
TURCJA
KAPADOCJA

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

REZERWUJ TERAZ! ZADZWOŃ! 61 862 22 22 

za osobę od

899,-
HIT CENOWY

OFERTY SPECJALNE
REZERWUJ DO 03.02

WEJDŹ NA

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



Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz dodatkowych 
ubezpieczeń na czas podróży. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdują 
się w OWU dostępnych na www.lidl-podroze.pl oraz www.tueuropa.pl.
Prosimy mieć na uwadze, że Lidl sp. z o.o. sp. k. jest agentem turystycznym, 
który jedynie pośredniczy w sprzedaży prezentowanych w niniejszej gazetce im-
prez turystycznych. Podmiotem odpowiedzialnym za poszczególną ofertę jest 
każdorazowo Organizator turystyki. Liczba miejsc jest ograniczona. Opisy mogą 
być skrócone. Pełne opisy wycieczek są zawsze dostępne na stronie internetowej 
www.lidl-podroze.pl. Organizatorami turystyki odpowiedzialnymi za produkty 
w niniejszej gazetce są:

Więcej informacji na stronie www.lidl-podroze.pl

Ubezpieczenia 
dostarcza:

Kod produktu: 
181139

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

Pobyt:  Przyjazdy: 
7 nocy  sob.

classic
4 os.

lux 
5 os.

romantic
6 os.

Sezon A:  06.04-20.04 419 379 299
Sezon B:  20.04-01.06 459 429 349
Sezon C:  07.09-14.09 529 479 389
Sezon D:  01.06-22.06 699 639 519
Sezon E:  22.06-29.06 759 689 559

Włochy – 
Riwiera Wenecka 
– lato 2019

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów w komfortowym mobile home, każdy z w pełni wyposażonym 

aneksem kuchennym oraz zadaszonym tarasem z meblami ogrodowymi,
•  Camping Village Cavallino położony jest na półwyspie oddzielającym Lagunę 

Wenecką od Adriatyku, między Lido di Jesolo i Punta Sabbioni, kemping znaj-
duje się bezpośrednio przy szerokiej piaszczystej plaży z krystalicznie czystą 
wodą i błękitną fl agą,

•  na terenie kempingu znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, place zabaw 
z licznymi atrakcjami, pokój zabaw, wypożyczalnia rowerów, supermarket, 
restauracja, bar i lodziarnia, bezpłatny parking, strefa beauty & wellness, 
liczne zabawy, spektakle i turnieje sportowe,

•  dla klientów Lidl Podróże brak kaucji za wynajmowany mobile home,
•  w cenie zawarte jest zużycie prądu, wody i gazu oraz ubezpieczenie KL, 

NNW i bagażu, 
•  atrakcje w okolicy: Wenecja – jedno z najbardziej znanych i romantycznych 

miast we Włoszech, Cavallino – spokojna miejscowość o tradycyjnej architek-
turze, Caorle – romantyczne miasteczko z historycznym centrum, 

•  mobile home to drewniany domek wakacyjny, wyposażony we wszystkie 
udogodnienia, przystosowany dla 2-6 osób. Mobile homes mają wygodne 
sypialnie, przestronną i widną część dzienną, wyposażony aneks kuchenny, 
łazienki z prysznicem,

•  wszystkie dostępne terminy i ceny na www.lidl-podroze.pl.

8-DNIOWY POBYT 
NA CAMPINGU VILLAGE CAVALLINO

za osobę od

299,-

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

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!

ZNAJDŹ SWOJE
WYMARZONE

WAKACJE



Kod produktu: 
181139

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

Pobyt:  Przyjazdy: 
7 nocy  sob.

classic
4 os.

lux 
5 os.

romantic
6 os.

Sezon A:  06.04-20.04 419 379 299
Sezon B:  20.04-01.06 459 429 349
Sezon C:  07.09-14.09 529 479 389
Sezon D:  01.06-22.06 699 639 519
Sezon E:  22.06-29.06 759 689 559

Włochy – 
Riwiera Wenecka 
– lato 2019

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów w komfortowym mobile home, każdy z w pełni wyposażonym 

aneksem kuchennym oraz zadaszonym tarasem z meblami ogrodowymi,
•  Camping Village Cavallino położony jest na półwyspie oddzielającym Lagunę 

Wenecką od Adriatyku, między Lido di Jesolo i Punta Sabbioni, kemping znaj-
duje się bezpośrednio przy szerokiej piaszczystej plaży z krystalicznie czystą 
wodą i błękitną fl agą,

•  na terenie kempingu znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, place zabaw 
z licznymi atrakcjami, pokój zabaw, wypożyczalnia rowerów, supermarket, 
restauracja, bar i lodziarnia, bezpłatny parking, strefa beauty & wellness, 
liczne zabawy, spektakle i turnieje sportowe,

•  dla klientów Lidl Podróże brak kaucji za wynajmowany mobile home,
•  w cenie zawarte jest zużycie prądu, wody i gazu oraz ubezpieczenie KL, 

NNW i bagażu, 
•  atrakcje w okolicy: Wenecja – jedno z najbardziej znanych i romantycznych 

miast we Włoszech, Cavallino – spokojna miejscowość o tradycyjnej architek-
turze, Caorle – romantyczne miasteczko z historycznym centrum, 

•  mobile home to drewniany domek wakacyjny, wyposażony we wszystkie 
udogodnienia, przystosowany dla 2-6 osób. Mobile homes mają wygodne 
sypialnie, przestronną i widną część dzienną, wyposażony aneks kuchenny, 
łazienki z prysznicem,

•  wszystkie dostępne terminy i ceny na www.lidl-podroze.pl.

8-DNIOWY POBYT 
NA CAMPINGU VILLAGE CAVALLINO

za osobę od

299,-

Kod produktu: 
179370

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

Pobyty: 7 dni  Przyjazdy: sob. Cena

Sezon A: 06.04-01.06 1269
Sezon B: 31.08-07.09 1339
Sezon C: 01.06-08.06 1479

BASEN W HOTELU SOLE MARE

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów z dwoma posiłkami w hotelu Sole Mare w kompleksie Villaggio 

Bella Italia w słynnym Lignano Sabbiadoro,
•  hotel Sole Mare (4-piętrowy budynek z windą) położony jest przy wjeździe do 

ośrodka, 300 metrów od plaży, obok recepcji i basenu podgrzewanego, obiekt 
ma własną restaurację (posiłki serwowane – wybór z menu), bar, miejsca 
parkingowe, możliwość wykupienia 3 posiłków dziennie,

•  dla klientów Lidl Podróże: wstęp do parku wodnego Aquagio i na baseny 
zewnętrzne, serwis plażowy: parasol, łóżko i leżak, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu,

•  pierwsze dziecko do 6 lat gratis, atrakcyjne zniżki dla kolejnego dziecka,
•  Lignano Sabbiadoro to idealne miejsce na rodzinne wakacje: świetne restaura-

cje, dyskoteki, kasyna, 7,5 km pasa szerokiej piaszczystej plaży, liczne ścieżki 
rowerowe i szlaki turystyczne.

8-DNIOWY POBYT W HOTELU 
SOLE MARE W LIGNANO SABBIADORO

Włochy – Riwiera 
Adriatycka
– lato 2019

za osobę od

1269,-

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

Pobyty: 7 nocy  Przyjazdy: sob. Cena

Sezon A: 06.04-01.06 1269
Sezon B: 31.08-07.09 1339
Sezon C: 01.06-08.06 1479

Kod produktu: 
179383

MIEJSCE
PRZYJAZNE

PLAŻA W LIGNANO

BASEN W HOTELU ALLE VELE

za osobę od

1269,-

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów z dwoma posiłkami w hotelu Alle Vele w kompleksie Villaggio 

Bella Italia w słynnym Lignano Sabbiadoro, 
•  hotel paraolimpĳ ski Alle Vele – budynek zaprojektowany specjalnie dla 

niepełnosprawnych i dla nich głównie przeznaczony, położony blisko plaży 
(tylko 50 m) oraz basenu i hali sportowej, większość pokoi z dużym balkonem 
z widokiem na morze lub na lasy piniowe ośrodka. Brak barier architektonicz-
nych, łatwe i bezpośrednie dojście do plaży,

•  restauracja na parterze, posiłki serwowane (wybór z menu), obiekt 3-piętro-
wy z windą, możliwość wykupienia 3 posiłków dziennie,

•  dla klientów Lidl Podróże: wstęp do parku wodnego Aquagio i na baseny 
zewnętrzne, serwis plażowy: parasol, łóżko i leżak, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu,

•  pierwsze dziecko do 6 lat gratis, atrakcyjne zniżki dla kolejnego dziecka.

8-DNIOWY POBYT W HOTELU 
ALLE VELE W LIGNANO SABBIADORO

Włochy – 
Riwiera Adriatycka 
– lato 2019

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

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!



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

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

Pobyty: 7 nocy  Przyjazdy: sob. bilo B-5 bilo C-6

Sezon A: 27.04- 04.05 199 199

Kod produktu: 
181557

PLAŻA W BIBIONE

za osobę od

199,-

Nasza oferta dla Ciebie to::
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Urano w Bibione, 
•  apartamenty z pokojem dziennym, aneksem i sypialnią,
•  obiekt położony w centrum kurortu, ok. 700 m od plaży, 1700 m od term, 

3-piętrowy budynek z windą, garażem i parkingiem, 
•  dla klientów Lidl Podróże: miejsce plażowe (parasol, leżak i łóżko plażowe), 

zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów, spaghetti party 
(od 25.05),

•  Bibione to letni kurort wypoczynkowy na Riwierze Adriatyckiej, słynący z sze-
rokich, piaszczystych plaż oraz łagodnego klimatu, z dużą ilością słonecznych 
dni, doskonała lokalizacja (zaledwie 100 km od Wenecji, 80 km od lotniska 
Marco Polo i 100 km od lotniska Treviso), a także możliwość komfortowego 
dojazdu z Polski autostradą – to atuty tej miejscowości, 

•  Bibione składa się z czterech dzielnic: Spiaggia – centralna, gęsto zabudowa-
na, z deptakiem spacerowym pełnym sklepów, kawiarni i restauracji, z ter-
mami, Lido del Sole – plaża jest trochę krótsza, idealna dla rodzin z dziećmi, 
Pineda – gdzie morze spotyka się z laguną, Lido dei Pini – bezpośrednio 
sąsiadująca z centrum, ale spokojniejsza, z wydzieloną dla psów plażą Pluto.

8-DNIOWY POBYT 
W APARTAMENTACH URANO W BIBIONE

Majówka
w Bibione

Kod produktu: 
181422

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maks. obłożeniu
Pobyty: 7 nocy  Przyjazdy: sob. mono A-3

Sezon A: 27.04- 04.05 329

APARTAMENTY ATOLLO

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Atollo w Bibione,
•  4-piętrowe kompleksy apartamentowe Atollo znajdują się w cichej 

i spokojnej części Bibione – Lido dei Pini, od piaszczystej plaży 
oddziela je pas zieleni, do centrum Lido dei Pini ok. 50 m, do term 
w Bibione 2 km, zadaszone miejsca parkingowe, obszerne tarasy, 
dwie windy i wspólny ogród,

•  dla klientów Lidl Podróże: miejsce plażowe (parasol, leżak i łóżko 
plażowe), zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów, 
spaghetti party (od 25.05), 

•  Europacard – uprawniająca do 10% zniżki na zakupy w wybranych 
sklepach i restauracjach w Bibione i Lignano oraz do zniżki na wstęp do 
centrum termalnego,

•  10-kilometrowa plaża piaszczysta, zagospodarowana, łagodne zejście do 
morza, z Zieloną Flagą, klub golfowy w Lignano z 18 dołkami, baseny 
termalne Bibione Thermal SPA,

•  parki tematyczne w Lignano: park wodny Aquasplash, park rozrywki 
Gulliverlandia, Adventure Park UNICEF, Park Zoologiczny Punta Verde 
oraz w Bibione: Park Rio Blu, Luna Park Adriatico.

8-DNIOWY POBYT W APARTAMENTACH 
ATOLLO W BIBIONE

Majówka
nad Adriatykiem

za osobę od

329,-

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!



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

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

Pobyty: 7 nocy Przyjazdy: sob Cena

Sezon A: 09.03-16.03 1699
Sezon B: 19.01-26.01, 02.03-09.03 1829
Sezon C: 26.01-16.02, 23.02-02.03 1899

Kod produktu: 
167037

GRAND HOTEL MISURINA

za osobę od

1699,-
8-DNIOWY POBYT 
W GRAND HOTEL MISURINA

Włochy – C� tina 
d’Ampezzo

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów w Grand Hotel Misurina w Misurinie, obiekt położony 

na wys. 1754 m n.p.m. w regionie narciarskim Cortina d’Ampezzo, nad 
malowniczym jeziorem, wyciągi Monte Agudo di Auronzo oraz Misurina 
oferują 25 km tras, 

•  odległość od wyciągu krzesełkowego Col di Varda 500 m, od wyciągów 
w Cortinie (Faloria oraz Cristallo) ok. 6 km (70 km tras narciarskich), 
bezpłatny hotelowy bus,

•  wyżywienie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane, 
w restauracji dania włoskie oraz dania kuchni międzynarodowej, raz 
w tygodniu kolacja tematyczna, 

•  w obiekcie: bar, piano bar, restauracja panoramiczna, centrum odnowy 
biologicznej: sauna, łaźnia turecka, masaże, jacuzzi i siłownia, miniklub 
dla dzieci, strefa Wi-Fi, 

•  przy dwóch osobach pełnopłatnych na 1 i 2 dostawce dzieci do 12 lat 
gratis, osoby powyżej 12 lat – 50%, na 3 dostawce (tylko w apartamen-
cie rodzinnym) dzieci do 2 lat gratis, powyżej 2 lat – 50%.

Kod produktu: 
162746

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

Pobyt: 7 nocy Przyjazdy: sob. standard family

Sezon A: 02.02-09.02, 16.02-23.02 1979 2249
HOTEL VERONZA

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów w pokoju wybranego typu w hotelu Veronza 

w Cavalese, Val di Fiemme, z wyżywieniem: 2 posiłki dziennie, 
tea time (herbata, kawa, ciasto), napoje do obiadokolacji (soki, 
wino i inne napoje bezalkoholowe), 

•  w hotelu znajduje się recepcja, tawerna, bar, restauracja/pizzeria, sala TV, 
przechowalnia sprzętu narciarskiego, wewnętrzny basen z panoramicz-
nym widokiem – wstęp gratis dla klientów Lidl Podróże, siłownia, sala 
gier, parking, atrakcyjne zniżki dla dzieci na pobyt w hotelu, 

•  dla klientów Lidl Podróże 5% zniżki na 6-dniowy skipass Val di 
Fiemme, skipass dla dziecka do 8 lat gratis przy zakupie takiego same-
go skipassu przez osobę dorosłą, dla posiadaczy skipassów wstęp na 
baseny miejskie w Cavalese i Predazzo,  

•  szkolenie narciarskie Family Camp dla dzieci do lat 12 w cenie 799 
PLN/dziecko – prowadzone jest przez wykwalifi kowanych polskich 
instruktorów szkółki Volare Kids pod patronatem Scuola Italiana di Sci. 
Podczas szkolenia dzieci są pod stałą opieką instruktorów,

•  możliwość rezerwacji pobytu w apartamentach Veronza,
•  więcej informacji na www.lidl-podroze.pl.

8-DNIOWY POBYT W HOTELU VERONZA 
ORAZ 6-DNIOWY FAMILY CAMP

Włochy–
Family Camp 
w Val di Fiemme

za osobę od

1979,-

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

Pobyty: 7 nocy  Przyjazdy: sob. bilo B-5 bilo C-6

Sezon A: 27.04- 04.05 199 199

Kod produktu: 
181557

PLAŻA W BIBIONE

za osobę od

199,-

Nasza oferta dla Ciebie to::
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Urano w Bibione, 
•  apartamenty z pokojem dziennym, aneksem i sypialnią,
•  obiekt położony w centrum kurortu, ok. 700 m od plaży, 1700 m od term, 

3-piętrowy budynek z windą, garażem i parkingiem, 
•  dla klientów Lidl Podróże: miejsce plażowe (parasol, leżak i łóżko plażowe), 

zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów, spaghetti party 
(od 25.05),

•  Bibione to letni kurort wypoczynkowy na Riwierze Adriatyckiej, słynący z sze-
rokich, piaszczystych plaż oraz łagodnego klimatu, z dużą ilością słonecznych 
dni, doskonała lokalizacja (zaledwie 100 km od Wenecji, 80 km od lotniska 
Marco Polo i 100 km od lotniska Treviso), a także możliwość komfortowego 
dojazdu z Polski autostradą – to atuty tej miejscowości, 

•  Bibione składa się z czterech dzielnic: Spiaggia – centralna, gęsto zabudowa-
na, z deptakiem spacerowym pełnym sklepów, kawiarni i restauracji, z ter-
mami, Lido del Sole – plaża jest trochę krótsza, idealna dla rodzin z dziećmi, 
Pineda – gdzie morze spotyka się z laguną, Lido dei Pini – bezpośrednio 
sąsiadująca z centrum, ale spokojniejsza, z wydzieloną dla psów plażą Pluto.

8-DNIOWY POBYT 
W APARTAMENTACH URANO W BIBIONE

Majówka
w Bibione

Kod produktu: 
181422

Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w apartamencie przy maks. obłożeniu
Pobyty: 7 nocy  Przyjazdy: sob. mono A-3

Sezon A: 27.04- 04.05 329

APARTAMENTY ATOLLO

Nasza oferta dla Ciebie to:
•  7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Atollo w Bibione,
•  4-piętrowe kompleksy apartamentowe Atollo znajdują się w cichej 

i spokojnej części Bibione – Lido dei Pini, od piaszczystej plaży 
oddziela je pas zieleni, do centrum Lido dei Pini ok. 50 m, do term 
w Bibione 2 km, zadaszone miejsca parkingowe, obszerne tarasy, 
dwie windy i wspólny ogród,

•  dla klientów Lidl Podróże: miejsce plażowe (parasol, leżak i łóżko 
plażowe), zaproszenie na degustację wina i regionalnych produktów, 
spaghetti party (od 25.05), 

•  Europacard – uprawniająca do 10% zniżki na zakupy w wybranych 
sklepach i restauracjach w Bibione i Lignano oraz do zniżki na wstęp do 
centrum termalnego,

•  10-kilometrowa plaża piaszczysta, zagospodarowana, łagodne zejście do 
morza, z Zieloną Flagą, klub golfowy w Lignano z 18 dołkami, baseny 
termalne Bibione Thermal SPA,

•  parki tematyczne w Lignano: park wodny Aquasplash, park rozrywki 
Gulliverlandia, Adventure Park UNICEF, Park Zoologiczny Punta Verde 
oraz w Bibione: Park Rio Blu, Luna Park Adriatico.

8-DNIOWY POBYT W APARTAMENTACH 
ATOLLO W BIBIONE

Majówka
nad Adriatykiem

za osobę od

329,-

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 17 WRZEŚNIA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!



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

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

Wyjazdy: Warszawa, Kraków Cena

Sezon A: 5 dni, 08.05 1149

Kod produktu: 
181592

BUDAPESZT

BUDAPESZT

za osobę od

1149,-

Program wycieczki:
Dzień 1: Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu. 
Dzień 2: Zwiedzanie Budapesztu oraz relaks w słynnym kąpielisku termalnym 
Szechenyiego. Powrót do hotelu. 
Dzień 3: Zwiedzanie prawobrzeżnej części węgierskiej stolicy – Budy, następnie 
wieczorny rejs po Dunaju.
Dzień 4: Zwiedzanie Egeru + kąpiel w termach egerskich. 
Dzień 5: Śniadanie. Powrót do Polski. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach 3 
w Budapeszcie i Egerze, opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu, bilety wstępu do basenów termalnych w Budapeszcie i Egerze. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Dunaju 
i przewodnika lokalnego – ok. 150 PLN/os., dopłaty do pokoju 1-osobowego, 
dopłaty do obiadokolacji – 230 PLN/os. 

5-DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA Z BILETAMI 
WSTĘPU NA SŁYNNE BASENY TERMALNE

Węgry – 
g� ące termy 

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

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

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

Kod produktu: 
181603

SZTOKHOLM

za osobę od

999,-

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski, przejazd autokarem do Rygi. 
Dzień 2: Zwiedzanie największych atrakcji Rygi, noc na promie.
Dzień 3: Zwiedzanie największych atrakcji Sztokholmu, noc na promie.
Dzień 4: Zwiedzanie największych atrakcji Helsinek, noc na promie.
Dzień 5: Zwiedzanie największych atrakcji Tallina, noc na promie. 
Dzień 6: Powrót do Polski. 

Cena zawiera: przejazd autokarem na trasie Warszawa – Ryga i Tallin – 
Warszawa wg wybranego wariantu (wszystkie trasy przejazdów dostępne 
na www.lidl-podroze.pl), 3 noclegi ze śniadaniami na promie wycieczkowym 
w kajucie wybranego typu, opiekę polskiego pilota, zwiedzanie głównych 
atrakcji turystycznych 4 stolic nadbałtyckich, ubezpieczenie KL i NNW. 

Cena nie zawiera: kosztów zwiedzania (65 EUR/os.), dopłaty do obiadokolacji 
na promie ok. 40 EUR/os./dzień. 

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

Pomysł na 
majówkę – 4 stolice

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Kraków Cena

Sezon A: 5 dni, 08.05 1149

Kod produktu: 
181592

BUDAPESZT

BUDAPESZT

za osobę od

1149,-

Program wycieczki:
Dzień 1: Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu. 
Dzień 2: Zwiedzanie Budapesztu oraz relaks w słynnym kąpielisku termalnym 
Szechenyiego. Powrót do hotelu. 
Dzień 3: Zwiedzanie prawobrzeżnej części węgierskiej stolicy – Budy, następnie 
wieczorny rejs po Dunaju.
Dzień 4: Zwiedzanie Egeru + kąpiel w termach egerskich. 
Dzień 5: Śniadanie. Powrót do Polski. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach 3 
w Budapeszcie i Egerze, opiekę polskiego pilota, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu, bilety wstępu do basenów termalnych w Budapeszcie i Egerze. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Dunaju 
i przewodnika lokalnego – ok. 150 PLN/os., dopłaty do pokoju 1-osobowego, 
dopłaty do obiadokolacji – 230 PLN/os. 

5-DNIOWA WYCIECZKA OBJAZDOWA Z BILETAMI 
WSTĘPU NA SŁYNNE BASENY TERMALNE

Węgry – 
g� ące termy 

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

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

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

Kod produktu: 
181603

SZTOKHOLM

za osobę od

999,-

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski, przejazd autokarem do Rygi. 
Dzień 2: Zwiedzanie największych atrakcji Rygi, noc na promie.
Dzień 3: Zwiedzanie największych atrakcji Sztokholmu, noc na promie.
Dzień 4: Zwiedzanie największych atrakcji Helsinek, noc na promie.
Dzień 5: Zwiedzanie największych atrakcji Tallina, noc na promie. 
Dzień 6: Powrót do Polski. 

Cena zawiera: przejazd autokarem na trasie Warszawa – Ryga i Tallin – 
Warszawa wg wybranego wariantu (wszystkie trasy przejazdów dostępne 
na www.lidl-podroze.pl), 3 noclegi ze śniadaniami na promie wycieczkowym 
w kajucie wybranego typu, opiekę polskiego pilota, zwiedzanie głównych 
atrakcji turystycznych 4 stolic nadbałtyckich, ubezpieczenie KL i NNW. 

Cena nie zawiera: kosztów zwiedzania (65 EUR/os.), dopłaty do obiadokolacji 
na promie ok. 40 EUR/os./dzień. 

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

Pomysł na 
majówkę – 4 stolice

Kod produktu: 181604

za osobę od

2999,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 8 dni, 11.05 2999

PLAC HISZPAŃSKI – SEWILLA GRENADA

BIAŁE WIOSKI ANDALUZJI

Hiszpania - 
Andaluzja

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Malagi, 
przejazd do hotelu w Costa del Sol, 
obiadokolacja i czas wolny. 
Dzień 2: Dzień wolny na wypoczynek,
dla chętnych możliwość fakultatywnej 
wycieczki.
Dzień 3: Wycieczka do Rondy – jest to 
jedno z najpiękniejszych miast w połu-
dniowej Andaluzji. Zwiedzanie głównych 
atrakcji miasta. Powrót do hotelu i obia-
dokolacja.  
Dzień 4: Dzień wolny na wypoczynek, 
dla chętnych możliwość fakultatywnej 
wycieczki. 
Dzień 5: Wycieczka do Grenady, zwiedza-
nie Alhambry – romantycznego kompleksu 
pałacowo-ogrodowego, ogrody Generalife, 

Odpocznij w jednym z najpiękniejszych regionów w Hiszpanii, 
przepełnionym gorącym słońcem, fi estą, corridą i tańcem fl amenco. 
Zobacz fascynujące miasta: Rondę, Grenadę i Sewillę!

8-DNIOWY WYPOCZYNEK 
Z TRZEMA WYCIECZKAMI W CENIE

Pałac Nasrydów, czas wolny na zakupy 
i lunch, powrót do hotelu i obiadokolacja.  
Dzień 6: Dzień wolny na wypoczynek, dla 
chętnych możliwość fakultatywnej wycieczki.
Dzień 7: Przejazd do Sewilli – stolicy Andalu-
zji, zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu 
w Sewilli, obiadokolacja i nocleg. 
Dzień 8: Przejazd do centrum miasta 
i wizyta w Alkazar. Przelot do Warszawy.  

LICZBA DNI: 8
EKSTRA W OFERCIE: 
• opieka polskiego pilota,
• trzy wycieczki: Ronda, Grenada i Sewilla w cenie! 

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem: Warszawa – Malaga i Sewilla – 

Warszawa, transfery i bagaż,
• noclegi w hotelach 3 (wypoczynek w Costa Del Sol 

Flatotel 3 w Benalmadenie),
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, 

• ubezpieczenie KL, NNW.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów biletów wstępu i pozostałych (85 EUR/os.),
• zimnych napojów do posiłków,
• kosztów wycieczek fakultatywnych.

SUPEROFERTA

Morze
Śródziemne

Malaga
Costa
del Sol

Ronda

Sewilla

Grenada

Hiszpania

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Lotnisko: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 8 dni, 09.03 769
Sezon B: 8 dni, 20.04 1069

Kod produktu: 
135182

PAMUKKALE

EFEZ

za osobę od

769,-
8-DNIOWA 
WYCIECZKA LOTNICZA

Turcja – wybrzeże 
likijskie
Program wycieczki:
Dzień 1: Przelot do Antalyi, spotkanie z rezydentem, transfer do hotelu. 
Dzień 2: Myra – grobowce skalne i sarkofagi z IV wieku p.n.e. – 
najbardziej fascynujące zabytki w Turcji.
Dzień 3: Likia – przepłynięcie szlakiem żeglugowym Dalyanu. 
Przystanek na kąpiel na Plaży Żółwi. Przyjazd do Kusadasi. 
Dzień 4: Efez – zwiedzanie antycznego miasta: Teatr Wielki, 
Świątynia Domicjana i Biblioteka Celsusa. 
Dzień 5: Pamukkale – przejazd malowniczą doliną meandrów 
oraz antyczne uzdrowisko Hierapolis.  
Dzień 6: Przejazd w kierunku Antalyi.
Dzień 7: Antalya. 
Dzień 8: Transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski. 
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa/Katowice – Antalya – Warsza-
wa/Katowice (możliwa przesiadka), transfery autokarem, 7 noclegów ze 
śniadaniami w hotelach 4 i 5, opiekę polskojęzycznego przewodnika, 
ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera: opłaty za wizę turecką, pakietu Komfort: obiadokolacje 
i bilety wstępu wg programu + rejs po rzece Dalyan – 590 PLN/os. 

Kod produktu: 
135183

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

Lotnisko: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 8 dni, 23.03 899

Sezon B: 8 dni, 20.04 1069

KAPADOCJA

KAPADOCJA

Program wycieczki:
Dzień 1: Przelot do Antalyi, spotkanie z rezydentem, transfer do hotelu. 
Dzień 2: Konya – zwiedzanie mauzoleum Mevlany, twórcy Zakonu Wirują-
cych Derwiszy.
Dzień 3: Göreme – kościoły skalne, uznane za światowe dziedzictwo UNESCO. 
Dzień 4: Kapadocja – krajobraz księżycowy pełen intrygujących stożków 
skał tufowych, w których zostały wykute kościoły skalne oraz pomieszczenia 
mieszkalne. 
Dzień 5: Po opuszczeniu Kapadocji przejazd do seldżuckiego schroniska dla 
karawan Obrukhan. Dalsza podróż przez góry Taurus w kierunku Antalyi. 
Dzień 6: Antalya: minaret Yivli, Wieża Zegarowa, wizyta w manufakturze 
jubilerskiej oraz wodospad Karpuzkaldayran. 
Dzień 7: Antalya – czas wolny na odpoczynek. 
Dzień 8: Transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski. 
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa/Katowice – Antalya – Warszawa/Ka-
towice (możliwa przesiadka), transfery autokarem, 7 noclegów ze śniadaniami 
w hotelach 4 i 5, opiekę polskojęzycznego przewodnika, ubezpieczenie.
Cena nie zawiera: opłaty za wizę turecką, pakietu Komfort: obiadokolacje 
i bilety wstępu wg programu wycieczki – 590 PLN/os.

8-DNIOWA WYCIECZKA 
LOTNICZA, ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK

Turcja –
Kapadocja

za osobę od

899,-

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Ceny i terminy w 2019 w PLN/os. 
w pokoju 2-osobowym

Wyjazdy: Warszawa, Katowice i inne Cena

Sezon A: 3 dni, 02.08 1399

Kod produktu: 
181505

BUDAPESZT

za osobę od

1399,-
3-DNIOWY WYJAZD NA WYŚCIG 
FORMUŁY 1 O GRAND PRIX WĘGIER 
ZE ZWIEDZANIEM BUDAPESZTU + TERMY 
PRZEŻYJ WEEKEND PEŁEN EMOCJI!

F� muła 1 –
Węgry

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu. 
Dzień 2: Zwiedzanie Budapesztu, dla chętnych – wielka nocna impreza 
w łaźniach termalnych Szechenyi. 
Dzień 3: Po śniadaniu wyjazd na niedzielny wyścig Formuły 1 
o Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Powrót do Polski. 
Trasa autokaru: Warszawa – Łódź – Częstochowa – Katowice – 
Bielsko-Biała.

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu 3 
ze śniadaniami, opiekę polskiego pilota, bilet na wyścig Formuły 1 
o Grand Prix Węgier (miejsca stojące), półdniową wycieczkę po Budapesz-
cie, transfery na tor F1 oraz do łaźni termalnych gratis, Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 
Cena nie zawiera: dopłaty do miejsca siedzącego na niedzielny wyścig F1, 
ewentualnego wstępu do łaźni termalnych Szechenyi.

Kod produktu: 
182020

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 4 dni, 10.05 3649

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Barcelony, transfery do hotelu i czas wolny. 
Dzień 2: Wycieczka Barcelona City Tour z polskim przewodnikiem. Dla 
chętnych transfer na mecz FC Barcelony z Getafe (za dodatkową opłatą). 
Dzień 3: Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii i wielki powrót Roberta 
Kubicy. 
Dzień 4: Przylot do Warszawy. 
Cena zawiera: przelot samolotem na trasie Warszawa – Barcelona – 
Warszawa, transfery lotniskowe, bilety na niedzielny wyścig Formuły 1 
o Grand Prix Hiszpanii (miejsca stojące), 3 noclegi w hotelu 3 ze śniada-
niami, wycieczkę Barcelona City Tour z polskim przewodnikiem, opiekę 
polskiego pilota, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ubezpieczenie KL, 
NNW i bagażu. 
Cena nie zawiera: dopłaty do biletów na trybunę B i E (miejsca siedzące), 
dla chętnych dopłaty do transferu i meczu FC Barcelona – Getafe (900 
PLN/os.).

4-DNIOWA WYCIECZKA Z WYŚCIGIEM FORMUŁY 1
O GRAND PRIX HISZPANII I ZWIEDZANIEM 
BARCELONY ORAZ MECZ FC BARCELONY Z GETAFE 
PRZEŻYJ WEEKEND PEŁEN SPORTOWYCH 
EMOCJI W BARCELONIE!

F� muła 1 – 
Hiszpania

za osobę od

3649,-

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

Lotnisko: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 8 dni, 09.03 769
Sezon B: 8 dni, 20.04 1069

Kod produktu: 
135182

PAMUKKALE

EFEZ

za osobę od

769,-
8-DNIOWA 
WYCIECZKA LOTNICZA

Turcja – wybrzeże 
likijskie
Program wycieczki:
Dzień 1: Przelot do Antalyi, spotkanie z rezydentem, transfer do hotelu. 
Dzień 2: Myra – grobowce skalne i sarkofagi z IV wieku p.n.e. – 
najbardziej fascynujące zabytki w Turcji.
Dzień 3: Likia – przepłynięcie szlakiem żeglugowym Dalyanu. 
Przystanek na kąpiel na Plaży Żółwi. Przyjazd do Kusadasi. 
Dzień 4: Efez – zwiedzanie antycznego miasta: Teatr Wielki, 
Świątynia Domicjana i Biblioteka Celsusa. 
Dzień 5: Pamukkale – przejazd malowniczą doliną meandrów 
oraz antyczne uzdrowisko Hierapolis.  
Dzień 6: Przejazd w kierunku Antalyi.
Dzień 7: Antalya. 
Dzień 8: Transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski. 
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa/Katowice – Antalya – Warsza-
wa/Katowice (możliwa przesiadka), transfery autokarem, 7 noclegów ze 
śniadaniami w hotelach 4 i 5, opiekę polskojęzycznego przewodnika, 
ubezpieczenie. 
Cena nie zawiera: opłaty za wizę turecką, pakietu Komfort: obiadokolacje 
i bilety wstępu wg programu + rejs po rzece Dalyan – 590 PLN/os. 

Kod produktu: 
135183

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

Lotnisko: Warszawa, Katowice Cena

Sezon A: 8 dni, 23.03 899

Sezon B: 8 dni, 20.04 1069

KAPADOCJA

KAPADOCJA

Program wycieczki:
Dzień 1: Przelot do Antalyi, spotkanie z rezydentem, transfer do hotelu. 
Dzień 2: Konya – zwiedzanie mauzoleum Mevlany, twórcy Zakonu Wirują-
cych Derwiszy.
Dzień 3: Göreme – kościoły skalne, uznane za światowe dziedzictwo UNESCO. 
Dzień 4: Kapadocja – krajobraz księżycowy pełen intrygujących stożków 
skał tufowych, w których zostały wykute kościoły skalne oraz pomieszczenia 
mieszkalne. 
Dzień 5: Po opuszczeniu Kapadocji przejazd do seldżuckiego schroniska dla 
karawan Obrukhan. Dalsza podróż przez góry Taurus w kierunku Antalyi. 
Dzień 6: Antalya: minaret Yivli, Wieża Zegarowa, wizyta w manufakturze 
jubilerskiej oraz wodospad Karpuzkaldayran. 
Dzień 7: Antalya – czas wolny na odpoczynek. 
Dzień 8: Transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski. 
Cena zawiera: przelot na trasie Warszawa/Katowice – Antalya – Warszawa/Ka-
towice (możliwa przesiadka), transfery autokarem, 7 noclegów ze śniadaniami 
w hotelach 4 i 5, opiekę polskojęzycznego przewodnika, ubezpieczenie.
Cena nie zawiera: opłaty za wizę turecką, pakietu Komfort: obiadokolacje 
i bilety wstępu wg programu wycieczki – 590 PLN/os.

8-DNIOWA WYCIECZKA 
LOTNICZA, ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK

Turcja –
Kapadocja

za osobę od

899,-

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 135184

za osobę od

2599,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 7 dni, 12.06 2599

Sezon B: 7 dni, 08.05, 04.09 2899

DUBAJ

DUBAJ

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Polski. Przylot do Dubaju, 
transfer do hotelu i nocleg. 
Dzień 2: Dubaj – Dubaj Marina – bajeczny 
port położony w sercu miasta, do którego 
prowadzi dwukilometrowy kręty kanał wód 
Zatoki Perskiej. Dalej legendarna Jumeirach 
The Palm – sztuczna wyspa, Dubai Mall. 
Czas wolny lub wjazd na taras widokowy 
najwyższego budynku na świecie Burj Kalifa 
(za opłatą). Po południu opcjonalna wyciecz-
ka Safari (za opłatą). 
Dzień 3: Czas wolny lub opcjonalna 
wycieczka do Abu Dhabi – Abu Dhabi to 
kwintesencja luksusu i wielkości Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Najważniejszym 
punktem jest Wielki Meczet Sheikh Zayed, 
słynny Union Square.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to synonim luksusu i bogactwa. 
Kraina wiecznego słońca i niesamowitej, nowoczesnej architektury. 
Przekonasz się o tym podczas wycieczki do Emiratów!

7-DNIOWA 
WYCIECZKA LOTNICZA

Dzień 4: Dubai Creek – esencja miasta, stare 
domy i gwarne targi. 
Dzień 5: Sharjah – kulturalna stolica Emiratów. 
Zwiedzanie miasta i kolorowych targów. 
Dzień 6: Ras Al Khaimah – czas wolny lub 
opcjonalna wycieczka do Musandam Dhow. 
Dzień 7: Powrót do Polski. 

LICZBA DNI: 7

CENA ZAWIERA: 
• przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa 

renomowanymi liniami Emirates,
• transfery klimatyzowanym autokarem,
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach 4 i 5,
• opiekę polskojęzycznego pilota,
• interesujący program zwiedzania,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów realizacji programu i opłaty 

za lokalnych przewodników – ok. 70 USD/os. 
(płatne obligatoryjnie na miejscu),

•  opcjonalnej dopłaty do pakietu obiadokolacji – 
529 PLN/os.

HIT CENOWY

Zatoka
Perska

Ras Al 
Khaimah

ABU DHABI

Dubaj

Sharjah

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 135184

za osobę od

2599,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 7 dni, 12.06 2599

Sezon B: 7 dni, 08.05, 04.09 2899

DUBAJ

DUBAJ

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Polski. Przylot do Dubaju, 
transfer do hotelu i nocleg. 
Dzień 2: Dubaj – Dubaj Marina – bajeczny 
port położony w sercu miasta, do którego 
prowadzi dwukilometrowy kręty kanał wód 
Zatoki Perskiej. Dalej legendarna Jumeirach 
The Palm – sztuczna wyspa, Dubai Mall. 
Czas wolny lub wjazd na taras widokowy 
najwyższego budynku na świecie Burj Kalifa 
(za opłatą). Po południu opcjonalna wyciecz-
ka Safari (za opłatą). 
Dzień 3: Czas wolny lub opcjonalna 
wycieczka do Abu Dhabi – Abu Dhabi to 
kwintesencja luksusu i wielkości Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Najważniejszym 
punktem jest Wielki Meczet Sheikh Zayed, 
słynny Union Square.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to synonim luksusu i bogactwa. 
Kraina wiecznego słońca i niesamowitej, nowoczesnej architektury. 
Przekonasz się o tym podczas wycieczki do Emiratów!

7-DNIOWA 
WYCIECZKA LOTNICZA

Dzień 4: Dubai Creek – esencja miasta, stare 
domy i gwarne targi. 
Dzień 5: Sharjah – kulturalna stolica Emiratów. 
Zwiedzanie miasta i kolorowych targów. 
Dzień 6: Ras Al Khaimah – czas wolny lub 
opcjonalna wycieczka do Musandam Dhow. 
Dzień 7: Powrót do Polski. 

LICZBA DNI: 7

CENA ZAWIERA: 
• przelot na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa 

renomowanymi liniami Emirates,
• transfery klimatyzowanym autokarem,
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach 4 i 5,
• opiekę polskojęzycznego pilota,
• interesujący program zwiedzania,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów realizacji programu i opłaty 

za lokalnych przewodników – ok. 70 USD/os. 
(płatne obligatoryjnie na miejscu),

•  opcjonalnej dopłaty do pakietu obiadokolacji – 
529 PLN/os.

HIT CENOWY

Zatoka
Perska

Ras Al 
Khaimah

ABU DHABI

Dubaj

Sharjah

za osobę już od

4999,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 12 dni, 09.05 4999
Sezon B: 12 dni, 25.04 5199

Kod produktu: 181502

SAJGON

POLA RYŻOWE

Wietnam 
Pomysł na majówkę 

12-DNIOWA WYCIECZKA 
Z WYPOCZYNKIEM I ZWIEDZANIEM SAJGONU

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Sajgonu (Ho 
Chi Minh) – 1 przesiadka. 
Dni 2-8: Transfer do kurortu Mui Ne nad 
Morzem Południowochińskim, zakwate-
rowanie w hotelu. Wypoczynek na plaży 
lub na basenie, czas wolny. Dla chętnych 
możliwość skorzystania z fakultatywnych 
wycieczek. 
Dzień 9: Po śniadaniu przejazd do Sajgonu. 
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. 
Dzień 10: Całodniowa wycieczka, 
zwiedzanie najciekawszych atrakcji 
Sajgonu z lokalnym przewodnikiem. 
Dzień 11: Sajgon – czas wolny i wylot. 
Dzień 12: Przylot do Warszawy.

Saigon Emerald Resort  piękny 
nadmorski ośrodek, który proponuje 
swoim gościom własną prywatną plażę. 
Ze stylowo urządzonych pokoi roztacza się 
widok na basen lub morze. Ten elegancki 

hotel położony jest w odległości 8 km 
od Mui Ne oraz 6,6 km od popularnych 
Białych Wydm.

EdenStar Saigon Hotel & SPA – obiekt po-
łożony w mieście Ho Chi Minh, hotel oferuje 
centrum SPA, fi tness, saunę. Bar przy base-
nie zaprasza na przekąski oraz szeroki wybór 
napojów. Przez cały dzień w hotelowej 
restauracji serwowane są wyśmienite dania 
kuchni wietnamskiej i międzynarodowej.

HIT CENOWY
LICZBA DNI: 12

EKSTRA W OFERCIE: 
• opieka polskiego pilota na całej trasie, 

• wycieczka do Sajgonu z lokalnym przewodnikiem 
oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
w cenie! 

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem na trasie: Warszawa – Sajgon – 

Warszawa i transfery, 

• 8 noclegów w hotelu Saigon Emerald Resort 
w Mui Ne przy samej plaży,

• wyżywienie: śniadania w formie bufetu, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: 
• kosztów wizy do Wietnamu – ok. 25 USD/os., 

• kosztów opcjonalnych wycieczek,

• dopłaty do pokoju 1-osobowego, 

• dopłaty do dodatkowego pakietu wyżywienia.

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 181593

za osobę od

6799,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 12 dni, 09.05 6799

NIRWANA RESORT HOTEL

DUBAJ

SINGAPUR

Dubaj + Singapur
+ Bintan

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Dubaju. 
Dzień 2: Dubaj: zwiedzanie światowej stolicy 
luksusu: sztuczna wyspa w kształcie palmy, 
hotel Burj Al-Arab, Madinat Jumeriah, Dubaj 
Mall. 
Dzień 3: Dubaj: spacer po najstarszej części 
Dubaju, rejs po rzece Creek, wizyta na targu 
złota i przypraw, dzielnica Bastakiya.
Dzień 4: Dubaj – czas wolny, dla chętnych 
Abu Dhabi.
Dzień 5: Przelot do Singapuru. 
Dzień 6: Singapur: tropikalny ogród bota-
niczny – UNESCO, zwiedzanie miasta, m.in.: 
spacer promenadą wokół zatoki Marina Bay, 
symbol miasta – legendarny stwór Merlion, 
Świątynia Zęba Buddy, China Town.
Dzień 7: Singapur – wyspa Sentosa. Wizyta 

Dwie tętniące życiem azjatyckie metropolie i błogi wypoczynek 
na rajskich plażach indonezyjskiej wyspy Bintan, a to wszystko 
podczas jednej podróży!

12-DNIOWA WYCIECZKA, 
ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK

w Podwodnym Świecie – oceanarium umieszczo-
nym pod ziemią. 
Dni 8-10: Bintan – wypoczynek w Nirwana 
Resort Hotel. 
Dzień 11: Bintan – Singapur. Czas wolny, prze-
prawa promowa do Singapuru. Czas na ostatnie 
zakupy i transfer na lotnisko. 
Dzień 12: Wylot do Warszawy z międzylądowa-
niem w Dubaju. 

LICZBA DNI: 12

CENA ZAWIERA: 
• przelot renomowanymi liniami Emirates na trasie 

Warszawa – Dubaj – Singapur – Dubaj – Warszawa, 
• rejs na wyspę Bintan,
• transfery lotniskowe i hotelowe,
• 10 noclegów ze śniadaniami w hotelach 3, 4 i 5,
• opiekę polskiego pilota podczas całej wycieczki,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne 

obligatoryjnie na miejscu – ok. 120 USD/os., 
• obowiązkowych, zwyczajowych napiwków – ok. 

60 USD/os.

HIT CENOWY

Morze
Arabskie

Singapur

Dubaj

Zatoka
Bengalska

Bintan

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 181593

za osobę od

6799,-

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 12 dni, 09.05 6799

NIRWANA RESORT HOTEL

DUBAJ

SINGAPUR

Dubaj + Singapur
+ Bintan

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Dubaju. 
Dzień 2: Dubaj: zwiedzanie światowej stolicy 
luksusu: sztuczna wyspa w kształcie palmy, 
hotel Burj Al-Arab, Madinat Jumeriah, Dubaj 
Mall. 
Dzień 3: Dubaj: spacer po najstarszej części 
Dubaju, rejs po rzece Creek, wizyta na targu 
złota i przypraw, dzielnica Bastakiya.
Dzień 4: Dubaj – czas wolny, dla chętnych 
Abu Dhabi.
Dzień 5: Przelot do Singapuru. 
Dzień 6: Singapur: tropikalny ogród bota-
niczny – UNESCO, zwiedzanie miasta, m.in.: 
spacer promenadą wokół zatoki Marina Bay, 
symbol miasta – legendarny stwór Merlion, 
Świątynia Zęba Buddy, China Town.
Dzień 7: Singapur – wyspa Sentosa. Wizyta 

Dwie tętniące życiem azjatyckie metropolie i błogi wypoczynek 
na rajskich plażach indonezyjskiej wyspy Bintan, a to wszystko 
podczas jednej podróży!

12-DNIOWA WYCIECZKA, 
ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK

w Podwodnym Świecie – oceanarium umieszczo-
nym pod ziemią. 
Dni 8-10: Bintan – wypoczynek w Nirwana 
Resort Hotel. 
Dzień 11: Bintan – Singapur. Czas wolny, prze-
prawa promowa do Singapuru. Czas na ostatnie 
zakupy i transfer na lotnisko. 
Dzień 12: Wylot do Warszawy z międzylądowa-
niem w Dubaju. 

LICZBA DNI: 12

CENA ZAWIERA: 
• przelot renomowanymi liniami Emirates na trasie 

Warszawa – Dubaj – Singapur – Dubaj – Warszawa, 
• rejs na wyspę Bintan,
• transfery lotniskowe i hotelowe,
• 10 noclegów ze śniadaniami w hotelach 3, 4 i 5,
• opiekę polskiego pilota podczas całej wycieczki,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne 

obligatoryjnie na miejscu – ok. 120 USD/os., 
• obowiązkowych, zwyczajowych napiwków – ok. 

60 USD/os.

HIT CENOWY

Morze
Arabskie

Singapur

Dubaj

Zatoka
Bengalska

Bintan

za osobę już od

8399,-

Ocean 
Spokojny

TOKIO

Hakone

Fudżi

Kioto

Nara
Osaka

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 8 dni, 15.05 8399

Kod produktu: 176912

Japonia
8-DNIOWA WYCIECZKA 
OBJAZDOWA Z LEKCJĄ 
PRZYGOTOWYWANIA SUSHI

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Warszawy do Tokio.
Dzień 2: Przylot do Tokio. Transfer do 
hotelu.
Dzień 3: Całodzienne zwiedzanie Tokio: 
Świątynia Sensoji (najczęściej fotografowany 
obiekt w Tokio), Nakamisedori (kwintesencja 
japońskiego folkloru), Świątynia Meji ze 
wspaniałym parkiem, Harajuku (jedna z 
najpopularniejszych dzielnic miasta).
Dzień 4: Fudżi: przejazd na górę Fudżi: 
czynny wulkan i najwyższy szczyt Japonii, 
wpisany na listę UNESCO. Zwiedzanie miej-
scowości Hakone, rejs statkiem pirackim po 
jeziorze Ashi (dodatkowo płatny), zwiedzanie 
Doliny Owakudani.
Dzień 5: Kioto: przejazd szybkim i nowo-
czesnym pociągiem Shinkansen do Kioto. 
Zwiedzanie kompleksu świątyń Kiyomizu-
-dera – jednego z najważniejszych obiektów 
kulturalnych w Japonii. Spacer ulicami 
Sannenzaka i Ninenzaka (tradycyjne sklepiki 

i restauracje). Tuż obok znajduje się dzielnica 
Gion, znana głównie z zamieszkałych tam 
gejsz.
Dzień 6: Las Bambusowy: spacer. 155-me-
trowy Most Togetsukyo (dosłownie: „most, 
którym przechodzi księżyc”). Zwiedzanie 
świątyni Kinkakuji, zwanej Złotym Pawilo-
nem. Targ Nishiki.
Dzień 7: Nara: pierwsza stolica Japonii. 
Kurs przyrządzania sushi w czasie lunchu. 
Przejazd do Osaki.
Dzień 8: Wylot z Osaki, przylot do Polski.

HIT CENOWY
LICZBA DNI: 8

EKSTRA W OFERCIE: 
• profesjonalna lekcja przyrządzania sushi,
• opieka polskiego pilota. 

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem renomowanej linii Air France/KLM 

na trasie Warszawa – Tokio – Osaka – Warszawa, 
• pakiet zwiedzania zgodnie z opisem, 
• pakiet 2 posiłków (śniadania i obiady),
• zakwaterowanie w hotelu Candeo Hotels Ueno Park 

3 (lub podobny) na 6 nocy wraz ze śniadaniami 
w pokojach 2-osobowych,

• transfery lotniskowe,
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: 
• dopłaty do dodatkowych posiłków oraz napoi 

do obiadów,

• wydatków własnych,

• biletów wstępu w kwocie 26 800 JPY
(ok. 235 USD/os.),

• dopłaty do pokoju 1-osobowego.

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 181504

za osobę od

4499,-

Morze 
Bałtyckie

Hellesylt

Flaam

Stavanger

Kilonia

OSLO

KOPENHAGA

Polska

Szwecja

Norwegia

Morze 
Północne

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

Wyjazdy: Katowice, Warszawa Cena

Sezon A: kabina wewnętrzna
Bella, 8 dni, 07.09 4499

Sezon A: kabina wewnętrzna
Fantastica, 8 dni, 07.09 4799

Sezon A: kabina z oknem
Fantastica, 8 dni, 07.09 5849

NORWEGIA

Rejs po fi� dach

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Katowic, przejazd przez 
Warszawę do portu w Kilonii. Zaokrętowanie 
na statku. 
Dzień 2: Kopenhaga/Dania. Wpłynięcie 9:00, 
wypłynięcie 18:00.
Dzień 3: Dzień na morzu. 
Dzień 4: Hellesylt/Norwegia. Wpłynięcie 
7:00, wypłynięcie 17:00. 
Dzień 5: Flaam/Norwegia. Wpłynięcie 8:00, 
wypłynięcie 18:00. 
Dzień 6: Stavanger/Norwegia. Wpłynięcie 
8:00, wypłynięcie 18:00. 
Dzień 7: Dzień na morzu. 
Dzień 8: Kilonia. Wyokrętowanie. Przejazd do 
Warszawy i Katowic. 

MSC MERAVIGLIA 12 restauracji 
z kuchnią z różnych zakątków świata, 20 
stylowych barów oraz dwupiętrowa prome-
nada pod najdłuższym na morzu ekranem 

Odkryj uroki norweskich fi ordów podczas niesamowitego rejsu nowym 
wycieczkowcem, który oczaruje swoich pasażerów!

8-DNIOWY REJS 
PO FIORDACH NORWESKICH

LED o powierzchni 480 m² – niesamowite 
efekty – cyfrowe nieba, wschody i zachody 
słońca czy gwiaździste niebo. Na statku znaj-
duje się również park rozrywki i aquapark.
Kabina wewnętrzna: pow. ok. 16 m2, łóżko 
podwójne (na życzenie dwa pojedyncze), sza-
fa, TV, telefon, sejf, Wi-Fi (za opłatą), klimaty-
zacja, minibar, łazienka z kabiną prysznicową. 

LICZBA DNI: 8

CENA ZAWIERA: 
• przejazd luksusowym autokarem na trasie 

Katowice – Warszawa – Warnemünde (Kilonia) – 
Warszawa – Katowice, 

• 7 noclegów w kabinie wewnętrznej podczas rejsu 
statkiem MSC Meraviglia wraz z 3 posiłkami 
i napojami (woda, kawa, herbata, soki), 

• opłaty portowe, 

• opiekę polskiego pilota na wyłączność grupy, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowych napiwków dla obsługi 

statku w kwocie 10 EUR/os./dzień, 

• dopłaty do opcji all inclusive w kwocie 
1060 PLN, 

• dopłaty do kabiny z oknem lub z balkonem.

SUPEROFERTA

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!
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Kod produktu: 181504

za osobę od

4499,-

Morze 
Bałtyckie

Hellesylt

Flaam

Stavanger

Kilonia

OSLO

KOPENHAGA

Polska

Szwecja

Norwegia

Morze 
Północne

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

Wyjazdy: Katowice, Warszawa Cena

Sezon A: kabina wewnętrzna
Bella, 8 dni, 07.09 4499

Sezon A: kabina wewnętrzna
Fantastica, 8 dni, 07.09 4799

Sezon A: kabina z oknem
Fantastica, 8 dni, 07.09 5849

NORWEGIA

Rejs po fi� dach

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wyjazd z Katowic, przejazd przez 
Warszawę do portu w Kilonii. Zaokrętowanie 
na statku. 
Dzień 2: Kopenhaga/Dania. Wpłynięcie 9:00, 
wypłynięcie 18:00.
Dzień 3: Dzień na morzu. 
Dzień 4: Hellesylt/Norwegia. Wpłynięcie 
7:00, wypłynięcie 17:00. 
Dzień 5: Flaam/Norwegia. Wpłynięcie 8:00, 
wypłynięcie 18:00. 
Dzień 6: Stavanger/Norwegia. Wpłynięcie 
8:00, wypłynięcie 18:00. 
Dzień 7: Dzień na morzu. 
Dzień 8: Kilonia. Wyokrętowanie. Przejazd do 
Warszawy i Katowic. 

MSC MERAVIGLIA 12 restauracji 
z kuchnią z różnych zakątków świata, 20 
stylowych barów oraz dwupiętrowa prome-
nada pod najdłuższym na morzu ekranem 

Odkryj uroki norweskich fi ordów podczas niesamowitego rejsu nowym 
wycieczkowcem, który oczaruje swoich pasażerów!

8-DNIOWY REJS 
PO FIORDACH NORWESKICH

LED o powierzchni 480 m² – niesamowite 
efekty – cyfrowe nieba, wschody i zachody 
słońca czy gwiaździste niebo. Na statku znaj-
duje się również park rozrywki i aquapark.
Kabina wewnętrzna: pow. ok. 16 m2, łóżko 
podwójne (na życzenie dwa pojedyncze), sza-
fa, TV, telefon, sejf, Wi-Fi (za opłatą), klimaty-
zacja, minibar, łazienka z kabiną prysznicową. 

LICZBA DNI: 8

CENA ZAWIERA: 
• przejazd luksusowym autokarem na trasie 

Katowice – Warszawa – Warnemünde (Kilonia) – 
Warszawa – Katowice, 

• 7 noclegów w kabinie wewnętrznej podczas rejsu 
statkiem MSC Meraviglia wraz z 3 posiłkami 
i napojami (woda, kawa, herbata, soki), 

• opłaty portowe, 

• opiekę polskiego pilota na wyłączność grupy, 

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.  

CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowych napiwków dla obsługi 

statku w kwocie 10 EUR/os./dzień, 

• dopłaty do opcji all inclusive w kwocie 
1060 PLN, 

• dopłaty do kabiny z oknem lub z balkonem.

SUPEROFERTA
za osobę już od

4199,-

Włochy
Genua

Civitavecchia

Palermo

Cagliari

Marsylia

Palma
de Mallorca

Walencja

Maroko

Francja

Hiszpania

Tunezja

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

Lotnisko: Berlin, Warszawa Cena

Sezon A: Berlin, 8 dni, 27.04 4199
Sezon B: Warszawa, 8 dni, 27.04 4699

Kod produktu: 181555

PORTOFINO

COSTA DIVINA

Majówkowy rejs
śródziemnom� ski

8-DNIOWY REJS 
PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot z Berlina lub Warszawy do 
Mediolanu. Transfer autokarem do Genui. 
Wypłynięcie. 
Dzień 2: Civitavecchia – Włochy.
Dzień 3: Palermo – Włochy.
Dzień 4: Cagliari – Włochy.  
Dzień 5: Palma de Mallorca – Hiszpania.
Dzień 6: Walencja – Hiszpania.
Dzień 7: Marsylia – Francja.
Dzień 8: Genua – Włochy.

MSC Divina: Na statku podróżni 
znajdą klub sportowy, centrum hand-
lowe i kompleks rozrywkowy, są również 
miejsca na spokojny spacer oraz chwilę 
odpoczynku.

MSC Divina oferuje 3 główne restau-
racje. Na gości czeka najnowocześniejszy 
teatr Pantheon z widownią na 1600 
miejsc, futurystyczny klub Disco 33 
i kasyno Veneziano o powierzchni ponad 
1000 metrów kwadratowych, a także sala 
gier wideo Virtual World.

Spędź majówkę na luksusowym statku i zwiedź najpiękniejsze 
śródziemnomorskie miejscowości, takie jak: Palermo, Cagliari, 
Palma de Mallorca, Walencja i Marsylia.

SUPEROFERTA

LICZBA DNI: 8

EKSTRA W OFERCIE: 
• wycieczka Rapallo – Portofi no – gratis!,

• opłaty portowe w cenie!,

• opieka polskiego pilota od wylotu z Berlina.

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem wraz z bagażem z Warsza-

wy lub Berlina, 

• rejs statkiem MSC Divina z zakwaterowa-
niem w kabinie wewnętrznej wraz z 3 posiłkami 
i napojami,

• transfery lotnisko – port – lotnisko,  

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: 
• dopłaty do opcji all inclusive,

• obowiązkowych napiwków na statku – ok. 10 
EUR/dzień,

• dopłaty do kabiny z oknem lub do kabin z 
balkonem oraz dopłat do kabin Fantastica. 

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 15 PAŹDZIERNIKA!OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!



lidl-podroze.pl rezerwacja możliwa 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu16

za osobę już od

9999,-

La Paz

Peru

Lima

Titicaca

Cuzco Boliwia

Ocean 
Spokojny

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

Lotnisko: Warszawa Cena

Sezon A: 12 dni, 06.06 9999

Kod produktu: 181605

MACHU PICCHU

Peru – Boliwia
12-DNIOWA 
WYCIECZKA OBJAZDOWA

Program wycieczki: 
Dzień 1: Wylot (z przesiadką) z Warszawy 
do Peru. Nocleg tranzytowy w Limie.
Dzień 2: Przelot do Cuzco, dawnej stolicy 
imperium Inków, nocleg w hotelu w Cuzco.
Dzień 3: Zwiedzanie Cuzco, m.in. centralny 
plac, katedra ze srebrnym ołtarzem, pozosta-
łości świątyni Słońca (Coricancha). Inkaska 
twierdza Sacsayhuamán. Nocleg.
Dzień 4: Wycieczka do Doliny Urubamby, 
świętej doliny Inków: ruiny twierdzy Pisac. 
Przejazd przez wioski i miasteczka. Nocleg 
w Cuzco.
Dzień 5: Wycieczka do Machu Picchu. 
Podróż pociągiem do Aguas Calientes – 
miejscowości u podnóża Machu Picchu. 
Przejazd autobusem do ruin miasta, zwie-
dzanie zaginionego miasta Inków. Powrót do 
Cuzco, nocleg.
Dzień 6: Całodzienny przejazd autokarem 
do Puno nad jeziorem Titicaca. Nocleg w 
hotelu w Puno (miasteczko położone nad 
jeziorem).
Dzień 7: Wycieczka na trzcinowe, pływa-
jące wyspy Uros, zamieszkałe przez Indian. 

Rejs trzcinową łodzią. Przejazd do Sillustani 
– preinkaskiego cmentarza. Nocleg w Puno.
Dzień 8: Przejazd do La Paz, stolicy Boliwii, 
wieczorny spacer, nocleg.
Dzień 9: Zwiedzanie La Paz: historyczne 
centrum z kościołami i kamienicami, targ 
z ziołami. Przejazd do Doliny Księżycowej, 
powrót do hotelu.
Dzień 10: Wylot do Limy. Zwiedzanie stolicy 
Peru. Nocleg.
Dzień 11: Zwiedzanie miasta: dzielnica 
Mirafl ores, klify. Zwiedzanie Muzeum Złota. 
Wylot do Warszawy (z przesiadką).
Dzień 12: Przylot do Polski.

HIT CENOWY

LICZBA DNI: 12

EKSTRA W OFERCIE: 
• opieka polskiego pilota na całej trasie,

• dwa przeloty wewnętrzne w cenie imprezy.

CENA ZAWIERA: 
• przelot samolotem na trasie Warszawa – Lima – 

Warszawa,

• przeloty wewnętrzne: Lima – Cuzco, La Paz – 
Lima,

• przejazdy na trasie wycieczki (pociąg, autokar, 
bus),

• wyżywienie: śniadania, 1 lunch, 10 noclegów 
w hotelach min. 3,

• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: 
• biletów wstępu (opłata obligatoryjna na miejscu 

175 USD), 

• dopłaty do pokoju 1-osobowego,

• ubezpieczenia od rezygnacji i chorób 
przewlekłych.

OFERTA WAŻNA JUŻ OD 7 STYCZNIA!


