
KALININGRAD
4-dniowa wycieczka autokarowa z HB

Rosyjska enklawa i tajemnice bursztynu (str. 9)

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

Oferty dostępne tylko przez 
4 tygodnie lub do wyczerpania miejsc!

WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA 
LATO 2018

7 noclegów w apartamentach Urano z dojazdem własnym (str. 5)

NORWEGIA
Rejs po fiordach norweskich

7 noclegów na statku Costa Favolosa + z trzema posiłkami (str. 14)

za osobę już odę

199.-
za osobę już od

39999.-

za osobę już od

2549.-

za osobę już odę

999.-

za osobę już od

wyjazd autokarem, powrót samolotemj d t k
5 krajów podczas jednej podróży5555 kkkk jóóó d j d j d óż
10-dniowa wycieczka objazdowa z HB

BAŁKANY
NA POWITANIE LATA

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 28.01.2018

SPECJALNE
OFERTY
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PREMIUM

S. 14-16

SPECJALNE

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

Spełniaj marzenia,  
podróżuj bezpiecznie!

CITY & EVENTS

S. 8-9

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

Ubezpieczenie podróży krajowej:
Kompleksowa ochrona klientów wypoczy-
wających 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.

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

UBEZPIECZENIA
DOSTARCZA



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

za osobę już od

199.-

Hotel Przy Oślej Bramie  – Zamek Książ

Zamek Książ

POLSKA – KSIĄŻ

Cena zawiera:
 2 noclegi w standardowym pokoju 2-oso-
bowym;

 2 śniadania w formie bufetu;
 parking;
 10% rabatu na potrawy z karty w re-
stauracji hotelu.

Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpieczenia.

Wszystkie pokoje zostały urządzone w sty-
lu, który łączy zabytkowe meble oraz ele-
menty wystroju z nowoczesnymi udogod-
nieniami. Każdy z nich oferuje bezpłatne 
Wi-Fi, niewielką lodówkę, zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty oraz telewizor z do-
stępem do kanałów satelitarnych. Do dys-
pozycji gości jest również obsługa pokoju. 
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu.

romantyczne ruiny zamku Stary Książ oraz 
pozostałości budynków powstałych w czasie 
tajemniczych prac prowadzonych w okresie 
II wojny światowej. Pokoje i wyposażenie: 

do wzmocnienia więzi z przyrodą oraz ak-
tywnego wypoczynku. Książański Park Kra-
jobrazowy to teren atrakcyjny turystycznie 
i kulturowo, oprócz głównej atrakcji, jaką 
jest zamek Książ, znajdują się tutaj również 

Hotel Przy Oślej Bramie  – Zamek Książ
Hotel Przy Oślej Bramie to jedno z naj-
bardziej nastrojowych miejsc w komplek-
sie zamku Książ, w którym zapach historii 
przeplata się ze szczyptą tajemnicy i magii. 
Restauracja i hotel położone są w samym 
sercu malowniczego Książańskiego Parku 
Krajobrazowego, około 5 minut na pieszo 
od głównego wejścia do zamku Książ. Ele-
ganckie wnętrza hotelu Przy Oślej Bramie 
dorównują wspaniałej architekturze zamku, 
która kształtowała się na przestrzeni wie-
ków. Atrakcje hotelu/możliwości spędza-
nia czasu wolnego: Usytuowanie hotelu 
wśród zieleni wpływa na znakomitą jakość 
i komfort wypoczynku. Romantyczne alejki 
ciągnące się pośród rododendronów, liczne 
szlaki turystyczne, bliskie sąsiedztwo Stada 
Ogierów Książ oraz występowanie cennych 
gatunków roślin i zwierząt przyczyniają się 

widziane, obowiązuje dodatkowa opłata 
w wysokości 15 PLN/doba/małe zwierzę, 
30 PLN/doba/duże zwierzę.

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy 
o godz. 11.00. Śniadania w formie bufe-
tu serwowane są każdego dnia od 7.00 do 
10.00. Dzieci od 0 do 3 lat: bezpłatnie, 
gdy śpią z rodzicami, dzieci od 3 do 14 
lat: 140 PLN za pobyt. Zwierzęta są mile 

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.

Nastrojowy wypoczynek w cieniu Zamku Książ

Ą

NNN t j k i i Z k K i ż
2 noclegi ze śniadaniami w hotelu Przy Oślej Bramie , z dojazdem własnym

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

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

Pobyty: 2 noce cena 
Sezon A: 04-06.02, 07-09.02, 
11-13.02, 14-16.02, 18-20.02, 
21-23.02, 23-25.02, 25-27.02, 
28.02-02.03, 02-04.03 

199

kod produktu: 146102 

za osobę już od

299.-

Evita Hotel & SPA

POLSKA – BORY TUCHOLSKIE

Cena zawiera:
 2 noclegi;
 2 śniadania w formie bufetu;
 butelkę wina w pokoju;
 nielimitowany dostęp do krytego basenu 
i strefy saun;

 siłownię kardio, kijki do nordic walkingu;
 hotelowy escape room;
 15% rabatu na zabiegi SPA. Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpieczenia.

Evita Hotel & SPA
Evita Hotel & SPA położony jest w sa-
mym sercu Borów Tucholskich, w Tle-
niu. To doskonałe miejsce na weekendo-
wy relaks lub aktywne wakacje z rodziną. 
Hotel, położony 100 km od Gdańska, 
70 km od Bydgoszczy i Torunia oraz 
20 km od autostrady A1, gwarantuje naj-
wyższy poziom usług. Evita SPA gwarantu-
je najlepszą jakość usług wykonywanych 
przez profesjonalnych terapeutów i z uży-
ciem najlepszej jakości kosmetyków, a stre-
fa wellness oferuje relaks i zabawę (także 
najmłodszym). Atrakcje hotelu/możliwości 
spędzania wolnego czasu: Evita Hotel & 
SPA oferuje swoim gościom liczne atrak-
cje, m.in. boisko do koszykówki i siatków-

ki, korty tenisowe, siłownię zewnętrzną, 
wypożyczalnię rowerów i kijków do nor-
dic walkingu, wiatę grillową, miejsce na 
ognisko, plac zabaw dla dzieci, salę za-
baw, minisiłownię kardio, hotelowy esca-
pe room, pub hotelowy z bilardem i dar-
tem, cymbergaja, piłkarzyki, szachy, gry 
planszowe. Strefa wellness, w której znaj-
dują się duży basen, dwa jacuzzi, brodzik 
dla dzieci oraz kompleks saun, tepidarium 
i tężnia, jest dostępna dla gości codziennie 
bez limitu. Evita SPA ma również bogatą 
ofertę rytuałów i masaży oraz VIP room 
SPA z prywatną sauną, jacuzzi i barkiem. 
Pokoje i wyposażenie: Do dyspozycji go-
ści pozostają komfortowo wyposażone po-
koje z balkonem lub tarasem, TV, lodów-
ką oraz bezpłatnym Wi-Fi. Wyżywienie: 
Śniadania w formie bufetu.

Informacje dodatkowe: Hotel nie akceptuje 
zwierząt, doba hotelowa od godz. 14.00 do 
godz. 11.00. Recepcja czynna 24 h, śnia-
dania serwowane w godz. 7.30-10.00, re-
stauracja hotelowa czynna 13.00-21.00, 

strefa wellness czynna codziennie w godz. 
10.00-21.00. Świadczenia opcjonalne: room 
service, kuligi, eventy tematyczne, degusta-
cje win, paintball. Możliwe zakwaterowanie 
dzieci: do lat 5 śpiące w łóżku z rodzicami 
bezpłatnie, dzieci w wieku 5-12 lat śpiące 
na dostawce w cenie 120 PLN za pobyt.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, 
ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na stronie internetowej.

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

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM
Pobyty: 2 noce    cena

Sezon A: 09-11.01, 12-14.01, 14-16.01, 16-18.01, 19-21.01, 21-23.01, 23-25.01, 
26-28.01, 09-11.02, 11-13.02, 13-15.02, 16-18.02, 18-20.02, 20-22.02, 23-25.02, 
25-27.02, 06-08.04, 08-10.04, 13-15.04

299

kod produktu: 146072

Cena zawiera:

Doskonała zabawa w hotelowym escape roomDDD k ł b
Butelka wina + 15% rabatu na zabiegi SPABBBBB t lk i + 15% b t bi i SPA
2 noclegi ze śniadaniami w Evita Hotel & SPA , z dojazdem własnym



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

za osobę już od

359.-

Hotel Impresja

POLSKA – DUSZNIKI-ZDRÓJ

Bilet wstępu na seans w jaskini solnej
Cena zawiera: 

 3 noclegi w komfortowym pokoju;
 3 śniadania w formie bogatego bufetu 
szwedzkiego;

 3 zdrowe i kolorowe obiadokolacje;
 bilet wstępu full open dla każdego do Sło-
necznych Term: basen z hydromasażami, 
sauny, jacuzzi, salka fit, słoneczna plaża 
(sąsiadujący budynek);

 bilet wstępu na seans w jaskini solnej (w 
sąsiadującym obiekcie);

 wellcome drink (napój bezalkoholowy na 
powitanie) dla każdego;

 15% zniżki na spływ pontonowy „Ski-
-Raft” w Bardzie;

 10% zniżki do Parku Miniatur „Minieuro-
land” w Kłodzku;

 10% zniżki na wycieczki z Biurem Podró-
ży Szopen-Tour;

 parking.

dzynarodowej trasie E8 Warszawa – Praga, 
100 km od Wrocławia, 7 km od Zieleniec Ski 
Arena. Atrakcje hotelu: Kącik zabaw dla dzie-
ci, taras z leżakami, Wi-Fi w całym obiekcie, 
hotelowy bar, bezpłatne zajęcia z jogi, po-
mieszczenie na sprzęt narciarski, bezpłatny 
skibus zatrzymujący się przy hotelu w okre-
sie zimowym, Słoneczne Termy Jan Kazimierz 
(basen, sauny, masaże, fizykoterapia, okłady 
borowinowe, kąpiele mineralne itp.) w sąsia-
dującym obiekcie, zniżki na okoliczne atrakcje. 
Bezpłatny parking przy hotelu. Pokoje i wy-
posażenie: Komfortowe i przestronne poko-
je wyposażone w TV LCD, Wi-Fi, lodówkę, 
czajnik, wodę mineralną. Większość z wyj-
ściem na taras. Wyżywienie: W przestron-
nej, gustownej sali restauracyjnej serwowane 
są codzienne śniadania w formie bogatego 
bufetu szwedzkiego oraz wyśmienite obia-

Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpiecze-
nia, opłaty klimatycznej płatnej na miej-
scu (gotówką) – 3,50 PLN od osoby 

za dobę, dzieci do 12 lat – 1,00 PLN za dobę.dokolacje. Hotel promuje ideę slow food, 
a więc produkty naturalne, świeże i zdro-
we. Można znaleźć w menu potrawy trady-
cyjne, wegetariańskie oraz bezglutenowe.

Hotel Impresja
Impresja to kameralny hotel otoczony zielenią 
i górskimi krajobrazami, usytuowany w samym 
sercu parku zdrojowego w jednym z najsłyn-
niejszych polskich uzdrowisk – Dusznikach-
-Zdroju. Miasteczko położone jest przy mię-

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
od godz. 14.00, wykwaterowanie do godz. 
11.00. Istnieje możliwość zakwaterowa-
nia trzeciej osoby w pokoju na dostawce 
w specjalnej cenie 239 PLN. Dzieci do 3. 
roku życia śpiące z rodzicami – bezpłatnie.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, 
ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na stronie internetowej.

Bil t t
Bilet wstępu full open do Słonecznych TermBiBBiBB ll t t f ll d Sł h T
3 noclegi z HB w hotelu Impresja, z dojazdem własnym 

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

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM
Pobyty: 3 noce    cena
Sezon A: 03-06.04, 07-10.04, 12-15.04, 16-19.04, 20-23.04, 24-27.04 359
Sezon B: 04-07.03, 08-11.03, 12-15.03, 16-19.03, 20-23.03, 24-27.03, 06-09.05, 
10-13.05, 14-17.05, 18-21.05, 24-27.05, 28-31.05 419

kod produktu: 146106

za osobę już od

569.-

Hotel Rooms & Apartments Polaris

POLSKA – SZCZAWNICA

Lampka wina + masaż rąk
Cena zawiera:

 5 noclegów w komfortowych pokojach 
2-osobowych z pełnym węzłem sani-
tarnym;

 5 śniadań w formie bufetu;
 na powitanie lampkę wina;
 1 zabieg (masaż rąk) w uzdrowisku 
Szczawnica.

Cena nie zawiera: dojazdu, ubezpieczenia, 
opłaty klimatycznej 3 PLN/doba/osoba.

Szczawnicy, park rozrywki. Dogodny dostęp 
do szlaków górskich i spacerowych Małych 
Pienin, 3 stoki, ośrodki i wyciągi narciarskie: 
Palenica – najwyższy szczyt Szczawnicy, ko-
lej krzesełkowa PKL; SKI Arena – Jaworki; 
Czorsztyn SKI Kluszkowce. W wyposażeniu 
obiektu do dyspozycji gości są kijki do nor-
dic walkingu. Pokoje i wyposażenie: Obiekt 
oferuje komfortowe pokoje 2-, 3-, 4-osobo-
we. Wszystkie wyposażone są w łazienki, 

TV, lodówkę oraz zestaw ręczników i kosme-
tyków. Każdy pokój ma balkon z widokiem 
na góry i centrum zdrojowe. Do dyspozycji 
gości są: bezpłatny Wi-Fi, ogólnodostępne 
czajniki, sala TV (programy satelitarne). 
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu.

mi – 349 PLN za pobyt, dodatkowa osoba 
w pokoju (12-18 lat) – 449 PLN za pobyt. 
Możliwość skorzystania z baru w obiekcie, 
możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycz-
nego z pościelą 100 PLN/pobyt.

Hotel Rooms & Apartments Polaris
Polaris to nowoczesny obiekt hotelowy po-
łożony w górach (Pieniny, Beskid Sądecki) 
w zabytkowo-uzdrowiskowej części Szczaw-
nicy przy centrum zdrojowym. Stanowi ide-
alną bazę wypadową zarówno do pieszych 
wędrówek, jak i objazdu własnym środ-
kiem transportu. Atrakcje hotelu/możli-
wości spędzania wolnego czasu: Obiekt 
dysponuje miejscami do przechowywania 
rowerów, garażami i miejscami parkingowy-
mi. W pobliżu hotelu znajduje się: główny 
deptak zdrojowy – 50 m, pijalnia wód mi-
neralnych – 50 m, basen i centrum SPA – 
50 m oraz park wodny – 200 m, wyciąg 
krzesełkowy na Palenicę – 500 m, końcowa 
przystań na trasie spływu przełomem Du-
najca oraz punkt widokowy na panoramę 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa 
od godz. 15.00 do godz. 11.00. Zwierzę-
ta są akceptowane za dodatkową opłatą. 
Śniadania wydawane w godz. 8.30-10.00. 
Możliwość skorzystania z parkingu w cenie 
9 PLN/doba lub garażu w cenie 12 PLN/do-
ba. Dziecko do lat 3 (bez świadczeń, wspól-
ne spanie z rodzicami) – bezpłatnie, dziecko 
do lat 12 w pokoju z 2 osobami pełnopłatny-

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.

LLL k i
Pobyt w malowniczych Pieninach w okresie feryjnymPPPPP bb t l i h Pi i h k i f j
5 noclegów ze śniadaniami w hotelu Rooms & Apartments Polaris, z dojazdem własnym

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

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

Pobyty: 5 nocy cena 
Sezon A: 13-18.01, 18-23.01,
23-28.01, 28.01-02.02, 02-07.02, 
07-12.02, 13-18.02, 20-25.02 

569

kod produktu: 146073 



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 Villaggio Selene

WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA – BIBIONE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Cena zawiera:

 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneksu kuchennego 
– należy do obowiązków klienta lub płat-
ne sprzątanie ok. 60 EUR/apart.);

 miejsce plażowe (parasol, leżak i łóżko 
plażowe), serwis 25.04-30.09;

 raz w tygodniu wstęp na spaghetti party;
 transport na plażę (od 19.05 do 
14.09.2018);

 1 x zaproszenie na degustację wina (kwie-
cień – październik);

 EuropaCard: do 10% zniżki na zakupy 
w wybranych sklepach i restauracjach 
w Bibione i Lignano oraz wstęp ze zniż-
ką do centrum termalnego;

 20% zniżki w klubie golfowym w Ligna-
no;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z im-
prezy turystycznej.

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

obiektu: Kompleks wakacyjny z 64 apar-
tamentami usytuowanymi szeregowo na 
trzech poziomach. Basen kąpielowy i bro-
dzik dla dzieci. W sezonie (19.05-15.09) 
spaghetti party (raz na tydzień): impreza 
plenerowa ze spaghetti, winem i/lub napo-
jami bezalkoholowymi, muzyką, tańcami. 
Apartamenty i wyposażenie: Wyposażone 
w TV, sejf, kuchenkę mikrofalową, ekspres 
do kawy. Typ C-6, dwupoziomowy apar-
tament trilo dla 4-6 os., na 1 i 2 piętrze. 
1 piętro: pokój dzienny z dwuosobowym 
tapczanem i aneksem kuchennym, 1 sypial-
nia z 2 łóżkami i balkonem, łazienka, taras 
z ogrodem. 2 piętro: 1 sypialnia z 2 łóżkami 
i balkonem, łazienka. W niektórych klimaty-
zacja. Typ C-7, dwupoziomowy apartament 
trilo dla 5-7 os., na 2 i 3 piętrze. 2 piętro: 
pokój dzienny z dwuosobowym tapczanem 

i aneksem kuchennym, zadaszony balkon. 
3 piętro: 1 sypialnia z 2 łóżkami i tarasem 
słonecznym, 1 sypialnia z łóżkiem małżeń-
skim i pojedynczym i tarasem słonecznym, 
łazienka. W niektórych klimatyzacja. Wyży-
wienie: We własnym zakresie.

Apartamenty Villaggio Selene
Położenie: Usytuowane w cichej części 
Bibione, ok. 1300 m od plaży. Atrakcje 

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. Komplet pościeli: 
8 EUR/os., ręczników: 7 EUR/os. Autobus 
na plażę kursuje co 30 minut w godzinach 
9.00-19.30. 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
Rodzinne apartamenty w BibioneRRR d i t t Bibi
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Villaggio Selene, z dojazdem własnym

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

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

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

Sezon A: 24.03-19.05 
15.09-13.10 219 249

Sezon B: 16.06-23.06
01.09-08.09 359 419

Sezon C: 23.06-30.06 429 499
Sezon D: 14.07-28.07 569 689
Sezon E: 04.08-18.08 659 779
Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 146103 

za osobę już od

219.-
LATO 2018

Apartamenty Urano

WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA – BIBIONE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Cena zawiera:

 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneksu kuchennego 
– należy do obowiązków klienta lub płat-
ne sprzątanie w wys. 50 EUR/apart. bilo, 
60 EUR/apart. trilo);

 miejsce plażowe bezpłatne (1 parasol 
+ 1 leżak + 1 łóżko plażowe). Serwis pla-
żowy 25.04-30.09;

 raz w tygodniu bilet wstępu 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 Lignano;
 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW i ba-
gażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z im-
prezy turystycznej.

nek dysponujący windą oraz 48 wygodnymi 
apartamentami z dużymi, zadaszonymi bal-
konami. Częściowo odnowione. W obiekcie 
goście mają do dyspozycji również garaże 
i parking. Inne atrakcje: W sezonie (19.05-
15.09) przy dobrej pogodzie organizowane 
są spaghetti party (raz na tydzień): impre-
za plenerowa ze spaghetti, winem i/lub na-
pojami bezalkoholowymi, muzyką, tańcami 
dla całej rodziny. Apartamenty i wyposaże-
nie: Standardowo urządzone apartamenty 
z sejfem, TV, kuchenką mikrofalową, eks-
presem do kawy i balkonem. Typ B-5, bi-
lo: 3-5 os.: pokój dzienny z dwuosobowym 
tapczanem i aneksem kuchennym, sypialnia 
z 3 łóżkami, łazienka, obszerny zadaszony 
taras, miejsce parkingowe zewnętrzne. Nie-
które apartamenty z garażem lub klimaty-
zacją. Typ C-6, trilo: 4-6 os.: pokój dzien-

ny z dwuosobowym tapczanem i aneksem 
kuchennym, sypialnia z 2 łóżkami, sypial-
nia z łóżkiem piętrowym lub 2 łóżkami, ła-
zienka, obszerny zadaszony balkon, garaż. 
Niektóre apartamenty z klimatyzacją. Wy-
żywienie: We własnym zakresie.

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

Apartamenty Urano
W centrum kurortu (Spiaggia), ok. 700 m od 
plaży. Atrakcje hotelu: Trzypiętrowy budy-

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
od 17.00, wykwaterowanie do 9.00. Odbiór 
kluczy w biurze w Bibione 17.00-20.00. 
Zwierzęta małe akceptowane – po uzgod-
nieniu. Łóżeczko dziecięce do 3 lat (bez 
pościeli): 2 EUR/dzień, komplet pościeli: 
8 EUR/os., ręczników: 7 EUR/os. Możli-
wość wypożyczenia rowerów. 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
W sezonie bezpłatne miejsce plażoweWWWWW i b ł t i j l ż
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Urano, z dojazdem własnym

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

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

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

Sezon A: 24.03-19.05 
15.09-13.10 199 199

Sezon B: 16.06-23.06 359 349
Sezon C: 23.06-30.06 419 399
Sezon D: 25.08-01.09 449 439
Sezon E: 07.07-14.04 539 529
Sezon F: 04.08-18.08 639 629
Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 146090 

za osobę już od

199.-
LATO 2018



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

Lato 2018Lato 2018

za osobę już od

269.-

Camping Village Poljana

CHORWACJA – WYSPA MALI LOŠINJ 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Cena zawiera:

 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 kaucję;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Domki i wyposażenie: Camping Village Pol-
jana oferuje zakwaterowanie w komfortowych 
domkach mobile home z klimatyzacją i TV 
SAT. Aneks kuchenny w pełni wyposażony: 
kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, 
kompletna zastawa stołowa. Pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, sypialnia małżeń-
ska, sypialnia z dwoma pojedynczymi łóż-
kami, łazienka. Klimatyzacja za dopłatą. Na 
zewnątrz umeblowana część ogrodowa. Baia 
comfort dla 4 os., o pow. 20-22 m2 (7,5 x 
3 m). Blu romantic dla 4 osób dorosłych 
i 2 dzieci*, o pow. 24 m2 (8 x 3 m). Do-
datkowo łóżko na antresoli. Baia lux 
dla 4 osób dorosłych i 2 dzieci*, o pow. 
31 m2. Dodatkowo łóżko na antresoli. 
* Dzieci: osoby w wieku do 12 lat. Wy-
żywienie: We własnym zakresie. Możli-
wość dokupienia wyżywienia w restauracji 

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej płat-
nej na miejscu; obowiązkowego sprzątania 
końcowego w przypadku pobytu z psem: 
70 EUR/mobile home.

znajdującej się na terenie campingu.Camping Village Poljana położony jest na 
wyspie Mali Lošinj w Chorwacji, w naj-
węższym miejscu wyspy. Z obu stron ota-
cza go kryształowe morze – z jednej strony 
znajduje się plaża, a z drugiej mały tury-
styczny port. 3 km od centrum miasta Ma-
li Lošinj i od portu promowego, który za-
pewnia częste połączenia z kontynentalną 
Chorwacją (Zadar) oraz innymi adriatyckimi 
wyspami. Atrakcje campingu: Na terenie 
ośrodka znajduje się restauracja, bar oraz 
plac zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki 
plażowej, boisko do piłki nożnej, sprzęt do 
grillowania, sklep spożywczy. Grupa ani-
matorów organizuje liczne zajęcia spor-
towe i rozrywkowe, takie jak: gimnastyka 
poranna, turnieje gry w piłkę nożną i siat-
kówkę, strzelanie z łuku, spektakle oraz 
zajęcia dla najmłodszych w miniklubie. 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
od 17.00, wykwaterowanie do 9.00. Łó-
żeczko dziecięce do 3 lat (bez pościeli): 
3 EUR/dzień. Klimatyzacja: 7 EUR/dzień. 
Bielizna pościelowa: 10-12 EUR. Wi-Fi: 
5 EUR/dzień.

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

UUb i i
Wakacje na bajecznej wyspie chorwackiejW k j b j j i h ki j
7 noclegów bez wyżywienia na Campingu Village Poljana, z dojazdem własnym

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

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W APARTAMENCIE
Pobyt: 7 nocy Ceny
Możliwe przyjazdy: sobota Comfort 4 os. Lux 5 os. Romantic 6 os.
Sezon A: 03.03-19.05 359 319 269 
Sezon F: 30.06-07.07 629 569 469 
Sezon C: 07-14.07, 25.08-01.09 699 669 549

Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 146233 

Camping Village La Gardiola

WŁOCHY – JEZIORO GARDA

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Cena zawiera:

 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 kaucję;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej płat-
nej na miejscu; obowiązkowego sprzątania 
końcowego w przypadku pobytu z psem: 
70 EUR/mobile home.

zą i meblami ogrodowymi. Wyżywienie: We 
własnym zakresie. W snack barze na terenie 
campingu śniadanie 8-12 EUR. 

nad samym jeziorem. Aneks kuchenny w pełni 
wyposażony: kuchenka gazowa z 4 palnikami, 
lodówka, zlewozmywak, kompletna zastawa 
stołowa. Patio ze stołem i krzesłami. Baia lux: 
mobile home dla 4 os. dor. i 2 dzieci, pow. 
31 m2. Pokój dzienny (stół, rozkładana ka-

napa) z aneksem kuchennym, sypialnia mał-
żeńska, sypialnia z dwoma pojedynczymi łóż-
kami (mogą być połączone), łazienka z WC 
(prysznic, bidet, umywalka, suszarka). Klima-
tyzacja za dopłatą. Na zewnątrz taras z marki-

Opis rejonu: Jezioro Garda to najpiękniejsze, 
najczystsze i największe jezioro we Włoszech, 
położone w malowniczych i pełnych słońca 
górach. Panuje tu łagodny klimat z roślinno-
ścią śródziemnomorską. Ogromna tafla jeziora 
o turkusowej wodzie zachęca do nurkowania 
i uprawiania różnorodnych sportów wodnych 
– wzdłuż wybrzeża znajdziemy liczne wypoży-
czalnie rowerków wodnych, kajaków, desek 
windsurfingowych, motorówek i żaglówek. 
Położenie: Camping Village La Gardiola po-
łożony nad słynnym włoskim jeziorem Garda, 
w miejscowości San Felice del Benaco, przy sa-
mej plaży z przepięknym widokiem na wyspę 
Borgese i miejscowość Manerba. Do najbliż-
szej restauracji ok. 10  min spacerem. Domki 
i wyposażenie: Ośrodek oferuje zakwaterowa-
nie w komfortowych mobile home z klimaty-
zacją i TV SAT lub na placach kempingowych 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
17.00-22.00, wykwaterowanie 7.00-9.00. 
Sprzątanie końcowe: 70 EUR/mobile home 
(klient może posprzątać we własnym zakre-
sie). Łóżeczko dziecięce do 3 lat (bez poście-
li): 3 EUR/dzień. Klimatyzacja: 7 EUR/dzień. 
Drugi samochód: 6 EUR/dzień, drugi mo-
tor: 5 EUR/dzień. Małe psy: 4-9 EUR/dzień. 
Bielizna pościelowa: 10-12 EUR. Ręczniki: 
10 EUR/komplet/os. Wi-Fi: 5 EUR/dzień.

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

Ub i i
Wypoczynek nad jeziorem GardaW k d j i G d
7 noclegów bez wyżywienia na Campingu Village La Gardiola, z dojazdem własnym

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

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

Pobyty: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Lux 5 os.
Sezon A: 24.03-31.03 

07.04-21.04, 05.05-19.05 349

Sezon B: 08.09-15.08 469
Sezon C: 16.06-23.06 489
Sezon D: 23.06-30.06 499
Sezon E: 30.06-07.07 569
Sezon F: 07.07-14.07 669
Sezon G: 14.07-28.07 799
Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 146232 

za osobę już od

349.-
Lato 2018

Jezioro Garda



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

Hotel Playasol SPA

HISZPANIA – COSTA ALMERIA

Polskojęzyczna opieka i program animacyjny na wyłączność grupy
Cena zawiera:

 7 rozpoczętych dób hotelowych w hote-
lu Playasol Spa ;

 śniadania w formie bogatego bufetu w ho-
telu (możliwość dopłaty do obiadokolacji 
lub all inclusive);

 przelot na trasie Warszawa – Almeria  – 
Warszawa lub Katowice – Almeria – Ka-
towice;

 transfer lotnisko – hotel – lotnisko;
 wycieczkę fakultatywną (wraz z bileta-
mi wstępu i degustacjami) Sierra Neva-
da i białe wioski Andaluzji;

 wycieczkę fakultatywną do Granady (bilet 
wstępu do Alhambry w cenie wycieczki);

 opiekę rezydenta Rainbow podczas ca-
łego pobytu w Hiszpanii;

 opiekę animatora Rainbow podczas po-
bytu w Hiszpanii;

 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: posiłków innych niż 
śniadania w hotelu; kosztów pozostałych 
wycieczek fakultatywnych.

ta negra. Pampaneira z XVI-wiecznym ko-
ściołem wybudowanym w stylu mudejar.

Hotel Playasol Spa
W centrum kurortu Roquetas de Mar. Do 
lotniska ok. 35 km. Plaża: Przy hotelu, 
publiczna, szeroka, żwirowo-piaszczy-
sta. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 

Minimalna ilość uczestników – 40 osób. Podane 
w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu po-
koju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewentualne 
zniżki dla dzieci są dostępne na stronie internetowej. 

P l k j
Wycieczka do Granady oraz Sierra Nevady i białe wioski Andaluzji z biletami wstępuWWWWW i k d G d Si N d i bi ł i ki A d l ji
8 dni wypoczynku w hotelu Playasol SPA  ze śniadaniami 

7 EUR/os.). Do dyspozycji gości: Recep-
cja, restauracja, bary, ogród z tarasami sło-
necznymi, leżakami i parasolami. Baseny, 
jacuzzi, brodzik, strefa wodna ze zjeżdżal-

niami, podgrzewany basen wewnętrzny, plac 
zabaw, miniklub. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt). Pokoje: Wszystkie kli-
matyzowane, z łazienką, telefonem, TV SAT, 
minibarem (płatny), sejfem (płatny), balko-

nem lub tarasem. Wyżywienie: Śniadania 
w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji lub do all inclusive. Kate-
goria lokalna:  Szczegółowy opis hotelu 
na stronie internetowej. Wycieczki wliczone 
w cenę: Granada, wizyta w Alhambrze: pa-
łac Nasrydów, Alcazaba oraz zachwycające 
ogrody Generalife. Spacer po centrum: kate-
dra, kaplica królewska, wizyta w Alcaiceria, 
czyli na dawnym arabskim bazarze. Dziel-
nica Albaizyn – widok na Alhambrę i góry 
Sierra Nevada. Sierra Nevada i białe wioski 
Andaluzji Wycieczka w góry Sierra Nevada: 
degustacja kilkunastu rodzajów oliwy, wizyta 
w muzeum oliwy, przejazd przez Lanjaron. 
Punkt widokowy – panorama Sierra Neva-
dy, przystanek przy ujęciu wód gazowanych 
w Fuente Agria. Wizyta w suszarni szynek, 
degustacja wina oraz najlepszej szynki pa-

za osobę już od

1699.-

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

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

Lotnisko Warszawa, Katowice
Sezon A: 
8 dni 1699 02.04-09.04

kod produktu: 136869 

Superoferta

za osobę już od

3699.-

Kata Palm Resort & SPA

TAJLANDIA – PHUKET

Lokalizacja przy jednej z najładniejszych plaż na wyspie

Kata Beach, będącej rajem dla miłośników 
kąpieli słonecznych i sportów wodnych. 
Plaża: Obiekt zlokalizowany jest w pobli-
żu publicznej, szerokiej, piaszczystej, pla-
ży z drobnym, białym piaskiem i łagodnym 
zejściem do morza. Pokoje: Ręcznie rzeź-

bione meble z litego drewna, które wypeł-
niają wnętrza pokoi, nadają im niezwykłą 
tajską atmosferę. Klimatyzowane pokoje 

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa – Phuket 
– Warszawa samolotem linii Qatar 
Airways;

 zakwaterowanie w hotelu Kata Palm 
Resort & SPA  na 8 nocy ze śnia-
daniami w pokoju superior pool view;

 transfery lotnisko – hotel – lotnisko;
 opiekę polskiego pilota;
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera:  dodatkowych posiłków, 
wydatków własnych, napiwków.

Kata Palm Resort & SPA
Hotel położony jest w południowo-zachod-
niej części wyspy Phuket, w miejscowości 
Kata, która dysponuje rozbudowaną infra-
strukturą turystyczną. Transfer z lotniska zaj-
muje ok. 60 minut. Jest to również świetna 
baza wypadowa na tętniącą życiem Patong 
Beach. Hotel: Obiekt oferuje komfortowy 
wypoczynek i profesjonalny serwis. Ho-
tel został rozbudowany i zmodernizowany 
w ostatnich latach i jest idealną propozycją 
zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par czy 
grup przyjaciół. Wizytówką hotelu jest bli-
skość jednej z najlepszych plaż na wyspie, 

wyposażone są w minibar, telewizję kablo-
wą, telefon, suszarkę do włosów oraz sejf. 
Każdy z nich posiada balkon. Superior po-
ol view – 36 m², pokoje z widokiem na ba-
sen. Wyżywienie: Śniadania. Do dyspozycji 
gości 3 restauracje à la carte serwujące da-
nia kuchni tajskiej i międzynarodowej oraz 
3 bary. Atrakcje i rozrywka: 2 duże baseny 
oraz 2 brodziki dla dzieci, centrum fitness, 
miniklub dla dzieci, plac zabaw, lekcje goto-
wania tajskich potraw (za dodatkową opła-
tą), kurs rzeźbienia w owocach (za dodat-
kową opłatą). Dodatkowo w wolnej chwili 
goście mogą zrelaksować się podczas ma-
sażu w SPA Warintorn. Bezpłatne Wi-Fi do-
stępne na terenie całego hotelu.

Informacje dodatkowe: Od podróżujących 
do Tajlandii nie są wymagane obowiązkowe 
szczepienia i wizy. Godziny przelotu oraz 
linie lotnicze mogą ulec zmianie.

Minimalna liczba uczestników – 16 osób. Podane 
w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej. 

L k li j
8 noclegów ze śniadaniami w hotelu Kata Palm Resort & SPA88 l ó ś i d i i h
11-dniowa wycieczka lotnicza

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

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

Lotnisko Warszawa

Sezon A: 11 dni 3699 18.05

kod produktu: 146241 



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

Cena zawiera:
 3 noclegi w hotelach 3 ;
 3 śniadania, w tym uroczyste śniada-
nie wielkanocne;

 przejazd komfortowym autokarem (to-
aleta, wideo, barek, klimatyzacja);

 opiekę polskojęzycznego pilota wy-
cieczki;

 zwiedzanie Budapesztu, Bratysławy 
i Wiednia z przewodnikiem;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Program wycieczki:
30.03.2018: Wyjazd z  Polski (godziny 
odjazdu z poszczególnych miast na www.
lidl-podroze.pl), przyjazd do Budapesztu, 
zakwaterowanie.
31.03.2018: Śniadanie, wykwaterowa-
nie, zwiedzanie Budapesztu z przewodni-
kiem (Wzgórze Gellerta, z  którego moż-
na obserwować najpiękniejszą panoramę 
obydwu części stolicy Węgier; zamek kró-
lewski zbudowany w XIV wieku podczas 
rządów Ludwika Andegaweńskiego, króla 
Polski i Węgier; kościół św. Macieja peł-
niący przez stulecia funkcję świątyni ko-
ronacyjnej; neoromańska Baszta Rybac-
ka; łańcuchowy Most Szechenyiego z XIX 
wieku; neogotycki budynek parlamentu 
malowniczo położony nad Dunajem; ba-
zylika św. Stefana – największy kościół 

Informacje dodatkowe: Zniżki: Przy 
dwóch osobach pełnopłatnych: -20% 
dla dzieci do lat 12, powyżej lat 12: płat-
ność jak osoba dorosła. Dopłata do poko-
ju 1-osobowego: 200 PLN.

Bratysława

BUDAPESZT – BRATYSŁAWA – WIEDEŃ NA WIELKANOC

EKSTRA W OFERCIE:
• uroczyste śniadanie wielkanocne

• zakupy na jarmarkach 
świątecznych

• zwiedzanie Budapesztu, 
Bratysławy i Wiednia 
z przewodnikiem

w kraju, mogący pomieścić ponad 8000 
wiernych), czas wolny na jarmarku świą-
tecznym, przejazd do Bratysławy, zakwa-
terowanie w hotelu.
01.04.2018: Wykwaterowanie, uroczy-
ste śniadanie wielkanocne w  lokalnej re-
stauracji, zwiedzanie Bratysławy z  prze-
wodnikiem (zamek, którego historia sięga 
starożytności; średniowieczna katedra św. 
Marcina pełniąca przez 300 lat funkcję 
świątyni koronacyjnej władców Węgier; ry-
nek z  najstarszym słowackim ratuszem, 
kościół Franciszkanów zbudowany w sty-
lu gotyckim pod koniec XIII wieku; Wie-
ża Michalska – jedyna zachowana brama 
miejska w Bratysławie), czas wolny na jar-
marku wielkanocnym, przejazd do Wied-
nia, zakwaterowanie.
02.04.2018: Śniadanie, wykwaterowanie, 
zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem (słyn-
na neorenesansowa opera, pierwszy budy-
nek ukończony przy Ringu w połowie XIX 
wieku; krypta cesarska znajdująca się w ko-
ściele Kapucynów, miejsce pochówku 146 
członków dynastii Habsburgów; katedra św. 
Szczepana – najważniejszy wiedeński ko-
ściół znajdujący się w sercu miasta; pałac 
Hofburg – rezydencja władców Austrii od 
XIII wieku do 1918 roku; MuseumsQuar-
tier – jeden z największych na świecie kom-
pleksów muzealnych, położony w centrum 

Superoferta

Cesarsko-królewska Wielkanoc, 30.03-02.04.2018

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej 
płatnej na miejscu.

Minimalna liczba uczestników, aby wyjazd do-
szedł do skutku, wynosi 20 osób. Podane w tabe-
li ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju.

CC k k ól
3 noclegi w hotelach  ze śniadaniami33 l i h t l h ś i d i i
4-dniowa wycieczka autokarowa – 3 stolice

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

Wiednia na powierzchni ponad 60 000 m2; 
Pałac Schönbrunn – wpisany na listę UNE-
SCO, pochodzący z XVII wieku, w nim ja-
ko sześcioletnie dziecko koncertował w Sa-
li Lustrzanej Wolfgang Amadeusz Mozart), 
czas wolny na jarmarku świątecznym, wy-
jazd do Polski (przyjazd w godzinach wie-
czornych lub nocnych). Zwiedzanie odbywa 
się w formie spaceru z lokalnymi przewod-
nikami, ze wstępem do najważniejszych 
atrakcji (dojazd z hoteli do centrum auto-
karem). Zakwaterowanie: Standardowo 
wyposażone pokoje z  pełnym węzłem sa-
nitarnym w hotelach 3 , położonych w bez-
pośrednim sąsiedztwie transportu publicz-
nego, w  odległości kilku przystanków od 
centrum. Wyżywienie: Śniadania w formie 
bufetu (możliwość dokupienia obiadokola-
cji na miejscu – ok. 10 EUR), cena obej-
muje również uroczyste śniadanie wielka-
nocne w Bratysławie. Opiekun grupy (pilot) 
jest przedstawicielem biura przez cały czas 
trwania imprezy. Zawsze posiada stosowne 
uprawnienia i będzie się Państwem opieko-
wał, służył radą i pomocą. Dane pilota zo-
staną podane przed rozpoczęciem impre-
zy w autokarze. W czasie trwania imprezy 
należy stosować się do wskazówek pilo-
ta dotyczących realizacji programu. Bagaż: 
Każdy klient ma prawo do zabrania jednej 
sztuki bagażu głównego. Autokary: Obsłu-

gują nas sprawdzeni, renomowani przewoź-
nicy dysponujący nowoczesnym taborem. 
Miasta wyjazdu: Częstochowa, Gliwice, Ka-
towice, Kraków, Łódź, Piotrków Trybunal-
ski, Rzeszów, Tarnów, Warszawa, Wrocław. 
Transport z Gliwic do miejsca docelowego 
odbywa się komfortowymi autokarami (toa-
leta, wideo, barek, klimatyzacja). Info auto-
kar: Dokładny rozkład jazdy autobusów do-
stępny na stronie www.lidl-podroze.pl.

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

Miejsce wyjazdu: Info dostępne na 
www.lidl-podroze.pl

Sezon A: 4 dni 999 30.03

kod produktu: 146230 

za osobę już od

999.-

Budapeszt



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

Bilety wstępu
 w cenie!

Malta

MALTA

Zwiedzanie wyspiarskiego państwa-miasta

Cena zawiera:
 przelot samolotem na trasie Warszawa 
– Malta – Warszawa;

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

 transfery lotnisko – hotel – lotnisko;
 noclegi (pokoje 2-osobowe) w hote-
lu 3 ;

 wyżywienie: 3 śniadania i 1 kolacja;
 przejazdy lokalnymi autobusami; 
 bilety wstępu;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 opiekę polskiego pilota Prestige Tours.

Cena nie zawiera: zimnych napoi do 
posiłków; ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji; ubezpieczenia od chorób 
przewlekłych; bagażu rejestrowanego 
(maks. 20 kg).

go rejsu okazja, by z bliska zobaczyć to 
malownicze miejsce. Zwiedzanie dwóch 
megalitycznych świątyń wpisanych na 
listę UNESCO – Hagar Qim i Mnajdry. 
Kolacja w  lokalnej restauracji. Powrót 
do hotelu.
Dzień 3: Ogrody San Anton – Mdina 
– Rabat. Przejazd do ogrodów San An-
ton, gdzie znajduje się piękny pałac San 
Anton – oficjalna rezydencja prezydenta 
Malty. Następnie wizyta w starej stolicy 
Malty, Mdinie, zwanej Miastem Ciszy. 
Spacer wąskimi uliczkami: pałac Wiel-
kiego Mistrza Vilheny, Casa Iguanez 
oraz katedra św. Pawła. Następnie Ra-
bat, pod którym ciągną się ogromne ka-
takumby św. Pawła. Kościół św. Pawła 
wraz z grotą, w której mieszkał święty. 
Powrót do hotelu.

Dzień 4: Valletta – Wylot do Warszawy. 
Zwiedzanie stolicy – Valletty – nazywanej 
muzeum pod gołym niebem, ze wzglę-
du na nagromadzenie aż 320 zabytków 
na niewielkim obszarze. Pałac Wielkich 
Mistrzów, będący dawną siedzibą joan-
nitów, katedra św. Jana Chrzciciela – 
największa świątynia na Malcie – oraz 
kościół karmelitów z imponującą kopu-
łą. Następnie chwila w ogrodach Upper 
Barrakka Gardens, skąd rozpościera się 
wspaniały widok na Wielki Port oraz mu-
ry obronne. Transfer na lotnisko, wylot.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy. Przelot na 
Maltę. Transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie i nocleg.
Dzień 2: Marsaxlokk – Blue Grotto – 
Hagar Qim – Mnajdra. Przejazd na połu-
dniowe wybrzeże, do Marsaxlokk, głów-
nej osady rybackiej Malty. Zobaczyć tam 
można przede wszystkim luzzu, czyli ko-
lorowe łodzie z namalowanymi oczami 
Ozyrysa. Następnie wizyta na słynnym 
targu i Niebieska Grota. Podczas krótkie-

Informacje dodatkowe: Dopłata do 
nadawanego bagażu 20 kg (koniecz-
ność zgłoszenia wraz z zapisem) – 
370 PLN.

Minimalna liczba uczestników – 14 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłoże-
niu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, 
ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne 
na stronie internetowej.

Z i d i
3 noclegi w hotelu  ze śniadaniami i 1 kolacją w cenie3 l i h t l ś i d
4-dniowa wycieczka lotnicza

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

za osobę już od

1999.-

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

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 4 dni 1999 24.03

kod produktu: 146113 

za osobę już od

999.-
KALININGRAD I OKOLICE

Rosyjska enklawa i tajemnice bursztynu

Cena zawiera:
 przejazd autokarem (lub minibusem 
z mniejszą grupą) na trasie: Warszawa 
– obwód kaliningradzki – Warszawa;

 3 noclegi w hotelu min. 3  (wg oceny 
biura) w pokojach 2-os.;

 wyżywienie HB (3 śniadania, 3 obia-
dokolacje);

 bilety wstępu;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 opiekę polskiego pilota.

Cena nie zawiera: kosztów wizy rosyj-
skiej i jej uzyskania (wg aktualnych cen, 
obecnie 430 PLN płatne wraz z ostatnią 
ratą), zimnych napojów do posiłków, do-
datkowych ubezpieczeń.

rortów. W programie przedwojenny za-
kład kąpielowy z basztą wodną. Około 
południa wyjazd autokarem w kierunku 
granicy i podróż do Warszawy. Przyjazd 

dni przed wyjazdem. Wizę rosyjską moż-
na też uzyskać na własną rękę. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Godziny 
wyjazdów mogą ulec zmianie.

grad jest głównym ośrodkiem jego wy-
dobycia i obróbki. W programie również 
udostępniony do zwiedzania okręt pod-
wodny B-413.
Dzień 3: Kopalnia Bursztynu i Mierzeja 
Kurońska. Przejazd do Jantarnego (Pal-
mnik) – największej kopalni bursztynu na 
świecie. Podglądanie wydobycia i odwie-
dziny piramidy bursztynowej. Następnie 
Mierzeja Kurońska (ciągnąca się przez 
98 km mierzeja została wpisana na li-
stę UNESCO), „tańczący las”, gdzie więk-
szość drzew jest powykręcana w dziw-
ny sposób oraz wydma Efa. Czas wolny.
Dzień 4: Świetłogorsk i podróż do War-
szawy. Spacer po Świetłogorsku (Ruszo-
wice) – miejscowości wypoczynkowej 
o charakterystycznej drewnianej zabu-
dowie, typowej dla nadbałtyckich ku-

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy.
O godz. 12.00 wyjazd z Warszawy do 
Kaliningradu. Zakwaterowanie w hote-
lu w miejscowości położonej nad Mo-
rzem Bałtyckim.
Dzień 2: Kaliningrad. Zwiedzanie mia-
sta, m.in. obiektów fortyfikacyjnych daw-
nego Königsbergu: Brama Królewska, 
Rosgarteńska, twierdza Kronprinz, ba-
stion Grohman. Następnie katedra na 
wyspie Knipawa, nagrobek najsłynniej-
szego obywatela Królewca – Immanuela 
Kanta oraz Muzeum Bursztynu – Kalinin-

Informacje dodatkowe: Paszport ważny 
min. 6 miesięcy od daty powrotu, z przy-
najmniej 2 zupełnie wolnymi, położony-
mi obok siebie stronami, oznaczonymi 
jako strony na wizy. Biuro pośredniczy 
w uzyskiwaniu wizy (wypełnianie apli-
kacji, odbiór wiz). Paszport wraz z do-
kumentacją należy złożyć najpóźniej 30 

Minimalna liczba uczestników, aby wyjazd do-
szedł do skutku, to 18 osób. Podane w tabeli ceny 
obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju. Dopła-
ty do pokoju jednoosobowego, ewentualne zniż-
ki dla dzieci/seniorów są dostępne na stronie in-
ternetowej. 

RR j k kl
3 noclegi w hotelu , z HB33 l i h t l HB
4-dniowa wycieczka autokarowa

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

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

Miejsce wyjazdu Warszawa
Sezon A: 4 dni 999 17.05

kod produktu: 146231 

Kaliningrad



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

Sarajewo

Budwa
Kotor

Dubrownik

Mostar

Neum

Split

Park Narodowy Krka 

Tirana

Korfu

Morze
Adriatyckie

AlbaniaWłochy

Grecja

Serbia

Cena zawiera:
 wyjazd autokarem (wg programu);
 przelot samolotem czarterowym na tra-
sie Korfu – Warszawa/Katowice/Poznań/
Gdańsk; 

 opłaty lotniskowe; 
 zakwaterowanie w hotelach /  
(9 rozpoczętych dób hotelowych); 

 transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem;

 śniadania i obiadokolacje z wyjątkiem 
1 hotelu w Tiranie; 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
 opiekę pilota;
 usługi lokalnych przewodników;
 obsługę w systemie Tour Guide; 
 opłatę klimatyczną na Bałkanach; 
 ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
CP, assistance i bagażu). 

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu.
Dzień 2: Po śniadaniu zwiedzanie Parku Na-
rodowego Krka. Przejazd do hotelu w okoli-
cach Splitu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu zwiedzanie Splitu: 
stare miasto, ruiny antycznego pałacu ce-
sarza Dioklecjana, katedra, mauzoleum ce-
sarza i malowniczy port Trogir: starówka 
(spacer), ratusz z przełomu XIV i XV w., ka-
tedra św. Wawrzyńca z XIII w. Obiadokola-
cja i nocleg w Sarajewie.
Dzień 4: Po śniadaniu zwiedzanie Saraje-
wa: zabytkowe centrum miasta, meczet Ga-
zi Husrev-beja, bazar – sarajewskie sukien-
nice oraz Latinski Most – miejsce zamachu 
na arcyksięcia Ferdynanda. W trakcie zwie-

Informacje dodatkowe: Wymagany dowód 
osobisty lub paszport (dokumenty powinny 
być ważne min. 3 miesiące od daty powro-
tu)! Prosimy o podanie numeru i daty waż-
ności dokumentu najpóźniej 7 dni przed 
rozpoczęciem imprezy.

Dubrownik

BAŁKANY

Kotor

S

PPPPPaa
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CenCena za z iawiawieraera:

EKSTRA W OFERCIE:

Gjirokastra

• bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów

• degustacja-niespodzianka 
w Sarajewie 

dzania degustacja-niespodzianka! Następnie 
Mostar: przejazd Starym Mostem, który jest 
symbolem miasta (wpisanym na listę UNE-
SCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom 
turecki oraz dzielnica Stara Carsija. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Neum.
Dzień 5: Po śniadaniu przejazd do Dubrow-
nika. W programie m.in. klasztor francisz-
kanów z przełomu XIV i XV w., Muzeum 
Apteki oraz słynne mury miejskie. Po zwie-
dzaniu przejazd nadmorską, widokową tra-
są do Czarnogóry. Zakwaterowanie w hote-
lu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Po śniadaniu Stare Miasto Budva 
z murami obronnymi z XV w., tworzącymi 
system fortyfikacji z bramami i wieżami. Na-
stępnie zwiedzanie Kotoru, którego histo-
ryczne centrum wpisane jest na listę UNE-
SCO. W programie m.in. katedra św. Trifona 
i symbol miasta – wieża zegarowa z XVII w. 
Przejazd słynnymi serpentynami wzdłuż Boki 
Kotorskiej do Njeguszy, niewielkiej wioski po-
łożonej u podnóża masywu Lovćen. Następ-
nie Cetinje, historyczna stolica Czarnogóry. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: Po śniadaniu zwiedzanie Kruji, 
miasta nazywanego albańskim Krakowem. 
Oryginalna albańska zabudowa i stary bazar, 
muzeum Skanderbega. Następnie przejazd 
w kierunku Tirany, spacer ulicami miasta: 
Plac Skanderbega, Piramida (kiedyś mu-

Wyjazd autokarem, 
powrót samolotem!

Świetna lokalizacja większości hoteli – relaks nad morzem po zwiedzaniu 

Cena nie zawiera: dodatkowych posił-
ków; napojów do obiadokolacji; greckiego 
podatku turystycznego, którego wprowa-
dzenie zapowiedziano na I kwartał 2018 
i którego wysokość szacuje się na ok. 
1 EUR za osobę za noc (1 noc na Korfu); 
innych wydatków osobistych. 

zeum E. Hodży), pałac prezydencki i kon-
gresowy. Przejazd do hotelu w Tiranie, za-
kwaterowanie, nocleg.
Dzień 8: Po śniadaniu Gjirokastra – ,,miasto 
białych dachów” (wpisane na listę UNESCO 
ze względu na to, iż jest jednym z dwóch al-
bańskich miast-muzeów). Centralnym punk-
tem jest górująca nad miastem, trzynasto-
wieczna cytadela rozbudowana przez Turków 
osmańskich. Z murów twierdzy widok na 
charakterystyczną zabudowę miasta. Na te-
renie twierdzy znajduje się wieża zegarowa 
oraz mała cerkiew. W mieście zachował się 
także stary bazar oraz siedemnastowieczny 
meczet. Następnie przejazd do Syri i Kaltër, 
aby zobaczyć zadziwiające wywierzysko Blue 
Eye. Przejazd do hotelu w okolicy Sarandy, 
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9: Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Rejs promem na wyspę Korfu. Pontiko-
nissi (Wyspa Mysia), miasto Korfu (starówka 
wpisana jest na listę UNESCO): Stary Fort, 
pałac św. Michała i Jerzego, esplanada i ra-
tusz miejski. Spacer słynną Liston, ulicą z ar-
kadami, w których ulokowane są eleganckie 
kawiarnie, kościół świętego Spirydona Mira-
culousa, patrona wyspy. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, następnie wylot samolotem czar-
terowym do Polski.

za osobę już od

2549.-

Minimalna liczba uczestników – 40 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.

ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ i t l k li
5 krajów podczas jednej podróży55555 kkk jó d j d j d óż
10-dniowa wycieczka objazdowa z HB

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

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

Miejsce wyjazdu
Warszawa, Łódź, 

Częstochowa, 
Katowice

Sezon A: 8 dni 2549 19.04

kod produktu: 146121  



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

Rumunia

Mołdawia
Sapanta Maramures

Sighișoara

Kluż-Napoka

Syhot Marmaroski

Voroneţ Jassy
Kiszyniów

GałaczSinaia
BranCena zawiera:

 przejazdy komfortowym autokarem
 noclegi (pokoje 2-osobowe) w hotelu 
min. 3  (wg oceny biura);

 wyżywienie HB (8 śniadań i 7 obiado-
kolacji);

 bilety wstępu;
 rejs po delcie Dunaju;
 degustację wina w mołdawskiej win-
nej piwniczce;

 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 opiekę polskiego pilota.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy. Spotkanie 
z pilotem. Wyjazd z Warszawy w godzi-
nach porannych. Przejazd przez Słowację 
i Węgry do miasta Satu Mare w Rumu-
nii. Dojazd do hotelu w późnych godzi-
nach wieczornych.
Dzień 2: Marmarosz. Zwiedzanie histo-
rycznej krainy zwanej Marmarosz. Po-
dróż do Sapanty z unikalnym w światowej 
skali Wesołym Cmentarzem pełnym ko-
lorowych, malowanych nagrobków z hu-
morystycznymi sentencjami. Przejazd do 
Sighetu Marmaţiei, w programie arcycie-
kawe Muzeum Pamięci Ofiar Komunizmu 
i Ruchu Oporu zlokalizowane w autentycz-
nym więzieniu. Dalej podróż przez krainę 
pełną drewnianych cerkwi, bram i zagród 
oraz podziwianie górskich widoków z prze-
łęczy Prislop podczas przekraczania Kar-
pat. Dojazd na Bukowinę, podkarpacką 
krainę znaną z malowanych cerkwi, a tak-
że polskich wsi, które przetrwały setki lat.

Informacje dodatkowe: Należy mieć 
paszport lub dowód osobisty. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Godziny 
wyjazdów mogą ulec zmianie.

cza, miasta w Rumunii leżącego tuż przy 
delcie Dunaju.
Dzień 6: Delta Dunaju. Podziwianie wyjąt-
kowego obszaru delty Dunaju. Rejs aż do 
jeziora Nebunu, jednego z obszarów chro-
nionych Delty z nietkniętą fauną i florą. 
Wiele ptaków, ponad 1200 gatunków ro-
ślin i drzew, a także jedyne w swoim rodza-
ju kolonie pelikanów żyją właśnie w delcie. 
Fauna delty Dunaju to ponad 250 gatun-
ków ptaków, z czego 70 pochodzi spoza 
Europy, dla 176 obszar ten stanowi tereny 
lęgowe, a 178 jest chronionych prawem. 
Powrót na nocleg.
Dzień 7: Zamki Peles i Bran. Przejazd do 
miejscowości Sinaia i zwiedzanie zamku 
Peles – dawnej letniej rezydencji królew-
skiej, obecnie przekształconej w muzeum. 
Następnie przejazd do Bran i podziwianie 
słynnego zamku Drakuli. Dopełnieniem bę-
dą piękne krajobrazy południowych Karpat. 
Dzień 8: Sighisoara i Kluż-Napoka. Wizyta 
w Sighisoarze, czyli najlepiej zachowanym 
saskim mieście Transylwanii i miejscu uro-
dzin Włada Palownika, pierwowzoru Dra-
kuli. Unikatowa starówka wraz z murami 
i basztami została wpisana na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. Spacer po 
mieście: m.in. XIV-wieczna wieża zegaro-
wa, Dom Drakuli czy Dom Wenecki. Na-
stępnie przejazd do Kluż-Napoka, nazy-

Sighisoara

RUMUNIA I MOŁDAWIA

SSSSSaap

SSSSiSi

KKKKKluu

C i

EKSTRA W OFERCIE:
• bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów w cenie; 

• rejs po delcie Dunaju i degu-
stacja wina w mołdawskiej 
winnej piwniczce

Dzień 3: Bukowina. Po śniadaniu wizyta 
w polskiej wsi, spotkanie z ludźmi posługu-
jącymi się językiem polskim od XVIII wie-
ku, zwiedzanie polskiego kościoła i spacer 
po jednej z wsi, niemal jak wyjętej z daw-
nej ryciny. Zwiedzanie monastyru Voronet, 
który słynie z pięknej, malowanej cerkwi. 
Malowane cerkwie są umieszczone na li-
ście światowego dziedzictwa UNESCO, 
co świadczy o ich wyjątkowości. Następ-
nie posiłek – znakomita, polska, tradycyj-
na kuchnia z Bukowiny. Powrót na nocleg.
Dzień 4: Jassy i Podróż do Mołdawii. Wy-
jazd do miasta Jassy, dawnej stolicy histo-
rycznej krainy Mołdawii. Następnie spacer 
po mieście: neogotycki Pałac Kultury, cer-
kiew Trzech Świętych Hierarchów czy cer-
kiew św. Paraskiewy. Po południu prze-
kroczenie granicy z Republiką Mołdawii. 
Następnie odwiedzenie winnej piwniczki 
i degustacja lokalnych trunków. Zakwate-
rowanie i nocleg w Kiszyniowie.
Dzień 5: Kiszyniów. Zwiedzanie stolicy 
Mołdawii. W Kiszyniowie czas zatrzymał 
się w latach 90., dlatego wizyta w stoli-
cy jest niemal podróżą w czasie. Spacer 
najważniejszym traktem miasta – Bulevar-
dul Stefan cel Mare, przy którym znajdu-
ją się m.in. sobór Narodzenia Pańskie-
go, łuk triumfalny czy błękitny monastyr 
Ciuflea. Po południu przejazd do Gała-

Nowy, autorski 
program

Cena nie zawiera: zimnych napoi do po-
siłków; ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji; ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

wanego najbardziej węgierskim miastem 
Rumunii. W programie m.in.: pałac Szek-
ely, pałac Arcybiskupów, Dom Macieja Kor-
wina czy mury obronne z basztami.
Dzień 9: Powrót do Polski. Podróż powrot-
na przez Węgry i Słowację do Polski. Po-
wrót do Warszawy w godzinach nocnych.

za osobę już od

2599.-

Minimalna liczba uczestników, aby wyjazd do-
szedł do skutku, to 28 osób. Podane w tabeli ceny 
obowiązują przy pełnym obłożeniu pokoju. Dopła-
ty do pokoju jednoosobowego, ewentualne zniż-
ki dla dzieci/seniorów są dostępne na stronie in-
ternetowej. 

Zwiedzanie z polskim akcentem w programieZZZZZ i d i l ki k t
9-dniowa wycieczka autokarowa z HB

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

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

Miejsce wyjazdu Warszawa
Sezon A: 9 dni 2599 19.05

kod produktu: 146121  

Zamek Bran



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

Zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Gruzji i degustacja win

się w regionie Kachetii, znajdującym się we 
wschodniej Gruzji. Region ten posiada bo-
gatą tradycję winiarską. Na początku Bod-
be, znane miejsce pielgrzymkowe w Gruzji 
związane ze świętą Nino. W odległości 3 
km znajduje się źródełko świętej Nino, które 
znane jest ze swoich uleczających właściwo-
ści. Krótko po tym Signagi, zwane „miastem 
miłości”, które swoją dziewiętnastowieczną 
architekturą przypomina włoskie miastecz-
ko w śródziemnomorskim stylu. Z Signagi 
można zobaczyć dolinę Alazani, a nawet 
góry Kaukaz. Kolejnym punktem wyciecz-
ki będzie autentyczna winiarnia w Kachetii 
i degustacja kilku gatunków win, które bę-
dzie można wypróbować przy obiedzie. Po 
południu powrót do Tbilisi.
Dzień 6: Ananuri – Gudauari – Gergeti. Po 
śniadaniu wyjazd w kierunku Kazbegi. Tra-
sa przejazdu będzie wiodła tzw. Drogą Wo-
jenną, która prowadzi do fortecy i klasztoru 
Ananuri, będącego kiedyś siedzibą książąt 
Aragri, dynastii, która rządziła tym regionem 
w średniowieczu. Po zwiedzeniu tego miej-
sca lunch w lokalnej restauracji. Następnie 
znany kurort narciarski Gudauri, położony 
na wysokości 2195 m n.p.m. Krótko po tym 
przyjazd do Gergeti (kościoła Świętej Trój-
cy), skąd rozpościera się widok zapierają-
cy dech w piersiach. Kościół ten znajduje 
się na górze Kozbek, został wybudowany 

Cena zawiera:
 przelot samolotem linii PLL LOT na tra-
sie Warszawa – Tbilisi – Warszawa;

 pakiet zwiedzania zgodnie z opisem;
 pakiet posiłków (4 x obiad oraz 1 x ko-
lacja);

 degustację gruzińskich win;
 zakwaterowanie w hotelu Cruise Hotel 
3  na 7 nocy wraz ze śniadaniami;

 transfery lotniskowe;
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
 opiekę polskiego pilota Unique Moments;
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Polski. Wieczorny wylot 
z Warszawy do Gruzji (przelot bezpośredni).
Dzień 2: Przylot do Gruzji – gruzińska ko-
lacja. Przylot do Tbilisi w godzinach poran-
nych. Przywitanie na lotnisku, transfer i za-
kwaterowanie w hotelu. Popołudnie to czas 
wolny. Wieczorem kolacja z tradycyjnymi 
gruzińskimi potrawami.
Dzień 3: Wycieczki po Tbilisi. Po śniadaniu 
wycieczka po stolicy Gruzji – Tbilisi, w pro-
gramie wspaniała katedra Sameba, obecnie 
najwyższy obiekt religijny w kraju. Następnie 
nowy park Rike, aby podziwiać piękne wi-
doki i zrobić kilka fotografii z Mostu Pokoju, 
który jest obecnie jednym z symboli miasta. 
Narikala – dawna forteca, z której rozpoście-
ra się wspaniały widok na miasto. Wjazd 
kolejką linową na szczyt, aby potem zejść 
pieszo i dotrzeć do wąskich, historycznych 
uliczek starego miasta, gdzie jedną z nich 
będzie Shardeni, uliczka, która nigdy nie śpi 
i tętni życiem wieczorami. Obiad w lokalnej 

Informacje dodatkowe: Od podróżujących 
do Gruzji nie są wymagane obowiązkowe 
szczepienia oraz wizy. 

Ananuri

GRUZJA

Uplistsikhe

restauracji. Po południu historyczne przed-
mieścia Tbilisi, w tym Mtskheta – stara, le-
gendarna stolica Gruzji. Następnie katedra 
Svetitskhoveli oraz klasztor Jvari, który jest 
wpisany na listę UNESCO. Wieczorem po-
wrót do hotelu.
Dzień 4: Gori – Uplistsikhe. Śniadanie w ho-
telu. Gori – regionalna stolica wschodniej Gru-
zji oraz miejsce urodzenia Stalina. Znajduje 
się tam statua Stalina i muzeum poświęcone 
jego osobie. Kolejnym miejscem jest Uplist-
sikhe – imponujące skalne miasto, które było 
kiedyś znaczącym ośrodkiem religii, polityki 
i kultury. Znakomita okazja do przeniesienia 

się w czasie i obejrzenia dawnych świątyń, 
piekarni, amfiteatru i bazyliki. W drodze po-
wrotnej przystanek na obiad w gruzińskiej 
restauracji. Wieczór to czas wolny.
Dzień 5: Bodbe – Signagi – degustacja win. 
Śniadanie. Całodniowa wycieczka odbedzie 

Cena nie zawiera: dodatkowych posiłków; 
wydatków własnych, napiwków.

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

Z i d i
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów!BiBBBiBill t t d i d h bi któ !
9-dniowa lotnicza wycieczka objazdowa

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

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 9 dni 2999 22.05

kod produktu: 136863 

za osobę już od

2999.-

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

Tbilisi 

w średniowieczu, w tle widać Kaukaz. Wie-
czorem powrót do Tbilisi.
Dzień 7: Tbilisi – czas wolny lub opcjonal-
ne wycieczki. Czas wolny na samodzielne 
odkrywanie Tbilisi lub możliwość skorzysta-
nia z opcjonalnych wycieczek, którymi są:
– wycieczka do Borjomi i fortecy Rabati, 
– wycieczka w winiarski rejon Kachetii.
Dzień 8: Tbilisi – czas wolny lub opcjonal-
ne wycieczki – wylot z Tbilisi.
Dzień 9: Przylot do Polski.

EKSTRA W OFERCIE:
• degustacja gruzińskich win gratis!

• kolacja gruzińska gratis!

Superoferta



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

Bet Sze’an

Tyberiada
Akka

Hajfa

Nazaret
Cezarea 

Tel Awiw

Jerozolima

Betlejem

Masada

Izrael

Jordania

Morze
Martwe

Morze
Śródziemne

Cena zawiera: 
 przelot samolotem rejsowym na trasie 
Warszawa – Tel Awiw – Warszawa;

 opłaty lotniskowe; 
 zakwaterowanie ( / ); 
 wyżywienie: 7 śniadań i 6 obiadokola-
cji (lub lunchów, bez kolacji w 1. dniu); 

 transfery klimatyzowanym autokarem; 
 obsługę polskiego przedstawiciela pod-
czas odprawy na lotnisku w Polsce; 

 opiekę polskiego pilota podczas zwie-
dzania;

 ubezpieczenie TU Europa – wariant 
standard (NNW, KL, CP, assistance 
oraz bagażu);

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot do Tel Awiwu.
Dzień 2: Przylot do Tel Awiwu, transfer do 
hotelu w Betlejem, nocleg. Śniadanie w ho-
telu. Jerozolima: Góra Oliwna oraz bazylika 
Wszystkich Narodów; Stare Miasto: dziel-
nica muzułmańska i bazar arabski, Dro-
ga Krzyżowa, na końcu której znajduje się 
bazylika Grobu Świętego ze skałą Golgoty 
i Grobem Jezusa. Dzielnica ormiańska i ży-
dowska, Cardo Maximus – pozostałości po 
starej rzymskiej ulicy oraz Brama Syjoń-
ska. Przejazd do Betlejem: wizyta w Grocie 
Narodzenia i wybudowanej na niej bazyli-
ce Narodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg 
w Betlejem. Uwaga – część punktów pro-
gramu może zostać zrealizowana w dniu 8.
Dzień 3: Po śniadaniu Jerozolima: Brama 
Gnojna, Ściana Płaczu i Wzgórze Świątyn-
ne z sanktuarium Złotej Kopuły na Skale 

izraelska forma spółdzielni. Rejs łodzią po 
Jeziorze Galilejskim. Kolacja i nocleg w ho-
telu w Tyberiadzie lub Nazarecie. 
Dzień 6: Po śniadaniu przejazd do Akki (li-
sta światowego dziedzictwa UNESCO) – 
malowniczego starego miasta z twierdzą 
krzyżowców. Następnie Hajfa i efektowne 
perskie Ogrody Bahaitów. Cezarea Nad-
morska, wspaniałe portowe miasto wybu-
dowane przez króla Heroda Wielkiego: hi-
podrom, teatr, akwedukt z II w. oraz mury 
twierdzy krzyżowców z potężną bramą. Tel 
Awiw – przejazd przez najciekawsze czę-
ści miasta. Jaffa – miasteczko pamiętające 
wydarzenia wspominane w Starym Testa-
mencie. Kolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 7: Po śniadaniu wyjazd nad Morze 
Martwe, zwiedzanie Masady – twierdzy 
Heroda Wielkiego i jednocześnie miejsca 
walki zelotów. Następnie Kumran – staro-
żytna wioska esseńczyków, twórców słyn-
nych zwojów znad Morza Martwego. Za-
kupy kosmetyków z minerałami z Morza 
Martwego oraz kąpiel w akwenie. Kolacja 
i nocleg w Betlejem.
Dzień 8: Po śniadaniu przejazd do Jerozo-
limy. Ciąg dalszy zwiedzania miasta, jeże-
li nie zostanie zrealizowany cały program 
2. dnia. Czas wolny na zakup pamiątek. 
Następnie transfer na lotnisko w Tel Awi-
wie i wylot do Polski.

Informacje dodatkowe: Minimalna waż-
ność paszportu – 6 miesięcy. Obywate-
le polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni. Szczegóły dotyczące 
przepisów wjazdowych dostępne na stro-
nie internetowej.

Hajfa

IZRAEL

TTTTTeTeel

M
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EKSTRA W OFERCIE:

Masada Jerozolima

• zwiedzanie Jerycha

• wizyta w Kasr al-Jahud – 
autentycznym miejscu chrztu 
Chrystusa 

i meczetem Al-Aksa. Następnie Jerozolima 
Zachodnia: Wielka Synagoga, Kneset (par-
lament izraelski) ze słynną menorą, Ein Ka-
rem z kościołem św. Jana Chrzciciela. Wi-
zyta w Instytucie Yad Vashem – miejscu 
upamiętniającym ofiary Holokaustu. Po-
wrót do hotelu, kolacja. Dla chętnych zwie-
dzanie Jerozolimy nocą w późnych godzi-
nach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD).
Dzień 4: Po śniadaniu podróż w kierunku 
Galilei. Jerycho – najstarsze miasto świata, 
Bet Sze’an: teatr rzymski, bizantyjska ulica, 
antyczne świątynie oraz łaźnie rzymskie. 
Wizyta w Nazarecie: bazylika Zwiastowa-
nia Pańskiego. Odwiedziny w ośrodku reli-
gijno-turystycznym Jardenit nad Jordanem, 
symbolicznym miejscu chrztu Chrystusa, 
oraz w Kasr al-Jahud, autentycznym miej-
scu chrztu Chrystusa w Jordanie. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Nazaret lub Tyberiadzie. 
Dzień 5: Po śniadaniu wycieczka na Wzgó-
rza Golan (dodatkowo płatna). Podczas 
lunchu będzie można delektować się en-
demicznie występującą w tym rejonie ry-
bą św. Piotra (dodatkowo płatne – ok. 20 
USD). Następnie Mała Tabgha – kościół 
Prymatu św. Piotra, Kafarnaum – wielo-
krotnie wspominane w Biblii miejsce za-
mieszkania Jezusa – oraz Góra Błogosła-
wieństw. Na koniec kibuc – specyficzna 

Weekend majowy

Cena nie zawiera: kosztów realizacji 
programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, tour guide system, 
usług przewodników, bagażowych, kie-
rowców itp.): ok. 190 USD (płatne obli-
gatoryjnie na miejscu); napoi do kolacji; 
obiadów, wycieczek fakultatywnych (Je-
rozolima nocą ok. 25 USD, Wzgórza Go-
lan ok. 35 USD), innych wydatków oso-
bistych.

za osobę już od

Minimalna liczba uczestników – 36 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.

Zwiedzanie Izraela nie tylko dla pielgrzymówZZZZZ i d i I l i t lk dl i l
8-dniowa wycieczka lotnicza z HB

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

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

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 8 dni 3549 29.04

kod produktu: 146229 

3549.-



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

ne, wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
13 barów, w tym Cognac; Cigar Bar oraz 
Coffee; Chocolate Bar. Rozrywka: 5 jacuzzi, 
4 baseny (w tym 2 z rozsuwanym da-
chem), wielofunkcyjne boisko sportowe, 
ścieżka do joggingu, kino 4D, kasyno, 
dyskoteka, kafejka internetowa, butiki, 
teatr na trzech poziomach, symulator For-
muły 1, biblioteka, kluby dla dzieci oraz 
ślizgawka wodna. Zakwaterowanie: Ka-
bina wewnętrzna: kategoria classic, pre-
mium i samsara. Pokłady Babilonia, Al-
hambra, Boboli, La Zarzuela, Encelado, 
Villa Borghese, Escorial. Wyposażenie: 
2 pojedyncze łóżka lub 1 podwójne 
(w niektórych kabinach 3, 4 rozkła-
dane łóżka), łazienka z prysznicem 
i toaletą, suszarka do włosów, klima-
tyzacja, telewizja satelitarna, radio po-
kładowe, sejf, minibar. Powierzchnia 
około 14 - 18 m2. Kabina zewnętrzna 
z oknem: kategoria classic, premium. 
Pokłady: Babilonia, Alhambra, Boboli, 
La Zarzuela, Villa Borghese. Wyposaże-
nie: 2 pojedyncze łóżka lub 1 podwój-
ne (w niektórych kabinach 3, 4 roz-
kładane łóżka), łazienka z prysznicem 
i toaletą, suszarka do włosów, klimaty-
zacja, telewizja satelitarna, radio pokła-
dowe, sejf, minibar. Powierzchnia około 
18 m2. Kabina zewnętrzna z balkonem: ka-

Cena zawiera:
 przejazd luksusowym autokarem na 
trasie Katowice – Warszawa – War-
nemünde – Warszawa – Katowice;

 rejs statkiem Costa Favolosa 4 + z za-
kwaterowaniem w kabinie wewnętrz-
nej wraz 3 posiłkami + napoje (woda, 
kawa, herbata, soki);

 opłaty portowe;
 opiekę polskiego pilota Unique Mo-
ments podczas całego wyjazdu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Zbiórka o godz. 05.00 w Kato-
wicach, przejazd do Warszawy. O godz. 
09.00 wyjazd z Warszawy, przyjazd 
do Warnemunde (Niemcy) ok. godz. 
17.00. Zaokrętowanie na statek.
Dzień 2: Kopenhaga – Dania. Wpłynię-
cie 8.30, wypłynięcie 17.30.
Dzień 3: Dzień na morzu.
Dzień 4: Hellesylt – Norwegia (postój 
techniczny). 
Dzień 5: Norwegia. Wpłynięcie 11.00, 
wypłynięcie 18.00.
Dzień 6: Bergen – Norwegia. Wpłynię-
cie 08.00, wypłynięcie 18.00.
Dzień 7: Kristiansand – Norwegia. 
Wpłynięcie 13.00, wypłynięcie 19.00.
Dzień 8: Aarhus – Dania. Wpłynięcie 
09.00, wypłynięcie 18.00. 
Dzień 9: Warnemünde – Niemcy, wy-
okrętowanie. Przejazd z Warnemun-
de do Warszawy i przyjazd ok. godz. 
16.00. Przyjazd do Katowic ok. godz. 
20.00.

NORWEGIA – REJS PO FIORDACH NORWESKICH

Rejs

Statek Costa Favolosa +

Costa Favolosa + 
Costa Favolosa – jak zaczarowany, bajko-
wy zamek, statek Costa Favolosa otoczony 
jest magią. Zdobiony szlachetnymi mate-
riałami i gustownymi meblami. Strzeliste, 
gotyckie przestrzenie, wzbogacone błysz-
czącymi ozdobami i zaskakującym oświe-
tleniem, witają gości w atrium. Statek pe-
łen atrakcji dostarcza rozrywki o każdej 

porze dnia i nocy. Linia: Costa Cruises, to-
naż: 114 500 ton, długość: 290,2 m, sze-
rokość: 32,25 m, szybkość: 22 węzły, po-
kłady pasażerskie: 14, pasażerowie: maks. 
3780, basen: 4, w tym jeden z rozsuwa-
nym dachem (5 jacuzzi), waluta: EUR, 
rok produkcji: 2011. Bary i restauracje: 
5 restauracji, w tym ekskluzywne Club 
Restaurant i Samsara Restaurant (płat-

Uroki norweskich fi ordów

Cena nie zawiera: obowiązkowych na-
piwków dla obsługi statku w kwocie 
10 EUR/os./dzień; dopłaty do opcji all 
inclusive; 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 są dostępne na stronie in-
ternetowej. 

U ki k
7 noclegów na statku Costa Favolosa + z trzema posiłkami7777 l ó t tk C
9-dniowa wycieczka

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

Miejsce wyjazdu Warszawa Katowice
Sezon A :
Kabina bez okna
8 dni 3999
Kabina z oknem
8 dni 5599

15.06 15.06

kod produktu: 136883 

za osobę już od

3999.-

tegoria classic, premium, samsara. Pokła-
dy: La Zarzuela, Boboli, Encelado, Villa 
Borghese, Turandot, Tosca. Wyposaże-
nie: 2 pojedyncze łóżka lub 1 podwójne 
(w niektórych kabinach 3, 4 rozkłada-
ne łóżko), łazienka z prysznicem i toa-
letą, suszarka do włosów, klimatyzacja, 
telewizja satelitarna, radio pokładowe, 
sejf, minibar. Powierzchnia około 20 m2.

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

Wioska w Norwegii

Morze
Północne

Morze
Bałtyckie

Hellesylt

Bergen
Oslo

Kristiansand
Sztokholm

Aarhus

Warnemünde

Szwecja
Norwegia

Gdańsk

Dania

EKSTRA W OFERCIE:
• dla klientów Lidl Podróże brak 

opłat portowych

Superoferta



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

Genua
Marsylia

Palermo

Palma 
de Mallorca

Walencja

Cagliari

Civitavecchia

Francja
Włochy

Hiszpania

Maroko Tunezja

Cena zawiera:
 przelot samolotem renomowanej linii 
Lufthansa na trasie Warszawa – Me-
diolan – Warszawa; 

 rejs statkiem MSC Divina  z za-
kwaterowaniem w kabinie wewnętrz-
nej wraz z 3 posiłkami (+ napoje);

 opłaty portowe;
 transfery lotnisko – port – lotnisko;
 opiekę polskiego pilota Unique Mo-
ments podczas całego wyjazdu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy do 
Mediolanu. Transfer autokarem z  Me-
diolanu do Genui. Po południu za-
okrętowanie na statek. Wypłynięcie 
o 18.00.
Dzień 2: Civitavecchia – Włochy. Wpły-
nięcie o 7.00, wypłynięcie o 17.00.
Dzień 3: Palermo – Włochy. Wpłynięcie 
o 9.00, wypłynięcie o 17.00.
Dzień 4: Cagliari – Włochy. Wpłynięcie 
o 8.00, wypłynięcie o 9:00.
Dzień 5: Palma de Mallorca – Hiszpa-
nia. Wpłynięcie o  15.00, wypłynięcie 
o 23.59.
Dzień 6: Walencja – Hiszpania. Wpły-
nięcie o 9.00, wypłynięcie o 16.00.
Dzień 7: Marsylia – Francja. Wpłynię-
cie o 13.00. wypłynięcie o 20.00.
Dzień 8: Genua – Włochy. Wpłynięcie 
o 9.00, następnie transfer z Genui do 
Mediolanu. Wylot z Mediolanu do Pol-
ski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych. 

Statek MSC Divina

WŁOCHY – REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM

FFFFFFrFFF
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EKSTRA W OFERCIE:

Kabina wewnętrzna

• transfery lotniskowe gratis 

• brak opłat portowych

Statek MSC Divina  
Rejs inauguracyjny statku MSC Divi-
na odbył się w maju 2012 roku. Na-
zwa powstała na cześć włoskiej di-
wy i  jednocześnie matki chrzestnej 
jednostki – Sofii Loren. Był wzoro-
wany na statkach bliźniaczych MSC 
Fantasia i MSC Splendida i  jest jed-
nym z największych statków we flocie 
MSC Cruises. Został jednak ulepszo-
ny i  wyposażony w  jeszcze nowo-
cześniejsze rozwiązania i udogodnie-
nia. Na statku podróżni znajdą klub 
sportowy, centrum handlowe i  kom-
pleks rozrywkowy, są również miej-
sca na spokojny spacer oraz chwilę 
odpoczynku. Maksymalna liczba pa-
sażerów: 4345, liczba załogi: 1388, 
liczba kabin: 1751, liczba pokładów 
pasażerskich: 14, tonaż: 139  072 
tony, długość: 333 m, szerokość: 
38  m. Szybkość: 24 węzły. Zakwa-
terowanie: Kabiny wewnętrzne – 
wszystkie łóżka mogą być pojedyncze 
lub podwójne (na życzenie). Prze-
stronna garderoba, łazienka z  kabi-
ną prysznicową lub wanną, interak-
tywna telewizja, telefon, możliwość 
podłączenia własnego laptopa do sie-
ci Internet (usługa odpłatna), mini-
bar i sejf, klimatyzacja. Powierzchnia 

Noclegi na statku MSC Divina , z trzema posiłkami

Cena nie zawiera: obowiązkowych na-
piwków dla obsługi statku w kwocie 10 
EUR/os./dzień; dopłaty do opcji all inc-
lusive; dopłaty do kabiny z oknem lub 
do kabiny z balkonem.

Minimalna liczba uczestników – 25 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci są dostępne na stronie in-
ternetowej.

N l i
Rejs z możliwością zwiedzania śródziemnomorskich miejscowościRRRRR jj żli ś i i d i ś ód i ki h
8-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym na majówkę

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. 
W KABINIE 2-OSOBOWEJ

Lotnisko Warszawa

Sezon A: 
kabina wewnętrzna  8 dni 4449
kabina z oknem      8 dni 4799
kabina z balkonem  8 dni 5249

28.04

kod produktu: 144630 

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

za osobę już od

4449.-

16 m2. Kabiny zewnętrzne – wszyst-
kie łóżka mogą być pojedyncze lub 
podwójne (na życzenie). Przestronna 
garderoba, łazienka z  kabiną prysz-
nicową lub wanną, interaktywna te-
lewizja, telefon, możliwość podłącze-
nia własnego laptopa do sieci Internet 
(usługa odpłatna), minibar i sejf, kli-
matyzacja. Powierzchnia od 17 m2 do 
20 m2. Kabiny zewnętrzne z  balko-
nem – wszystkie łóżka mogą być po-
jedyncze lub podwójne (na życzenie). 
Przestronna garderoba, łazienka z ka-
biną prysznicową lub wanną, interak-
tywna telewizja, telefon, możliwość 
podłączenia własnego laptopa do sie-
ci Internet (usługa odpłatna), mini-
bar i  sejf, klimatyzacja. Powierzch-
nia 22 m2. Bary i restauracje: MSC 
Divina oferuje 3 główne restauracje. 
Każda z nich może pochwalić się wy-
szukaną kuchnią i  wysoką jakością 
żywności. Wachlarz proponowanych 
dań jest niezwykle szeroki i  zawiera 
zarówno tradycyjne, wyborne potra-
wy z rejonu Morza Śródziemnego, jak 
i  wyśmienite i  wytworne dania mię-
dzynarodowej kuchni. Na statku MSC 
Divina goście mogą cieszyć się rów-
nież wyborem pomiędzy różnorodny-
mi barami zainspirowanymi wieloraką 

tematyką. Rozrywka: Na gości czeka 
najnowocześniejszy teatr Pantheon 
z  widownią na 1600 miejsc, futury-
styczny klub Disco 33 i kasyno Vene-
ziano o powierzchni ponad 1000 me-
trów kwadratowych, a także sala gier 
wideo Virtual World.

Superoferta na 
majówkę!



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

Kampala

Uganda

Jezioro Wiktorii

Fort Portal
Park Narodowy Semuliki

Park NarodowyKibale

Park Narodowy 
Królowej Elżbiety

Nieprzenikniony Las 
Bwindi

Cena zawiera:
 przelot samolotem na trasie Warsza-
wa – Uganda – Warszawa; 

 noclegi w hotelach 3  wg oceny biu-
ra lub w hotelach namiotowych (lod-
żach) na terenie parków narodowych; 

 wyżywienie: dwa posiłki dziennie; 
 bilety wstępu do parków narodowych;
 opłaty administracyjne; 
 zezwolenie na tropienie szympansów;
 transport samochodami 4 x 4 (toyota 
land cruiser lub podobny) przystoso-
wanymi do safari (otwierany dach, 
gwarantowane miejsce przy oknie); 

 lokalnych przewodników; 
 opiekę polskiego pilota Prestige Tours 
na całej trasie od wylotu z Warszawy;

 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy. Lot z prze-
siadkami do Ugandy.
Dzień 2: Przylot i Kampala. Przylot na 
lotnisko Entebbe. Odpoczynek po locie. 
Po południu Kampala – chaotyczna, wie-
loreligijna i zakorkowana stolica Ugandy.
Dzień 3: Podróż do Fort Portal. Po śnia-
daniu podróż w głąb kraju. Okazja do po-
znania ugandyjskiej prowincji, zobaczenia 
typowej wsi i życia jej mieszkańców. Do-
jazd do Fort Portal blisko potężnego ma-
sywu Ruwenzori, trzeciej góry Afryki. Po-
stój w siedzibie lokalnego króla.
Dzień 4: Wioska Pigmejów i dżungla. 
Wycieczka do Parku Narodowego Semu-

Informacje dodatkowe: Należy posiadać 
paszport ważny min. 6 miesięcy od da-
ty wjazdu. Obowiązkowe ważne szczepie-
nie przeciw żółtej febrze wpisane w żółtej 
książeczce szczepień. Wycieczka do par-
ku Bwindi wraz z transportem i przewod-
nikami (obecnie 520 USD, płatne wraz 
z drugą ratą wg aktualnego średniego kur-
su USD w NBP z dnia wpłaty).

UGANDA

NNN
BB

C i

EKSTRA W OFERCIE:
• bilety wstępu do parków 

narodowych

•  gwarantowane miejsce przy 
oknie podczas safari

•  zezwolenie na tropienie 
szympansów

liki. To piękne i dzikie miejsce jest położo-
ne przy samej granicy z Kongiem i pokry-
te jedyną w Ugandzie niskopienną i gęstą 
dżunglą. Szansa, by zobaczyć tu zwierzę-
ta charakterystyczne dla tego rejonu – an-
tylopy czy leśne słonie. Wielką ciekawost-
ką będą odwiedziny wioski Pigmejów, 
pierwotnych i prawowitych mieszkańców 
dżungli. Powrót na nocleg.
Dzień 5: Szympansy w Parku Narodo-
wym Kibale. Park Narodowy Kibale. Spa-
cer po lesie przyniesie spotkanie z dziko 
żyjącymi szympansami. Następnie podróż 
do kolejnego parku narodowego – Queen 
Elisabeth National Park. Wjazd na piękne 
zielone tereny parku, w przypadku dobrej 
widoczności wciąż towarzyszy nam widok 
masywu Ruwenzori, na którego szczycie 
można dostrzec czasem śnieg. Nocleg na 
terenie parku.
Dzień 6: Park Narodowy Królowej Elżbie-
ty i rejs. Park obejmuje obszary o wyjątko-
wej urodzie, zielone i pełne zwierząt. Safari 
samochodowe – okazja do fotografowania 
słoni, licznych gatunków antylop i innych 
zwierząt. Rejs Kazinga Channel, natural-
nym kanałem łączącym jeziora Edwarda 
i Jerzego. Mnóstwo tu hipopotamów i cie-
kawych ptaków. Powrót na nocleg w oto-
czeniu przyrody.
Dzień 7: Podróż do Nieprzeniknionego La-

Goryle, szympansy i piękne krajobrazy

Cena nie zawiera: wizy do Ugandy wg 
aktualnych kosztów (obecnie 50 USD – 
dopłata w Ugandzie); kosztów wycieczki 
w okolice, gdzie żyją goryle, wg aktual-
nych cen w momencie rezerwacji; ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji; ubezpie-
czenia od chorób przewlekłych.

su Bwindi. Południowe tereny Queen Elisa-
beth National Park. Okazja, by znaleźć lwa, 
króla afrykańskiej sawanny. Cudne krajo-
brazy, lasy i pola herbaciane. W końcu do-
jazd do Nieprzeniknionego Lasu Bwindi – 
niezwykłego obszaru chronionego, jednej 
z ostatnich ostoi goryli górskich na świecie.
Dzień 8: Goryle w Bwindi. Wycieczka do 
parku Bwindi (fakultatywnie, dodatkowo 
płatna) i obserwacja jednej z grup gory-
li górskich. Tropiciele doprowadzą (często 
pochyłym i błotnistym szlakiem) do goryli, 
największych naczelnych. Czas spędzony 
w pobliżu tych zwierząt nie może równać 
się z żadnym innym przeżyciem. Osobom, 
które nie zdecydują się na udział w wy-
cieczce, nasz pilot zaproponuje inną, cieka-
wą możliwość spędzenia czasu.
Dzień 9: Podróż do Kampali. Długi powrót 
do Kampali z postojami w ciekawszych 
miejscach. Ostatnia okazja do zobaczenia 
wnętrza perły Afryki. Wieczorem dojazd 
w okolice Kampali.
Dzień 10: Jezioro Wiktorii i wylot. Rejs po 
jeziorze Wiktorii, największym jeziorze Afry-
ki. Błękitne wody jeziora kontrastują z ziele-
nią brzegów i wysp. Okazja do odwiedzenia 
jednej z wiosek położonych na wyspie. Wie-
czorem wylot z przesiadką do Warszawy.
Dzień 11: Przylot do Warszawy. Przylot na 
lotnisko Chopina.

za osobę już od

8999.-

Minimalna liczba uczestników – 10 osób. Podane 
w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej. 

GG l
Cztery słynne parki narodowe i noclegi w lodżach oraz hotelach  z HBCCC t ł ki d i l i l dż h h t l
11-dniowa wycieczka lotnicza typu safari do „Perły Afryki” 

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

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

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 11 dni 8999 17.11

kod produktu: 146114 

Jedyny taki 
program 
na rynku
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