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

REZERWUJ TERAZ! ZADZWOŃ! 61 862 22 22 

OFERTY SPECJALNE 
REZERWUJ DO 26.05

Rodzinne 
wakacyjne 
wyjazdy 

Piękne plaże, 
niepowtarzalne widoki, 
przepyszne jedzenie,  
niesamowite zabytki 
i opieka polskiego 
rezydenta!

cena już od

999,-Superoferty 
na lato 2019
Poznaj Turcję, Grecję, Hiszpanię, 
Chorwację, Włochy, Egipt, Bułgarię, Polskę 
i jeszcze więcej niezwykłych kierunków!

Szukaj ofert na 
www.lidl-podroze.pl



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: 
179267

Mona Lisa Boutique Wellness & Spa*** w Kołobrzegu to idealne miejsce 
na nadmorski wypoczynek. Obiekt dysponuje 250 miejscami noclegowymi  
w stylowo i komfortowo urządzonych pokojach i apartamentach. 
Przestronna restauracja z kominkiem oferuje smaczną domową kuchnię. 
Hotelowa kawiarnia i duża oranżeria z wyjściem na zewnętrzny taras 
umilają wypoczynek. W ciągu 15-minutowej przejażdżki do centrum 
Kołobrzegu można podziwiać dzikie torfowiska, wydmy, nadmorski las, 
rzadkie okazy fauny i flory.

Nasza oferta dla Ciebie to:  
• 7 noclegów w hotelu oddalonym jedynie 500 metrów od piaszczystej plaży; 
•  wyżywienie HB plus (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu,  

codziennie kawa i ciasto po południu, do kolacji piwo, 
domowe wino oraz wybrane napoje bezalkoholowe);

•  basen, jacuzzi, bicze wodne, relaksujący wodospad oraz kompleks saun 
(sauna fińska oraz łaźnia parowa);

• drink powitalny specjalnie dla klientów Lidl Podróże; 
• bezpłatny dostęp do sieci internetowej przez Wi-Fi; 
•  atrakcyjne zniżki dla dzieci: dziecko do lat 4 gratis, w wieku 4-17 lat  

– w specjalnych cenach (możliwość zakwaterowania 2 dzieci);
• taras z pięknym widokiem, wypożyczalnia rowerów; 
•  możliwość korzystania z gabinetu kosmetycznego, centrum SPA, 

bilardu i tenisa stołowego (płatne w obiekcie);
• możliwość przyjazdu w niedzielę.

Pokoje i wyposażenie:  
Komfortowo urządzone pokoje i apartamenty z łazienkami są wyposażone 
w kabinę prysznicową, suszarkę do włosów, TV-SAT, telefon oraz sprzęt 
plażowy. Większość pokoi ma balkon lub taras. W ofercie również pokoje 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8-DNIOWY POBYT W HOTELU 
MONA LISA BOUTIQUE WELLNESS & SPA***

Wakacje 
nad Bałtykiem 

MONA LISA BOUTIQUE WELLNESS & SPA***

BASEN W OBIEKCIE

za osobę od

1049,-

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

Pobyty: 7 nocy Cena

Sezon A: 5.05-9.06 1049
Sezon B: 16.06-18.08 1319

Sezon C: 25.08-15.09 1069

Więcej terminów i cen online

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

Sewilla

Marbella
Malaga

Grenada

Kordoba

Faro
(Algarve)

Lizbona

Óbidos

Nazaré

Hiszpania

Portugalia

Portugalia + Hiszpania 
Program wycieczki: 
Dzień 1: Przelot z Warszawy do Lizbony. 
Dzień 2: Óbidos i Nazaré. Zwiedzanie Óbidos, 
średniowiecznego miasteczka wpisanego 
na listę UNESCO, następnie Nazaré, 
rybackiej miejscowości przy szerokiej plaży.  
Dzień 3: Lizbona – Sintra – Cabo da Roca. 
Zwiedzanie Lizbony: zamek św. Jerzego, 
spacer najstarszą dzielnicą miasta, przejazd 
zabytkowym tramwajem, dzielnica Belem 
z klasztorem Hieronimitów. Wyjazd do Sintry  
– wpisanego na listę UNESCO miasta znanego 
z pałaców. Przylądek Cabo da Roca leżący 
w Parku Narodowym Sintra-Cascais. 
Dzień 4: Podróż do Kordoby. Długa podróż 
do Andaluzji. Spacer po Kordobie: most 
z czasów rzymskich i Wielki Meczet z czasów 
muzułmańskich (przerobiony na katedrę). 
Dzień 5: Grenada. Zwiedzanie dzielnicy 
Albaicín – mauretańskiej części miasta. 
Czas wolny. 
Dzień 6: Alhambra i Ronda. Zwiedzanie 
Alhambry – ogromnego kompleksu 
pałacowo-ogrodowego, spacer urzekającymi 
ogrodami Generalife i wejście do Pałacu 
Nasrydów. Miasteczko Setenil de las Bodegas 
z domami wtulonymi w wielki głaz. 
Miasteczko Ronda: arena do walki z bykami, 

12-DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA 
PO HISZPANII I PORTUGALII Z GIBRALTAREM

Plaza de España i Nowy Most.  
Dzień 7: Gibraltar. Wjazd na Skałę Gibraltarską, 
dom jedynych w Europie małp na wolności. 
Punkt widokowy: Cieśnina Gibraltarska i Afryka. 
Przechadzka po centrum. 
Dzień 8: Sewilla. Panoramiczny objazd miasta, 
plac Hiszpański i plac Obu Ameryk, katedra 
NMP z grobowcem Kolumba, dla chętnych 
wejście na wieżę Giralda. Czas wolny 
w zabytkowej dzielnicy Santa Cruz. 
Dzień 9: Podróż do Algarve. Przejazd 
na południe Portugalii. Algarve słynie 
z łagodnego klimatu, pięknych plaż 
i fantazyjnych skał. 
Dzień 10: Wypoczynek w Algarve. Spacery 
i relaks nad oceanem. Dla chętnych fakultatywna 
wycieczka do miasteczek Silves i Monchique.  
Dzień 11: Przejazd na lotnisko w Lizbonie. 
Dzień 12: Poranny przylot do Warszawy.

za osobę od

3699,-

GRENADA

ELEVADOR DA GLÓRIA

Kod produktu: 190735

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

Lotnisko: Warszawa  Cena

Sezon A: 12 dni, 27.09 3699
Sezon B: data XXX

FIRST MINUTE
 

 
 
LICZBA DNI: 12

CENA ZAWIERA:
•  przeloty Warszawa – Lizbona – Warszawa 

•  noclegi w pokojach 2-osobowych 
w hotelach 3*

•  w Algarve hotel Pestana Viking 4* 
lub podobny

• 10 śniadań

• 2 obiadokolacje

• przejazdy klimatyzowanym autokarem

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu 

•  opiekę polskiego pilota na całej trasie 
(od wylotu z Warszawy)

CENA NIE ZAWIERA:
•  napojów do obiadokolacji

•  kosztu biletów wstępu i przewodnika 
(170 EUR płatne u pilota na miejscu)

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

• ubezpieczenia od chorób przewlekłych

61 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00  
i w niedzielę w godzinach 10.00-16.00 
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Prezentowana oferta dostępna jest na dzień przekazania gazetki do druku.

Prezentowana oferta dostępna jest na dzień przekazania gazetki do druku.

Prezentowana oferta dostępna jest na dzień przekazania gazetki do druku.

za osobę od

999,-Wymarzone wakacje 
w zachwycającej Turcji
Pyszne jedzenie, aquaparki 
i najlepsze hotele z bogatą ofertą animacji  
i opieką polskiego rezydenta.

Odwiedź www.lidl-podroze.pl/turcja.html 
i dowiedz się więcej!

za osobę od

1249,-Niezapomniane 
wycieczki do Grecji
Piękne widoki, boskie plaże,  
niesamowite greckie przysmaki 
oraz opieka polskiego rezydenta. 

Odwiedź www.lidl-podroze.pl/grecja.html 
i sprawdź nasze oferty!

Rodzinne wyjazdy na lato 2019
Wakacje dla głodnych świata rodzin 
znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Szukaj ich na: www.lidl-podroze.pl/lato.html

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

Kajmany
Costa Maya

George Town

Montego Bay

Ocean CayMiami

Kuba

Bahamy

Jamajka

Meksyk

USA

Rejs po Karaibach

Dzień 1: Wylot z Warszawy/Berlina 
do Miami. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, czas wolny  
w Miami na Florydzie. 
Dzień 2: Miami – wycieczka do Parku 
Narodowego Everglades. 
Możliwość zobaczenia rzadkich gatunków 
zwierząt, m.in. manatów rzecznych, krokodyli 
amerykańskich i pum. Zwiedzanie farmy 
aligatorów z pokazem ich karmienia,  
a następnie podróż przez bagna łodziami 
śmigłowymi. Po południu przejażdżka  
po Miami i zakwaterowanie na statku  
MSC Seaside*****. 
Dzień 3: Dzień na morzu. 
Dzień 4: Meksyk – Costa Maya.  Zwiedzanie 
ruin Chacchoben oraz typowej lokalnej 
wioski. Degustacja tradycyjnych tacos 
przygotowanych przez meksykańską rodzinę. 
Dzień 5: Kajmany – George Town. 
Plaża Seven Mile Beach zachwyci turkusem 
morza oraz białym piaskiem. Dodatkową 
atrakcją będą domy w stylu kajmańskim oraz 
farma żółwi. Dla fanów nurkowania wycieczka 
do Stingray City i możliwość pływania  
z płaszczkami. 
Dzień 6: Jamajka – Montego Bay. Wycieczka 

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

do słynnych wodospadów Dunn’s River Falls. 
Dla chętnych kąpiel w jednej z rajskich lagun. 
Dzień 7: Dzień na morzu.  
Dzień 8: Bahamy – Ocean Cay. 
Relaks na prywatnej wyspie – piaszczyste 
plaże, restauracje, bary – duży wybór sportów 
wodnych. 
Dzień 9: Miami – Key West 
(całodniowa wycieczka). Zwiedzanie 
tzw. karaibskiego miasteczka słynącego 
m.in. z domu E. Hemingwaya, w którym 
napisał powieść „Mieć i nie mieć”. 
Dzień 10: Miami i wylot z USA. 
Czas wolny na plaży w Miami lub zakupy 
w jednym z centrów handlowych. 
Po południu transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Polski. 
Dzień 11: Przylot do Polski.

za osobę od

7499,-

MIAMI

KARAIBSKA PLAŻA

Kod produktu: 189809

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

Lotnisko: Warszawa, Berlin Cena

Sezon A: 11 dni, 22.11 7499

Sezon B: data XXX

FIRST MINUTE
 

CENA ZAWIERA:
•  przelot Warszawa/Berlin – Miami – Warszawa/ 

Berlin z 1 przesiadką

•  rejs statkiem MSC Seaside***** 
z zakwaterowaniem w 2-osobowej kabinie  
wewnętrznej oraz 3 posiłkami i napojami

• opłaty portowe

• 2 noce w Miami w hotelu 3* ze śniadaniami

•  półdniową wycieczkę do Parku Narodowego 
Everglades z Miami City Tour

• całodniową wycieczkę na Key West

• wszystkie transfery

• opiekę polskiego pilota (cały wyjazd)

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu

CENA NIE ZAWIERA:
•  obowiązkowych napiwków dla obsługi statku  

w kwocie 10 EUR/os. dziennie

• dopłaty do kabin z oknem lub balkonem

•  dopłaty do późnego wykwaterowania  
w hotelu w Miami

•  kosztów biletów wstępu i innych w kwocie  
95 USD/os. płatnych obligatoryjnie u pilota

•  kosztów wizy do USA (biuro pośredniczy  
w uzyskaniu wizy)

•  dopłaty do opcji all inclusive  
(3 pakiety do wyboru)

• dopłaty za wycieczki opcjonalne w dniach 4-6

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

TBILISI

Izrael

Gruzja + Armenia

KLASZTOR W ARMENII

Program wycieczki:  
Dzień 1: Przelot z Warszawy do Tel Awiwu. Przejazd do hotelu i nocleg.  
Dzień 2: Jerozolima. Całodzienne zwiedzanie: Góra Oliwna, stare miasto, dzielnice: 
ormiańska, palestyńska i żydowska, przejście Via Dolorosa, Bazylika Grobu Świętego, 
Ściana Płaczu, Kopuła na Skale i meczet Al-Aksa.  
Dzień 3: Betlejem – Masada – Morze Martwe. Zwiedzanie Bazyliki Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Wycieczka do Masady – starożytnej twierdzy. Morze Martwe  
i możliwość kąpieli w zasolonej wodzie.  
Dzień 4: Jerycho – Nazaret. Przejazd do Jerycha, uważanego za najstarsze miasto 
na świecie. Wycieczka na Górę Kuszenia. Przejazd do Nazaretu, wizyta w Bazylice 
Zwiastowania NMP.  
Dzień 5: Jezioro Galilejskie. Pobyt w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim. Rejs po 
jeziorze i podziwianie widoków wzgórz Golan oraz Dolnej i Górnej Galilei. Zwiedzanie 
ruin starożytnego Kafarnaum. Wizyta w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb.  
Dzień 6: Hajfa – Akka. Przejazd do Akki, starożytnego miasta wpisanego na listę 
UNESCO. Podróż do Hajfy, spacer po Ogrodach Bahaitów okalających Mauzoleum Baba, 
wyjazd na wzgórze Karmel z klasztorem Karmelitów.  
Dzień 7: Tel Awiw. Zwiedzanie nowoczesnego Tel Awiwu: spacer bulwarem Rothschilda  
i bazar Carmel Market. Przelot do Warszawy.

Cena zawiera: przelot Warszawa – Tel Awiw – Warszawa, noclegi w pokojach 
2-osobowych w hotelach 3* z wyżywieniem (6 śniadań), transfery podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, opiekę polskiego pilota na całej trasie od wylotu  
z Warszawy. 

Cena nie zawiera: kosztu realizacji programu (około 195 USD płatne obligatoryjnie 
u pilota na miejscu), zimnych napojów do posiłków, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji, ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

7-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO IZRAELU

Program wycieczki: 
Dzień 1: Przelot z Katowic lub Warszawy do Kutaisi. Spacer po mieście, katedra Bagrata. 
Dzień 2: Wysoki Kaukaz. Starożytne kamienne miasto Uplisciche, twierdza Ananuri. 
Wjazd Drogą Wojenną w najwyższe partie Kaukazu.  
Dzień 3: Cminda Sameba i Mccheta. Położony na wysokości ponad 2100 m n.p.m. 
kościół Cminda Sameba. Widok na kaukaskie szczyty. Zwiedzanie Mcchety, dawnej stolicy 
Gruzji, wpisanej na listę UNESCO.  
Dzień 4: Tbilisi. Zwiedzanie stolicy Gruzji. Spacer po starówce, twierdza Narikala i łaźnie 
siarkowe w Abanotubani. Wieczorem supra – tradycyjna uczta gruzińska.  
Dzień 5: Kachetia – ojczyzna wina. Zwiedzanie miasta Sighnaghi. Degustacja lokalnych 
win i tradycyjna uczta.  
Dzień 6: Podróż do Armenii. Jezioro Sewan, widok na otaczające je góry i stary 
kamienny kościółek. Odpoczynek i spacer.  
Dzień 7: Norawank i Erywań. Postój przy siedmiusetletnim karawanseraju. Położony  
w skalistej dolinie klasztor Norawank. Przyjazd do stolicy Armenii.  
Dzień 8: Erywań – Geghard – Garni. Punkt widokowy, monastyr Geghard i starożytna 
świątynia Garni poświęcona kultowi słońca. Wizyta u ormiańskich gospodarzy, tradycyjny 
poczęstunek i próbowanie samogonu.  
Dzień 9: Wagharszapat (hist. Eczmiadzyn), czyli „ormiański Watykan”, siedziba katolikosa 
– zwierzchnika Kościoła ormiańskiego. Zwiedzanie duchowej stolicy Armenii, w tym 
katedry „Kościół-Matka”. Degustacja w wytwórni koniaku Ararat.  
Dzień 10: Wardzia – miasto wykute w skale. Bordżomi – uzdrowisko słynące z wody 
mineralnej.  
Dzień 11: Bezpośredni przelot z Kutaisi do Polski.
Cena zawiera: przelot Warszawa/Katowice – Kutaisi – Warszawa/Katowice, noclegi 
(pokoje 2-osobowe) w hotelach 3* (wg oceny biura), wyżywienie: 7 śniadań, 2 obiady,  
1 kolacja (tradycyjna supra), transfery podczas zwiedzania, ubezpieczenie KL, NNW  
i bagażu, opiekę polskiego pilota na całej trasie, od wylotu z Warszawy.

11-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO KAUKAZIE

Kod produktu: 
190734

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 7 dni, 7.11 2999
Sezon B: data XXX

Kod produktu: 
190733

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

Lotnisko: Katowice/Warszawa Cena

Sezon A: Katowice  11 dni, 11.10 3999

Sezon B: Warszawa  11 dni, 19.10 3999

za osobę od

2999,-

za osobę od

3999,-

JEROZOLIMA

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

Genua

Livorno

Neapol

Marsylia
Francja

Hiszpania

Morze Śródziemne

Włochy

Palma de
Mallorca

MSC FANTASIA****

za osobę od

4699,-

Morze Śródziemne

Francja

Włochy
Hiszpania

Mediolan

Genua

La Spezia

RzymKorsyka

Cannes

Barcelona

Palma de Mallorca

MSC SEAVIEW*****

IBIZA

Czerwcowy rejs po 
Morzu Śródziemnym

Wrześniowy rejs 
po Morzu Śródziemnym

8-DNIOWY REJS PO MORZU 
ŚRÓDZIEMNYM: WŁOCHY, FRANCJA, HISZPANIA

8-DNIOWY REJS LUKSUSOWYM 
STATKIEM MSC SEAVIEW*****

Kod produktu: 
183976

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

Wyjazdy: Berlin, Warszawa Cena

Sezon A: Berlin 8 dni, 22.06 4699
Sezon B: Warszawa 8 dni, 22.06 5199

Kod produktu: 
136888

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

Lotnisko: Berlin, Warszawa Cena

Sezon A: Berlin 8 dni, 16.09 4899
Sezon B: Warszawa 8 dni, 16.09 5599

za osobę od

4899,-

Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy/Berlina do Mediolanu. Transfer 
autokarem z Mediolanu do Genui. Po południu zaokrętowanie. 
Dzień 2: Cinque Terre (Włochy).  
Dzień 3: Rzym (Włochy). 
Dzień 4: Cannes (Francja). 
Dzień 5: Palma de Mallorca (Hiszpania). 
Dzień 6: Barcelona (Hiszpania). 
Dzień 7: Korsyka (Francja). 
Dzień 8: Genua (Włochy). Po przypłynięciu transfer z Genui do Mediolanu 
i wylot z Mediolanu do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych.

Cena zawiera: przelot samolotem na trasie Berlin – Mediolan – Berlin lub 
Warszawa – Mediolan – Warszawa, rejs statkiem MSC Seaview*****  
z zakwaterowaniem w kabinie wewnętrznej, z 3 posiłkami i napojami, opłaty 
portowe, transfery  lotnisko – port – lotnisko, opiekę polskiego pilota, 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: obowiązkowych napiwków dla obsługi statku  
(10 EUR/os. dziennie), dopłaty do opcji all inclusive (3 pakiety do wyboru), 
dopłaty do kabiny z oknem lub balkonem, dopłaty do kabiny typu 
Fantastica, dopłaty do opcjonalnych wycieczek.

MSC Seaview***** to najnowszy luksusowy statek armatora MSC. 

Program wycieczki: 
Dzień 1: Poranny wylot do Mediolanu wg wybranej opcji. Transfer do Genui  
i zwiedzanie miasta z polskim przewodnikiem. Po południu zaokrętowanie.  
Dzień 2: Marsylia (Francja). 
Dzień 3: Palma de Mallorca (Hiszpania).  
Dzień 4: Ibiza (Hiszpania).  
Dzień 5: Dzień na morzu. 
Dzień 6: Neapol (Włochy). 
Dzień 7: Florencja (Włochy). 
Dzień 8: Genua (Włochy). Po przypłynięciu transfer z Genui do Mediolanu. 
Wylot z Mediolanu i przylot do Berlina lub Warszawy.

Cena zawiera: przelot samolotem rejsowym na trasie Berlin – Mediolan  
– Berlin lub Warszawa – Mediolan – Warszawa, rejs statkiem  
MSC Fantasia**** z zakwaterowaniem w kabinie wewnętrznej oraz  
3 posiłkami i napojami, opłaty portowe, transfery lotnisko – port – lotnisko, 
wycieczkę po Genui z polskim przewodnikiem, opiekę polskiego pilota,  
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: obowiązkowych napiwków dla obsługi statku (10 EUR/os.  
dziennie), dopłaty do opcji all inclusive, dopłaty do kabiny z oknem lub 
balkonem oraz dopłat do kabin typu Fantasia, dopłaty do opcjonalnych 
wycieczek podczas rejsu.

7-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA PO IZRAELU

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

ENERGYLANDIA

Energylandia  
– największy park 
rozrywki w Polsce

za osobę od

449,-

Kod produktu:  181501

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

Pobyty: 2 noce
wóz 

kowbojski 
2-os.

tipi 
indiańskie 

4-os.

domek 
4-os.

domek 
6-os.

Sezon A: 12.05-17.05, 19.05-24.05, 2.06-7.06 449 559 679 879

Sezon B: 30.06-12.07, 14.07-26.07, 28.07-9.08 509 649 799 1049

Sezon C: 31.05-2.06 559 709 859 1132

więcej dostępnych terminów online

Ponad 80 atrakcji w jednym miejscu! Park rozrywki Energylandia 
ma 4 strefy tematyczne: Bajkolandia dla najmłodszych, Strefa Familijna 
dla całej rodziny, Strefa Ekstremalna z megacoasterem Hyperion 
i speed water coasterem oraz Water Park dla miłośników wodnej zabawy. 
Łącznie aż 12 różnych rollercoasterów, liczne karuzele i urządzenia 
ekstremalne, a także restauracje, bary, sklepy z pamiątkami i kino 7D. 

Nasza oferta dla Ciebie to:  
• 2 noclegi w Western Camp w wybranym rodzaju zakwaterowania;
• 2 śniadania w formie bufetu;
•  2-dniowy bilet wstępu do Energylandii obejmujący 2 kolejne dni 

oraz umożliwiający korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji;
•  możliwość korzystania z atrakcji na terenie Western Camp 

(m.in. boisk sportowych, parkingu, miejsca na grilla, placu zabaw dla dzieci);
•  atrakcyjne zniżki dla dzieci (przy dwóch osobach pełnopłatnych):  

– dziecko do lat 3 – gratis! 
– dziecko do 140 cm wzrostu – 113 zł, 
– dziecko powyżej 140 cm wzrostu – 208 zł. 

Możliwe zakwaterowanie: 
• domki dla 4 lub 6 osób z komfortowym wyposażeniem, klimatyzacją i TV; 
•  tipi (namioty indiańskie) z klimatyzacją dla 4 osób: stylowo wyposażone, 

zamykane na kłódkę, sanitariaty w osobnych pawilonach;
•  wozy kowbojskie z klimatyzacją dla 2 lub 4 osób: stylowo wyposażone, 

zamykane na kłódkę, sanitariaty w osobnych pawilonach.

3-DNIOWE SZALEŃSTWO W ZATORZE 
DLA CAŁEJ RODZINY

Wejdź na www.lidl-podroze.pl/rodzinne-parki-rozrywki.html 
i wybierz idealną przygodę dla swojej rodziny!

WESTERN CAMP

Rodzinna zabawa 
w parkach rozrywki
•  Heide Park + Serengeti Park w wakacje  

za osobę od 899,-
•  Legoland + Zoo Safari Park Givskund na Dzień 

Dziecka za osobę od 1139,-
• Harry Potter i magia Londynu za osobę od 1954,-
• Disneyland + Asterix Park za osobę od 1208,-

Prezentowana oferta dostępna jest na dzień przekazania gazetki do druku.

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