pis - pomnik
siusiającego chłopca, najbardziej rozpoznawalna postać stolicy Belgii,
często przebierana w różnokolorowe stroje. Po spacerze przejazd do
Amsterdam – nocleg po drodze.

DZIEŃ 8
Przyjazd do Amsterdamu. Nasz pobyt w mieście rozpoczniemy od
zobaczenia Oude Kerk - „Stary Kościół”, Nieuwe Kerk - kościół z początku
XV wieku, Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterdamie, Singel
(najstarszy kanał), Plac Dam (punkt centralny miasta), Pałac Królewski, Plac
Mennicy, Nieuwmarkt, Chinatown. Atrakcją tego dnia będzie rejs statkiem
po kanałach. Po zwiedzaniu czas wolny do godzin popołudniowych.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ 9
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

DOPŁATY WYMAGANE
• Opłaty programowe płatne u pilota w autokarze 120 GBP/os.

POKOJE
• 3-4 osobowe
• Łazienka

WYŻYWIENIE
• 2 posiłki dziennie: śniadania + obiadokolacje  
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
I. ZASADY OGÓLNE
1. Ilekroć w treści „Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Oskar Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” mowa jest o:
a) Organizatorze lub Biuro lub OSKAR - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w Umowie - Zgłoszeniu jako organizator imprezy;
b) Kliencie - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną lub prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o udział w imprezie
turystycznej zorganizowanej przez OSKAR na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby (przy czym zawarcie Umowy nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej zarówno podmiotu zawierającego umowę jak i osoby na rzecz której Umowa została zawarta), a
także osobę której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową;
c) Umowie - należy przez to rozumieć Zgłoszenie - umowę o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez OSKAR;
d) Imprezie - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez OSKAR;
e) Pracownikach Organizatora - należy przez to rozumieć pilotów oraz rezydentów Organizatora;
f) Warunkach - należy przez to rozumieć Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych;
g) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361);
h) Katalogu - należy przez to rozumieć folder zawierający w szczególności dane dotyczące Organizatora, oferty wyjazdowe, ramowe
programy imprez, Ogólne warunki uczestnictwa, Informacje dodatkowe, cennik lub skróconą broszurę zawierającą w szczególności
elementy określone powyżej;
i) Stronie internetowej- należy przez to rozumieć oficjalną stronę Organizatora znajdującą się pod adresem www.oskar.com.pl, na
której to zamieszczane są przez Organizatora oficjalne informacje dotyczące Organizatora, oferty wyjazdowej, ramowych programów imprez, Ogólnych warunków uczestnictwa, Informacji dodatkowej, cennika;
j) Siła wyższa – każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć ani mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań i
wysiłków pozostaje poza kontrolą Stron Umowy. Za siłę wyższą w szczególności uważa się: zamieszki, strajki, rozruchu społeczne,
aresztowania, zagrożenia wojną, blokady embargo, akty jednostek wojskowych, oraz gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych.
k) Infolinia – płatna linia telefoniczna dostępny pod numerem 708-877-787 udostępniona przez Organizatora Klientom celem
zgłaszania zdarzeń i sytuacji mogących mieć wpływ (lub mających wpływ) na przebieg imprezy turystycznej np. choroba Uczestnika,
wypadek, zagubienie dokumentów, lokalizacja placówek medycznych itp. oraz nieprawidłowości w przebiegu imprezy turystycznej,
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora, niezależnie od przyczyny ich powstania np.
wystąpienia siły wyższej, problemy z zakwaterowaniem, zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących pracy pilotów i rezydentów. Opłaty za
korzystanie z telefonu alarmowego wynoszą 6.25 PLN netto/ 7,69 PLN brutto za minutę.
l) trwałym nośniku - należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci.
2. Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach, zwane dalej Warunkami, określają zasady udziału Klientów w imprezie i stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia.
3. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych OSKAR i zamieszczonych w katalogu, innych materiałach
pisemnych Organizatora oraz na jego stronie internetowej, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych), jeżeli wprost
z treści zawartej Umowy wynika, że OSKAR jest ich Organizatorem. Mapki zawarte w katalogu są opracowaniem własnym i mają
jedynie charakter poglądowy.
4. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest BIURO PODRÓŻY OSKAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 2/4c, 61- 738 Poznań, a podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej
Umowy, oraz o ile Klient wyrazi na to zgodę marketingu usług świadczonych przez Organizatora. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu realizacji zawartej z Biurem imprezy innym podmiotom, w tym przewoźnikom autokarowym, lotniczym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze imprezy (pilotom, kierowcom), agentom współpracującym
z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym. Podanie danych osobowych
przez Klientów jest dobrowolne i mają oni prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo do ich poprawiania.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. Przed zawarciem Umowy - Zgłoszenia Organizator udziela Klientowi standardowych informacji za pośrednictwem informacji, o
których stanowi art. 40 Ustawy.
2. Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed zawarciem Umowy - Zgłoszenia Klient zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią informacji, o których stanowi art. 40 Ustawy (ust. 1 powyżej) oraz Katalogu zawierającego oferty wyjazdowe i ramowy program imprezy, Ogólnych Warunków Uczestnictwa, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz
cennikiem, które to stanowią integralną część umowy.
3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo:
- po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej,
- z chwilą zgłoszenia pełnych danych Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia),
- po podpisaniu Umowy przez przedstawiciela lub agenta Organizatora i osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej - po
wpłaceniu przez Uczestnika lub inną osobę występującą w jego imieniu zaliczki.
4. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda powyższa winna zostać sporządzona w formie pisemnej z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie, o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego.
5. Podpisując Umowę - Zgłoszenie Klient deklaruje, że stan jego zdrowia oraz osób objętych zgłoszeniem pozwala na korzystanie ze
świadczeń i programu imprez będących przedmiotem umowy.
6. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych
Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.
7. Podpisanie Umowy - Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy oraz załączników do niej, stanowiących jej integralną część.
8. Wszystkie wymagania specjalne dodatkowo płatne, zgłoszone i opłacone przez Klienta i wpisane do Umowy są wiążące dla Organizatora.
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9. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator udostępni Klientowi na trwałym nośniku kopię umowę lub
potwierdzenie jej zawarcia.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń z
umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
2. Zaliczka w wysokości 30% ceny imprezy podanej w Umowie - Zgłoszeniu winna być wpłacona na rzecz Organizatora w dniu
zawarcia umowy (na rachunek bankowy wskazany w Umowie, gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora lub Agenta), w
przypadku umowy zawartej w formie pisemnej i równocześnie z zawarciem umowy, w przypadku rezerwacji dokonanej on-line (bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Organizatora poprzez płatność w systemie PayU). W przypadku umowy zawartej w
formie pisemnej i realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy.
Przy obliczaniu powyższego 24 h terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
3. Określona w umowie Cena Imprezy, z potrąceniem wcześniej uiszczonej zaliczki, winna być wpłacona przez Uczestnika na rzecz
Organizatora, w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – chyba, że warunki promocji stanowią inaczej. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, którego wpłaty nie zostaną
przekazane na rzecz Biura w ustalonych terminach. W takim przypadku Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę, przy odpowiednim
zastosowaniu zapisów znajdujących się w punkcie VIII.2.
4. Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy.
5. W przypadku imprez FIRST MINUTE i LAST MINUTE obowiązują oddzielne warunki płatności dołączone do umowy oraz warunki
szczególne opisane w ofercie stanowiącej integralną część umowy.
IV. CENY OFERTY LAST MINUTE I PROMOCJI
1. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu
umowy z Uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub
innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro.
V. ZNIŻKA DLA DZIECI
1. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Organizator określa w treści aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy
turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do sprawdzenia
wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do
naliczenia i pobrania katalogowej ceny zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje
się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.
VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej w zakresie, o który stanowi art. 45 ust. 1 i 2 lub w art. 46 ust. 1 Ustawy, tj. gdy zmiana warunków umownych jest
nieznaczna.
2. Organizator informuje, iż bilety wstępów na popularne atrakcje (np. Colosseum, Wieża Eiffla) mogą być ograniczone. W przypadku
braku możliwości rezerwacji biletów na niektóre z atrakcji Organizator powiadomi o tym podróżnego, jednocześnie oferując podróżnemu zastępczą atrakcję turystyczną, w mirę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
3. Biura podróży pośredniczące w zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej nie są uprawnione do składania jakichkolwiek
wiążących zapewnień i obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej w ofercie wydawanej przez Organizatora, bez pisemnego potwierdzenia takiej okoliczności przez Organizatora.
4. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia
imprezy turystycznej.
5. Organizator powiadamia Klienta na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie umowy.
6. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, - niezwłocznie powiadamia o tym Klienta
na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej
samej lub wyższej jakości.
6. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o:
a) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Klient poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 8;
c) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi podróżnego w terminie, o którym mowa w pkt b powyżej;
d) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana
7. Klient w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo
b) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia
opłaty za odstąpienie, albo
c) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
8. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z OWU, Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Klienta lub w jego imieniu
9. Niezależnie od powyższych postanowień warunki umowy mogą zostać zmienione za zgodą obu stron.
VII. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU
1. Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej (na termin dostępny w ofercie Organizatora) przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności. Oświadczenie to winno zostać doręczone do siedziby Organizatora imprezy lub
do punktu sprzedaży na piśmie (do rąk własnych za pokwitowaniem odbioru, faxem, e-mailem lub listem poleconym).
2. Z tytułu rezygnacji z Imprezy klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Organizator informacyjnie podaje, że w przypadku imprez lotniczych ukształtowane historycznie średnie koszty
potrąceń (względem całkowitej wartości zawartej umowy) kształtują się następująco:
– do 45 dni przed dniem wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250,00zł/os.,
– od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – do 30 % ceny imprezy,
– od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – do 65 % ceny imprezy,
– od 13 dni przed dniem wyjazdu lub później – do 95 % ceny imprezy,
W przypadku imprez autokarowych ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń (względem całkowitej wartości zawartej
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umowy) kształtują się następująco:
– do 50 dni przed dniem wyjazdu – do 10 % ceny imprezy,
– od 49 do 31 dni przed dniem wyjazdu – do 30 % ceny imprezy,
– od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – do 60 % ceny imprezy,
– od 13 dni przed dniem wyjazdu lub później – do 90 % ceny imprezy.
Klient może według swojego wyboru odstąpić od umowy o dział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
bez ponoszenia opłaty za odstąpienie lub uczestniczyć w zaproponowanej przez organizatora imprezie zastępczej – w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie,
które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z udziału w wykupionej imprezie, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w jego miejsce, w terminie nie późniejszym niż w 7 (siódmym) dniu przed dniem rozpoczęcia imprez), przeniesie na nią swoje uprawnienia jako
uczestnika imprezy (zawiadamiając jednocześnie o tej okoliczności Organizatora na trwałym nośniku),
a osoba ta przyjmie na siebie obowiązki wynikające z umowy uczestnictwa w imprezie, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) pobiera za dokonanie zmiany opłatę w wysokości 100 zł (sto złotych). W takich przypadkach Klient oraz
osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę
ceny za uczestnictwo w imprezie (w części nieziszczonej przez dokonaniem zmiany).
4. UWAGA!!! Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewnione przez SIGNAL IDUNA TU S.A.
Informacji na temat dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zasięgnąć kontaktując się z Biurem Podróży OSKAR.
5. Na zasadach wskazanych w pkt.2 klient Uczestnik ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub
w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym przez Organizatora lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak ważnych dokumentów tożsamości, np. Dowodu osobistego lub paszportu.
6. Klient, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba ze negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o
wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
7. Możliwość dokonania zmiany kierunku, miejsca i terminu wylotu bądź wyjazdu, terminu imprezy lub hotelu na życzenie uczestnika
zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. Organizator pobiera za dokonanie zmian w powyższym zakresie, o ile warunki
promocji nie stanowią inaczej, opłaty w wysokości:
a) przy wartości rezerwacji powyżej 350 zł / os.:
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 75 zł / rezerwacja,
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 300 zł / rezerwacja,
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 500 zł / rezerwacja
– każdorazowa zmiana danych osobowych Uczestnika - 100 zł (nie dotyczy zmian wynikających ze zmiany dokumentów tożsamości i tzw. „literówek”)
b) przy wartości rezerwacji poniżej 350 zł / os.:
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 20 zł / rezerwacja,
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 50 zł / rezerwacja,
– każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 70 zł / rezerwacja
– każdorazowa zmiana danych osobowych Uczestnika - 50 zł (nie dotyczy zmian wynikających ze zmiany dokumentów tożsamości
i tzw. „literówek”)
Opłatą za zmianę rezerwacji nie są objęte: dopłata do wyżywienia, dopłata do pokoju jednoosobowego, dopłata do ubezpieczenia
od chorób przewlekłych i nowotworowych oraz inne dopłaty dokonywane w terminie do 7 dni przed wyjazdem.
8. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub hotelu wynikającej z braku dostępności ofert
Klienta oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa z Klientem, chyba, że złoży on oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.
VIII. ODWOŁANIE IMPREZY
1. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z
tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy - w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty
czarterowe minimum wynosi 140 osób, w przypadku imprez autokarowych minimum wynosi 30 osób, a Uczestnik zostanie o tym
powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie i następnie innym dostępnym sposobem, tj. na piśmie (do rąk własnych lub za
pośrednictwem poczty), faxem, e-mailem, nie później niż:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
b) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnikowi – poza prawem zwrotu wpłaconych kwot
– przysługuje prawo uczestnictwa w zaproponowanej przez Organizatora imprezie zastępczej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. decyzje władz państwowych,
działanie siły wyższej itp.). W przypadku odwołania przez Organizatora imprezy turystycznej z ww. przyczyny Uczestnik ma prawo według swojego wyboru - uczestniczyć w zaproponowanej przez Biuro imprezie zastępczej lub żądać zwrotu uiszczonej ceny (bez
jakichkolwiek potrąceń).
IX. OBOWIĄZKI BIURA
1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie
turystycznej.
2. Organizator na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 201383 z dnia 20.03.2013r.
zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami
ustawy o usługach turystycznych z dnia 29. Sierpia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/
umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
3. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr 201383 z dnia
20.03.2013r. każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty ubezpieczeniem
Kosztów Imprezy Turystycznej. Klienci ubezpieczeni są w pakiecie: EUROPA, SPER – KL 15 000 EUR, NNW 15 000 PLN, BP 1000 PLN.
4. Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Klientom ogólnych informacji o przepisach paszportowych, wizo-
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wych i sanitarnych (w tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu lub wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących
udziału imprezie turystycznej). Biuro jest zobowiązane poinformować Uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia
w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
5. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Klientowi jednego egzemplarza umowy.
6. Uczestnicy wyjazdów objazdowych oraz weekendowych objęci są opieką pilota, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg imprezy, realizację programu, zapewnienie opłaconych świadczeń, organizację zwiedzania (w przypadku imprez z programem
zwiedzania) oraz pomoc w sytuacjach losowych. Uczestnicy imprez pobytowych objęci są opieką rezydenta (nie podróżuje z grupą),
który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie gości w hotelu, oferowanie imprez fakultatywnych oraz pomoc w sytuacjach losowych.
Rezydenci są do dyspozycji turystów podczas dyżurów oraz pod wskazanym przez nich
numerem telefonu. Informacja o godzinach dyżurów znajduje się we wskazanym przez rezydenta miejscu, najczęściej na tablicy
ogłoszeń w hotelu. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zobowiązuje się do poinformowania Klienta o nazwisku
lub nazwie lokalnego przedstawiciela Organizatora oraz o jego adresie oraz numerze telefonu.
7. W przypadku imprez autokarowych bądź objazdowych Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zobowiązuje się do
powiadomienia Uczestników o: planowanym czasie przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów, połączeniach komunikacyjnych
oraz miejscach jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, a w przypadku imprez turystycznych dla dzieci o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.
8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w
Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczeń zastępczych nie stanowi wady
usługi, chyba, że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest
niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez
obciążania Klienta dodatkowymi kosztami zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej.
9. Z dniem 16.07.2006 organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /WE/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do
poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy
przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym
Klienta poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Klient
zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez organizatora. OSKAR zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i
numerów lotów.
10. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art. 48 ust. 11 Ustawy. Nadmieniona pomoc polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o
których mowa w art. 48 ust. 5 Ustawy.
11. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej
winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie będzie przewyższać rzeczywistych kosztów
poniesionych przez Organizatora.
X. UBEZPIECZENIE
1. Uczestnik imprezy organizowanej przez OSKAR jest ubezpieczony od kosztów leczenia za granicą (KL) i następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Wysokość sum ubezpieczenia, jego zakres oraz propozycje ubezpieczeń fakultatywnych podane są w Ogólnych
warunkach ubezpieczenia, dostępnych zarówno na stronie internetowej Organizatora, jak i w Biurach, oraz wydawanych każdorazowo na żądanie Klienta. Klientom cierpiącym na choroby przewlekłe polecamy wykupienie dodatkowego wariantu ubezpieczenia
na wypadek ujawnienia się dolegliwości związanych z chorobą podczas imprezy turystycznej. Podstawowy pakiet ubezpieczenia,
którym objęci są uczestnicy imprez turystycznych nie obejmuje kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych. Osobom zamierzającym korzystać z nurkowania z aparatem powietrznym oraz windsurfingu a także innych sportów proponujemy wykupienie
dodatkowego wariantu ubezpieczenia.
2. Organizator zaleca wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ). Karta EKUZ wyrabiana jest bezpłatnie
przez NFZ. Wniosek o kartę EKUZ można wypełnić elektronicznie – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.ekuz.nfz.gov.
pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek
XI. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: zawinionym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań
nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami (siła wyższa) - art. 50 ust. 3 Ustawy.
W przypadkach, tych koszty wynikłe z zaistnienia ww. sytuacji obciążają Klienta (koszty powrotu, zakwaterowania itp.). Organizator
dołoży wszelkiej należytej staranności w celu udzielenia Klientowi pomocy.
2. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest nie akceptowanej
przez Biuro) zmiany przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu.
3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/ imigracyjnych odmowną decyzję
wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem tych
urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Biuro. W takim przypadku Uczestnik zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania
na własny koszt, a Biuro zwraca jedynie wartość nie zrealizowanych świadczeń po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro
kosztów związanych z ich zakupem u kontrahentów.
4. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń - nie
przewidziane w ramach umowy-zgłoszenia (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy transfer, itp.),
Klient uzyska pomoc przedstawicieli Biura przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu owych dodatkowych świadczeń będą
ponoszone przez Klienta i Biuro w sposób niedyskryminujący żadnej strony.
5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Uczestników imprezy.
6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.
7. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także że będą one wszystkie realizowane.
8. Organizator zastrzega sobie wszystkie prawa do ochrony przed jakimikolwiek możliwymi stratami lub szkodami bezpośrednimi lub
pośrednimi, które mogą wyniknąć z opublikowania błędnych informacji na stronie internetowej Organizatora.
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XII.OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i
ofercie oraz posiadania przy sobie oryginału lub kopii Umowy Zgłoszenia.
2. Uczestnik ma obowiązek informować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, niezwłocznie, w momencie ich ujawnienia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na miejscu zbiórki dokumentów podróżnych (dowód osobisty, paszport), wiz turystycznych uprawniających go do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy oraz do przestrzegania przepisów celnych i
dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Pracownik OSKAR nie jest zobowiązany do udzielania informacji na temat dokumentów uprawniających do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy.
4. Klient zobowiązany jest podczas przejazdów autokarowych do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papieros), nadużywania alkoholu oraz wszelkich środków pobudzających.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych,
policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty
klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem poniesienia ich przez Organizatora, który następnie wystąpi przeciwko Klientowi z powództwem do właściwego Sądu (co wiązać się będzie z koniecznością
poniesienia przez stronę przegrywającą dodatkowo kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego).
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez niego na przedmiotach należących do Biura,
innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążania Klienta kosztami powstałymi z jego
winy, w szczególności w przypadku braku wymaganych dokumentów lub naruszenia przepisów celnych przy przekraczaniu granicy
lub innego istotnego naruszenia obowiązków spoczywających na Kliencie, jeżeli dojdzie do zakłócenia przebiegu trwania imprezy
turystycznej, a po stronie Biura powstaną dodatkowe koszty związane z tymi naruszeniami. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
7. Dane osobowe Klienta znajdujące się w ważnym/ aktualnym dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Klient jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu
umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu
umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie – nie później
jak 24h przed wylotem lub wyjazdem. W przypadku zmiany danych osobowych Klienta zawartych w umowie na krócej niż tydzień
przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Klient będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport), Organizator uprawniony będzie do obciążenia Klienta kosztami dokonania takiej zmiany. Klient nadto jest zobowiązany do każdorazowego informowania Organizatora o zmianie danych teleadresowych, w
szczególności zmiany numeru kontaktowego przed rozpoczęciem imprezy, jak i w trakcie jej trwania.
8. Organizator ma prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym i wydalenia Uczestnika z imprezy turystycznej, w przypadku gdy ten w trakcie trwania jest w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu środków odurzających, wywołującym
zakłócenia w przebiegu trwania imprezy turystycznej. Przed zastosowaniem powyższej procedury Organizator zobowiązany jest do
wezwania Policji bądź do uzyskania oświadczenia pilota (rezydenta) oraz co najmniej 3 pozostałych uczestników imprezy. Klientowi,
z którym rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym, przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanych
świadczeń po potrąceniu z niej kosztów rzeczywistych wynikających przerwania uczestnictwa w imprezie oraz ewentualnych kosztów związanych z powrotem Klienta do miejsca wyjazdu.
9. Każdy Uczestnik objęty niepełnosprawnością ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi. Organizator nie ponosi
winy za niezrealizowanie częściowo programu spowodowane brakiem możliwości realizacji z powodu niepełnosprawności Uczestnika.
XIII. PASZPORT I WIZY
1. Uczestnik wyjeżdżający poza granice UE musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Organizator informuje, że przy wyjeździe do krajów UE wymagany jest dowód osobisty (ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy) lub paszport. Wszelkie informacje o obowiązujących przepisach wizowych zawarte w Katalogu są informacjami ogólnymi. Informacje szczegółowe przekazane zostaną Klientowi każdorazowo przed zawarciem umowy lub też na jego wniosek po zawarciu umowy.
2. W przypadku wyjazdu do kraju, w którym wymagane są wizy, jeżeli biuro oferuje usługę pośrednictwa wizowego, Klienci zobowiązani są do dostarczenia do biura dokumentów umożliwiających otrzymanie wizy w terminie określonym w ofercie.
3. Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.
XIV. ZASADY KORZYSTANIA Z INFOLINII I TELEFONU ALARMOWEGO
1. Infolinia telefonu alarmowego o numerze 708-877-787 działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, na terenie Polski. Organizator
nalicza opłatę za korzystanie z infolinii w wysokości 6.25 PLN netto/7,69 PLN brutto. Po wybraniu numeru telefonu alarmowego
Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty za połączenie, oraz o możliwości rozłączenia się bez konieczności ponoszenia
opłat. Kontynuowanie połączenia przez Klienta oznacza to, akceptuje On wysokość opłaty i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (jeżeli zachodzić będzie taka konieczność). Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na początku rozmowy. W razie
braku wyrażenia zgody na akceptację wysokości Opłaty lub przetwarzanie danych Klient winien bezzwłocznie rozłączyć się. Dla
celów bezpieczeństwa i podnoszenia jakości Usług rozmowy za pośrednictwem Infolinii mogą być nagrywane. W razie nagrywania
rozmowy Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na początku rozmowy. W razie braku wyrażenia zgody na nagrywanie Klient
winien bezzwłocznie rozłączyć się.
XV. PRZELOT I PRZEJAZDY
1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i
aneksami dostosowanymi do ustawodastw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności
przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.
2. Przelot samolotem odbywa się na liniach czarterowych w klasie turystycznej lub przelotem liniowym. Od momentu odprawy
bagażowo - paszportowej Klienci objęci są opieką linii lotniczych. Podczas lotu Klientom nie towarzyszy rezydent. Przedstawiciel
Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym. Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie.
3. Klienci uczestniczący w imprezie turystycznej obejmującej przelot samolotem lub klienci którzy zawarli umowę o usługę turystyczną, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie lub trzy godziny przed
planowanym odlotem zgodnie z informacją zawartą w dokumentach podróży.
4. W przypadku imprez autokarowych na trasie wyjazdowej i powrotnej organizowane są postoje, w celu umożliwienia skorzystania
Uczestnikom z toalety dostępnej w miejscu postoju. Toaleta dostępna w autokarze ma ograniczoną pojemność i winna być używana w wyjątkowych wypadkach z uwagi na wewnętrzny obiekt zamknięty systemu WC. Organizator może realizować połączenia
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antenowe z danego miasta wyjazdowego dostępnego w sprzedaży danej oferty dla minimum 4 Uczestników imprezy. O potwierdzeniu realizowania połączenia antenowego Organizator poinformuje Uczestnika do 48 h przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W
przypadku rezygnacji z realizowania połączenia antenowego, Uczestnik może bez kosztowo zrezygnować z Imprezy turystycznej lub
zmienić miasto wyjazdowe na inne, proponowane przez Organizatora. Wyjazdy z miast antenowych i głównych mogą być realizowane różnymi środkami: autokar, bus, samochód osobowy. Organizator realizuje przejazdy własną flotą, ale może korzystać również
z pojazdów innych przewoźników, firm współpracujących lub partnerów o takich samych standardach. Transport zbiorowy oferowany przez Organizatora polega na zwiezieniu Uczestników z całej Polski, do docelowego autokaru, co powoduje organizowanie
przesiadek na trasie.
5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia na trasie przejazdu spowodowane różnego rodzaju sytuacjami losowymi, które mogą
wpływać na czas przejazdu autokaru, np. złe warunki atmosferyczne, zatory komunikacyjne spowodowane robotami drogowymi wypadkami, odprawy na granicach.
6. Podczas imprez autokarowych dzieci do 3 roku życia podróżują autokarem bez konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa
oraz fotelika. Dzieci powyżej 3 roku życia przewożone są na odrębnych siedzeniach w autobusie, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i w trakcie przejazdu muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Foteliki w autobusach nie są obowiązkowe i nie znajdują się na
wyposażeniu autokaru. Organizator nie jest zobowiązany do zorganizowania fotelików do przewozu dzieci. Organizator zobowiązuje
się do zapewnienia miejsca na przewóz fotelika w luku bagażowym. Uczestnik może zabrać do autokaru własny fotelik dla dziecka. Prawidłowe zamontowanie fotelika, zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami bezpieczeństwa, obciąża Uczestnika
imprezy. W przypadku gdy połączenia antenowe są realizowane pojazdem, w którym dziecko musi jechać w foteliku, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie niezwłocznie Organizatora. Nie poinformowanie Organizatora o powyższym fakcie może
spowodować odmowę przewozu.
XVI. GODZINY PRZELOTU I WYJAZDU
1. Podawane godziny przelotów i wyjazdu zarówno w momencie rezerwacji, jak i na dokumentach podroży są jedynie godzinami
przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, niekorzystne warunki atmosferyczne). W niektórych przypadkach przylot/ przyjazd na miejsce
docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.
2. W przypadku imprez samolotowych Klient zobowiązany jest do potwierdzenia aktualnej godziny przelotu na 24 godziny przed
wylotem, w przypadku imprez autokarowych Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia aktualnej godziny wyjazdu na 48 godzin
przed dniem wyjazdu. Godziny i miejsce odprawy na wylot z Polski lub wyjazd autokaru z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub bezpośrednio u Organizatora (na stronie www.oskar.com.pl lub telefonicznie), natomiast godziny i
miejsca zbiorki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.
XVII. DOBA HOTELOWA
1. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o
godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-16.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy
opuścić pokoje do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Klienci najczęściej otrzymują pokój lub miejsce do
składowania bagażu. W przypadku wylotów nocnych Klienci kwaterowani są po przybyciu do hotelu, co oznacza, że doba hotelowa
liczona jest od godz. 14.00-16.00 dnia poprzedzającego na przylot na miejsce docelowe. Analogicznie jest w przypadku nocnych
powrotów do kraju. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień
zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z
rozkładami lotów.
2. Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak
samo jak ten prezentowany na zdjęciu w katalogu. Klient może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony
dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na
morze/basen/ogród/miejsce w autokarze, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze lub w pokoju z odrębnymi łóżkami, wpisane w Umowie w polu „uwagi” nie są wiążące dla Organizatora i traktowane
będą jako prośba. Świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych, jednakże Organizator dołoży starań
aby w miarę możliwości spełnić te życzenia.
3. Wszystkie informacje dotyczące standardu hoteli zamieszczone w katalogach, są aktualne na dzień przygotowania katalogu.
BIURO PODRÓŻY OSKAR zawiadomi klienta o zmianach zaistniałych po tym dniu niezwłocznie po ich zajściu. Aktualne informacje
dotyczące oferty znajdują się na stronie www.oskar.com.pl. BIURO PODRÓŻY OSKAR zaleca zapoznanie się ze szczegółowe treścią
oferty hotelowej przed zawarciem umowy.
XVIII. KATEGORIE HOTELOWE, APARTAMENTY, POKOJE 1-OSOBOWE, DOKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
1. W opisach obiektów zamieszczonych w katalogu Organizator podaje ich kategoryzację zgodnie z przepisami kraju pobytu (zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 1 lit. c Ustawy). Organizator informuje, że z uwagi na niejednolite zasady przyznawania kategorii hotelowych w
poszczególnych krajach, oprócz kategorii oficjalnej, w opisach obiektów Organizator zamieszcza swoje własne oznaczenia w postaci
gwiazdek, stanowiące własną, subiektywną ocenę standardu obiektów, uniwersalną dla wszystkich krajów.
2. W większości obiektów liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie pokoi nie musi być
identyczne jak w przypadku pokoi 2-osobowych. Niektóre hotele oddają do wykorzystania jednej osobie pokój 2-osobowy. Szczegółowe informacje na temat pokoi 1-osobowych znajdują się w katalogu, w opisach konkretnych obiektów.
3. Osoby wybierające się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonały dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać
zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci, tzw. opcja dokwaterowania. Jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju jednoosobowego wg
cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji.
4. W zależności od oferty oraz kraju do którego organizowana jest impreza turystyczna różny jest też rodzaj wyżywienia. Sposób serwowania posiłków (bufet czy też serwowane do stołu) oraz jakość posiłków uzależniona jest od kategorii hotelu oraz kraju w którym
się on znajduje. Podawane dania przygotowywane są według zasad regionalnych, adekwatnych do regionu, w którym znajduje się
obiekt zakwaterowania. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji hotelowej. Wszystkie napoje do posiłków, z
wyjątkiem śniadań, są dodatkowo płatne.
XIX. WYCIECZKI FAKULTATYWNE
1. Organizator informuje, że w trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej istnieje możliwość skorzystania z organizowanych na
miejscu wycieczek fakultatywnych (które nie są objęte ramowym programem imprezy). Wycieczki fakultatywne obejmują zwiedzanie najbardziej znanych i interesujących atrakcji w danym kraju lub poznanie miejscowych obyczajów. Udział w imprezach fakultatywnych jest dobrowolny. Opłaty za udział w imprezach fakultatywnych pobiera pilot/rezydent w miejscu pobytu lub uiszcza się je
bezpośrednio u ich Organizatora. Biuro nie gwarantuje, że wszystkie wycieczki fakultatywne zostaną zrealizowane. Realizacja wycieczki fakultatywnej uzależniona jest m.in. od warunków atmosferycznych panujących na miejscu oraz od ilości zgłoszonych osób.
Wycieczki fakultatywne odbywają się w języku polskim lub angielskim.
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XX. BAGAŻ
1. Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg
(i o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm) oraz 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg. Wyłącza się możliwość
łączenia bagażu na 2 osoby w 1 bagaż główny o wadze 40 kg. Dzieci do lat 2 – nie maja prawa do przewozu bezpłatnego bagażu.
Organizator, a w przypadku wycieczek autokarowych również kierowca i pilot, są uprawnieni do kontroli wagi bagażu. Ponieważ
maksymalny udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle limitowane prawem transportowym, zarówno Biuro
jak i Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit. W przypadku wycieczek
autokarowych Organizator może w ramach wolnego miejsca zaproponować dopłatę do nadbagażu: do 5 kg nadbagażu - 50 zł,
od 5 - 10 kg - 100 zł, powyżej 10 kg - opłata proporcjonalna. Dopłatę uiszcza się do rąk Organizatora, kierowcy, pilota lub innego
przedstawiciela Organizatora. W przypadku wycieczek lotniczych klient ma obowiązek dokonać dopłaty za nadbagaż wg stawek
przewoźnika.
2. Nie należy wkładać do bagażu znajdującego się w lukach bagażowych takich przedmiotów jak: dokumenty, vouchery podróżne,
pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy niepowierzone Organizatorowi, pozostawione w miejscu publicznym, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
3. W przypadku wycieczek lotniczych reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od
daty zdarzenia , a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.
4. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy
(wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa. Organizator Imprezy turystycznej nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie bagażu.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu PIR (Property Irregularity Report), dostępnym na lotniskach, na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w terminie 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na adres
przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania bagażu pasażerowi.
6. W przypadku imprez autokarowych odpowiedzialność za przewożony bagaż (tzw. bagaż podręczny) ponosi Uczestnik chyba, że
szkoda powstała z winy Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu powierzonego (tzw. bagaż główny) w trakcie przejazdu autokarem jeżeli doszło do nich z przyczyn występujących po stronie klienta, niezawinionych przez Organizatora bądź z właściwości towaru, wskutek siły wyższej, braku lub wadliwości opakowania bagażu, ładowania,
rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy przez Klientów. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu w wysokości rzeczywistej wartości przedmiotów z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się przez Organizatora do ich
powstania.
7. Podczas imprez autokarowych Organizator odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów
wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych tylko wtedy gdy został powiadomiony o właściwościach bagażu przy zawieraniu
umowy lub w chwili ładowania bagażu, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora.
8. W trakcie trwania imprezy autokarowej Uczestnicy są zobowiązani do zabrania z luku bagażowego podczas każdego postoju
autokaru związanego z noclegiem. Bagaże pozostawione w luku bagażowym podczas takich postojów nie są objęte ochroną, a Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. Klienci w trakcie pobytu w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania są zobowiązani
do zachowania należytej staranności w celu zabezpieczenia swojego bagażu przed utratą lub uszkodzeniem. Zaleca się aby rzeczy
wartościowe, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny w miarę możliwości przechowywać w sejfie dostępnym w pokoju lub w recepcji
hotelu.
XXI. PRZEWÓZ BAGAŻU SPECJALNEGO
1. W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko/kołyskę/gondolę jeśli mieści się w
schowku nad głowami pasażerów. We wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia. W ramach bagażu
głównego w większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci. Organizator informuje, że w większości linii
lotniczych niezbędnym jest aby przewożony bagaż specjalny posiadał odpowiednie atesty lotnicze umożliwiające wniesienie go na
pokład jako bagaż podręczny. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu specjalnego znajdują się na stronach internetowych przewoźników. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem linii lotniczych dotyczących przewozu bagażu
specjalnego przed wylotem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przez linie lotnicze przewozu w ramach bagażu
podręcznego ww. przedmiotów.
2. Podczas imprez autokarowych istnieje możliwość przewiezienia roweru po wcześniejszym dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia
Organizatorowi oraz uzyskaniu pisemnej zgody biura i dokonaniu opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł/rower. Na czas transportu
rower musi mieć odkręcone koła, pedały, taka by zajmował jak najmniej miejsca w luku bagażowym, oraz być dokładnie zabezpieczony w celu ochrony przed porysowaniem lub zniszczeniem bagaży innych podróżnych.
XXII. HAŁAS
1. Organizator informuje, że bogata infrastruktura turystyczna (dyskoteki, bary, tawerny), ciepły klimat, atmosfera urlopu sprzyja nocnemu życiu towarzyskiemu. Tym samym Organizator nie może zapewnić kompletnej ciszy podczas wypoczynku Klienta i należy się
liczyć z pewnymi niedogodnościami spowodowanymi hałasem. Organizator nie odpowiada również za niedogodności spowodowane pracami budowlanymi prowadzonymi poza obiektem zakwaterowania Klienta.
XXIII. REKLAMACJE
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w
wyniku niedbalstwa.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej wadliwego wykonania Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora (pilota, rezydenta) w miejscu powstania zdarzenia, lub w przypadku braku
możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio centralę Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
Przyjęcie reklamacji przez pilota/rezydenta winno być przez niego potwierdzone na piśmie.
3. Niezależnie od zawiadomienia Organizatora o wadach imprezy, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w formie
pisemnej listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) wysłanym na adres siedziby Organizatora podany w Umowie - Zgłoszeniu.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer
imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.
5. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w
przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.
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XXIV. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O WYPŁATĘ
ŚRODKÓW Z GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ
1. Organizator oświadcza, że w wykonaniu obowiązku określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zawarł z Signal Iduna Polska S.A.
umowę gwarancji ubezpieczeniowej zapewniającą Klientom na wypadek niewypłacalności Organizatora:
a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator
turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu
nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie
zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą
usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie
została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie
powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.
2. Beneficjentem posiadanego zabezpieczenia finansowego jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który jest uprawniony do
występowania na rzecz Klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu zabezpieczenia finansowego, na zasadach określonych w
treści umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku niewypłacalności Organizatora Beneficjent upoważniony jest do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie
kosztów powrotów Klientów do kraju, prowadzi działania związane z organizacją powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli Organizator, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
4. Gwarant po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej. Beneficjent
przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
5. W przypadku niewypłacalności Organizatora Klient, który nie otrzymał zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy:
a) impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zorganizowana
b) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, zgłasza Gwarantowi i Beneficjentowi brak zwrotu powyższych wpłat.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z Umowy-Zgłoszenia. Do zgłoszenia
dołącza się:
a) kopię zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem Umowy – Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej,
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora należności za usługi turystyczne,
c) oświadczenie Klienta stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych określonej wartości,
d) oświadczenie Klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
7. Gwarant w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta, dokonuje jego weryfikacji pod względem
zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 6 powyżej oraz ze stanem faktycznym i przekazuje Beneficjentowi informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej Klientowi albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz
ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin przekazania informacji Beneficjentowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
8. Po otrzymaniu otrzymanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym Klientom Beneficjent
wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym Klientom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
9. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, Gwarant niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
10. Beneficjent występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy
turystycznej.
11. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na dokonanie klientom zwrotu wpłat, o których mowa w
ust. 1 powyżej, Gwarant niezwłocznie po weryfikacji zgłoszeń Klientów, przekazuje Beneficjentowi zgłoszenia zebrane od Klientów,
którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, wraz z informacją, dotyczącą wysokości wypłaconych tym klientom kwot z zabezpieczenia finansowego oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do każdego Klienta. Gwarant przekazuje
informację o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
12. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Beneficjenta, wypłaca należne Klientom środki
zgodnie z otrzymaną dyspozycją, o czym informuje Beneficjenta oraz Gwaranta.
13. Certyfikat gwarancji dostępny jest u Organizatora.
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Z
2018 r., poz. 1025 t.j. ze zm.) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ewentualne spory, strony będą
rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.
2. Nieważność pojedynczych postanowień umowy - zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.
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Biuro Sprzedaży:
OSKAR Sp. z o.o.
Galeria Sucholeska, II Piętro
ul. Obornicka 85
62-002 Suchy Las
Kontakt dla Agenta:
email: agent@oskar.com.pl
tel.: 61 850 15 08
Kontakt dla Klienta:
email: sprzedaz@oskar.com.pl
tel.: 61 852 45 72
kom.: 506 236 776
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