
NORWEGIA
Wycieczka objazdowa

8-dniowa wycieczka autokarowa (str. 11)

Oferty dostępne telefonicznie 
i na stronie www.lidl-podroze.pl

Oferty dostępne tylko przez 
4 tygodnie lub do wyczerpania miejsc!

POLSKA 
Grzybowo – Victoria SPA

7 noclegów z all inclusive  (str. 4)

REJS GRECJA  CHORWACJA 
8-dniowa wycieczka lotnicza

7 noclegów na statku z trzema posiłkami i napojami (str. 15)

za osobę już odę

999.-

za osobę już odę

849.-

za osobę już od

45499.-

ODKRYJ 
SKARBY 

DOLNEGO 
ŚLĄSKA

za osobę już od

Degustacja miodu pitnego w Zamku CzochaDD t j i d
5 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami5 l ó ś i d i i i bi d k
6-dniowa wycieczka autokarowa

za osobę już od

28999.-

Szanowni Państwo! Dostępność naszej oferty jest ograniczona. A zatem w przypadku miejsc cieszących się dużym zainteresowaniem – możliwe, że oferta zostanie szybko wyprzedana. Dziękujemy za wyrozumiałość.

REZERWUJ TERAZ lidl-podroze.pl 61 862 22 22

Rezerwuj do 22.04.2018

SPECJALNE
OFERTY

REKOMENDACJA 
LIDL PODRÓŻE!



UBEZPIECZENIA

DOSTARCZA

S. 5-10

NAD WODĄ

S. 3-4

POLSKA

S. 11-13

PREMIUM

S. 14-16

SPECJALNE

Spełniaj marzenia,  
podróżuj bezpiecznie!

Prosimy mieć na uwadze, że Lidl sp. z o.o., sp.k. jest agentem turystycznym, który jedynie pośredniczy w sprzedaży prezentowanych w niniejszej gazetce 

imprez turystycznych. Podmiotem odpowiedzialnym za poszczególną ofertę jest każdorazowo Organizator turystyki wskazany w opisie poszczególnej 

oferty. Liczba miejsc jest ograniczona. Opisy mogą być skrócone. Pełne opisy wycieczek są zawsze dostępne na stronie internetowej www.lidl-podroze.pl. 

Organizatorami turystyki odpowiedzialnymi za produkty w niniejszej gazetce produktowej są:

Więcej informacji na stronie www.lidl-podroze.pl

ul. Uczniowska 1 (II p.)
 52-222 Wrocław

ul. Piotrkowska 270  
90-361 Łódź

ul. Bronowicka 19/4  
30-084 Kraków

ul. Lubicz 3  
31-034 Kraków

ul. Piekary 8A  
61-823 Poznań

ul. Moniuszki 15
44-240 Żory

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdują się w OWU dostępnych na www.lidl-podroze.pl oraz www.tueuropa.pl.

Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia od kosztów  rezygnacji 
oraz dodatkowych ubezpieczeń  dających wiele korzyści!
Unikalna oferta na rynku – ubezpieczenie od ko-
sztów rezygnacji już za 3,4% wartości rezerwacji! 
Otrzymacie Państwo zwrot kosztów, jeśli zrezyg-
nujecie z wycieczki z wielu powodów, np. choroby, 
wypadku, informacji o ataku terrorystycznym. 

Ubezpieczenie podróży krajowej:
Kompleksowa ochrona klientów wypoczywają-
cych w Polsce i w strefi e przygranicznej. 
Cena już od 2 zł za dzień ochrony.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej:
•  wysokie sumy ubezpieczenia – do 500 tys. EUR, 

•  bezpłatne konsultacje lekarskie przez telefon, 

•   ubezpieczenie obejmujące uprawianie  sportów 
wysokiego ryzyka w cenie, 

•   ubezpieczenie od ryzyka powikłania  
chorób przewlekłych w cenie, 

•   OC w życiu i w mieniu w cenie. 

Cena już od 5 zł za dzień ochrony.
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361 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

wiania nordic walkingu. Atrakcje hotelu/
możliwości spędzania wolnego czasu: 
Możliwość wędkowania na prywatnym 
jeziorze Wapionka. Do dyspozycji gości 
pozostają: rowery, kijki do nordic wal-
kingu, wędki, stół bilardowy, biblioteka, 
gry planszowe, Xbox, a dla najmłodszych 
przygotowano dwa place zabaw i duży 
kącik malucha. Pokoje i wyposażenie: 
2 oddzielne łóżka lub łoże małżeńskie, 
łazienka (kabina prysznicowa, zestaw 
ręczników, suszarka), aneks kuchenny 
w wybranych pokojach (lodówka, sztuć-
ce, talerze, szklanki), szafa, stół lub biur-
ko z krzesłami, bezprzewodowy Internet 
Wi-Fi, telewizory LCD (kanały telewizji 
naziemnej), telefon, woda mineralna na 
powitanie, zestaw do parzenia kawy lub 
herbaty (czajnik, filiżanki).

Dworek Wapionka

GÓRZNO – POJEZIERZE BRODNICKIE

Aktywny wypoczynek na Pojezierzu Brodnickim

Cena zawiera:
 2 noclegi w komfortowych pokojach;
 2 śniadania przygotowane z lokalnych 
produktów w formie bufetu;

 2 trzydaniowe obiadokolacje z napojami;
 jednorazowy nielimitowany wstęp na 
basen Rypińskiego Centrum Sportu 
(dojazd własny);

 kieliszek wina na powitanie;
 monitorowany parking;
 Wi-Fi.

Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpieczenia. 

Hotel Dworek Wapionka
7 hektarów urokliwego terenu położonego 
pomiędzy dwoma jeziorami, to recepta na 
wypoczynek od zgiełku wielkich miast.
23 komfortowe pokoje z widokiem na 
jeziora i las to oaza ciszy i spokoju, do-
skonałym uzupełnieniem atmosfery jest 
klimatyczna restauracja Karczma Młyn 
wchodząca w skład kompleksu i serwu-
jąca regionalne dania kuchni polskiej. 
Położenie: Hotel usytuowany jest po-
między dwoma jeziorami (Górznieńskim 
i Wapionką). Znajdują się tu liczne tra-
sy rowerowe i spacerowe oraz do upra-

Informacje dodatkowe: Doba hote-
lowa rozpoczyna się o godz. 14.00, 
a kończy się o godz. 11.00. Śniadania 
serwowane są w godz. 8.00-10.00 
w restauracji Karczma Młyn. Hotel nie 
przyjmuje zwierząt. W recepcji na ży-
czenie gości dostępne jest żelazko, de-
ska do prasowania, dodatkowy sprzęt 
kuchenny. Obowiązuje zakaz palenia 
poza miejscami do tego wyznaczony-
mi. Na terenie hotelu zapewniony jest 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Zniżki dla 
dzieci przy 2 pełnopłatnych osobach. 
Do 5 lat: 100%, w łożku z rodzicami. 
Opłata za dzieci 6-12 lat: 99 PLN/2 
noce ze śniadaniem i obiadokolacją. 
Dostawka dla dzieci powyżej 12 lat 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej. 

AkA t
Kieliszek wina na powitanie, jednorazowy wstęp na basen w Rypinie KiKK li k i it i j d t
2 noclegi z HB w hotelu Dworek Wapionka

Organizator: • ul. Lubicz 3 
31-034 Kraków • informacje na str.  2

GRATIS

za osobę już od

289.-

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Pobyty: 2 noce cena
Sezon A: 
 06.04-08.04, 08.04-10.04, 
 11.04-13.04, 13.04-15.04, 
 15.04-17.04, 18.04-20.04, 
 20.04-22.04, 22.04-24.04, 
 25.04-27.04, 06.05-08.05, 
 09.05-11.05, 13.05-15.05, 
 16.05-18.05, 18.05-20.05.

289 

kod produktu: 149358 

i dorosłych: 160 PLN (2 noce ze śnia-
daniem i obiadokolacją).

Norweska Dolina Family Resort & Wellness

SZKLARSKA PORĘBA – SUDETY

Luksusowy wypoczynek w Szklarskiej Porębie 
Cena zawiera:

 2 noclegi w przestronnych i rodzinnych 
apartamentach;

 2 śniadania w formie bogatego bufetu;
 niespodziankę na przywitanie;
 opiekę concierge podczas pobytu;
 nielimitowany dostęp do strefy wellness 
(sauna, jacuzzi, basen);

 bezpłatny parking;
 Wi-Fi. 

Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpiecze-
nia, opłaty klimatycznej płatnej na miej-
scu: ok. 2,20 PLN/os./dzień.

Norweska Dolina Family Resort 
& Wellness  
Norweska Dolina to kompleks dziewięciu ek-
skluzywnych willi zlokalizowanych w Szklar-
skiej Porębie, oddalonych około 1500 m od 
centrum miasta, w których oferowane są 
gościom luksusowe apartamenty. Wspania-
ła przyroda, piękne plenery, majestatyczne 
góry oraz wyjątkowa, inspirująca atmosfe-
ra są powodami, dla których warto odwie-
dzić Norweską Dolinę. Położenie: Norwe-
ska Dolina, położona w Szklarskiej Porębie 
w urokliwych Karkonoszach, oferuje szereg 
atrakcji i rozrywek dla rodzin z dziećmi. Nie-
daleko usytuowany jest Rodzinny Park Roz-
rywki, Huta Szkła Kryształowego Julia oraz 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się 
o godz. 11.00. Przy 2 osobach pełnopłat-
nych zakwaterowanie 2 dzieci do 12 roku 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej.

LL k
Opieka concierge podczas pobytu, relaks w strefi e wellness

Ę

OOOO i k i d b t l k t fi ll
2 noclegi ze śniadaniami w Norweskiej Dolinie Family Resort & Wellness

Organizator: • ul. Lubicz 3 
31-034 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

529.-

Dino Park. Rodzinne spacery do Wodospa-
du Kamieńczyka czy na Wysoki Kamień za-
pewnią niezapomniane widoki. Atrakcje ho-
telu/możliwości spędzania wolnego czasu: 
Na terenie obiektu znajduje się centrum re-

kreacyjno-konferencyjne, w którym dostępne 
są: basen, strefa saun, bicze wodne, wiadro 
bosmana. Dodatkowo sala zabaw dla dzieci, 

w której znajdują się: piętrowe tunele z prze-
szklonymi podstawami, zjeżdżalnia, kącik 
do prac twórczych, kraina smoków. Na te-
renie obiektu dostępne są: bilard, piłkarzyki, 
kręgle. Pokoje i wyposażenie: Komfortowe 
i przestronne apartamenty z w pełni wypo-
sażonym aneksem kuchennym oraz salonem 
z rozkładaną kanapą. W sypialni znajduje się 
komfortowe łóżko małżeńskie z możliwością 
rozdzielenia na dwa jednoosobowe.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W APARTAMENCIE

Pobyty: 2 noce cena
Sezon A: 
 06.04-08.04, 11.04-13.04, 
 20.04-22.04, 04.05-06.05, 
 18.05-20.05, 25.05-27.05, 
 01.06-03.06, 08.06-10.06, 
 13.06-15.06, 22.06-24.06

529 

kod produktu: 149359 

życia gratis. Możliwe jest również zakwa-
terowanie 2 dzieci powyżej 12 roku życia 
za dopłatą 80 PLN/os./pobyt.



4 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

za osobę już od

999.-

Mona Lisa Medical Wellness & SPA

KOŁOBRZEG

Cena zawiera: 
 7 noclegów w pokoju wybranego typu;
 drink powitalny;
 wyżywienie all inclusive wg opisu;
 korzystanie z basenu wyposażonego w ja-
cuzzi, bicze wodne i kompleks saun;

 depozyt w recepcji;
 Wi-Fi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej – 
ok. 4 PLN/os./dzień; opłaty za monitorowa-
ny parking – ok. 10 PLN/dzień.

Część pokoi przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. All inclusive light: Śnia-
dania, obiady i kolacje w formie bufetu, do 
obiadu i kolacji piwo, domowe wino oraz na-
poje bezalkoholowe. Kawa i ciasto.

Centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji 
oraz hotelowy basen z jacuzzi, biczami wod-
nymi, relaksującym wodospadem i komplek-
sem saun. Bilard, tenis stołowy, wypożyczal-
nia rowerów. Pokoje i wyposażenie: Stylowo 

i komfortowo urządzone 2-osobowe pokoje 
z łazienkami (kabina prysznicowa i suszarka 
do włosów), TV SAT, telefon oraz sprzęt pla-
żowy. Większość pokoi ma balkon lub taras. 

Mona Lisa Medical Wellness & SPA
to nowoczesny obiekt hotelowy, mieszczący 
się w przedwojennym kasynie oficerów lot-
nictwa wojskowego. Dogodna lokalizacja we 
wschodniej części Kołobrzegu, z dala od zgieł-
ku centrum miasta, zapewnia gościom hotelu 
niezapomnianą atmosferę podczas wypoczyn-
ku. Obiekt hotelowy ma 250 miejsc noclego-
wych w stylowo i komfortowo urządzonych 
pokojach, a także kawiarnię i dużą oranżerię 
z wyjściem na zewnętrzny taras oraz przestron-
ną restaurację z kominkiem. Położenie: Teren 
obiektu bezpośrednio przylega do obszarów 
malowniczego Ekoparku Wschodniego Natu-
ra 2000. 500 m do szerokiej plaży. Biegnie 
tu jedna z najpiękniejszych tras rowerowych 
w Polsce. Podczas  15-minutowej przejażdż-
ki do centrum Kołobrzegu można podziwiać 
dzikie torfowiska, wydmy, las nadmorski, 
rzadkie okazy fauny i flory. Atrakcje hotelu: 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa trwa 
od godz. 16.00 do godz. 10.00. Zwierzęta 
nie są akceptowane. Możliwość wykupienia 
zabiegów SPA zgodnie z cennikiem w obiek-
cie. Zniżki dla dzieci przy dwóch pełnopłat-
nych osobach: do 4 lat: 100% – zakwatero-
wanie w łóżku z rodzicami, 4-12 lat: 70% 
– na dostawce, 12-16 lat: 30% – na dostaw-
ce. Możliwe dwie dostawki.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki są dostępne na stronie in-
ternetowej.

Atrakcyjne zniżki dla dzieci do 16 latAt k j iżki dl d i i d 16 l t
7 noclegów z all inclusive w Mona Lisa Medical Wellness & SPA

CENY I TERMINY W 2018
W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM

Pobyty: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: niedziela

Pokój
standard

Sezon A: 02.12-16.12 999

Sezon B: 04.11-18.12 1199
Sezon C: 15.04-29.04 

23.09-04.11 1349

Sezon D: 29.04-17.06 
26.08-23.09 1399

Sezon E: 17.06-26.08 1499

kod produktu: 146423

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

ALL
INCLUSIVE

za osobę już od

999.-

Centrum Wypoczynku „Victoria SPA”

KOŁOBRZEG – GRZYBOWO

Cena zawiera:
 7 noclegów w pokoju wybranego typu;
 wyżywienie: all inclusive wg opisu;
 drink powitalny;
 1 x 30-minutowy masaż całego ciała 
z aromaterapią;

 2 x 15-minutowy masaż relaksacyjny;
 30% zniżki na wszystkie zabiegi SPA;
 korzystanie ze strefy SPA: basen z ma-
sażem powietrznym, masażem wod-
nym, kaskadami masującymi oraz 
chromoterapią, sauna fińska, fontan-
na lodowa;

 Wi-Fi. 

miejscowości Grzybowo. Do pięknej piasz-
czystej plaży prowadzi nowo wybudowana 
„Promenada Bałtycka”, która połączona 
jest ze ścieżkami rowerowymi oraz pie-
szymi. Atrakcje hotelu/możliwości spę-
dzania wolnego czasu: Piękno okolicznej 
przyrody zachęca do spacerów brzegiem 
morza. Strefa SPA (basen z masażem po-
wietrznym, wodnym, kaskadami masują-
cymi oraz chromoterapią, sauna fińska, 
fontanna lodowa), baza odnowy biolo-
gicznej. Dla najmłodszych przygotowa-
no na zewnątrz miniplac zabaw. Pokoje 
i wyposażenie: Komfortowe i eleganckie 
1- lub 2-osobowe pokoje z możliwością 
dostawki, z łazienką z prysznicem, balko-
nem, telewizorem, biurkiem i krzesłami. 
All inclusive: Śniadania w formie bufetu, 
obiady serwowane (zupa, drugie danie, 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej: 
ok. 2 PLN za osobę/dzień; opłaty za mo-
nitorowany parking: ok. 40 PLN za dzień; 
opłaty za małe zwierzęta po uzgodnieniu: 
20-40 PLN za dzień, bez karmy.

Centrum Wypoczynku „Victoria SPA” 
to wysokiej klasy obiekt turystyczny, ideal-
ny na wakacyjny wypoczynek. W obiekcie 
znajdują się 22 komfortowe i eleganckie 
pokoje, restauracja, kawiarnia, bar, ba-
za odnowy biologicznej, strefa SPA (ba-
sen z masażem powietrznym, masażem 
wodnym, kaskadami masującymi oraz 
chromoterapią, sauną fińską, fontanną 
lodową). Internet Wi-Fi na terenie całego 
hotelu jest dla gości bezpłatny. Położe-
nie: Centrum Wypoczynku „Victoria SPA” 
położone jest w malowniczej nadmorskiej 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa roz-
poczyna się o godz. 15.00, kończy o godz. 
10.00. Pobyty od niedzieli do niedzieli. Zniżki 
dla dzieci przy dwóch pełnopłatnych osobach: 
do 5 lat: 100% – zakwaterowanie w łóżku 
z rodzicami, 5-12 lat: 50% – na dostawce, 
12-16 lat: 25% – na dostawce. Możliwa tylko 
jedna dostawka.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłoże-
niu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki są dostępne na stronie internetowej.

Wypoczynek w komfortowym obiekcie z bogatą ofertą SPAWW k k f t bi k i b t f t SPA
7 noclegów z all inclusive w Centrum Wypoczynku „Victoria SPA”

CENY I TERMINY W 2018
W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM

Pobyty: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: niedziela

Pokój
standard

Sezon A: 02.12-16.12 999

Sezon B: 04.11-02.12 1059

Sezon C: 15.04-28.04
30.09-03.11 1159

Sezon D: 29.04-02.06 1299
Sezon E: 03.06-30.06

26.08-29.09 1499

Więcej terminów dostępnych online

kod produktu: 146325

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

ALL
INCLUSIVE

deser), kolacja w formie bufetu, do kola-
cji piwo i domowe wino, kawa i ciasto po 
południu, w godzinach 10.00-18.00 wo-
da i wybrane soki.



561 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Apartamenty Antares

WŁOCHY – BIBIONE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneks kuchenny 
po stronie klienta lub płatne sprząta-
nie w wys. 50 EUR/apart. bilo);

 miejsce plażowe bezpłatne (parasol, 
leżak i łóżko plażowe), serwis pla-
żowy gwarantowany od 25.04 do 
30.09.2018;

 raz w tygodniu wstęp na spaghetti party;
 jedno zaproszenie na degustację wina 
(kwiecień – październik);

 EuropaCard (do 10% zniżki w wybranych 
obiektach w Bibione i Lignano, wstęp ze 
zniżką do centrum termalnego);

 20% zniżki w klubie golfowym w Li-
gnano;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej: ok. 
0,6 EUR/os. powyżej 2 lat/dzień.

Apartamenty Antares
Riwiera Adriatycka to północne wy-
brzeże Adriatyku od Wenecji aż po 

Informacje dodatkowe: Zakwatero-
wanie od 17.00, wykwaterowanie do 
9.00. Odbiór kluczy w biurze w Bibio-
ne 17.00-20.00. Łóżeczko dziecięce do 
3 lat (bez pościeli): 2 EUR/dzień. Zwie-
rzęta małe, do 8 kg – gratis, po uzgod-
nieniu. Dla klientów Lidl Podróże brak 
kaucji za apartament.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłoże-
niu apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne 
są na stronie internetowej.

Ub i i
Wypoczynek w spokojnej części BibioneWWWW k k j j ś i Bibi
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Antares

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4 
30-084 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

239.-

Triest. W jej środku znajduje się słyn-
ne w skali europejskiej Bibione, które 
jest idealne na rodzinne wakacje. Bi-
bione to ogromny wybór apartamen-
tów i hoteli z basenami, świetne re-
stauracje, dziesięciokilometrowy pas 
szerokiej, piaszczystej plaży, liczne 
ścieżki rowerowe i szlaki turystycz-
ne. Wieczorami główny miejski dep-
tak tętni życiem. Bibione znajduje się 
na wyspie, a ze stałym lądem jest po-
łączone mostem. Apartamenty znajdu-
ją się w dwupiętrowym budynku, usy-
tuowanym w spokojnej okolicy, wśród 
drzew piniowych, w pobliżu centrum, 
ok. 400 m od plaży. Obiekt składa się 
z 46 apartamentów. Apartamenty są 
gustownie urządzone, mają zadaszo-
ne i rezerwowane miejsca parkingowe. 

Apartamenty i wyposażenie: Aparta-
ment bilo dla 5 osób: pokój dzienny 
z dwuosobowym tapczanem, 1 sypial-
nia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem po-
jedynczym, aneks kuchenny, łazienka, 
zadaszony balkon. Klimatyzacja. Wyży-
wienie: We własnym zakresie.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W APARTAMENCIE

Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Bilo B-5

Sezon A: 31.03-19.05
15.09-13.10 239

Sezon B: 08.09-15.09 259
Sezon C:  26.05-02.06 

09.06-16.06 339

Sezon D: 16.06-23.06 399

Sezon E: 25.08-01.09 499

Więcej terminów dostępnych online

kod produktu: 148453 

Apartamenty Oasi

WŁOCHY – BIBIONE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneks kuchenny 
po stronie klienta lub płatne sprząta-
nie w wys. 60 EUR/apart. trilo);

 miejsce plażowe bezpłatne (parasol, le-
żak, łóżko plażowe); 

 raz w tygodniu wstęp na spaghetti party;
 jedno zaproszenie na degustację wina 
(od kwietnia do października);

 EuropaCard – uprawnia do 10% zniżki 
na zakupy w wybranych sklepach i re-
stauracjach w Bibione i Lignano oraz 
do wstępu ze zniżką do centrum ter-
malnego;

 20% zniżki w klubie golfowym w Li-
gnano;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 
w wys. 0,6 EUR/os. pow. 2 lat/dzień.

Apartamenty Oasi
to ośmiopiętrowy budynek z apartamentami, 
położony w miejscowości wypoczynkowej 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowa-
nie od 17.00, wykwaterowanie do 9.00. 
Odbiór kluczy w biurze w Bibione 17.00-
20.00. Łóżeczko dziecięce do 3 lat (bez 
pościeli): 2 EUR/dzień. Dla klientów Lidl 
Podróże brak kaucji za apartament.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłoże-
niu apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne 
są na stronie internetowej.

UUb i i
Wakacje w słynnym kurorcieW k j ł k i
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Oasi

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4 
30-084 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

249.-

Bibione w bardzo dogodnej lokalizacji – ok. 
200 m od plaży, wśród okazałych sosen. 
Odległość od centrum: 250 m. W obiek-
cie są dwie windy, basen kąpielowy, rezer-
wowane miejsca parkingowe, duży ogród. 
Możliwość korzystania na ostatnim piętrze 
z 3 tarasów słonecznych z leżakami. W se-
zonie (19.05-15.09) przy dobrej pogodzie 
organizowane są spaghetti party (raz na 
tydzień): impreza plenerowa ze spaghetti, 
winem i/lub napojami bezalkoholowymi, 
muzyką, tańcami dla całej rodziny. Aparta-
menty i wyposażenie: Obiekt ma 21 apar-
tamentów z pełnym węzłem sanitarnym. 
Wszystkie apartamenty są klimatyzowane 
i obejmują jadalnię, część wypoczynkową 
z telewizorem z dostępem do kanałów sa-
telitarnych oraz aneks kuchenny z kuchen-
ką mikrofalową, lodówką, płytą kuchenną 

i ekspresem do kawy. W apartamentach 
znajduje się również łazienka z prysznicem. 
Typ C-6, apartament trilo dla 6 osób: du-
ży i oświetlony pokój dzienny z 2 dużymi, 
panoramicznymi oknami z widokiem na 
otaczający las sosnowy, z dwuosobowym 
tapczanem, 1 sypialnia z łóżkiem małżeń-
skim, 1 sypialnia z 2 łóżkami. Wyżywie-
nie: We własnym zakresie.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W APARTAMENCIE

Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Trilo C-6

Sezon A: 31.03-19.05 
15.09-13.10 249

Sezon B: 08.09-15.09 269
Sezon C:  26.05-02.06 359
Sezon D: 16.06-23.06

01.09-08.09 419

Sezon E: 23.06-30.06 499

Sezon F: 14.07-28.07 679

Więcej terminów dostępnych online

kod produktu: 148472 



6 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacjiUb i i
Urlop na szmaragdowym wybrzeżu

WŁOCHY – SARDYNIA

Kamping Capo d’Orso

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 miejsce na jeden samochód/motocykl;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płat-
nej na miejscu; obowiązkowego sprzątania 

Kemping Capo d'Orso
jest usytuowany bezpośrednio nad mo-
rzem, 5 minut spacerem od plaży nad za-
toką Saline, 5 km od centrum miejscowo-
ści Palau. Jest to jeden z najpiękniejszych 
obszarów przybrzeżnych Sardynii, na skraju 
Costa Smeralda, między Palau i Cannigione 
Arzachena. Atrakcje kempingu: Na terenie 
ośrodka do dyspozycji gości jest: restaura-
cja, bar, pizzeria, supermarket oraz kiosk. 
Ekipa animatorów codziennie organizuje gry, 
zabawy i liczne turnieje sportowe zarów-
no dla dorosłych, jak i dla dzieci. Na naj-
młodszych gości czeka również miniklub. 
Miłośnikom sportu kemping Capo d'Orso 
proponuje korty tenisowe, różnego rodza-
ju boiska, możliwość uprawiania sportów 
wodnych, takich jak żeglarstwo, windsur-
fing oraz nurkowanie. Na terenie ośrodka 
znajduje się również wypożyczalnia łodzi 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie od 
17.00, wykwaterowanie do 9.00. Restaura-
cja, bar (23.04-30.09.2018), serwis plażo-
wy (15.05-15.09.2018), animacje (15.06-

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłożeniu 
apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne są na stronie internetowej.

UUUU l d b ż
7 noclegów bez wyżywienia na kempingu Capo d'Orso

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4, 30-084 Kraków • informacje na str.  2

motorowych, jest też możliwość zacumowa-
nia własnej łodzi. Kemping i wyposażenie: 
Wszystkie mobile home są całkowicie wy-
posażone, z TV SAT, składają się z dwóch 
oddzielnych sypialni (jedna z łóżkiem mał-
żeńskim, druga z dwoma łóżkami pojedyn-
czymi), części dziennej ze stołem i aneksem 
kuchennym, łazienki z prysznicem, umy-
walką, WC. Klimatyzacja za opłatą. Baia 
comfort (ok.  19 m², dla 4 osób), blu ro-
mantic (ok. 24 m², dla 4 osób dorosłych 
i dziecka do lat 12), dodatkowo łóżko na 
antresoli. Baia lux (ok. 31 m², dla maks. 
5 osób), część dzienna z rozkładaną kana-
pą. Na zewnątrz meble ogrodowe. Wyży-
wienie: We własnym zakresie.

za osobę już od

349.-

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W APARTAMENCIE
Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota 

Comfort 
4 os.

Lux 
5 os.

Romantic 
5 os.

Sezon A: 28.04-19.05; 15.09-29.09 389 349 349
Sezon B: 19.05-09.06 459 419 419
Sezon C: 09.06-16.06; 01.09-08.09 499 469 469

Więcej terminów dostępnych online
kod produktu: 148766 

04.09.2018), market (23.04-29.09.2018), 
centrum nurkowe i windsurfingu (01.06-
29.09.2018). Łóżeczko dziecięce do lat 3 
(bez pościeli): 3 EUR/dzień, klimatyzacja: 
7 EUR/dzień, serwis plażowy (parasol + 
2 leżaki): 10-18 EUR/dzień. Dla klientów 
Lidl Podróże brak kaucji za apartament. 

końcowego w przypadku pobytu z psem: 
70 EUR/mobile home.

WŁOCHY – TOSKANIA

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera: 
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody i gazu;
 klimatyzację/ogrzewanie;
 pościel i ręczniki;
 sprzątanie końcowe (sprzątanie anek-
su kuchennego po stronie klienta);

 miejsce parkingowe;
 Wi-Fi;
 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej: 1,5 
EUR/dzień/os. od 12 roku życia; obowiąz-
kowej kaucji zwrotnej w wysokości 100 
EUR/apartament.

Apartamenty Onda Marina
Rezydencja zlokalizowana jest w eleganc-
kiej nadmorskiej miejscowości Marina di 
Pietrasanta w Toskanii – rejonie z łagod-
nym, ciepłym klimatem, wyborną kuch-
nią i zachwycającymi krajobrazami. Cha-
rakterystyczne dla niego są liczne zamki 
i klasztory w niewielkich miejscowościach. 
Obiekt znajduje się ok. 1 km od czystej, 
szerokiej i rozciągającej się na długości 
5 km plaży. W pobliżu są korty tenisowe 
oraz wypożyczalnia rowerów i skuterów. 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
od godz. 17.00, wykwaterowanie do godz. 
9.00. Basen czynny (15.05-30.09) zależ-
nie od pogody, czepki obowiązkowe. Łó-
żeczko dziecięce: 30 EUR/tydzień, dodatko-
we łóżko: 50 EUR/tydzień, po uzgodnieniu. 
Małe zwierzę domowe: 40 EUR/tydzień. 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłoże-
niu apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne 
są na stronie internetowej.

UUb i i
Wypoczynek w zielonej ToskaniiW k i l j T k ii
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Onda Marina

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4 
30-084 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

549.-

Apartamenty Onda Marina

Do dyspozycji gości basen o wymiarach 
12 x 8 m (czynny 15.05-30.09, zależnie 
od pogody) z tarasem słonecznym (z pa-
rasolami i leżakami) oraz barem, placem 
zabaw dla dzieci, ogrodem i windą. Apar-
tamenty i wyposażenie: Apartamenty typu 
bilo: dla 4 osób zlokalizowane od strony 
basenu. Wszystkie są nowe, jasne i przy-
tulne, nowocześnie urządzone i komfor-
towo wyposażone. Składają się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym i roz-
kładaną dwuosobową kanapą, sypialni 
dwuosobowej oraz łazienki z prysznicem. 
Aneks kuchenny wyposażony jest w ku-
chenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalo-
wą i lodówkę. Apartamenty są klimatyzo-
wane, mają TV i mały balkon ze stolikiem 
i krzesłami. Apartamenty na trzecim pię-
trze są dwupoziomowe: na dole sypialnia 

i łazienka, na górze salon z aneksem i ma-
łym balkonem. Wyżywienie: We własnym 
zakresie. Możliwość dokupienia śniadań 
(maj – wrzesień): ok. 10 EUR/os. oraz lek-
kiego lunchu, np. pizzy (czerwiec – sier-
pień): ok. 10 EUR/os.

CENY I TERMINY 
W 2018 W PLN/OS. 
W APARTAMENCIE

Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Bilo 4

Sezon A: 07.04-09.06 
15.09-27.10 549

Sezon B: 09.06-30.06 
01.09-15.09 729

Sezon C:  30.06-07.07 
25.08-01.09 879

Sezon D: 07.07-21.07 1459

Sezon E: 21.07-25.08 1679

kod produktu: 148905 



761 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

WŁOCHY – SARDYNIA

Baia Blu La Tortuga

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera: 
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 miejsce na jeden samochód/motocykl;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płat-
nej na miejscu; obowiązkowej karty klu-
bowej (16.06-3.09): 1 EUR/os. od 3 lat/
dzień, obejmującej: korzystanie z siłowni 
i placu zabaw, animacje, siatkówkę pla-
żową, ping-pong, miniklub; obowiązko-
wego sprzątania końcowego w przypad-
ku pobytu z psem: 70 EUR/mobile home.

Kemping Baia Blu La Tortuga
leży na wschodnim wybrzeżu północnej 
Sardynii, kilka kilometrów od miejsco-
wości Santa Teresa di Gallura i Aglien-
tu. Na terenie obiektu znajdują się re-
stauracja, dwa bary, sklep spożywczy 
i kiosk. Można tu uprawiać liczne spor-
ty. Na plaży Vignola Mare przy ośrodku 
mieści się centrum nurkowe, organizu-
jące kursy PADI różnego stopnia. Ani-
macje dla dzieci i dorosłych przez cały 
dzień. Dla najmłodszych mini i junior 
kluby. Kemping i wyposażenie: Za-
kwaterowanie w komfortowych dom-
kach typu mobile home, które składają 
się z dwóch oddzielnych sypialni (ko-
ce i poduszki w wyposażeniu), jedna 
z łóżkiem małżeńskim, druga z dwo-
ma łóżkami, części dziennej z TV SAT, 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie od 
17.00, wykwaterowanie do 9.00. Restaura-
cja i bar są czynne 29.03-15.10.2018,  ser-
wis plażowy dostępny 15.05-30.09.2018, 
animacje 15.06-15.09.2018, market 
29.04-15.10.2018. Wi-Fi: od 5 EUR/dzień. 
Łóżeczko dziecięce do 3 lat (bez pościeli): 
3 EUR/dzień. Klimatyzacja: 7 EUR/dzień.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłożeniu 
apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne są na stronie internetowej.

Ub i i
Wakacje nad turkusowym Morzem TyrreńskimWWW k j d t k M T ń ki
7 noclegów na kempingu Baia Blu La Tortuga

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4, 30-084 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

299.-

aneksem kuchennym (kompletna zasta-
wa stołowa), łazienki z WC, pryszni-
cem i umywalką. Na zewnątrz meble 
ogrodowe. Klimatyzacja za opłatą. Ba-
ia relax (ok. 25,5 m²): dla 4 osób. Blu 
romantic (ok. 24 m²): dla 4 osób do-
rosłych i 2 dzieci (do lat 12)*. Baia 
lux (ok. 31 m²): dla 4 osób dorosłych 
i 1 dziecka (do lat 12*). Dodatkowo 
część dzienna z rozkładaną kanapą. 
* UWAGA: Dzieci, które ukończyły 
12 lat, są liczone jako osoby dorosłe. 
W przypadku zarezerwowania domku 
dla liczby osób przekraczającej do-
puszczalną maksymalną liczbę osób 
dorosłych, rezerwacja nie zostanie po-
twierdzona przez organizatora i zosta-
nie anulowana. Wyżywienie: We wła-
snym zakresie.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM
Pobyt: 7 nocy               Możliwe przyjazdy: sobota Relax 4 os. Lux 5 os. Romantic 6 os.
Sezon A: 31.03-19.05 429 369 299
Sezon B: 08.09-13.10 459 389 319
Sezon C: 19.05-16.06 599 499 419

więcej terminów dostępnych online
kod produktu: 148788 

WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA – BIBIONE

Apartamenty Eridano

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Cena zawiera:

 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneks kuchenny po 
stronie klienta lub płatne sprzątanie w wys. 
50 EUR/apart. bilo, 60 EUR/apart. trilo);

 miejsce plażowe bezpłatne (1 parasol 
+ 1 leżak + 1 łóżko plażowe), serwis 
plażowy od 25.04 do 30.09;

 raz w tygodniu wstęp na spaghetti party;
 jedno zaproszenie na degustację wina 
(od kwietnia do października);

 EuropaCard – uprawnia do 10% zniżki na 
zakupy w wybranych sklepach i restaura-
cjach w Bibione i Lignano oraz do wstępu 
ze zniżką do centrum termalnego;

 20% zniżki w klubie golfowym w Li-
gnano;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu w wys. 40 PLN/os.;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej 
w wys. 0,6 EUR/os. powyżej 2 lat/dzień. 

Apartamenty Eridano
Obiekt usytuowany 1200 m od pięknej, sze-
rokiej plaży, 600 m od centrum Bibione.
Atrakcje obiektu: Czteropiętrowy budynek 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie od 
17.00, wykwaterowanie do 9.00.Odbiór klu-
czy w biurze w Bibione: 17.00-20.00. Małe 
zwierzęta akceptowane (po wcześniejszym 
zgłoszeniu). Łóżeczko dla dziecka do 3 lat 
(bez pościeli): 2 EUR/dzień, komplet poście-
li: 8 EUR/os., komplet ręczników: 7 EUR/os. 
Możliwość wypożyczenia rowerów: w sezonie 
14 EUR/tydzień, w terminach do 19.05.2018 
i od 15.09.2018 – gratis (aż do wyczerpa-
nia puli, kaucja 50 EUR za rower). Dla klien-
tów Lidl Podróże brak kaucji za apartament.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłoże-
niu apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne 
są na stronie internetowej.

Ub i i
Wypoczynek nad Adriatykiem w bardzo dobrej cenieWWW k d Ad i t ki b d d b j i
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Eridano, z dojazdem własnym

Organizator:  • ul. Bronowicka 19/4 
30-084 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

199.-

składający się z 20 gustownie urządzonych 
apartamentów, ogrodzony, z windą, rezerwo-
wanymi miejscami parkingowymi. Na dachu 
budynku mieści się basen oraz duży taras 
słoneczny. W sezonie (19.05-15.09) przy 
dobrej pogodzie organizowane są spaghet-
ti party (raz na tydzień): impreza plenerowa 
ze spaghetti, winem i/lub napojami bezalko-
holowymi, muzyką, tańcami dla całej rodzi-
ny. Centrum termalne Bibione Thermal SPA: 
wejście do basenu termalnego: 13-20 EUR/
os., 5-15 EUR/dziecko, wstęp do sauny i na 
baseny termalne: 20-27 EUR/os. Apartamen-
ty i wyposażenie: W każdym apartamencie 
pokój dzienny z dwuosobowym tapczanem 
i aneksem kuchennym, kuchenka mikrofalo-
wa, ekspres do kawy, lodówka, płyta kuchen-
na, czajnik, łazienka z prysznicem, balkon.
Apartament bilo dla 3-5 osób – dodatkowo 

sypialnia z 3 łóżkami. Apartament trilo dla 
4-6 osób – dodatkowo 2 sypialnie dwuoso-
bowe. Wyżywienie: We własnym zakresie.

CENY I TERMINY W 2018
W PLN/OS. W APARTAMENCIE

Pobyty: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Bilo B-5 Trilo C-6

Sezon A: 31.03-19.05 
15.09-13.10 219 199

Sezon B: 08.09-15.09 239 229
Sezon C: 30.06-07.07 519 489
Sezon D: 14.07-28.07 579 539
Sezon E: 28.07-04.08 589 559

więcej terminów dostępnych online

kod produktu: 144945 

Plaża Bibione



Sycylia – hotel Saracen Sands Resort

8-dniowy wypoczynek z HB+, 
samolot, lokalna wycieczka, serwis plażowy

za osobę już od

2599.-
Turcja Egejska 

Hotel Batihan Beach Resort & SPA

8-dniowy wypoczynek z ultra all inclusive, 
samolot, wycieczka po Morzu Egejskim

za osobę już od

2149.-

samolot, wycieczka po Morzu Egejskim

Mauritius 
Hotel Sugar Beach Golf & SPA Resort

9-dniowa wycieczka lotnicza, 
6 noclegów z HB na rajskich plażach Mauritiusa

za osobę już od

5999.-

2 noclegi z all inclusive light, masaż relaksacyjny, 
wstęp na kort tenisowy z wypożyczeniem sprzętu

za osobę już od

249.-

Legnica – hotel Gwarna

WYPOCZYNEK

8 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu



NASZE HITY 
NA MAJÓWKĘ

Włochy – Giro d’Italia 

10-dniowa wycieczka autokarowa, 
8 noclegów z HB w hotelach  i 

za osobę już od

1999.-

2 noclegi ze śniadaniami, 2-dniowy bilet do Energylandii

za osobę już od

449.-

Park Rozrywki Energylandia

za osobę już od

22 nonoclclegegii zeze śśniniadadananiaiamimi,, 22-2-dndndniioioiowywywywyy bbbbiilililetetetetet dddddooo EnEnEnEnEnererererergygygygygylalalalalandndndndndiiiiii

Park Rozrywki Energylandia

Spływ kajakowy Brdą

7-dniowy spływ kajakowy, śniadania i obiadokolacje

za osobę już od

549.-

AKTYWNIE

961 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00



10 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Villa Primafi la

CZARNOGÓRA – RIWIERA CZARNOGÓRSKA

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa (Katowice 
lub Poznań) – Podgorica – Warszawa 
(Katowice lub Poznań);

 opłaty lotniskowe;
 transfery lotnisko – hotel – lotnisko;
 7 rozpoczętych dób hotelowych w ho-
telu Villa Primafila ;

 śniadania i obiadokolacje; 
 wycieczkę lokalną „Albania – oriental-
ny świat Europy”;

 opiekę polskiego rezydenta;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: pozostałych wycieczek 
lokalnych; napojów do obiadokolacji; po-
datku turystycznego: ok. 1,5 EUR/os./dzień.

Villa Primafila
Położenie: Położony w spokojnej dziel-
nicy miejscowości Ulcinj. Do centrum 
i starego miasta Ulcinj można dojechać 
taksówką (ok. 3-4 EUR), do plaży do-
wozi bezpłatny bus hotelowy. W mieście 
oprócz zabytkowej dzielnicy znajdziemy 
także sporo typowych dla kurortu atrak-
cji: liczne bary, restauracje, sklepy, klu-
by i dyskoteki. Transfer z lotniska w Pod-
goricy trwa ok. 1,5 godz. Plaża: Obiekt 
zlokalizowany ok. 800 m od szerokiej, 
piaszczystej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży – dodatkowo płatne (ok. 5-8 EUR/

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej.

Wycieczka lokalna „Albania – orientalny świat Europy”WWW i k l k l Alb i i t l ś i t E ”
8-dniowy wypoczynek z HB w hotelu Villa Primafi la

Organizator:  • ul. Piotrkowska 270 
90-361 Łódź • informacje na str.  2

dzień/komplet: 2 leżaki + parasol). Atrak-
cje hotelu: Recepcja, restauracja główna 
z przestronnym tarasem. Basen zewnętrz-

ny z brodzikiem dla dzieci i tarasem sło-
necznym (leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne), jacuzzi (dodatkowo płatne). 

Można skorzystać z sejfu (przy recepcji) 
oraz ogólnodostępnej lodówki. W całym 
obiekcie Internet Wi-Fi – bezpłatny. Ho-
tel akceptuje karty płatnicze. Na Wiel-
kiej Plaży (Velika Plaža) wypożyczalnia 
sprzętów wodnych. Przez część sezonu 
można korzystać również z usług szko-
ły nurkowania. Pokoje i wyposażenie: 
Hotel ma 26 przestronnie urządzonych 
pokoi 2-osobowych z łóżkami małżeń-
skimi (możliwość 1 dostawki w formie 
łóżka pojedynczego lub sofy), z balko-
nami i łazienkami. W pokojach znajdują 
się: TV SAT, klimatyzacja (indywidual-
nie sterowana, bezpłatna). Wyżywienie: 
Śniadania w formie bufetu i obiadoko-
lacje serwowane. Restauracja serwuje 
dania kuchni czarnogórskiej i między-
narodowej.

za osobę już od

2249.-

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Lotnisko Warszawa/Katowice/
Poznań

Sezon A: 8 dni 2249 05.07

Sezon B: 8 dni 2299 12.07

Sezon C: 8 dni 2349 19.07

kod produktu: 148927 

CHORWACJA – RIWIERA MAKARSKA

Hotel Gradac

Lokalna wycieczka do Splitu i Trogiru

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Katowice, Poznań, Szczecin) 
– Dubrownik – Warszawa (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Katowice, Poznań, Szczecin);

 opłaty lotniskowe;
 transfery lotnisko – hotel – lotnisko;
 7 rozpoczętych dób hotelowych w ho-
telu Gradac ;

 śniadania, lunche oraz obiadokolacje;
 napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe 
(piwo 0,5 l lub wino albo rakija)/os.;

 wycieczkę lokalną do Splitu i Trogiru;
 opiekę polskiego rezydenta;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: pozostałych wycieczek 
lokalnych; podatku turystycznego: ok. 1 
EUR/os./dzień.

Hotel Gradac
Położenie: Gradac na Riwierze Makarskiej. 
Ten wakacyjny kurort, niegdyś wioska rybac-
ka, przyciąga turystów głównie dzięki swo-
jemu świetnemu położeniu i pięknej, piasz-
czysto-żwirowej plaży. Riwiera Makarska 
leży u podnóża masywu górskiego Bioko-
vo, nad błękitnym, nieskazitelnie czystym 
morzem. W Gradacu możemy zachwycać 
się widokiem na wyspy Hvar, Brač, Korčula, 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej.

LL k l i
Pełne wyżywienie oraz napoje do posiłkówP ł ż i i j d iłkó
8-dniowy wypoczynek w hotelu Gradac

Organizator:  • ul. Piotrkowska 270 
90-361 Łódź • informacje na str.  2

za osobę już od

2799.-

Vis i półwysep Pelješac. Transfer z lotniska 
w Dubrowniku do hotelu trwa ok. 3 godzin. 
Plaża: Obiekt usytuowany jest ok. 150 me-

trów od pięknej, piaszczysto-żwirowej pla-
ży. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 25 
HRK/dzień/leżak). Atrakcje hotelu: Recep-

cja, lobby, restauracja. Na początku sezo-
nu letniego 2017 do dyspozycji gości został 
oddany nowo wybudowany basen. Na tere-
nie całego obiektu Internet Wi-Fi bezpłatny.
Pokoje i wyposażenie: Wyremontowane po-
koje dwuosobowe, z możliwością jednej do-
stawki dla dziecka lub osoby dorosłej. Wszyst-
kie pokoje mają łazienkę z prysznicem, TV 
SAT, lodówkę oraz klimatyzację. Większość 
z balkonem lub tarasem. Pokoje trzyosobowe 
są większe i mają wydzieloną część z dodat-
kowym, jednoosobowym łóżkiem. Wyżywie-
nie: Śniadania (7.00-9.00), lunche (12.00-
14.00) i kolacje (19.00-21.00) w postaci 
bufetu. Do wyboru 2 zupy, dania główne, 
bufet sałatkowy, deser owocowy. W trakcie 
lunchu i obiadokolacji będą serwowane na-
poje bezalkoholowe i alkohol (piwo 0,5 l lub 
wino albo rakija)/os.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Lotnisko
Bydgoszcz/Gdańsk/

Warszawa/Katowice/
Poznań/Szczecin

Sezon A: 
8 dni 2799

12.07
19.07

Sezon B: 
8 dni 2849 26.07

kod produktu: 148928 

Trogir



1161 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Droga 
Trolli

Lillehammer

Ystad

Malmö

Bergen

Sognefjord

Szwecja

Dania

Norwegia

Morze
Północne

Morze
Bałtyckie

Cena zawiera:
 przejazdy komfortowym autokarem;
 przeprawa promowa Świnoujście – Tre-
lleborg/Ystad – Świnoujście 

 5 noclegów (pokoje 2-osobowe) w ho-
telach ;

 wyżywienie: 5 śniadań; 
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu; 
 opiekę polskiego pilota Prestige To-
urs na całej trasie od wyjazdu z War-
szawy.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy.
Spotkanie z polskim pilotem. Wyjazd z War-
szawy w godzinach południowych. Prze-
jazd trasą przez Łódź i Poznań do Świ-
noujścia. Wieczorem zaokrętowanie na 
prom. Nocny prom.
Dzień 2: Oslo.
Rano wyokrętowanie w Trelleborgu lub 
Ystad. Przejazd wzdłuż szwedzkiego wy-
brzeża. Przekroczenie granicy szwedzko-
-norweskiej na słynnym moście Svinesund. 
Przyjazd do Oslo. Spacer po stolicy Nor-
wegii: imponujący budynek opery, gmach 
parlamentu, pałac królewski, twierdza 
Akershus, park Vigelanda z 150 rzeźba-
mi. Przejazd do hotelu w okolicy.
Dzień 3: Lillehammer.
Przejazd wzdłuż brzegów jeziora Mjøsa do 

Informacje dodatkowe: Należy posiadać 
paszport lub dowód osobisty. Dopłata do 
pok. 1-os. (tylko w hotelach): 890 PLN/
os., dopłata do 5 obiadokolacji w hote-
lach: 590 PLN/os., dopłata do 2 nocy 
w kabinach 4-os. na promach: 400 PLN/
os. Istnieje możliwość wsiadania/wysia-
dania: w Warszawie, Łodzi lub Poznaniu.

Norwegia

NORWEGIA

Droga Trolli

Lillehammer – słynnego centrum narciar-
skiego. Krótka wizyta pod skocznią nar-
ciarską. Dalej trasa prowadzi malowniczą 
doliną Gudbrandsdal. Przejazd do hotelu 
w okolicy Andalsnes.
Dzień 4: Droga Trolli i Droga Orłów.
Przejazd w okolice słynnej i zapierają-
cej dech w piersiach Drogi Trolli. Posto-
je w punktach widokowych, skąd można 
będzie podziwiać wspaniałe widoki, a być 

może uda się dojrzeć trolla. Krótka przepra-
wa promowa z Linge do Eidsdal. Następnie 
przejazd kolejną malowniczą trasą – Dro-
gą Orłów, do wioski Geiranger. Następnie 
przyjazd do hotelu nieopodal fiordu Sogne.
Dzień 5: Sognefjord i Bergen.
Przejazd nad Sognefjord, który jest naj-
dłuższym fiordem w Norwegii i Europie. Po 
przeprawie promowej Manheller – Fodnes 
wyjazd do Flam, chwila odpoczynku pod-
czas rejsu po wodach fiordu. Po południu 

Malownicze norweskie fi ordy 

Cena nie zawiera: zimnych napojów do po-
siłków; ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji; ubezpieczenia od chorób przewlekłych; 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodników lokalnych po Oslo i Bergen, 
lokalnych promów Linge – Eidsdal i Manheller 
– Fodnes oraz rejsu po fiordzie: ok. 125 EUR.

Minimalna liczba uczestników, aby wyjazd do-
szedł do skutku, to 32 osoby. Podane w tabe-
li ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju. 
Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewentualne 
zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na stronie 
internetowej.

MM l i
Zakwaterowanie w hotelach  ze śniadaniamiZZ k t i h t l h ś
8-dniowa wycieczka autokarowa

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Miejsce wsiadania: Warszawa, Łódź, 
Poznań

Sezon A: 8 dni 2899 04.08

kod produktu: 149363 

Organizator: • ul. Lubicz 3 
31-034 Kraków • informacje na str.  2

za osobę już od

2899.-

przejazd do Bergen. Spacer po Bryggen, 
słynącym z drewnianych skandynawskich 
domów handlowych z czasów hanzeatyc-
kich. Przejazd do hotelu.
Dzień 6: Voringsfoss.
Ciąg dalszy podziwiania malowniczych wi-
doków. Najpierw przejazd wzdłuż fiordu 
Hardanger, a następnie kanionem Mabodal. 
Przystanek przy imponującym wodospadzie 
Voringsfoss o spadku wody sięgającym 182 

metrów. Przejazd do hotelu w okolicach Oslo.
Dzień 7: Malmö.
Całodzienny przejazd przez Szwecję do por-
tu promowego w Trelleborgu lub Ystad. Po 
drodze krótkie zwiedzanie Malmö – spacer 
po historycznym centrum, m.in. gotycki ko-
ściół św. Piotra czy zamek Malmöhus. Za-
okrętowanie na prom. Nocny rejs.
Dzień 8: Powrót do Warszawy.
Wyokrętowanie w Świnoujściu. Powrót do 
Warszawy w godzinach popołudniowych.

Bergen

Oslo



12 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Morze
Jońskie

Monemvasia

Elafonisos

Ateny

NaupilonOlimpia

Mistra

Gythion

Zakinthos

Kilini

Grecja

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Katowice, Poznań, Rzeszów, 
Wrocław) – Zakinthos – Warszawa (Byd-
goszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań, Rze-
szów, Wrocław);

 opłaty lotniskowe;
 transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem;

 zakwaterowanie w hotelach  i ;
 7 śniadań kontynentalnych;
 opiekę pilota; 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów; 

 usługi lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1:
Przelot na Zakinthos w Grecji, spotkanie z pi-
lotem i transfer do hotelu. Nocleg.
Dzień 2:
Po śniadaniu zwiedzanie wyspy Zakinthos, 
zwanej Kwiatem Wschodu. Taras widokowy 
Katastari z doskonałym widokiem na zatokę 
Alikanas i wyspę Kefalonia. Następnie prze-
prawa łódką na plażę Zatoki Wraku. Odpo-
czynek na plaży, następnie powrót z przy-
stankiem na półwyspie Skinari – ze słynnymi 
jaskiniami (rejs odbędzie się przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych). Zwiedzanie 
wyspy zakończy się wizytą na tarasie wido-
kowym, z którego roztacza się widok na Za-
tokę Wraku. Przeprawa promem i przejazd 
do Olimpii. Zwiedzanie miejscowości, w któ-
rej ponad 1000 lat temu odbywały się naj-
ważniejsze igrzyska panhelleńskie (do dziś 
przed każdą olimpiadą zapalany jest tam znicz 
olimpijski), zwiedzanie gimnazjonu, świąty-

Zakinthos – Zatoka Wraku

GRECJA – WYCIECZKA OBJAZDOWA

ZZZZaZaZakak

EKSTRA W OFERCIE:

Elafonisos

•  bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów

ni Hery, świątyni Zeusa, pracowni Fidiasza 
oraz stadionu. Kolejnym punktem programu 
będzie muzeum archeologiczne, w którym 
zgromadzono rzeźby z czasów starożytnej 
Grecji i Rzymu, jego zbiory zaliczane są do 
najwspanialszych w Grecji.
Dzień 3:
Po śniadaniu przejedziemy do Mistry, miasta 
wpisanego na listę UNESCO. Mistra jest do-
skonale zachowanym bizantyjskim miastem 
założonym przez Franków w XIII w., w któ-
rym żyło ponad 20 tys. obywateli. To właśnie 
tam przez przeszło dwa stulecia odradzała się 
potęga Cesarstwa, a kiedy Konstantynopol 
przeżywał swój kryzys, pełniła funkcję sto-
licy. Wybrukowane alejki prowadzą do śre-
dniowiecznych domów i kościołów z dosko-
nale zachowanymi freskami, widok ze zbocza 
nie ma sobie równych i sięga aż do Sparty.
Dzień 4:
Śniadanie. Wyjazd na jedną z najbardziej 
urokliwych i malowniczych wysp Morza 
Jońskiego – Elafonisos. Nazywana grecki-
mi Seszelami, oferuje długie, szerokie plaże 
z miękkim, białym piaskiem oraz cudownie 
turkusową wodę Morza Jońskiego. Po po-
łudniu powrót promem i nocleg w Gythion.
Dzień 5:
Po śniadaniu jaskinie Diros, jedne z najpięk-
niejszych jaskiń na świecie. Korytarze o dłu-
gości 14 km prowadzą do najdziwniejszych 

Antyczne Ateny, Peloponez i wyspy Morza Jońskiego

Cena nie zawiera: dopłaty do 6 obiado-
kolacji (opcjonalnie); podatków turystycz-
nych – łącznie dodatkowo ok. 4-5 EUR/
os. (płatne bezpośrednio w hotelach); 
dodatkowych posiłków; innych wydat-
ków osobistych.

Minimalna liczba uczestników – 35 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

A t A
Zakwaterowanie w hotelach  i  ze śniadaniamiZZ k t i h t l h i
8-dniowa wycieczka objazdowa

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Lotnisko
Bydgoszcz, Gdańsk, 
Katowice, Poznań, 

Rzeszów, Warszawa, 
Wrocław

Sezon A: 8 dni 2999 08.06 

kod produktu: 149338 

Organizator:  • ul. Piotrkowska 270 
90-361 Łódź • informacje na str.  2

za osobę już od

2999.-

i najciekawszych zakątków. Gigantyczne sta-
lagmity i stalaktyty o przeróżnych kolorach 
zachwycają swoimi kształtami – to właśnie 
od nich poszczególne jaskinie przyjęły oso-
bliwe nazwy: jaskinia deszczu, hipopotama, 
pantery czy lwa. Zwiedzanie jaskiń to poko-
nanie trasy o długości 1500 m małą łódką 
pod okiem czujnych flisaków oraz krótki spa-
cer. Przeprawa trwa ok. 30 min. Następnie 
przejazd do Nafplio, pierwszej stolicy odro-
dzonej Grecji z potężnymi weneckimi forty-
fikacjami. Spacer po niewielkiej starówce 
wśród kwiatów i stylowych kamieniczek na 
Plac Syntagma. Nocleg nad morzem w To-
lo lub Loutraki.
Dzień 6:
Śniadanie, poranek wolny na wypoczynek 
na plaży, po południu wyjazd do Aten. Prze-
jedziemy przez malownicze tereny Argolidy. 
Po drodze Kanał Koryncki. Nocleg. Dla chęt-
nych wieczór grecki (cena ok. 35 EUR/os.).
Dzień 7:
Po śniadaniu zwiedzanie Aten: wzgórze Akro-
polu z Partenonem, Erechtejonem i monu-
mentalnymi propylejami. Podczas objazdu 
miasta zmiana warty pod parlamentem, sta-
dion panatenajski, świątynia Zeusa Olimpij-
skiego, następnie spacer po Place – niegdyś 
najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, a dzisiaj 
najbardziej romantycznej i kolorowej części 
stolicy Grecji. Po zwiedzaniu Aten przejazd 

do Kilini i przeprawa promowa na Zakinthos. 
Dla chętnych wizyta w najstarszej greckiej 
winiarni Achaja Clauss połączona z degu-
stacją wina Mavro Dafne (dodatkowo płat-
ne ok. 5 EUR).
Dzień 8:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko.



1361 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Cena zawiera:
 przelot Warszawa – Londyn – Warszawa, 
Poznań – Londyn – Poznań, Gdańsk – 
Londyn – Gdańsk lub Katowice – Lon-
dyn – Katowice;

 bagaż podręczny: 55 x 23 x 40 cm, 
maks. 10 kg; 

 transfery lotnisko – hotel – lotnisko; 
 7 noclegów w hotelach ; 
 7 śniadań; 
 przejazdy komfortowym autokarem; 
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu; 
 opiekę polskiego pilota Prestige Tours 
na całej trasie od wylotu z Warszawy. 
Klienci wylatujący z Gdańska, Kato-
wic i Poznania podróżują samodziel-
nie, z pilotem spotkają się po przylo-
cie do Londynu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Londyn.
Przelot do Londynu: przejażdżka pod-
niebną „karuzelą” London Eye – pięk-
na panorama miasta. Następnie spacer 
obok parlamentu, Big Bena i Westminster 
Abbey – miejsca koronacji i pochówku 
królów angielskich. Pałac Buckingham, 
przejście słynną aleją Whitehall, gdzie 
mieszczą się niemal wszystkie najważ-
niejsze instytucje rządowe kraju, m.in. 
Downing Street. Chwila odpoczynku pod 
kolumną Nelsona na Trafalgar Square. 
Wieczorem Soho – dzielnica sklepów, 
klubów, pubów i restauracji. Przejazd 
do hotelu, nocleg.
Dzień 2: Cambridge – York.
Po śniadaniu przejazd do Cambridge – 
jednego z najsłynniejszych miast uni-
wersyteckich: piękna królewska kapli-
ca King’s Chapel. Następnie przejazd do 
Yorku, spacer po średniowiecznym mie-
ście założonym jeszcze przez Rzymian. 
Zwiedzanie gotyckiej katedry York Min-
ster słynącej z największej liczby witra-
ży w północnej Europie. Jorvik Viking 

Informacje dodatkowe: Należy posiadać 
paszport lub dowód osobisty. Dopłata do 
pok. 1-os.: 790 PLN/os. Dopłata do 7 
obiadokolacji: 660 PLN/os. Dopłata do 
bagażu głównego: 294 PLN/os.

Londyn

WIELKA BRYTANIA

Tower Bridge

Centre – interaktywna wystawa poświę-
cona życiu wikingów. Przejazd do hote-
lu koło Newcastle.
Dzień 3: Edynburg. 
Przejazd do Edynburga – stolicy Szko-
cji. Zamek w Edynburgu – imponująca 
twierdza wybudowana na wulkanicznej 
skale, skąd roztacza się wspaniały widok 
na miasto. Następnie spacer średnio-
wieczną Royal Mile do katedry St. Giles 
z charakterystyczną kopułą w kształcie 
korony i Pałacu Holyroodhouse, w któ-
rym mieszkała kiedyś Maria Stewart. 
Przejazd do hotelu w okolicy.
Dzień 4: Falkirk – destylarnia whisky.
Przejazd do Falkirk, gdzie znajduje się 
niezwykła winda dla statków – Falkirk 
Wheel. Następnie zwiedzanie Stirling 
Castle, czyli największego szkockiego 
zamku. Tu rozgrywały się dramatycz-
ne wydarzenia, będące częścią historii 
Szkocji, a nieopodal miała miejsce bi-
twa, w której brał udział William Wal-
lace, znany z filmu „Braveheart”. Wi-
zyta w Glengoyne Whisky Distillery to 
okazja, by zapoznać się z procesem po-
wstawania słynnego szkockiego trunku. 
Przejazd do hotelu w okolicy Carlisle.
Dzień 5: Liverpool – muzeum The Beatles.
Przejazd do Liverpoolu. Spacer po nad-
brzeżu i wizyta w muzeum poświęconym 

Królewska Anglia, szkockie zamki i The Beatles

Cena nie zawiera: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów i rejsu po Ta-
mizie: ok. 165 GBP; zimnych napojów 
do posiłków; ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji;  ubezpieczenia od chorób 
przewlekłych.

Minimalna liczba uczestników – 30 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

K óól k A
Zakwaterowanie w hotelach  ze śniadaniamiZ k t i h t l h
8-dniowa wycieczka lotnicza

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Lotnisko Warszawa, Gdańsk, 
Poznań, Katowice

Sezon A: 8 dni 3699 11.07

kod produktu: 149360 

Organizator: • ul. Lubicz 3 
31-034 Kraków • informacje na str.  2

grupie The Beatles. Następnie przejazd 
do Chester, spacer po mieście założo-
nym jeszcze przez Rzymian, w którym 
doskonale zachowały się mury obronne 
oraz tudoriańskie i wiktoriańskie budyn-
ki. Wieczorem przejazd do hotelu w oko-
licy Birmingham.
Dzień 6: Stratford-upon-Avon – Windsor.
Przejazd do Stratford-upon-Avon, mia-
steczka, gdzie urodził się William Szek-
spir – krótki spacer po mieście, a na-
stępnie zwiedzanie zamku w Warwick. 
Przejazd do Windsoru – zwiedzanie mia-
sta i największego zamieszkałego zamku. 
Powrót do hotelu w Londynie.
Dzień 7: Londyn.
Przejazd wzdłuż Hyde Parku elegancką 
Knightsbridge i Brompton Road, przy 
której mieści się słynny dom towarowy 
Harrods. Wizyta w Tower of London, 
budowli pełniącej wiele funkcji w swo-
jej historii, m.in. zbrojowni, więzienia, 
miejsca straceń czy mennicy. Obecnie 
przechowuje się tu klejnoty królewskie. 
Czas umili nam rejs po Tamizie. Następ-
nie spacer po Tower Bridge i przejście 
do katedry św. Pawła. Popołudnie w Ci-
ty – dzielnicy banków, sądów i giełdy. 
Powrót do hotelu.
Dzień 8: Londyn.
Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-

Windsor

za osobę już od

3699.-

telu. Czas wolny na zakupy na Oxford 
Street lub zwiedzanie British Museum. 
Po południu przejazd na lotnisko, wy-
lot do Polski.



14 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Cena zawiera:
 4 noclegi w pokojach lub apartamentach 
2-4-osobowych w hotelu Boka  lub 
podobnym;

 4 śniadania w formie bufetu;
 3 kilkugodzinne spływy rzeką Socza 
w Słowenii;

 kompletny sprzęt raftingowy, kajakowy 
i asekuracyjny oraz odzież neoprenową 
wraz z obuwiem i workiem wodoszczel-
nym;

 opiekę polskich instruktorów kajakar-
stwa górskiego i raftingu;

 lokalne opłaty za korzystanie z rzeki;
 ubezpieczenie KL i KR sportów wyso-
kiego ryzyka;

 opiekę przewodnika podczas korzystania 
z nieodpłatnych atrakcji dodatkowych;

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny.

Program wyjazdu:
Dzień 1: Przyjazd.
Zameldowanie w hotelu możliwe w godzi-
nach 14.00-22.00. Spotkanie z polskim 
przewodnikiem o godz. 20.00, przedsta-
wienie planu działań na następny dzień.
Dzień 2: Spływ I + most Napoleona 
(Kobarid).
Śniadanie do godz. 9.30. O 10.00 spo-
tkanie z polskimi instruktorami kaja-
kowymi i raftingowymi, przymierzanie 
sprzętu osobistego i wyjazd na pierw-
szy odcinek rzeki Socza w okolicy miej-

Informacje dodatkowe: Wyjazd jest prze-
znaczony dla wszystkich przeciętnie spraw-
nych osób w wieku od 12 do 65 lat umie-
jących pływać wpław. Wybrane odcinki są 
przeznaczone dla osób bez doświadczenia 
w pływaniu po rzece górskiej, elementem 
oferty jest rozbudowane szkolenie. Maksy-
malna trudność trzeciego dnia może osią-
gnąć stopień III w skali WW. Kadrę sta-
nowią instruktorzy akademickich klubów 
kajakowych o wieloletnim doświadczeniu 
w asekuracji i prowadzeniu grup na wo-
dach o trudności do WW IV (szczegółowy 
wykaz instruktorów wraz z ich kwalifika-
cjami dostępny jest na stronie www.lidl-
-podroze.pl). Zapewniamy dwuosobowe 
kanadyjki pneumatyczne lub trzyosobo-
we minirafty, sprzęt asekuracyjny, odzież 
do pływania (długą piankę grubości 3 mm 
oraz obuwie), 5-litrowy worek wodoszczel-
ny na łódkę. W czasie spływu ze wzglę-
dów bezpieczeństwa należy bezwzględnie 
podporządkować się poleceniom instruk-
torów pod rygorem wykluczenia z grona 
uczestników tej aktywności. Obowiązuje 
bezwzględny zakaz uczestnictwa dla osób 

SŁOWENIA – SPŁYW RAFTINGOWY RZEKĄ SOCZĄ

C i

EKSTRA W OFERCIE:

Hotel Boka

•  opieka wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej

•  kompletny sprzęt raftingowy 
oraz odzież neoprenowa

•  dodatkowe atrakcje pod opieką 
polskiego pilota

scowości Kobarid. Szkolenie z techniki 
pływania i ratownictwa. Po drodze ką-
piele w licznych cofkach i zatoczkach, 
skoki do wody z przybrzeżnych skał. Po 
południu malowniczy i zabytkowy most 
Napoleona rozpięty nad cudownej uro-
dy kanionem rzeki Socza. Fakultatywnie 
wjazd na wzgórze z mauzoleum poświę-
conym frontom wojen światowych. Po-
wrót do hotelu ok. godz. 18.00.
Dzień 3: Spływ II + wodospad Virje.
Śniadanie do godz. 9.30. O 10.00 wy-
jazd na drugi odcinek rzeki Socza. Tra-
sa bardziej wymagająca, liczniejsze by-
strza i przeszkody w nurcie, duże emocje 
i przepiękne krajobrazy. Po pływaniu ok. 
godz. 15.00 piesza wycieczka do wo-
dospadu Virje i kąpiel w basenie u stóp 
wodospadu (ok. 1,5 godz.). Powrót do 
hotelu, wieczorem spacer po miastecz-
ku Bovec.
Dzień 4: Spływ III + wodospad Boka.
Śniadanie do godz. 9.30. Ok. 10.00 
wyjazd na trzeci odcinek rzeki, stawia-
jący przed uczestnikami najwyższe wy-
magania. Znaczny spadek koryta, licz-
ne głazy i szybki nurt, gwarancja dobrej 
i bezpiecznej zabawy. W drugiej części 
dnia krótka wycieczka na platformę wi-
dokową przy wodospadzie Boka (106 
m wysokości, najokazalszy wodospad 

4 noclegi ze śniadaniami w hotelu Boka

Cena nie zawiera: dojazdu, dodatkowe-
go wyżywienia, biletu na kolej gondolową 
na Kanin (ok. 15 EUR), ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji. Istnieje możliwość do-
jazdu busem z Katowic w cenie 400 PLN/
osoba. Warunkiem realizacji połączenia 
jest zebranie minimum 10 osób.

Minimalna liczba uczestników – 10 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłoże-
niu pokoju.

4 l i ś

3 dni spływu rzeką Soczą33333 ddd i ł k S
5-dniowa wycieczka ze spływem raftingowym 

CENY I TERMINY W 2017-2018 
W PLN/OS. W POKOJU 

2/4-OSOBOWYM
Pobyty: 4 noce Standard
Sezon A: 

24.06, 08.07, 
05.08, 19.08, 01.09

1799

kod produktu: 149362 

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

pod wpływem alkoholu i innych używek. 
Sklepy i restauracje dostępne od ponie-
działku do piątku w zasięgu kilkuset me-
trów od bazy, ceny ok. 20% wyższe od 
polskich. Należy zabrać: dowód osobisty, 
cieplejszą odzież na ewentualne chłod-
niejsze wieczory, kurtkę przeciwdeszczo-
wą, solidne buty (zastosowanie lądowe), 
strój kąpielowy pod piankę, latarkę, go-
tówkę w EUR lub kartę (najlepiej kredyto-
wą). Bankomat dostępny w Bovcu. Parking 
jest bezpłatny i dostępny przez cały czas 
trwania wyjazdu. Dojazd na start spływu 
z miejsca noclegowego odbywa się z wy-
korzystaniem własnego środka transpor-
tu (po spływie uczestnicy zostaną dowie-
zieni do swoich aut).

Alp Julijskich). Wieczorem pożegnanie 
z polskim przewodnikiem.
Dzień 5: Wyjazd.
Śniadanie do godz. 9.30. Polecamy 
wybrać się gondolą pod szczyt Kanin 
(2587 m n.p.m.) – koszt ok. 15 EUR 
– lub skorzystać z wielu innych atrak-
cji regionu, takich jak loty paralotnią, 
kanioning, zip-line. Zakończenie im-
prezy i wyjazd.

za osobę już od

1799.-



1561 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Mikonos

Santorini

Dubrownik
Split

Wenecja

Ankona

Morze
Jońskie

Włochy

Grecja
Cena zawiera:

 bezpośredni przelot samolotem reno-
mowanej linii LOT na trasie Warszawa 
– Wenecja –Warszawa;

 rejs statkiem MSC Sinfonia 4  przez 8 
dni;

 7 noclegów w kabinie wewnętrznej wraz 
z 3 posiłkami i napojami; 

 opłaty portowe;
 transfery lotnisko – port – lotnisko;
 opiekę polskiego pilota Unique Moments 
podczas całego wyjazdu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy do We-
necji. Wieczorem zakwaterowanie na statek. 
Dzień 2: Split – Chorwacja. Wpłynięcie 
7.00, wypłynięcie 17.00.
Dzień 3: Dzień na morzu.
Dzień 4: Santorini – Grecja. Wpłynięcie 
7.00, wypłynięcie 15.00.
Dzień 5: Mykonos – Grecja. Wpłynięcie 
20.00, wypłynięcie 3.00.
Dzień 6: Dubrownik – Chorwacja. Wpły-
nięcie 13.00, wypłynięcie 20.00.
Dzień 7: Ankona – Włochy. Wpłynięcie 
10.00, wypłynięcie 18.00.
Dzień 8: Wenecja – Włochy. Rankiem przy-
płynięcie do portu w Wenecji. Transfer na 
lotnisko na bezpośredni lot do Warszawy.

MSC Sinfonia  
Na statku znajduje się 980 kabin i apar-
tamentów różnych kategorii i o różnym 

Informacje dodatkowe: Szczegółowy opis 
wszystkich typów kabin oraz statku dostępny 
jest na stronie www.lidl-podroze.pl

Santorini

REJS GRECJA – CHORWACJA

A

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

EKSTRA W OFERCIE:

MSC Sinfonia

• bezpośredni przelot do Wenecji

• dla klientów Lidl Podróże trans-
fery lotniskowe i opłaty portowe 
w cenie!

standardzie, w zależności od położenia 
i oferowanych swoim gościom usług. 
Obok standardowego podziału, jaki moż-
na spotkać na większości statków, czyli 
kabiny wewnętrzne, zewnętrzne i apar-
tamenty, linia MSC wprowadziła dodat-
kowy podział na poziomy: Bella, Fanta-
stica i Aurea. Zakwaterowanie: Kabiny 
Bella są idealne dla osób pragnących 
odpoczynku i relaksu w komfortowych 
warunkach i w dobrej cenie. Kabiny 
i apartamenty Fantastica są położo-
ne w najdogodniejszych lokalizacjach, 
a dla gości przygotowano szereg usług 
i udogodnień, które zapewnią wygodę 
na jeszcze wyższym poziomie. Należą 
do nich: wybór godzin posiłków, śnia-
dania w kabinie, bezpłatny room service 
24/7 czy dodatkowe zajęcia dla dzieci. 
Restauracje: Na pokładzie MSC Sinfo-
nia znajduje się aż 7 restauracji, które 
przygotowują posiłki z najwyższej ja-
kości produktów i cechują się wyjątko-
wą obsługą.Rozrywka i relaks: Perłą 
w ofercie relaksacyjnej na pokładzie MSC 
Sinfonia jest MSC Aurea SPA. Prawdzi-
wie balijskie centrum relaksacyjne ma 
sale zabiegowe z widokiem na morze, 
a w swojej ofercie kilkadziesiąt róż-
nych masaży i zabiegów na całe ciało. 
Do dyspozycji gości jest również łaźnia 

Perły Adriatyku oraz słynne greckie wyspy Mykonos i Santorini

Cena nie zawiera: obowiązkowych napiw-
ków dla obsługi statku w kwocie 10 EUR/
os./dzień; dopłaty do opcji all inclusive pod-
czas rejsu; dopłaty do kabiny z oknem lub 
do kabiny z balkonem.

Minimalna liczba uczestników – 18 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

PP ł Ad i k
7 noclegów na statku MSC Sinfonia  z trzema posiłkami i napojami7 l ó t tk MSC Si f
8-dniowa wycieczka lotnicza

CENY I TERMINY W 2017-2018 
W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 8 dni 4549

kabina wewnętrzna
15.09 

kod produktu: 149361 

Organizator:  • ul. Uczniowska 1 
(II p.) • 52-222 Wrocław • informacje na str.  2

za osobę już od

4549.-

turecka z możliwością kąpieli parowej 
regenerującej skórę, obniżającej napię-
cie mięśni i łagodzącej bóle. Ponadto 
goście mogą skorzystać z usług salonu 
piękności, barbera, lekarza wykonują-
cego zabiegi medycyny estetycznej czy 
solarium. Uczestnicy rejsu z pewnością 
nie będą się nudzić. W Teatro San Car-
lo każdego wieczoru odbywają się po 
dwa przedstawienia artystyczne (musi-
cale, koncerty, kabarety, pokazy cyrko-
we i akrobatyczne), Pasha Club to tęt-
niący życiem klub nocny i dyskoteka, 
Ambassador to obowiązkowe miejsce 
dla wielbicieli cygar, whisky i koniaku 
w angielskim i stylowym wnętrzu, na 
miłośników tańca czeka Sinfonia Loun-
ge, a fani gier karcianych mogą spoty-
kać się w Cards Roomie. Ponadto jest 
jeszcze pub irlandzki, symulator golfa, 
liczne butiki i sklep wolnocłowy. Naj-
młodsi uczestnicy rejsu nie zostali pomi-
nięci. Dla dzieci w wieku 1-3 lat przy-
gotowano klub zabaw MSC Babytime, 
starsze maluchy do 6 lat mogą przyjść 
do klubu mini, a dla dzieci w wieku 
7-11 lat przygotowana jest oferta klu-
bu junior. Do młodzieży pomiędzy 12 
a 14 rokiem życia skierowano program 
klubu young, a klub teens skupia spo-
łeczność 15-17-latków. Dla miłośników 

aktywnego spędzania wolnego czasu 
przygotowano 200-metrową bieżnię, 
kort tenisowy, pole do shuffleboardu, 
boisko do piłki nożnej, siatkówki i ko-
szykówki, pole do minigolfa, 2 baseny, 
stoły do ping-ponga oraz dobrze wypo-
sażone centrum fitness z ofertą zajęć 
grupowych.



16 lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Cena zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem;
 5 noclegów ze śniadaniami w pokojach 
dwuosobowych (pensjonat/hotel);

 obiadokolacje podczas wycieczki;
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
 zwiedzanie z przewodnikiem;
 słodki poczęstunek z widokiem na 
Śnieżkę;

 degustacja miodu pitnego dla osób 
pełnoletnich;

 ubezpieczenie.

Program wycieczki:
Dzień 1: Indywidualny przyjazd do Wro-
cławia, dojazd do hotelu i nocleg.
Dzień 2: Zamek Czocha – Zamek Gryf 
– Świeradów-Zdrój – Zakręt Śmierci – 
Szklarska Poręba. Po śniadaniu przejazd 
do zamku Czocha położonego w doli-
nie rzeki Kwisa w miejscowości Leśna. 
Zwiedzanie XIII-wiecznego zamku z prze-
wodnikiem (degustacja miodu pitnego 
dla osób pełnoletnich). Z wysokiej wie-
ży zamku można podziwiać przepiękny 
widok na malowniczą panoramę Pogó-
rza Izerskiego. Następnie przejście po 
najstarszej w Polsce zaporze z zabytko-
wą elektrownią wodną. Przejazd do ru-
in Zamku Gryf, a następnie do uzdrowi-
skowego Świeradowa-Zdroju. Spacer po 
najdłuższej na Dolnym Śląsku Hali Spa-
cerowej w Domu Zdrojowym, z piękną 
roślinną polichromią. Przy wejściu głów-
nym znajduje się źródło wód mineralnych, 

Zamek Książ

POLSKA – ODKRYJ SKARBY DOLNEGO ŚLĄSKA

Pałac w Wojanowie

Świątynia Wang Cieplice

REKOMENDACJA 
LIDL PODRÓŻE: 

dogodne połączenia 
kolejowe do Wrocławia 
z każdej części Polski 

następnie przejazd na wyjątkowy i jed-
nocześnie bardzo niebezpieczny Zakręt 
Śmierci na trasie Świeradów – Szklar-
ska Poręba, popołudniowy spacer przy 
Wodospadzie Szklarki. Obiadokolacja 
i nocleg w Szklarskiej Porębie. 
Dzień 3: Dolina Pałaców i Ogrodów Ko-
tliny Jeleniogórskiej – Karpacz. Po śnia-
daniu wyjazd do urokliwych Cieplic, zwie-
dzanie a następnie przejazd malowniczą 
trasą Kotliny Jeleniogórskiej, wzdłuż któ-
rej usytuowane są liczne pałace i ogrody: 
pałac Paulinum w Jeleniej Górze, pałac 
i folwark w Łomnicy, pałac w Wojano-
wie: prezentacja filmu (ok. 15 min), pa-
łac Bukowiec: słodki poczęstunek (ka-
wa i herbata) z przepięknym widokiem 
na Śnieżkę. Spacer po parku krajobrazo-
wym, na trasie którego znajdują się pa-
wilony parkowe takie, jak: herbaciarnia, 
wieża widokowa czy opactwo. Zwiedza-
nie muzeum „Tajemniczy Las”. Obiad 
w karczmie Gniewków w Bukowcu. Prze-
jazd do Karpacza i zwiedzanie świątyni 
Wang oraz objazd po Karpaczu Górnym. 
Czas wolny i nocleg. 
Dzień 4: Książ – Osówka – Droga 100 
Zakrętów – Błędne Skały – Kaplica Cza-
szek. Po śniadaniu zwiedzanie obiek-
tu Riese w Osówce – ostatniej głównej 
kwatery Hitlera na Dolnym Śląsku. Przej-

Degustacja miodu pitnego w Zamku Czocha

Cena nie zawiera: dojazdu do Wrocławia, 
zimnych napoi do obiadokolacji, wydat-
ków własnych. 

Minimalna liczba uczestników to 25 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci dostępne są na stronie in-
ternetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany kolejności zwiedzania, program jest ramo-
wy i może ulec zmianie. 

DD t j i
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6-dniowa wycieczka autokarowa z wyjazdem z Wrocławia

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W POKOJU 2-OSOBOWYM

Miejsce spotkania Wrocław
Sezon A: 6 dni 849 16.06 

kod produktu: 148926 

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

za osobę już od

849.-

ście wraz z przewodnikiem podziemnym 
systemem betonowych korytarzy i umoc-
nień. Zamek Książ to jeden z najwięk-
szych i najpiękniejszych zamków w Pol-
sce, zwiedzanie zamku słynną trasą „Od 
Piastów do tajemnic II wojny światowej”, 
podziwianie pięknych terenów z punk-
tu widokowego, przejście do komnat, 
zwiedzanie z przewodnikiem, czas wol-
ny. Przejazd Drogą 100 Zakrętów, wej-
ście do rezerwatu Błędne Skały w Stoło-
wogórskim Parku Narodowym, przejazd 
do Kudowy-Zdroju, po drodze zwiedzanie 
Kaplicy Czaszek. Obiadokolacja i nocleg 
w okolicach Kudowy-Zdroju.
Dzień 5: Twierdza Srebrnogórska – ko-
palnia złota w Złotym Stoku – Twierdza 
Kłodzko – Wrocław. Przejazd do Twier-
dzy Srebrnogórskiej, do punktu prowa-
dzi malowniczo położona, wznosząca się 
kręta droga, której pokonanie zajmuje ok. 
15 min, zaczynając od parkingu na prze-
łęczy srebrnogórskiej, zwiedzanie słynnej 
kopalni złota w Złotym Stoku z przewod-
nikiem, Muzeum Minerałów i Izba Gór-
nictwa. Przejazd do Kłodzka, zwiedzanie 
twierdzy w Kłodzku, stare miasto z minia-
turką Mostu Karola, Wambierzyce – zwie-
dzanie sanktuarium i wyjście na Kalwarię 
Wambierzycką, następnie przejazd przez 
miasto cudów – Bardo do Wrocławia. 

Nocleg i obiadokolacja we Wrocławiu. 
Dzień 6: Stolica Dolnego Śląska – Wro-
cław. Po śniadaniu spacer z przewod-
nikiem po Starym Mieście i Ostrowie 
Tumskim, zakończenie wycieczki i indy-
widualne odjazdy gości.

Stare Miasto Wrocław

Informacje dodatkowe:  Szczegółowy opis 
programu wycieczki dostępny na stronie 
internetowej. Zalecane jest wygodne obu-
wie. Zniżki dla dzieci do 12 lat: 30 % i dla 
seniora 20 %. 


