
LATO 2019
Wakacje 
Twoich marzeń

Piękna Turcja, gorący  
Egipt, fascynujące Włochy  
i dziesiątki innych kierunków 
w supercenach. 

* Dostępność oferty ograniczona. Atrakcyjne kierunki, cieszące się dużym zainteresowaniem, mogą zostać wyprzedane krótko po publikacji.

REZERWUJ TERAZ NA WWW.LIDL-PODROZE.PL

Zadzwoń pod numer 

61 862 22 22
Zaplanuj z nami wakacje życia!

KATALOG LATO 2019
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA*



NOWY HOTEL

PREMIUM

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:

Wypoczynek nad 
polskim morzem

Lato w kołobrzeskim 
sanatorium

za osobę od

1579,-

za osobę od

1929,-
2999,-

Kod produktu: 
191844

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

Pobyty: 7 nocy Cena

Sezon A: 23.06-14.07, 18.08-31.08 1769
Sezon B: 1.09-30.09 1579

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów w pokoju 2-osobowym z balkonem, łazienką,  

TV i wyposażeniem plażowym
•  smaczne śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
•  możliwość korzystania z basenu, sauny, jacuzzi, placu zabaw dla dzieci,  

sieci Wi-Fi
Tylko dla gości Lidl Podróże:
•  rabat 10% na wszystkie dania z karty i wino musujące w pokoju
•  nielimitowane wejścia do groty solnej z tężnią i jednorazowe wynajęcie roweru

7 NOCLEGÓW W NOWYM HOTELU 
RESORT WYDMA W MRZEŻYNIE

7 NOCLEGÓW W HOTELU 
NAD SAMYM MORZEM

Kod produktu: 
191843

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

Pobyty: 7 nocy Cena

Sezon A: 22.06-13.07 1929
Sezon B: 13.07-10.08 2239

HOTEL WYDMA

S.U. BAŁTYK

Nasza oferta dla Ciebie to: 
•  7 noclegów w pokoju z widokiem na park z 3 posiłkami dziennie (śniadanie, 

obiad i kolacja w formie bufetu)
• konsultacja lekarska i opieka pielęgniarska
•  2 zabiegi (tylko dla dorosłych gości) i 1 wejście (30 min) do groty solnej 

(tylko dla osób powyżej 16. roku życia)
•  nielimitowane korzystanie z aquaparku Morska Odyseja (pełnowymiarowy 

basen pływacki 25 x 12,5 m, basen solankowy, 2 jacuzzi, zjeżdżalnia wodna  
o długości 60 m, sauna fińska, łaźnia parowa, sauna na podczerwień)

• pobyt w obiekcie położonym tuż przy plaży i parku zdrojowym

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

WAKACJE NAD POLSKIM MORZEM



3 WYCIECZKI  
W CENIE

LAST MINUTE

BESTSELLER

???

Wenecja

Florencja

Asyż

SAN
MARINO

RZYM

Włochy

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Śródziemne

za osobę od

1249,-

FLORENCJA

Włoskie smaki

Program wycieczki:  
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy lub Katowic, nocny przejazd do San Marino. 
Dzień 2: San Marino – zwiedzanie jednego z najmniejszych krajów świata, 
przejazd do hotelu na riwierze w okolicach Rimini.  
Dzień 3: Asyż – miasteczko św. Franciszka, założyciela słynnego na całym 
świecie zakonu franciszkanów. Wizyta w bazylice św. Franciszka oraz kościele 
św. Klary. Przejazd w okolice Orvieto i wizyta w winnicy.  
Degustacja sławnych toskańskich win i lokalnych przysmaków. Przejazd 
w okolice Rzymu i czas wolny. 
Dzień 4: Rzym – zwiedzanie Wiecznego Miasta, przejazd do Watykanu. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra i grobu św. Jana Pawła II. Czas wolny  
na zakup pamiątek. 
Dzień 5: Florencja – spacer po centrum renesansowego miasta:  
bazylika Santa Maria Novella, kościół Santa Croce oraz katedra Santa Maria 
del Fiore i Piazza del Duomo. Przejazd do Lido di Jesolo w pobliżu Wenecji. 
Dzień 6: Wenecja – rejs do Wenecji na plac św. Marka i spacer po 
najpiękniejszych zakątkach miasta. 
Dzień 7: Powrót do Polski. W godzinach porannych przyjazd do Katowic,  
a następnie powrót do Warszawy. 

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, opiekę polskiego pilota,  
4 noclegi ze śniadaniami, 4 wieczorne posiłki, zestawy słuchawkowe tour 
guide, ubezpieczenie turystyczne KL i NNW. 

Cena nie zawiera: kosztów realizacji programu (ok. 80 EUR/os. płatne  
u pilota).

7-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO SŁONECZNEJ ITALII

Kod produktu: 
176977

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

Wyjazdy: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 7 dni, 28.08, 5.09, 19.09 1379
Sezon B: 7 dni, 26.09 1249

Wypoczynek  
nad Adriatykiem

Kod produktu: 
191851

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

Wyjazd: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 11 dni, 14.06, 12.07, 19.08 2349

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy i Katowic, nocny przejazd do Chorwacji. 
Dzień 2: Przyjazd do hotelu w okolicach Parku Narodowego Jezior Plitwickich. 
Dzień 3: Park Narodowy Jezior Plitwickich, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, składający się z 16 jezior. Wypływające z nich strumienie 
piętrzą się na wodospadach o łącznej długości 8 km. Przejazd do Neum w Bośni 
i Hercegowinie. 
Dni 4-9: Pobyt w hotelu Agava w Neum, codziennie śniadania i obiadokolacje, 
korzystanie z lokalnych atrakcji, wypoczynek na plażach Adriatyku. W trakcie 
pobytu 2 wycieczki: do Mostaru i Medziugorie oraz Dubrownika. 
Dzień 10: Wyjazd z Neum. Nocleg w hotelu po drodze.  
Dzień 11: Przyjazd do Katowic i Warszawy.

Cena zawiera: przejazd autokarem z WC i TV, 3 wycieczki: do Parku 
Narodowego Jezior Plitwickich, Mostaru i Medziugorie oraz Dubrownika, 
opiekę polskiego pilota, 7 noclegów w hotelu Agava w Neum (pokoje 2-  
i 3-osobowe z łazienką i WC, 7 śniadań, 7 obiadokolacji), 2 noclegi w hotelach 
po drodze (pokoje 2-osobowe z łazienką, ze śniadaniem i obiadokolacją), 
ubezpieczenie turystyczne, KL i NNW, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie zawiera: kosztów realizacji programu (ok. 60 EUR/os. płatne  
obligatoryjnie pilotowi), posiłków nieujętych w programie, napiwków,  
innych osobistych wydatków.

11-DNIOWA WYCIECZKA  
Z TYGODNIOWYM WYPOCZYNKIEM W NEUM

MORZE ADRIATYCKIE

NEUM

za osobę od

2349,-

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

3

ODKRYJ PIĘKNY ADRIATYK



Prezentowana oferta jest dostępna na dzień przekazania gazetki do druku.

Prezentowana oferta jest dostępna na dzień przekazania gazetki do druku.

Prezentowana oferta jest dostępna na dzień przekazania gazetki do druku.

za osobę od

1379,-Wypoczynek w pięknej 
Bułgarii w świetnej cenie
Odkryj śliczne piaszczyste plaże 
i legendarną bułgarską gościnność. Sprawdź 8-dniowe 
wakacje all inclusive w hotelu 3* w Bułgarii.

za osobę od

1399,-Niezapomniane 
wycieczki do Grecji
Wybierz przepyszne jedzenie,  
antyczne zabytki, piękne widoki  
i relaks w hotelu 2* z all inclusive.  
Urokliwa Grecja pełna najróżniejszych atrakcji czeka!

za osobę od

1729,-Cudowna zabawa  
w słonecznej Hiszpanii
Urokliwe uliczki, skrywające bary tapas,  
i setki sposobów na rewelacyjną zabawę czekają 
na Ciebie w hotelu 3* z wyżywieniem HB w Hiszpanii.

4

OFERTY LAST MINUTE • ZADZWOŃ 61 862 22 22

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



Prezentowana oferta jest dostępna na dzień przekazania gazetki do druku.

za osobę od

2299,-

za osobę od

899,-

Rodzinna Turcja  
na lato 2019

Marzysz  
o wakacjach  
w Turcji?

za osobę od

1799,-

Wakacje all  
inclusive w Turcji 
w niskiej cenie

Niesamowite 8 dni  
w hotelu 4* blisko centrum 
miasta. Atrakcje na 
wyciągnięcie ręki, czarujące 
bazary, miejscowe zwyczaje 
i życie nocne.

Tego lata wybierzcie się na  
8 dni do hotelu 4* all inclusive 
z aquaparkami, animacjami  
dla najmłodszych i rozrywką 
dla całej rodziny. Zadzwoń 
teraz i zapytaj konsultanta  
o rodzinne oferty!

Zobacz najważniejsze  
i najciekawsze zabytki, poznaj 
bogactwo lokalnej kultury  
i spróbuj wyśmienitych  
tureckich specjałów. Zadzwoń  
i wybierz ofertę dla siebie.

Więcej ofert znajdziesz  
na stronie www.lidl-podroze.pl  
i pod numerem 61 862 22 22.

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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TYLKO  
W LIDL PODRÓŻE

MALEDIWY

UNIKALNA OFERTA
za osobę od

6799,-
7699,-

CIEKAWY KIERUNEK
za osobę od

4399,-
5549,-

DUBAJ

Dubaj + Malediwy

Kod produktu: 
183936

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

Lotnisko: Warszawa   Cena

Sezon A: 11 dni, 25.11 6799

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy. Przylot do Dubaju, transfer do hotelu i nocleg.  
Dzień 2: Dubaj – po śniadaniu półdniowa wycieczka „Odkryj Dubaj”  
po najbardziej spektakularnych dubajskich atrakcjach. 
Dzień 3: Dubaj – czas wolny lub możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych  
wycieczek fakultatywnych: wycieczka do parku wodnego Aquaventure, 
pustynne safari, rejs łodzią dau, wycieczka do Ferrari World w Abu Zabi. 
Dzień 4: Malediwy – po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot z Dubaju na 
Malediwy. Nocleg w wybranym hotelu na Malediwach.  
Dni 5-9: Malediwy – relaks w rajskim otoczeniu w wybranym hotelu. 
Dzień 10: Czas wolny i wieczorny wylot z Malediwów. 
Dzień 11: Przylot do Polski.
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Malediwy – Warszawa,  
3 noclegi ze śniadaniami w Dubaju w hotelu 3* Ibis Deira (lub podobnym), 
transfery lotniskowe, wycieczkę „Odkryj Dubaj” z polskim przewodnikiem,  
5 noclegów z wyżywieniem soft all inclusive na Malediwach w hotelu 4* Simry  
Beachside (dostępne inne hotele na wyspach), transfery na Malediwach 
(samochód, łódź motorowa, samolot lokalny) w zależności od wybranego 
hotelu, opiekę polskiego pilota podczas całego wyjazdu, ubezpieczenie KL, 
NNW i bagażu. 

Cena nie zawiera: dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków, 
dopłaty do alternatywnych hoteli i późnego wykwaterowania w dniu wylotu 
(Malediwy), biletów wstępu na taras widokowy w Burj Khalifa (ok. 46 USD/os.)  
i do zwiedzanych miejsc (95 USD/os. płatne na miejscu), podatku green tax  
(6 USD/os./dzień płatne na miejscu).

11-DNIOWA WYCIECZKA 
ZE ZWIEDZANIEM I WYPOCZYNKIEM

 WIELKI MUR CHIŃSKI

Chiny – zobacz jeden  
z cudów świata!

10-DNIOWA WYCIECZKA  
Z LEKCJĄ GOTOWANIA CHIŃSKICH POTRAW

Kod produktu: 
191964

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

Wylot: Warszawa Cena

Sezon A: 10 dni, 12.09 4599
Sezon B: 10 dni, 16.10 4399

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Pekinu z 1 przesiadką.  
Dzień 2: Przylot do Pekinu i zwiedzanie Świątyni Nieba.  
Dzień 3: Zwiedzanie Pekinu: plac Tian’anmen, Zakazane Miasto,  
czyli Zimowy Pałac Cesarski, i park Jingshan.  
Dzień 4: Pekińskie zoo, Letni Pałac i Świątynia Lazurowych Obłoków. 
Dzień 5: Grobowce cesarzy z dynastii Ming, spacer Świętą Drogą  
i przechadzka po Wielkim Murze Chińskim, jednym z cudów świata. 
Dzień 6: Park Ritan z możliwością wzięcia udziału w zajęciach tai chi 
oraz park Beihai z Białą Pagodą.  
Dzień 7: Szlakiem religii chińskich. Lamaistyczna Świątynia Harmonii  
i Pokoju, Świątynia Konfucjusza i taoistyczna Świątynia Białego Obłoku. 
Dzień 8: Przejażdżka rikszami po zabytkowych uliczkach, tajniki chińskiej 
kuchni – lekcja gotowania z degustacją, zwiedzanie obiektów olimpijskich. 
Dzień 9: Czas wolny w Pekinie i wylot do Polski.  
Dzień 10: Przylot do Warszawy.

Cena zawiera: przelot, pakiet zwiedzania, 7 noclegów ze śniadaniami  
w hotelach 3*, pakiet 2 posiłków (2 x obiad oraz 5 x obiadokolacja  
+ napoje), lekcję gotowania potraw chińskich z degustacją, transfery,  
opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

LEKCJA GOTOWANIA

6

INSPIRUJĄCE KIERUNKI

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



FIRST MINUTE

HIT CENOWY!

Skagen

Lubeka

Odense

Hamburg

Morze
Północne

Polska
Niemcy

Norwegia

Szwecja

Aarhus

Stavanger Preikestolen

NORWEGIA

za osobę od

1499,-
3349,-

Kod produktu: 
191842

Kod produktu: 
191861

Ceny i terminy w 2019 r. w PLN/os.  
w kajucie 4-osobowej 

Wyjazdy: Kraków, Katowice, Wrocław, Legnica Cena

Sezon A: 6 dni, 14.10 1499
Wyjazdy: Warszawa, Łódź, Poznań, Świecko Cena

Sezon A: 6 dni, 15.10 1499

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 11 dni, 8.11 7599

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd autokarem z wybranego miasta. 
Dzień 2: Hamburg – spacer po mieście: kościół św. Michała, przejście schodami 
Blankenese, stare miasto, ratusz, giełda, kościół św. Piotra i inne atrakcje. 
Przejazd do starego portu, XIX-wieczny żaglowiec Windjammer Rickmer 
Rickmers i miasto spichlerzy z największymi na świecie spichlerzami w stylu 
neogotyckim. W godzinach popołudniowych przejazd do hotelu 3* przy granicy 
niemiecko-duńskiej.  
Dzień 3: Hirtshals, Dania – zwiedzanie Oceanarium Morza Północnego  
z ławicami ryb, rekinami, płaszczkami, płastugami i wielkimi samogłowami. 
Zaokrętowanie na promie Fjord Line do Stavanger w Norwegii. Korzystanie  
z infrastruktury promu (show club, night club, sklepy wolnocłowe, kawiarnie, 
restauracje, bary). 
Dzień 4: Trekking do niezwykłego punktu widokowego – Preikestolen,  
skały zawieszonej 604 m nad wodami Lysefjordu. Po południu powrót do 
Stavanger i zwiedzanie miasta: starówka z białymi drewnianymi domkami, 
zbudowana z szarego kamienia XII-wieczna katedra Stavanger Domkirke  
i kosmopolityczne centrum miasta. Wieczorem powrót na prom i rejs powrotny 
do Hirtshals w Danii.  
Dzień 5: Przejazd do Aarhus – spacer po starym mieście, skansen Den Gamle By,  
gdzie można poczuć się jak w XIX w.: usłyszeć stukot powozów, poczuć zapach 
potraw i wszystkiego dotknąć. Przejazd do Odense. Zwiedzanie domu i muzeum 
Hansa Christiana Andersena. Nocleg w hotelu 3* po stronie niemieckiej. 
Dzień 6: Przejazd do Lubeki – miasta 7 wież. Stare miasto Lubeki wpisano  
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na zabudowę z epok: 
gotyku, renesansu, baroku i klasycyzmu. Przyjazd do wybranego miasta  
w późnych godzinach wieczornych.

Cena zawiera: 2 noclegi na luksusowym promie w kajutach 2- lub 4-osobowych,  
2 noclegi w hotelach 3* w pokojach 2- lub 4-osobowych, 4 śniadania  
w formie bufetu, transport luksusowym autokarem z WC, DVD i klimatyzacją, 
ubezpieczenie, składkę TFG, opiekę polskojęzycznego pilota. 

Cena nie zawiera: opłat portowych i serwisowych, biletów wstępu do muzeum 
Hansa Christiana Andersena i oceanarium, zestawu tour guide i realizacji 
programu zwiedzania (60 EUR płatne obligatoryjnie u pilota), dodatkowych 
posiłków, indywidualnych wydatków, innych biletów wstępu.

6-DNIOWA WYCIECZKA  
OBJAZDOWA W NISKIEJ CENIE

Norweskie fiordy  
i intensywne zwiedzanie

SINGAPUR

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  niezapomniane wrażenia podczas 11-dniowej wycieczki do 3 azjatyckich 

metropolii
•  półdniowa wycieczka „Odkryj Dubaj” i czas wolny na wypoczynek  

podczas pobytu w Emiratach Arabskich; 2 wycieczki podczas przystanku  
w Hongkongu: na wyspę Lantau i „Hong Kong Island Tour”; 2 wycieczki 
podczas wizyty w Singapurze: „Singapur City Tour” i „Poranek w Sentosa”

•  przelot samolotem renomowanych linii Emirates, 9 noclegów ze  
śniadaniami w hotelach 3* i 4*, transfery, ubezpieczenie KL, NNW  
i bagażu oraz opieka polskiego pilota podczas całej wycieczki 

11-DNIOWA  
WYCIECZKA OBJAZDOWA 

Dubaj + Hongkong  
+ Singapur

PREIKESTOLEN

FIRST MINUTE

za osobę od

7599,-

HONGKONG

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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NIEZWYKŁE WAKACJE



JEZIORA PLITWICKIE

Bolonia

Wenecja

Jeziora
Plitwickie

Split

Dubrownik

BariNeapol

Rzym

Włochy

Chorwacja

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Śródziemne

DUBROWNIK

Perły Adriatyku

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy i Katowic. 
Dzień 2: Przyjazd do hotelu w okolicach Parku 
Narodowego Jezior Plitwickich w Chorwacji. 
Dzień 3: Park Narodowy Jezior Plitwickich, 
składający się z 16 jezior i 8 km wodospadów, 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzanie Trogiru i Splitu.  
Dzień 4: Medziugorie i Mostar – Medziugorie 
jest jednym z najsłynniejszych katolickich 
centrów pielgrzymkowych. Mostar przez stulecia 
ulegał wpływom różnych cywilizacji i religii. 
Dzień 5: Dubrownik – miasto widnieje  
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wieczorem zaokrętowanie na promie i nocny 
rejs do Bari we Włoszech (kabiny wewnętrzne 
4-osobowe z łóżkami piętrowymi i łazienką). 
Dzień 6: Pompeje – słynny rezerwat 
archeologiczny u stóp Wezuwiusza. 
Zwiedzanie Neapolu – przejazd na północ 
w kierunku Rzymu z postojem przy polskim 
cmentarzu na Monte Cassino.  
Dzień 7: Rzym – zwiedzanie największych 
atrakcji Rzymu i Watykanu, w tym Bazyliki  
św. Piotra i grobu św. Jana Pawła II. Udział  
w modlitwie Anioł Pański na placu  
św. Piotra. Czas wolny na zakup pamiątek. Kod produktu: 177455

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

Wyjazdy: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 11 dni, 26.08, 9.09, 16.09 2279

Dzień 8: Orvieto. Wizyta w jednej  
z miejscowych winnic i degustacja słynnych 
toskańskich win, oliwy oraz lokalnych specjałów 
(możliwość ich zakupu).  
Asyż – miasteczko św. Franciszka.  
Wizyta w bazylice św. Franciszka oraz kościele 
św. Klary. Przejazd na wybrzeże Adriatyku,  
tym razem na riwierę w okolicach Rimini.  
Dzień 9: San Marino – zwiedzanie  
miasta-państwa będącego jedną z najstarszych 
republik świata. Spacer po historycznym 
centrum z widokiem na Apeniny i Adriatyk.  
Czas wolny. 
Dzień 10: Rejs z Lido di Jesolo do Wenecji. 
Spacer po Wenecji: Pałac Dożów, bazylika  
i plac św. Marka, most Rialto, przerwa na kawę  
i lody. Wyjazd w kierunku Polski. 
Dzień 11: Przyjazd do Katowic i Warszawy.

11-DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA  
PO MALOWNICZEJ CHORWACJI I WŁOSZECH

za osobę od

2279,-
2999,-

SUPEROKAZJA

LICZBA DNI: 11 
 
   CENA ZAWIERA:

• przejazd komfortowym autokarem z WC i TV

•  opiekę polskiego pilota podczas całej 
wycieczki

•  program zwiedzania z przewodnikami 
lokalnymi, obejmujący: Split, Trogir, Dubrownik, 
Medziugorie i Mostar, San Marino, Asyż, Rzym  
z Watykanem oraz Wenecję

•  bezprzewodowe zestawy słuchawkowe  
tour guide na czas zwiedzania

•  udział w niedzielnej modlitwie Anioł Pański  
na placu Świętego Piotra

•  wejście do Parku Narodowego  
Jezior Plitwickich i spacer

•  7 noclegów ze śniadaniami na trasie  
przejazdu w hotelach klasy turystycznej  
(pokoje 2-osobowe z łazienką i WC)

•  nocleg ze śniadaniem na promie  
do Włoch w kabinach wewnętrznych 
4-osobowych z łazienką

•  ubezpieczenie turystyczne, KL i NNW, 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:
•  kosztów realizacji programu (ok. 100 EUR/os. 

płatne obligatoryjnie pilotowi w autokarze)

•  posiłków nieujętych w programie, napiwków, 
innych osobistych wydatków
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OFERTA TYGODNIA

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


