
kierunek wrażenia

Odkrywaj wspaniałe 
miejsca i kultury, 
zwiedzaj aktywnie  
i baw się dobrze!

Potrzebujesz wsparcia  
w zaplanowaniu wakacji?

Zadzwoń pod numer 

61 862 22 22

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ NA WWW.LIDL-PODROZE.PL

KATALOG LATO 2019



RABAT 

28%
za osobę od

1289,-
1799,-TYLKO  

W LIDL PODRÓŻE

ZNAJDŹ SWOJE
WYMARZONE

WAKACJE

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 imprez 
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.

Więcej informacji na stronie www.lidl-podroze.pl

Ubezpieczenia 
dostarcza:

Organizatorami 
turystyki 
odpowiedzialnymi 
za produkty  
w niniejszej 
gazetce są:

Kod produktu: 
193851

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

Wyjazd: Warszawa, Piotrków Trybunalski, Katowice, Wrocław Cena

Sezon A: 4 dni, 20.09, 27.09 1289

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy. Po podróży komfortowym autokarem
późnym popołudniem przyjazd do hotelu w okolicach leżącej nad
Dunajem Ratyzbony.
Dzień 2: Monachium. Zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju muzeum 
BMW, ukazującego historię i współczesność kultowego koncernu BMW, 
oraz wejście do BMW Welt – bilet wstępu w cenie. Następnie przejazd 
do Olympiazentrum i wjazd na wieżę widokową. Po południu przejazd 
komunikacją miejską na Theresienwiese – plac o wielkości 420 tys. m2,  
gdzie odbywa się Oktoberfest – największy festiwal ludowy na świecie,  
mający ponad 200-letnią tradycję. Czas wolny na indywidualny udział 
w atrakcjach Oktoberfestu. Impreza kończy się o godz. 23.00, następnie 
opcjonalnie przewidziany jest wspólny powrót do hotelu.
Dzień 3: Monachium. Zwiedzanie starego miasta, w tym Englischer
Garten (ogród angielski z 1788 r.), Odeonsplatz (ważny plac
w centrum Monachium, na którym znajduje się m.in. dawna szkoła
muzyczna i kościół Teatynów), rynku głównego z ratuszem, katedry
Najświętszej Maryi Panny (niem. Frauenkirche) oraz Hofbräuhaus,
najstarszej piwiarni w mieście. Zwiedzanie Allianz Areny, jednego  
z najpiękniejszych stadionów piłkarskich w Europie, na którym swoje 
mecze rozgrywa drużyna Bayernu Monachium oraz reprezentacja Niemiec. 
Wieczorem wyjazd w kierunku Polski (po drodze przerwy na posiłek).
Dzień 4: Przyjazd do Warszawy (w godzinach porannych).

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem z WC, klimatyzacją
i TV-DVD, 2 noclegi w obiektach o standardzie 3*, w pokojach
2-osobowych z łazienkami, 2 śniadania w formie bufetu,
1 serwowaną obiadokolację, bilet wstępu do muzeum BMW,
ubezpieczenie, opłatę TFG, opiekę polskojęzycznego pilota.

Cena nie zawiera: kosztów programu zwiedzania, w tym biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów (Allianz Arena i wieża olimpijska),
kosztu przewodnika miejskiego po Monachium (2 dni), zestawów
słuchawkowych tour guide i opłat administracyjnych (łącznie 55 EUR/os.
płatne obligatoryjnie pilotowi w autokarze), a także indywidualnych
wydatków, w tym konsumpcji podczas Oktoberfestu.

OKTOBERFEST

Oktoberfest + legendy 
motoryzacji

4-DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA  
Z OKTOBERFESTEM I MUZEUM BMW

    OLYMPIAZENTRUM

lidl-podroze.pl – dostęp do naszych ofert 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu2

BAWARSKIE ŚWIĘTO PIWA



RABAT 

25%
za osobę od

839,-
1118,- TYLKO  

W LIDL PODRÓŻE

DLA RODZIN 

ZNIŻKI W CENTRUM SPA

Rodzinny wypoczynek 
w Kołobrzegu

Kod produktu: 
179267

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

Pobyty: 7 nocy Cena

Sezon A: 30.06-18.08 1319

Sezon B: 25.08-15.09 1069

Sezon C: 29.09-2.11 839

Mona Lisa Boutique Wellness & SPA*** to nowoczesny hotel w malowniczej  
okolicy, idealny na rodzinny wypoczynek. Bogata historia widoczna  
w architekturze obiektu, nowoczesny wystrój oraz dogodna lokalizacja 
we wschodniej części Kołobrzegu, z dala od zgiełku centrum, zapewniają 
gościom niezapomnianą atmosferę. Przestronna restauracja  
z kominkiem oferuje smaczną domową kuchnię. Wypoczynek umilają 
stylowa kawiarnia i duża oranżeria z wyjściem na zewnętrzny taras.  
W środku obiektu można skorzystać z gabinetu kosmetycznego, centrum 
odnowy biologicznej i rehabilitacji, zagrać w bilard i tenisa stołowego,  
a także wypożyczyć rowery.

Teren wokół hotelu Mona Lisa bezpośrednio przylega do obszarów  
malowniczego Ekoparku Wschodniego Natura 2000, będącego  
jednocześnie rezerwatem dzikiego ptactwa. Biegnie tędy jedna  
z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce. W ciągu 15-minutowej  
przejażdżki do centrum Kołobrzegu można podziwiać dzikie torfowiska, 
wydmy, nadmorski las, rzadkie okazy fauny i flory. Malownicza przyroda 
zachęca również do spacerów brzegiem morza. W odległości zaledwie  
500 m znajduje się wspaniała – szeroka i zadbana – plaża. 

Cena zawiera: tylko dla klientów Lidl Podróże – 7 noclegów  
z wyżywieniem HB-Plus (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 
codziennie po południu ciasto i kawa, piwo do kolacji, domowe wino oraz 
wybrane napoje bezalkoholowe), drink powitalny, dzieci do lat 4 – gratis, 
dzieci w wieku 4-13 lat oraz 13-17 lat – zakwaterowanie w specjalnych 
cenach, taras z pięknym widokiem, dostęp do basenu z jacuzzi, biczami 
wodnymi i relaksującym wodospadem oraz sauny fińskiej i łaźni parowej, 
hotelowy parking, depozyt w recepcji, bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi, 
zniżki w Centrum SPA.

7 NOCLEGÓW W HOTELU 3*  
MONA LISA BOUTIQUE WELLNESS & SPA

MONA LISA BOUTIQUE WELLNESS & SPA***

BASEN W OBIEKCIE

Sprawdź na stronie  
https://lidl-podroze.pl/
polska_all.html

Wakacje w Polsce?
Od Bałtyku do Tatr – dziesiątki  
rewelacyjnych ofert czekają! 
Unikalne pakiety tylko  
w Lidl Podróże.

61 862 22 22 rezerwuj telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00   
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00
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RELAKS NAD POLSKIM MORZEM



za osobę od

2499,-

za osobę od

2899,-

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 13.07-3.09 2899

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 11.07-1.09 2359

za osobę od

2359,-
WYLOTY Z 5 MIAST

OGROMNY AQUAPARK Rodzinny relaks  
all inclusive w Egipcie

Rodzinne wakacje  
w Egipcie

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive w hotelu 5* (śniadanie, obiad i kolacja w formie 

bufetu, lody, przekąski w ciągu dnia i w nocy w wybranych barach, napoje  
w godz. 10.00-24.00)

• największy w okolicy aquapark ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych
• wyloty z lotnisk lokalnych, możliwość zmiany długości pobytu
• bezpośrednio przy hotelu piaszczysta plaża
• dzienny i wieczorny program animacyjny (polskie animacje dla dzieci) 
• dostęp do zajęć sportowych

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive w hotelu 4* idealnym dla rodzin, znajdującym się 

bezpośrednio przy plaży
• aquapark z wieloma zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych
• wyloty z lotnisk lokalnych, możliwość zmiany długości pobytu
• 2 restauracje tematyczne oraz jedna główna, sala konferencyjna
•  tylko 50 m do prywatnej piaszczystej plaży z parasolami, leżakami,  

materacami i ręcznikami
•  miniklub, polskie animacje i zajęcia dla dzieci, plac zabaw,  

minidyskoteka i zajęcia sportowe do wyboru

7 NOCLEGÓW W HOTELU 5*  
CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT W MARSA ALAM

7 NOCLEGÓW W HOTELU 4*
MIRAGE BAY RESORT W HURGHADZIE

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 28.06-30.08 2499

WIDOK NA MORZE Rajska plaża  
w Bułgarii

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive w pokojach z widokiem na morze
• hotel po całkowitym remoncie, w spokojnej okolicy, blisko miasteczka Sveti Vlas
• wyloty z lotnisk lokalnych, możliwość zmiany długości pobytu
•  łagodne zejście do morza bezpośrednio przy hotelu i piękna, długa,  

piaszczysta plaża
• winda bezpośrednio na plażę
• baseny, miniklub dla dzieci, ciekawe animacje dla całej rodziny
• bliskość Słonecznego Brzegu i zabytkowego Nesebyru

7 NOCLEGÓW ALL INCLUSIVE  
W HOTELU 4* PARADISE BEACH

4
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lidl-podroze.pl – dostęp do naszych ofert 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu



ŚWIETNA  
LOKALIZACJA

za osobę od

2869,-

POLSKIE ANIMACJE

DLA RODZIN za osobę od

2329,-

za osobę od

2499,-

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 29.06-31.08 2329

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 10.07-28.08 2869

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

Pobyt: 7 nocy Cena

Sezon A: 29.06-31.08 2499

Riwiera Turecka

Wypoczynek  
na Krecie

Komfortowe wakacje 
w Turcji

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive (wszystkie posiłki w formie bufetu szwedzkiego, 

lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, z wyjątkiem soków ze świeżych 
owoców i kawy po turecku, dostępne bezpłatnie w godz. 10.00-24.00)

• dostęp do 2 barów
• wyloty z 9 miast, dostępne pobyty – 7 i 14 dni
• polskie animacje dla dzieci 
• spokojna okolica
• 10 min spacerem do centrum miasta (sklepiki i restauracje)
• 150 m od obiektu żwirowo-piaszczysta plaża 
• 12 km do centrum Antalyi

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive (śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, lokalne 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w godz. 10.00-22.00)  
w hotelu po generalnym remoncie przeprowadzonym w 2019 r.

• doskonała lokalizacja przy długiej, szerokiej piaszczystej plaży
• wyloty z 5 miast
• w pobliżu restauracje i sklepy
• basen z wodą morską, oferta sportów wodnych, kameralna grecka atmosfera
• ok. 6 km od centrum zabytkowego Rethymnonu

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów all inclusive (śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski  

w ciągu dnia, przekąska w nocy, oprócz dyskoteki napoje w godz. 10.00-24.00)
•  w cenie jeden posiłek à la carte w tureckiej restauracji (wymagana rezerwacja)
•  idealne miejsce dla rodzin z dziećmi i amatorów aktywnego wypoczynku
•  basen, kryty basen, 2 zjeżdżalnie (w sąsiednim hotelu Titan Garden), leżaki, 

materace i parasole przy basenie
•  tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa, siłownia, aerobik, łaźnia turecka
•  wyloty z 9 miast, dostępne pobyty – 7 i 14 dni
•  hotel po remoncie, infrastruktura dla dzieci, polskie animacje, dyskoteka

7 NOCLEGÓW W HOTELU 4* 
TITAN GARDEN W KONAKLI

7 NOCLEGÓW W HOTELU 4*  
ADELE BEACH NA KRECIE

7 NOCLEGÓW W HOTELU 5* 
TITAN SELECT W KONAKLI

61 862 22 22 rezerwuj telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00   
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00
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WODNY TARG

PHI PHI

PHI PHI, PHUKET  
– SAM WYBIERASZ

TYLKO  
W LIDL PODRÓŻE

RABAT 

25%
za osobę od

5999,-
7999,-

Bangkok + wyspa 
Phuket lub Phi Phi

Kod produktu: 
193617

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy, przelot z 1 przesiadką. 
Dzień 2: Przylot do Bangkoku w godzinach popołudniowych, czas wolny  
w stolicy i największym mieście Tajlandii. 
Dzień 3: Wycieczka „Bangkok City Tour”. Odkrywanie trzech stron miasta: 
historycznej, codziennej i ultranowoczesnej. Podczas wycieczki zwiedzanie 
m.in. kompleksu Wielkiego Pałacu, Świątyni Szmaragdowego Buddy, Świątyni 
Leżącego Buddy oraz jednego z licznych centrów handlowych. Wieczorem 
czas wolny w Bangkoku. 
Dzień 4: Wycieczka „Wodny Targ”. Wyjazd do Damnoen Saduak, znanego  
z jednego z najstarszych tradycyjnych targów na wodzie. Cały handel odbywa 
się na pływających po rzece wąskich łodziach, w których sprzedawcy oferują 
swoje towary, przede wszystkim egzotyczne owoce. W programie wycieczki 
również przedstawienie „Thai Village Show”, przybliżające tajską tradycję  
i kulturę, oraz lunch na brzegu rzeki Sampran.  
Po południu czas wolny w Bangkoku.  
Dzień 5: Przelot z Bangkoku na wyspę Phuket. Nocleg w hotelu 4*  
Kamala Beach Resort na Phuket, największej wyspie Tajlandii.
UNIKALNA OKAZJA WYBORU MIEJSCA DALSZEGO WYPOCZYNKU 
Dni 6-11: Czas wolny na wyspie Phuket lub Phi Phi. Relaks w egzotycznym 
otoczeniu z noclegami w hotelu 4* Kamala Beach Resort na wyspie Phuket  
lub w hotelu 4* Holiday Inn Phi Phi Island Resort na wyspie Phi Phi Don. 
Wyspa Phuket łączy górzyste centrum, bogatą leśną roślinność oraz 
piaszczyste plaże. Największą i jedyną stale zamieszkaną wyspą jest Phi Phi 
Don. Należy do grupy mniejszych wysp, położonych pomiędzy Phuket  
a stałym lądem, znanych ze swoich piaszczystych plaż i chętnie 
odwiedzanych przez turystów.  
Dni 12-13: Wylot z Tajlandii i przylot do Polski. 
Cena zawiera: przelot samolotem na trasie Warszawa – Bangkok  
i Phuket – Warszawa renomowanymi liniami rejsowymi, przelot lokalny  
na trasie Bangkok – Phuket, transfery lotniskowe, dodatkowe transfery 
morskie w przypadku pobytu na wyspie Phi Phi, wycieczki „Bangkok City 
Tour” i „Wodny Targ”,  3 noclegi ze śniadaniami w hotelu 3* w Bangkoku,  
7 noclegów ze śniadaniami w hotelu 4* na wyspie Phuket lub Phi Phi,  
opiekę polskiego pilota, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ubezpieczenie 
KL, NNW i bagażu. 
Cena nie zawiera: dodatkowych posiłków, wydatków własnych i napiwków.

13-DNIOWE ZWIEDZANIE  
I WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ  
TAJLANDII Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU WYSPY

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

Wylot: Warszawa Phuket
(śniadania)

Phuket
(all inclusive)

Phi Phi
(śniadania)

Sezon A: 13 dni 18.10 5999 7799 7299
      PHUKET

za osobę od

1199,-

Sprawdź na lidl-podroze.pl/ 
objazdowe.html

Dla ciekawych  
świata
Komfortowe zwiedzanie  
i podróż autokarem lub samolotem  
do najdalszych zakątków świata.
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INSPIRUJĄCE KIERUNKI

lidl-podroze.pl – dostęp do naszych ofert 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu



TYLKO  
W LIDL PODRÓŻE

RABAT 

8%
za osobę od

7999,-
8726,-

Zatoka Meksykańska

Kajmany
Costa Maya

George Town

Montego Bay

Ocean CayMiami

Kuba

Bahamy

Jamajka

Meksyk

USA

MIAMI BEACH

PŁASZCZKI NA KAJMANACH

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy lub Berlina do 
Miami (z 1 przesiadką). 
Dzień 2: Miami Beach. Czas wolny i relaks na 
sławnej plaży Miami Beach.
Dzień 3: Miami – Key West (całodniowa 
wycieczka). Zwiedzanie Key West, zwanego 
karaibskim miasteczkiem. Prowadzi tam  
„autostrada na wodzie”. W tym kolonialnym 
miasteczku znajduje się dom Ernesta  
Hemingwaya.
Dzień 4: Miami – Park Narodowy Everglades. 
To miejsce życia wielu rzadkich gatunków  
zwierząt, m.in. manatów rzecznych, krokodyli  
i panter. Odwiedziny na farmie aligatorów  
z pokazem karmienia, przejazd przez bagna 
łodziami śmigłowymi i panoramiczna  
przejażdżka po Miami. Po południu  
zakwaterowanie na nowym statku  
MSC Seaside*****.
Dzień 5: Dzień na morzu. Relaks na nowym 
statku MSC Seaside*****.
Dzień 6: Meksyk – Costa Maya. Opcjonalne 
zwiedzanie  starożytnych ruin Chaccoben, 
typowa wioska meksykańska i degustacja 
tradycyjnych tacos.
Dzień 7: Kajmany – George Town.  
Plaża Seven Mile Beach i farma żółwi.  

Opcjonalnie dla fanów nurkowania wycieczka  
do Stingray City i możliwość pływania  
z płaszczkami.
Dzień 8: Jamajka – Montego Bay. Opcjonalna 
wycieczka do słynnych wodospadów Dunn’s 
River Falls. Dla chętnych kąpiel w rajskiej  
lagunie lub wspinaczka po wodospadzie.
Dzień 9: Dzień na morzu. Relaks na statku 
MSC Seaside*****.
Dzień 10: Bahamy – Ocean Cay. Pobyt  
na prywatnej wyspie – piaszczyste plaże,  
restauracje i bary. Możliwość uprawiania 
sportów wodnych.
Dzień 11: Miami Beach i wylot z USA.  
Czas na relaks w Miami lub zakupy  
w centrum handlowym. Wieczorem  
lot do Polski z 1 przesiadką.
Dzień 12: Przylot do Polski.

Ceny i terminy w 2019 r. w PLN/os. 
w kabinie 2-osobowej

Lotnisko: Warszawa, Berlin Cena

Sezon A: 6.11 7999

Rejs po Karaibach  
z Florydą

Kod produktu: 183936

HIT SPRZEDAŻY 

EXTRA W OFERCIE:
•  NOWY, WYDŁUŻONY O 1 DZIEŃ PROGRAM

CENA ZAWIERA:
•  przelot renomowanymi liniami  

British Airways na trasie Warszawa/Berlin  
– Miami – Warszawa/Berlin

•  rejs nowym, luksusowym statkiem  
MSC Seaside***** z zakwaterowaniem  
w 2-osobowej kabinie wewnętrznej,  
3 posiłkami i napojami do posiłków

•  opłaty portowe i wszystkie transfery
•  3 noce w Miami w hotelu 3* w rejonie  

Miami Beach
•  2 wycieczki w cenie: do Parku Narodowego 

Everglades z Miami City Tour oraz na Key West
•  opiekę polskiego pilota  

podczas całego wyjazdu
•  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  

ubezpieczenie KL, NNW i bagażu 

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowych napiwków dla obsługi statku  

(10 EUR/os. dziennie)
•  dopłaty do kabin z oknem lub z oknem  

i balkonem
•  dopłaty do późnego wykwaterowania z hotelu  

w dniu wyjazdu z Miami
•  kosztów biletów wstępu (135 USD/os. płatnych 

obligatoryjnie u pilota)
•  kosztów wizy do USA (biuro pośredniczy  

w uzyskaniu wizy)
•  dopłaty do opcji all inclusive na statku  

(opcje easy, premium i premium plus)

12-DNIOWA WYCIECZKA Z REJSEM PO JAMAJCE,  
KAJMANACH, MEKSYKU I BAHAMACH Z POBYTEM NA FLORYDZIE

61 862 22 22 rezerwuj telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00   
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00
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HIT SPRZEDAŻY



RABAT 

37%
za osobę od

2499,-
3966,-

RABAT 

53%
za osobę od

1399,-
2999,- TYLKO  

W LIDL PODRÓŻE

TYLKO  
W LIDL PODRÓŻE

ROSJA BEZ WIZY 

KOMFORT  
W PODRÓŻY 

MONAKO

Lazurowe Wybrzeże  
i Prowansja 

Sankt Petersburg  
– rejs po Bałtyku

Kod produktu:

193813

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

Wyjazd: Gdańsk kabina 2-os. kabina 4-os.

Sezon A: 9 dni, 24.09-2.10 2899 2499

Program wycieczki: 
Dzień 1: Zaokrętowanie w Gdańsku na promie do Nynäshamn w Szwecji.  
Dzień 2: Przypłynięcie do Nynäshamn i przejazd do Sztokholmu. Zwiedzanie 
muzeum Vasa i spacer po starym mieście z przewodnikiem. 
Dzień 3: Przypłynięcie do portu w Turku i przejazd do Helsinek. Zwiedzanie 
miasta.  
Dzień 4: Przypłynięcie do Sankt Petersburga. Objazd miasta z przewodnikiem, 
spacer po Newskim Prospekcie, czas wolny, rejs „Otwarte mosty”. 
Dzień 5: Sankt Petersburg. Katedra Izaaka, cerkiew Zbawiciela na Krwi, Peterhof 
(pałac i ogrody), zwiedzanie Carskiego Sioła z przewodnikiem.  
Dzień 6: Sankt Petersburg. Zwiedzanie Ermitażu z przewodnikiem  
(wliczone w cenę wycieczki), czas wolny.  
Dzień 7: Tallin. Zwiedzanie i czas wolny. 
Dzień 8: Przypłynięcie do Sztokholmu i przejazd do Nynäshamn. Spacer po 
tym malowniczym mieście. 
Dzień 9: Przypłynięcie do Gdańska.
Wycieczka bez konieczności posiadania wizy rosyjskiej!
Cena zawiera: 6 noclegów na promach w kajutach oraz 2 noclegi w hotelu 3*  
w Sankt Petersburgu ze śniadaniami, transport luksusowym autokarem z WC, 
DVD i klimatyzacją, program zwiedzania z pilotem i przewodnikiem, bilety 
wstępów (muzeum Vasa, Peterhof, cerkiew Zbawiciela na Krwi, katedra Izaaka, 
Ermitaż, rejs nocny „Otwarte mosty”), dostęp do infrastruktury na promach, 
procedurę Visa Free, ubezpieczenie i opłatę TFG, opiekę polskojęzycznego 
pilota podczas całej wycieczki. Możliwy transfer do/z Gdańska z/do wielu 
miast Polski za dopłatą. 
Cena nie zawiera: posiłków innych niż wymienione w programie, wydatków 
własnych, zestawów słuchawkowych tour guide, opłat portowych i podatków  
(80 EUR/os. płatne obligatoryjnie u pilota), ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

PROWANSJA

Kod produktu: 
193850

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

Wyjazd: Katowice   Cena

Sezon A: 6 dni, 13.10 1399

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Katowic. Podróż przez Czechy i Austrię do północnych Włoch. 
Dzień 2: Monako. Zwiedzanie bajecznie bogatego księstwa: portu 
jachtowego i kasyna w Monte Carlo. Spacer po miasteczku Monako. 
Dzień 3: Cuda Prowansji. Pont du Gard, majestatyczny rzymski akwedukt. 
Awinion, miasto papieży. Górskie miasteczko Roussillon. 
Dzień 4: Les Baux-de-Provence, Marsylia i rejs. Zwiedzanie  
Les Baux-de-Provence. Degustacja w lokalnej winnicy. Zwiedzanie Marsylii  
– Stary Port, bazylika Notre Dame de la Garde. Nadmorskie Cassis i rejs  
do Parku Narodowego Calanques. 
Dzień 5: Cannes i San Remo. W Cannes: pałac festiwalowy, spacer 
nadmorskim bulwarem Croisette, hala targowa Marché Forville,  
port i spacer po starym mieście. W San Remo: festiwalowy budynek  
Casinò di Sanremo i spacer po starym mieście.  
Dzień 6: Powrót do Polski.
Cena zawiera: przejazdy komfortowym autokarem (WC, TV, klimatyzacja, 
barek) bez nocnych przejazdów, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi 
(pokoje 2-osobowe z łazienką w hotelach klasy turystycznej), 5 śniadań, TFG, 
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, opiekę polskiego pilota na całej trasie od 
wyjazdu z Polski. 
Możliwy transfer do/z Katowic z/do wielu miast Polski za dopłatą.
Cena nie zawiera: kosztów realizacji programu (90 EUR/os. płatne obligatoryjnie).

PROM PRINCESS ANASTASIA

6-DNIOWA WYCIECZKA  
PO LAZUROWYM WYBRZEŻU,  
PROWANSJI, MONAKO I SAN REMO

9-DNIOWY REJS Z GDAŃSKA  
DO SANKT PETERSBURGA PRZEZ  
SZTOKHOLM, HELSINKI I TALLIN

SANKT PETERSBURG
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NIEZWYKŁE WAKACJE

lidl-podroze.pl – dostęp do naszych ofert 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu


