
POMYSŁY
NA MAJÓWKĘ

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! ZADZWOŃ! 61 862 22 22 

za osobę już od

249,-

WEJDŹ NA

I SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ!
WWW.LIDL-PODROZE.PL

OFERTY SPECJALNE
REZERWUJ DO 03.03



Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz dodatkowych 
ubezpieczeń na czas podróży. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdują 
się w OWU dostępnych na www.lidl-podroze.pl oraz www.tueuropa.pl.
Prosimy mieć na uwadze, że Lidl sp. z o.o. sp. k. jest agentem turystycznym, 
który jedynie pośredniczy w sprzedaży prezentowanych w niniejszej gazetce im-
prez turystycznych. Podmiotem odpowiedzialnym za poszczególną ofertę jest 
każdorazowo Organizator turystyki. 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 są:

Więcej informacji na stronie www.lidl-podroze.pl

Ubezpieczenia 
dostarcza:

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w kabinie

Wyjazdy: Warszawa i inne kabina 4-os. kabina 2-os.

Sezon A: 6 dni, 01.05 999 1389
Sezon B: 6 dni, 19.06 1049 1439

Kod produktu: 
181603

RYGA

SZTOKHOLM

Rejs “4 stolicenadbałtyckie”

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd w godzinach popołudniowych z wybranego miasta w Polsce. 
Nocny przejazd do Rygi. 
Dzień 2: Ryga – zwiedzanie największych atrakcji stolicy Łotwy, m.in. ratusz, 
Zamek Kawalerów Mieczowych, średniowieczne kamieniczki, Katedra Domska, 
Dom Bractwa Czarnogłowych, noc na promie.  
Dzień 3: Sztokholm – po śniadaniu na promie zwiedzanie największych atrakcji 
Sztokholmu, m.in. Zamek Królewski, uliczki Starego Miasta, Gamla Stan – stara 
i piękna część Sztokholmu. Czas wolny na zakupy i posiłek, noc na promie. 
Dzień 4: Helsinki – zwiedzanie największych atrakcji stolicy Finlandii, m.in. plac 
Senacki, noc na promie. 
Dzień 5: Tallin – zwiedzanie słynnych miejsc, m.in. starówka – Vanalinn, Stare 
Miasto, mury obronne. Czas wolny na zakupy i posiłek, nocny przejazd do Polski. 
Dzień 6: Przyjazd do Polski, kolejno do poszczególnych miast. 
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w kajutach wy-
branego typu, 3 śniadania w formie bufetu na promie, opiekę polskiego pilota 
podczas trwania wycieczki, zwiedzanie głównych atrakcji turystycznych 4 stolic 
nadbałtyckich, ubezpieczenie KL i NNW. 
Cena nie zawiera: obowiązkowych kosztów realizacji programu z zestawem 
słuchawkowym (65 EUR/os.), dopłaty dla chętnych do obiadokolacji na promie 
(ok. 40 EUR/os./dzień).
Miejsca wsiadania: 
Trasa 1: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Białystok. 
Trasa 2: Wrocław, Leszno, Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz. Trasa 3: Gdynia, 
Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Suwałki. Trasa 4: Rzeszów, Nisko, Zamość, Lublin, 
Międzyrzecz Podlaski, Bielsk Podlaski.

6-DNIOWA WYCIECZKA Z REJSEM 
RYGA – SZTOKHOLM – HELSINKI – TALLIN

Zobaczenie czterech malowniczych stolic podczas długiego weekendu 
to naprawdę gratka dla wszystkich lubiących zwiedzać i odkrywać. 
To oferta dedykowana dla osób poszukujących różnorodności zarówno 
architektonicznych, jak i kulturowych. 

za osobę od

999,-

lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu2

Kod produktu: 
183870

za osobę od

249,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maksymalnym obłożeniu

Pobyt: 7 nocy                 Przyjazd: sob. bilo b-5

Sezon A: 20.04-25.05 249
Sezon B: 25.05-01.06 299

PLAŻA W BIBIONE

Wi� na 
nad Adriatykiem

8-DNIOWY POBYT 
W APARTAMENTACH ANTARES W BIBIONE

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Antares, Bibione,
•  dwupiętrowy budynek oddalony tylko 400 metrów od plaży,
•  gustownie urządzone apartamenty dla 3-5 osób: pokój dzienny, sypialnia, 

aneks kuchenny, zadaszony balkon, klimatyzacja,
•  zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów,
•  bezpłatne miejsce plażowe (parasol, leżak, łóżko plażowe).

Kod produktu: 
183358

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maks. obłożeniu

Pobyt: 7 nocy Przyjazd: niedz. comfort 4-os. lux 5-os.

Sezon A: 06.04-01.06 379 339
Sezon B: 07.09-26.10 379 369

MIASTECZKO MALI LOŠINJ
Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w domku typu mobile home na kempingu 

Village Poljana na bajecznej wyspie Mali Lošinj w Chorwacji,
•  komfortowe domki typu mobile home z TV SAT, każdy z pokojem 

dzienno-jadalnym z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, 
umeblowana część ogrodowa,

•  na terenie ośrodka: restauracja, bar, plac zabaw dla dzieci, boiska, 
bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych.

Ch� wacja 
– lato 2019

8-DNIOWY POBYT 
NA CAMPINGU VILLAGE POLJANA

za osobę od

339,-

Kod produktu: 
183871

za osobę od

329,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maksymalnym obłożeniu

Pobyt: 7 nocy                 Przyjazd: sob. bilo b-5 trilo c-7

Sezon A: 20.04-25.05 379 329
Sezon B: 25.05-01.06 469 399

BIBIONE

Majówka 
w Bibione

8-DNIOWY POBYT W WIOSCE 
WAKACYJNEJ VILLAGGIO MARCO POLO DE LUX

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Villaggio Marco Polo de lux 

w Bibione – letnim kurorcie wypoczynkowym na Riwierze Adriatyckiej,
•  apartamenty dla 3-7 osób, na parterze: pokój dzienny z aneksem kuchen-

nym, taras i ogród, na piętrze: sypialnia, łazienka, balkon,
•  nowy, elegancki, ogrodzony kompleks wakacyjny, składający się z wolno stoją-

cych domków, 650 m od plaży, 800 m od centrum Bibione, w obiekcie duży 
ogród i basen, bogaty program animacyjny (od 25.05) dla dzieci i dorosłych.

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!

ZNAJDŹ SWOJE
WYMARZONE

WAKACJE



Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w kabinie

Wyjazdy: Warszawa i inne kabina 4-os. kabina 2-os.

Sezon A: 6 dni, 01.05 999 1389
Sezon B: 6 dni, 19.06 1049 1439

Kod produktu: 
181603

RYGA

SZTOKHOLM

Rejs “4 stolicenadbałtyckie”

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd w godzinach popołudniowych z wybranego miasta w Polsce. 
Nocny przejazd do Rygi. 
Dzień 2: Ryga – zwiedzanie największych atrakcji stolicy Łotwy, m.in. ratusz, 
Zamek Kawalerów Mieczowych, średniowieczne kamieniczki, Katedra Domska, 
Dom Bractwa Czarnogłowych, noc na promie.  
Dzień 3: Sztokholm – po śniadaniu na promie zwiedzanie największych atrakcji 
Sztokholmu, m.in. Zamek Królewski, uliczki Starego Miasta, Gamla Stan – stara 
i piękna część Sztokholmu. Czas wolny na zakupy i posiłek, noc na promie. 
Dzień 4: Helsinki – zwiedzanie największych atrakcji stolicy Finlandii, m.in. plac 
Senacki, noc na promie. 
Dzień 5: Tallin – zwiedzanie słynnych miejsc, m.in. starówka – Vanalinn, Stare 
Miasto, mury obronne. Czas wolny na zakupy i posiłek, nocny przejazd do Polski. 
Dzień 6: Przyjazd do Polski, kolejno do poszczególnych miast. 
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w kajutach wy-
branego typu, 3 śniadania w formie bufetu na promie, opiekę polskiego pilota 
podczas trwania wycieczki, zwiedzanie głównych atrakcji turystycznych 4 stolic 
nadbałtyckich, ubezpieczenie KL i NNW. 
Cena nie zawiera: obowiązkowych kosztów realizacji programu z zestawem 
słuchawkowym (65 EUR/os.), dopłaty dla chętnych do obiadokolacji na promie 
(ok. 40 EUR/os./dzień).
Miejsca wsiadania: 
Trasa 1: Kraków, Katowice, Częstochowa, Łódź, Warszawa, Białystok. 
Trasa 2: Wrocław, Leszno, Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz. Trasa 3: Gdynia, 
Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Suwałki. Trasa 4: Rzeszów, Nisko, Zamość, Lublin, 
Międzyrzecz Podlaski, Bielsk Podlaski.

6-DNIOWA WYCIECZKA Z REJSEM 
RYGA – SZTOKHOLM – HELSINKI – TALLIN

Zobaczenie czterech malowniczych stolic podczas długiego weekendu 
to naprawdę gratka dla wszystkich lubiących zwiedzać i odkrywać. 
To oferta dedykowana dla osób poszukujących różnorodności zarówno 
architektonicznych, jak i kulturowych. 

za osobę od

999,-

61 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00  
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00 3

Kod produktu: 
183870

za osobę od

249,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maksymalnym obłożeniu

Pobyt: 7 nocy                 Przyjazd: sob. bilo b-5

Sezon A: 20.04-25.05 249
Sezon B: 25.05-01.06 299

PLAŻA W BIBIONE

Wi� na 
nad Adriatykiem

8-DNIOWY POBYT 
W APARTAMENTACH ANTARES W BIBIONE

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Antares, Bibione,
•  dwupiętrowy budynek oddalony tylko 400 metrów od plaży,
•  gustownie urządzone apartamenty dla 3-5 osób: pokój dzienny, sypialnia, 

aneks kuchenny, zadaszony balkon, klimatyzacja,
•  zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów,
•  bezpłatne miejsce plażowe (parasol, leżak, łóżko plażowe).

Kod produktu: 
183358

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maks. obłożeniu

Pobyt: 7 nocy Przyjazd: niedz. comfort 4-os. lux 5-os.

Sezon A: 06.04-01.06 379 339
Sezon B: 07.09-26.10 379 369

MIASTECZKO MALI LOŠINJ
Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w domku typu mobile home na kempingu 

Village Poljana na bajecznej wyspie Mali Lošinj w Chorwacji,
•  komfortowe domki typu mobile home z TV SAT, każdy z pokojem 

dzienno-jadalnym z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, 
umeblowana część ogrodowa,

•  na terenie ośrodka: restauracja, bar, plac zabaw dla dzieci, boiska, 
bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych.

Ch� wacja 
– lato 2019

8-DNIOWY POBYT 
NA CAMPINGU VILLAGE POLJANA

za osobę od

339,-

Kod produktu: 
183871

za osobę od

329,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maksymalnym obłożeniu

Pobyt: 7 nocy                 Przyjazd: sob. bilo b-5 trilo c-7

Sezon A: 20.04-25.05 379 329
Sezon B: 25.05-01.06 469 399

BIBIONE

Majówka 
w Bibione

8-DNIOWY POBYT W WIOSCE 
WAKACYJNEJ VILLAGGIO MARCO POLO DE LUX

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Villaggio Marco Polo de lux 

w Bibione – letnim kurorcie wypoczynkowym na Riwierze Adriatyckiej,
•  apartamenty dla 3-7 osób, na parterze: pokój dzienny z aneksem kuchen-

nym, taras i ogród, na piętrze: sypialnia, łazienka, balkon,
•  nowy, elegancki, ogrodzony kompleks wakacyjny, składający się z wolno stoją-

cych domków, 650 m od plaży, 800 m od centrum Bibione, w obiekcie duży 
ogród i basen, bogaty program animacyjny (od 25.05) dla dzieci i dorosłych.

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!



lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu4

Kod produktu: 184050

za osobę od

2999,-

Madryt

Francja

Morze 
ŚródziemneHiszpania

Barcelona

Tanger

Genua

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 12 dni, 22.05 2999

SAGRADA FAMILIA

ALHAMBRA

Viva España

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy. Nocny przejazd, 
po drodze krótkie postoje. 
Dzień 2: Przyjazd do Genui. Czas wolny, od-
prawa w terminalu i zaokrętowanie na promie. 
Dzień 3: Barcelona – zwiedzanie miasta, 
m.in.: Sagrada Familia, La Rambla, Dzielnica 
Gotycka, wzgórze Montjunic, Camp Nou, czas 
wolny.
Dzień 4: Sanktuarium Montserrat i przejazd 
do Walencji. Po drodze przystanek w miejsco-
wości Buñol, słynącej z corocznych bitew na 
pomidory. 
Dzień 5: Madryt. Zwiedzanie stolicy 
Hiszpanii, m.in.: Sol, Plaza Mayor, katedra, 
Pałac Królewski, Las Ventas oraz w miarę 
możliwości jedno ze słynnych muzeów: Prado 
lub Reina Sofi a.
Dzień 6: Całodzienne zwiedzanie okolic 
Madrytu. 
Dzień 7: Toledo – Kordoba – Granada.

Unikalna wycieczka, w czasie której zobaczyć można wiele przepięknych 
i magicznych miejsc w Hiszpanii, przespacerować się po włoskiej Genui 
oraz znaleźć się na krótko na kontynencie afrykańskim. 

12-DNIOWA WYCIECZKA 
AUTOKAROWO-PROMOWA

Dzień 8: Sewilla – Gibraltar – Maroko. Zwiedza-
nie Sewilli, czas na zdjęcie przy skale w Gibralta-
rze. Przejazd do Algeciras i zaokrętowanie na szyb-
kim promie. Przypłynięcie do Tangeru w Maroku 
– krótki pobyt na Czarnym Lądzie, czas wolny na 
zakup pamiątek. Zaokrętowanie na promie.
Dzień 9: Dzień na morzu. Krótki postój w Barce-
lonie i możliwość podziwiania miasta z pokładu 
statku. 
Dzień 10: Dzień na morzu.
Dzień 11: Przypłynięcie do Genui. Wyokrętowa-
nie i wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 12: Przyjazd do Polski.

LICZBA DNI: 12

EKSTRA W OFERCIE: 
• 3 przeprawy promowe na trasie Genua – 

Barcelona, Algeciras – Tanger, Tanger – Genua, 

• atrakcje na promach (show muzyczno-taneczne, 
dyskoteka),

• opieka polskiego pilota na całej trasie wyjazdu! 

CENA ZAWIERA: 
•  przejazd komfortowym autokarem,

• 4 noclegi ze śniadaniami w 4-osobowych 
kabinach wewnętrznych z łazienką,

• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelach/
pensjonatach w pokojach 2-osobowych,

• program zwiedzania z lokalnymi przewodnika-
mi oraz słuchawkowym zestawem tour guide,

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

ok. 130 EUR/os., 

• posiłków nieujętych w programie,

• dopłaty za wyższy standard kabin na promach. 

SUPEROFERTA

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!



61 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00  
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00 5

Kod produktu: 184049

za osobę od

2599,-

Wenecja

Pilion

Ateny
Mykeny

Patras

Olimpia

Igumenitsa

Włochy
Grecja

Bułgaria

Turcja

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazd: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 10 dni, 07.05 2599

AKROPOL

POSĄG ATENY

Antyczna Grecja

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy, nocny prze-
jazd do Wenecji. 
Dzień 2: Wenecja – odprawa w terminalu 
promowym, zakwaterowanie w kabinach, 
korzystanie z atrakcji na statku. 
Dzień 3: Igumenitsa, przejazd autokarem 
do Parku Narodowego Farangi Vikou, 
wąwóz Vikos. Następnie słynne wiszące 
klasztory w Meteorach i trasą widokowa 
na półwyspie Pilion. 
Dzień 4: Zatoka Koryncka, przejazd przez 
Termopile, m.in.: słynne Delfy, świątynia 
Apollina, czas wolny i nocleg. 
Dzień 5: Ateny – całodzienne zwiedza-
nie stolicy Grecji, przejazd na półwysep 
Sounion, nocleg w hotelu. 
Dzień 6: Półwysep Peloponez, Kanał 
Koryncki, Mykeny. Przejazd do hotelu 
i czas wolny. 

Zobacz piękne i znane z podręczników historii miejsca w Grecji 
i pospaceruj po niezwykłym mieście na wodzie – Wenecji.

10-DNIOWA WYCIECZKA 
AUTOKAROWO-PROMOWA 

Dzień 7: Olimpia – antyczne ruiny, miejsce 
kultu Zeusa i antycznych igrzysk, wizyta 
w winnicy i degustacja lokalnych produktów, 
noc na promie. 
Dzień 8: Dzień na promie na Morzu Jońskim. 
Korzystanie z atrakcji na statku i podziwianie 
wybrzeża dalmatyńskiego w Chorwacji. 
Dzień 9: Wenecja, zwiedzanie najciekawszych 
atrakcji miasta. Wyjazd w kierunku Polski. 
Dzień 10: Przejazd do Polski, najpierw do 
Katowic, a następnie do Warszawy. 

LICZBA DNI: 10
EKSTRA W OFERCIE: 
• 2 przeprawy promowe na trasie Wenecja – 

Igumenitsa i Patras – Wenecja,
• korzystanie z atrakcji na promach (show muzyczno-

-taneczne, dyskoteka),
• opieka polskiego pilota. 

CENA ZAWIERA: 
• przejazd komfortowym autokarem, 

• 3 noclegi ze śniadaniami na promach w 4-osobowych 
kabinach wewnętrznych,

• 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach/pensjonatach 3 
w pokojach 2-osobowych,  

• bogaty program zwiedzania ze słuchawkami tour 
guide, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• wyżywienia: ok. 115 PLN za obiadokolację/dzień, 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
ok. 100 EUR/os., 

• dopłaty za wyższy standard kabin na promach. 

SUPEROFERTA

Kod produktu: 184050

za osobę od

2999,-

Madryt

Francja

Morze 
ŚródziemneHiszpania

Barcelona

Tanger

Genua

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 12 dni, 22.05 2999

SAGRADA FAMILIA

ALHAMBRA

Viva España

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy. Nocny przejazd, 
po drodze krótkie postoje. 
Dzień 2: Przyjazd do Genui. Czas wolny, od-
prawa w terminalu i zaokrętowanie na promie. 
Dzień 3: Barcelona – zwiedzanie miasta, 
m.in.: Sagrada Familia, La Rambla, Dzielnica 
Gotycka, wzgórze Montjunic, Camp Nou, czas 
wolny.
Dzień 4: Sanktuarium Montserrat i przejazd 
do Walencji. Po drodze przystanek w miejsco-
wości Buñol, słynącej z corocznych bitew na 
pomidory. 
Dzień 5: Madryt. Zwiedzanie stolicy 
Hiszpanii, m.in.: Sol, Plaza Mayor, katedra, 
Pałac Królewski, Las Ventas oraz w miarę 
możliwości jedno ze słynnych muzeów: Prado 
lub Reina Sofi a.
Dzień 6: Całodzienne zwiedzanie okolic 
Madrytu. 
Dzień 7: Toledo – Kordoba – Granada.

Unikalna wycieczka, w czasie której zobaczyć można wiele przepięknych 
i magicznych miejsc w Hiszpanii, przespacerować się po włoskiej Genui 
oraz znaleźć się na krótko na kontynencie afrykańskim. 

12-DNIOWA WYCIECZKA 
AUTOKAROWO-PROMOWA

Dzień 8: Sewilla – Gibraltar – Maroko. Zwiedza-
nie Sewilli, czas na zdjęcie przy skale w Gibralta-
rze. Przejazd do Algeciras i zaokrętowanie na szyb-
kim promie. Przypłynięcie do Tangeru w Maroku 
– krótki pobyt na Czarnym Lądzie, czas wolny na 
zakup pamiątek. Zaokrętowanie na promie.
Dzień 9: Dzień na morzu. Krótki postój w Barce-
lonie i możliwość podziwiania miasta z pokładu 
statku. 
Dzień 10: Dzień na morzu.
Dzień 11: Przypłynięcie do Genui. Wyokrętowa-
nie i wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 12: Przyjazd do Polski.

LICZBA DNI: 12

EKSTRA W OFERCIE: 
• 3 przeprawy promowe na trasie Genua – 

Barcelona, Algeciras – Tanger, Tanger – Genua, 

• atrakcje na promach (show muzyczno-taneczne, 
dyskoteka),

• opieka polskiego pilota na całej trasie wyjazdu! 

CENA ZAWIERA: 
•  przejazd komfortowym autokarem,

• 4 noclegi ze śniadaniami w 4-osobowych 
kabinach wewnętrznych z łazienką,

• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelach/
pensjonatach w pokojach 2-osobowych,

• program zwiedzania z lokalnymi przewodnika-
mi oraz słuchawkowym zestawem tour guide,

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

ok. 130 EUR/os., 

• posiłków nieujętych w programie,

• dopłaty za wyższy standard kabin na promach. 

SUPEROFERTA

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 17 WRZEŚNIA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!



Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa, Katowice cena

Sezon A: 8 dni, 07.05 2999

Kod produktu: 
182938

TIBILISI

TIBILISI

Gruzja

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Polski do Kutaisi. Spacer po mieście i zakwaterowanie 
w hotelu.
Dzień 2: Achalciche i Bordżomi – imponująca twierdza Rabati, następnie 
słynne gruzińskie uzdrowisko położone u stóp Małego Kaukazu.
Dzień 3: Uplisciche – starożytne kamienne miasto, następnie Gori – rodzinne 
miasto Stalina, nocleg w Tbilisi.
Dzień 4: Tbilisi – zwiedzanie głównych atrakcji miasta. Wieczorem tradycyjna 
gruzińska uczta.
Dzień 5: Kachetia – ojczyzna gruzińskiego wina (degustacja win), następnie 
przejazd do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji.
Dzień 6: Batumi – przejazd do kurortu, po drodze zwiedzanie Jaskini 
Prometeusza i kanionów Martwili.
Dzień 7: Batumi – spokojny dzień w nadmorskim kurorcie słynącym 
z 8-kilometrowego bulwaru ciągnącego się wzdłuż wybrzeża.
Dzień 8: Przejazd na lotnisko w Kutaisi. Przelot bezpośredni do Polski.

Cena zawiera: przelot do/z Kutaisi, bagaż 10 kg i małą torebkę, noclegi 
ze śniadaniami w hotelach 3, 1 tradycyjną kolację gruzińską, transfery, 
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, opiekę polskiego pilota.

Świadczenia opcjonalne: dopłata do pok. 1-osobowego: 750 PLN/os., 
dopłata do bagażu: 348 PLN/os., dopłata do 6 obiadokolacji: 350 PLN/os. 

8-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO PIĘKNYCH 
ZAKĄTKACH GRUZJI 

Daj się oczarować prawdziwej gruzińskiej gościnności i odkryj cuda 
kaukaskiej natury i architektury. Poznaj urokliwe nadmorskie Batumi 
i historyczne Tibilisi. 

za osobę od

2999,-

lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu6

Kod produktu: 
176223

za osobę od

1649,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Poznań cena

Sezon A: 6 dni, 07.05 1649

AMSTERDAM

OGRÓD KEUKENHOF

Beneluks 
– festiwal tulipanów

6-DNIOWA WYCIECZKA 
Z REJSEM PO KANAŁACH W BRUGII

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski. Całodzienny przejazd do hotelu na terenie Niemiec.
Dzień 2: Luksemburg i Bruksela. Dzień 3: Brugia, Gandawa, Antwerpia. Rejs 
po kanałach Brugii. Dzień 4: Ogród Keukenhof z 7 milionami tulipanów i zwie-
dzanie słynnych wiatraków. Dzień 5: Amsterdam. Dzień 6: Przyjazd do Polski.
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi ze śniadaniami
w hotelach min. 3, bilety do ogrodu Keukenhof, ubezpieczenie KL, NNW
i bagażu, opiekę polskiego pilota na całej trasie z Warszawy. 

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!



Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa, Katowice cena

Sezon A: 8 dni, 07.05 2999

Kod produktu: 
182938

TIBILISI

TIBILISI

Gruzja

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Polski do Kutaisi. Spacer po mieście i zakwaterowanie 
w hotelu.
Dzień 2: Achalciche i Bordżomi – imponująca twierdza Rabati, następnie 
słynne gruzińskie uzdrowisko położone u stóp Małego Kaukazu.
Dzień 3: Uplisciche – starożytne kamienne miasto, następnie Gori – rodzinne 
miasto Stalina, nocleg w Tbilisi.
Dzień 4: Tbilisi – zwiedzanie głównych atrakcji miasta. Wieczorem tradycyjna 
gruzińska uczta.
Dzień 5: Kachetia – ojczyzna gruzińskiego wina (degustacja win), następnie 
przejazd do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji.
Dzień 6: Batumi – przejazd do kurortu, po drodze zwiedzanie Jaskini 
Prometeusza i kanionów Martwili.
Dzień 7: Batumi – spokojny dzień w nadmorskim kurorcie słynącym 
z 8-kilometrowego bulwaru ciągnącego się wzdłuż wybrzeża.
Dzień 8: Przejazd na lotnisko w Kutaisi. Przelot bezpośredni do Polski.

Cena zawiera: przelot do/z Kutaisi, bagaż 10 kg i małą torebkę, noclegi 
ze śniadaniami w hotelach 3, 1 tradycyjną kolację gruzińską, transfery, 
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, opiekę polskiego pilota.

Świadczenia opcjonalne: dopłata do pok. 1-osobowego: 750 PLN/os., 
dopłata do bagażu: 348 PLN/os., dopłata do 6 obiadokolacji: 350 PLN/os. 

8-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO PIĘKNYCH 
ZAKĄTKACH GRUZJI 

Daj się oczarować prawdziwej gruzińskiej gościnności i odkryj cuda 
kaukaskiej natury i architektury. Poznaj urokliwe nadmorskie Batumi 
i historyczne Tibilisi. 

za osobę od

2999,-

61 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00  
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00 7

Kod produktu: 
183936

Ceny i terminy w 2019
w PLN/os. w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 10 dni, 21.05 5999

DUBAJ

MALEDIWY

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy, przylot do Dubaju, transfer do hotelu i nocleg.
Dzień 2: Po śniadaniu półdniowa wycieczka „Odkryj Dubaj” – najbardziej 
spektakularne miejsca w Dubaju.
Dzień 3: Czas wolny lub możliwość skorzystania z dodatkowych wycieczek 
(za dopłatą): wycieczka do parku wodnego Aquaventure, pustynne safari, rejs 
łodzią dau, wycieczka do Ferrari World w Abu Dhabi.
Dzień 4: Po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot z Dubaju na Malediwy. 
Nocleg w wybranym hotelu na Malediwach.
Dzień 5-8: Relaks w rajskim otoczeniu w wybranym hotelu na Malediwach. 
Dzień 9: Czas wolny i wieczorny wylot z Malediwów. 
Dzień 10: Przylot do Warszawy.
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Male – Warszawa, 
3 noclegi ze śniadaniami w Dubaju w hotelu Ibis Deira  (lub podobnym), 
transfery lotniskowe, półdniową wycieczkę „Odkryj Dubaj” z polskim przewod-
nikiem, 5 noclegów z dwoma posiłkami na Malediwach w hotelu Vista Beach 
Retreat  (dostępne inne hotele na wyspach), transfery na Malediwach 
(samochód, łódź motorowa, samolot lokalny) w zależności od wybranego 
hotelu, opiekę polskiego pilota podczas całego wyjazdu, Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, ubezpieczenie KL do 60 000 EUR, NNW i bagażu.

10-DNIOWA WYCIECZKA 
ZE ZWIEDZANIEM I WYPOCZYNKIEM

Dubaj+Malediwy za osobę od

5999,-

Kod produktu: 
184344

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 6 dni, 12.05 6789
ŚWIĄTYNIA DZIESIĘCIU TYSIĘCY BUDDÓW

HONGKONG

MINIGRUPA

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Hongkongu.
Dzień 2: Przylot do Hongkongu, przejazd do hotelu. Spacer aleją gwiazd 
z widokiem na Victoria Harbour. 
Dzień 3: Całodzienne zwiedzanie metropolii. Wizyta w Świątyni Dziesię-
ciu Tysięcy Buddów w Sha Tin, spacer wzdłuż wybrzeża Kowloonu oraz 
Wzgórze Wiktorii.
Dzień 4: Przepłynięcie promem do Makau, centrum hazardu. Zwiedzanie 
kolonialnej starówki wpisanej na listę UNESCO. Wizyta w jednym z licznych 
kasyn. Wieczorem powrót do Hongkongu.
Dzień 5: Rano przejazd na wyspę Lantau, podziwianie ogromnego posągu 
Buddy, pięknych krajobrazów oraz niewielkich herbaciarni. Po południu 
czas wolny.
Dzień 6: Transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa – Hongkong – Warszawa, 
4 noclegi w hotelach 3 ze śniadaniami, transfery lotnisko – hotel – 
lotnisko, bilety na prom do Makau oraz na gondolę na wyspie Lantau, 
opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.
Cena nie zawiera: pozostałego wyżywienia, biletów do zwiedzanych obiektów 
i opłat za środki transportu (ok. 50 USD/os., płatne u pilota na miejscu).

6-DNIOWY LOTNICZY 
CITY BREAK

Hongkong 
z Makau

za osobę od

6789,-

Kod produktu: 
176223

za osobę od

1649,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Poznań cena

Sezon A: 6 dni, 07.05 1649

AMSTERDAM

OGRÓD KEUKENHOF

Beneluks 
– festiwal tulipanów

6-DNIOWA WYCIECZKA 
Z REJSEM PO KANAŁACH W BRUGII

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski. Całodzienny przejazd do hotelu na terenie Niemiec.
Dzień 2: Luksemburg i Bruksela. Dzień 3: Brugia, Gandawa, Antwerpia. Rejs 
po kanałach Brugii. Dzień 4: Ogród Keukenhof z 7 milionami tulipanów i zwie-
dzanie słynnych wiatraków. Dzień 5: Amsterdam. Dzień 6: Przyjazd do Polski.
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi ze śniadaniami
w hotelach min. 3, bilety do ogrodu Keukenhof, ubezpieczenie KL, NNW
i bagażu, opiekę polskiego pilota na całej trasie z Warszawy. 

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!



lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu8

Kod produktu: 181385

za osobę od

8869,-

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 9 dni, 26.04 8869

PARATYRIO DE JANEIRO

Rio i samba

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Rio de Jane-
iro (przelot z przesiadką). 
Dzień 2: Copacabana, czas wolny na kąpiele 
i zakupy. Wieczorem spacer do Arpoador 
i podziwianie zachodu słońca. 
Dzień 3: Przejazd do kolonialnej miejscowo-
ści Paraty, położonej między zatoką a wzgó-
rzami. Zakwaterowanie w pousadzie 
– tradycyjnym i zabytkowym gościńcu. 
Dzień 4: Rejs wzdłuż Zielonego Wybrzeża 
po zatokach z bezludnymi plażami. Czas na 
pływanie, nurkowanie i odpoczynek na plaży. 
Dzień 5: Na Złotym Szlaku – wycieczka 
jeepami do Parku Narodowego Serra da 
Bocaina z wodospadami, podróż dawnym 
szlakiem transportu kopalni złota. Wizyta 
w destylarni brazylĳ skiego alkoholu (cachacy) 
– tu możliwość degustacji. 
Dzień 6: Samba – lekcja tańca! Powrót do 
Rio de Janeiro, spacer po części portowej 

Poczuj niesamowite Rio de Janeiro, poznaj jego najsłynniejsze miejsca 
i zatańcz gorącą sambę. Zobacz klimatyczne Paraty i popłyń w rejs 
wzdłuż Zielonego Wybrzeża.

9-DNIOWA WYCIECZKA 
Z WYPOCZYNKIEM I LEKCJĄ SAMBY 

z niesamowitymi muralami, następnie wizyta 
w fabryce strojów karnawałowych. Wieczorem 
lekcja samby i zabawa w klubie tanecznym. 
Dzień 7: Cudowne Miasto w pigułce. Wjazd na 
wzgórze z pomnikiem Chrystusa Odkupiciela, 
następnie tropikalna puszcza Tĳ uca i wodospady, 
kolorowa dzielnica Santa Teresa w Rio i słynne 
schody w kolorze brazylĳ skiej fl agi. 
Dzień 8: Ipanema i wylot z Rio. Rano czas 
wolny na Copacabanie, potem spacer po 
Ipanemie i pożegnalna caipirinha. Transfer 
na lotnisko i wylot z Brazylii. 
Dzień 9: Przylot do Polski. 

LICZBA DNI: 9

EKSTRA  W OFERCIE: 
• lekcja samby brazylijskiej, 
• rejs wzdłuż Zielonego Wybrzeża,
• wycieczka jeepami po okolicach Paraty.  

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem na trasie Warszawa – Rio de 

Janeiro – Warszawa, 
• 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach 4 przy słynnej 

Copacabanie,
• 3 noclegi ze śniadaniami w zabytkowej pousadzie 

w Paraty,
• bilety na autobus liniowy na trasie Rio de Janeiro – 

Paraty – Rio,
• wycieczkę po Rio de Janeiro z biletami wstępu na 

wzgórze ze statuą Chrystusa Odkupiciela, 
• lekcję samby i szaloną zabawę w klubie tanecznym, 
• opiekę polskiego pilota od wylotu z Warszawy, 
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.    

CENA NIE ZAWIERA: 
• biletów wstępu i opłat za środki transportu

(płatne na miejscu, ok. 100 USD).

SUPEROFERTA

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 4 LUTEGO!


