
MAROKO
Zwiedzanie i wypoczynek
8-dniowa wycieczka lotnicza (str. 12)

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

Oferty dostępne tylko przez 
4 tygodnie lub do wyczerpania miejsc!

POLSKA 
Gdańsk – Hotel Number One

2 noclegi ze śniadaniami (str. 3)

DOMINIKANA 
Zabytki, przyroda i piękne plaże

9-dniowa wycieczka objazdowa (str. 14)

za osobę już odza osobę już od

279279.-
za osobę już od

57995799.-

WĘGRY
FORMUŁA 1

za osobę już od

13991399.-
za osobę już od

Bilet na niedzielny wyścig Formuły 1Bilet na niedzielny wyścig Formuły 1

Zwiedzanie Budapesztu i nocna impreza w łaźniach termalnych SzechenyiZwiedzanie Budapesztu i nocna impreza w łaźniach termalnych Szechenyi
3-dniowa wycieczka autokarowa – 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu

za osobę już od

29992999.-

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

REZERWUJ TERAZ lidl-podroze.pl 61 862 22 22

Rezerwuj do 08.04.2018
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POLSKA

UBEZPIECZENIA
DOSTARCZA

S. 5-7

NAD WODĄ

Spełniaj marzenia,  
podróżuj bezpiecznie!

Prosimy mieć na uwadze, że Lidl sp. z o.o., sp.k. jest agentem turystycznym, który jedynie pośredniczy w sprzedaży prezentowanych w niniejszej gazetce 
imprez turystycznych. Podmiotem odpowiedzialnym za poszczególną ofertę jest każdorazowo Organizator turystyki wskazany w opisie poszczególnej 
oferty. Liczba miejsc jest ograniczona. Opisy mogą być skrócone. Pełne opisy wycieczek są zawsze dostępne na stronie internetowej www.lidl-podroze.pl. 
Organizatorami turystyki odpowiedzialnymi za produkty w niniejszej gazetce produktowej są:

Więcej informacji na stronie www.lidl-podroze.pl

ul. Uczniowska 1 (II p.)
 52-222 Wrocław

ul. Piotrkowska 270  
90-361 Łódź

ul. Bronowicka 19/4  
30-084 Kraków

ul. Lubicz 3  
31-034 Kraków

ul. Piekary 8A  
61-823 Poznań

ul. Moniuszki 15
44-240 Żory

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

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

Ubezpieczenie podróży krajowej:
Kompleksowa ochrona klientów wypoczywają-
cych w Polsce i w strefi e przygranicznej. 
Cena już od 2 zł za dzień ochrony.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej:
•  wysokie sumy ubezpieczenia – do 500 tys. EUR, 
•  bezpłatne konsultacje lekarskie przez telefon, 
•   ubezpieczenie obejmujące uprawianie  sportów 

wysokiego ryzyka w cenie, 
•   ubezpieczenie od ryzyka powikłania  

chorób przewlekłych w cenie, 
•   OC w życiu i w mieniu w cenie. 

Cena już od 5 zł za dzień ochrony.

dla dzieci
dla rodzin

wycieczka 
samolotowa

dojazd własny

gwarancja 
śniegu

same noclegi

dla aktywnych

woda/wino 
w cenie

wycieczka 
autokarowa

oferta 
fi rst minute sporty wodnedla par

single 
bez dopłaty

Wi-Fi gratis dzieci gratis oferta 
jednorazowa

spa/wellness

oferta 
all inclusive

trekking

oferta 
last minute

skipass w cenie
freeski

bilety w cenie

FIRST MINUTE

GRATIS FREE

ALL
INCLUSIVE

LAST MINUTE FREESKI

wszystkie opłaty 
w cenie city break 

nad wodą
przy plaży



361 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Hotel Number One

POLSKA – GDAŃSK 

Relaks w strefi e wellness z basenem

Cena zawiera:
 2 noclegi w pokoju wybranego typu;
 2 śniadania w formie bufetu;
 wstęp na basen i do strefy wellness 
(znajdują się w sąsiednim budynku);

 korzystanie z siłowni;
 Wi-Fi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej: 
ok. 2 PLN/os./dzień; opłaty za prywatny 
parking: ok. 40 PLN/dzień. 

Hotel Number One 
to nowo wybudowany designerski obiekt 
usytuowany na słynnej Wyspie Spichrzów 
w samym centrum Gdańska. Cała architek-
tura hotelu ściśle nawiązuje do historycznej 
XVI-wiecznej zabudowy miasta. Dla gości 
przygotowane zostały przestronne i nowo-
cześnie urządzone pokoje. Jedynie 10 mi-
nut spacerem dzieli hotel od największej 
atrakcji i zarazem wizytówki Gdańska – 
Długiego Targu. Atrakcje hotelu/możliwo-
ści spędzania wolnego czasu: W komplek-
sie znajduje się basen oraz strefa wellness, 
wejście do nich oddalone jest od głównego 
budynku o 15 metrów. Na dbających o for-
mę czeka siłownia wyposażona w specjali-
styczny sprzęt. Pobliska słynna ulica Dłu-
ga z licznymi zabytkami, odrestaurowane 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa za-
czyna się o 15.00, a kończy się o 12.00. 
Możliwość dostawki tylko przy wyborze 
pokoju typu studio. Zniżki dla dzieci przy 
2 pełnopłatnych osobach: do 5 lat: 100%, 
zakwaterowanie w łóżku z rodzicami. Opła-

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

Relaks w strefi e wellness z basenem

Designerski obiekt z widokiem na zabytkowe kamienice gdańskiej starówkiDesignerski obiekt z widokiem na zabytkowe kamienice gdańskiej starówki
2 noclegi ze śniadaniami w hotelu Number One

Organizator:  • ul. Piekary 8A, 61-823 Poznań • informacje na str.  2

GRATIS

klimatyczne kamieniczki, restauracje i ka-
wiarnie tworzą niepowtarzalną okazję do 
długich spacerów. Pokoje i wyposażenie: 
W każdym pokoju znajduje się łazienka 
z prysznicem i zestawem kosmetyków, su-
szarka do włosów, klimatyzacja, TV SAT, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty. Hotel 
ma trzy rodzaje pokoi: typu classic (22-24 
m²), urządzony w oryginalny designerski 
sposób, typu superior (21-25 m²), urzą-
dzony w eleganckim skandynawskim stylu, 
typu studio (32 m²), składa się z sypial-
ni, salonu z rozkładaną sofą i eleganckiej 
łazienki. Możliwość dostawek tylko w po-
koju tego typu.

za osobę już od

279.-

ta za dzieci 5-12 lat: ok. 25 PLN/dzień, 
zakwaterowanie na dostawce; od 13 lat: 
ok. 50 PLN/dzień, zakwaterowanie na 
dostawce. Możliwe dwie dostawki w for-
mie rozkładanej sofy. Hotel nie akceptu-
je zwierząt. 

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W POKOJU 1- LUB 2-OSOBOWYM
Pobyt: 2 noce
Możliwe przyjazdy: codziennie 

pokój 
classic

pokój 
superior

pokój 
studio

pokój 
1-os.

Sezon A: 01-30.11 279 289 349 499
Sezon B: 01-31.03, 01-30.10 349 359 399 599
Sezon C: 01-30.04 389 399 459 719
Sezon D: 01-30.06, 01-30.09 409 419 489 719
Sezon E: 01.07-31.08 409 419 489 819

kod produktu: 148636 

Hotel Nicolaus

POLSKA – TORUŃ

Cena zawiera: 
 2 noclegi w pokoju Premium butique;
 2 śniadania w formie bogatego bufetu;
 Wi-Fi;
 sejf w pokoju.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycz-
nej płatnej na miejscu: ok. 2 PLN/os./
dzień, opłaty za miejsce parkingowe: 
30 PLN/doba.

Hotel Nicolaus
to butikowy hotel w Toruniu, który znaj-
duje się w kamienicy naprzeciw Domu 
Mikołaja Kopernika, w centrum Starego 
Miasta. Obiekt dysponuje 26 pokojami 
o wysokim standardzie, luksusowym 
i stylowym wyposażeniu. Do dyspozycji 
gości jest restauracja, kawiarnia, sala 
bankietowa i konferencyjna, lobby bar, 
a w sezonie letnim patio, ogródek i gór-
ny taras. Toruń to jedno z najpiękniej-
szych i najciekawszych miast Polski, 
z piękną starówką, która w 1997 roku 
wpisana została na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Starówka, Żywe 
Muzeum Piernika, planetarium, ogród 
zoobotaniczny, ruiny zamku krzyżackie-
go, Krzywa Wieża, ratusz staromiejski, 
pomnik Mikołaja Kopernika, Bydgoskie 
Przedmieście, Katedra Świętojańska, po-
mnik Flisaka, rezerwat Kępa Bazarowa 

Informacje dodatkowe: Doba hotelo-
wa rozpoczyna się o godzinie 14.00, 
a kończy o godzinie 12.00. Zwierzęta 
są akceptowane, po uzgodnieniu, za 
dodatkową opłatą. Zniżki przy 2 peł-
nopłatnych osobach: do 8 lat – 100%, 
zakwaterowanie w łóżku z rodzicami; 
dla dzieci od 8 roku życia i dla doro-

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Cena przy niepełnym obłożeniu po-
koju oraz ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów do-
stępne są na stronie internetowej.

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

GRATIS

za osobę już od

449.-

(doskonałe miejsce na wycieczki pie-
sze i rowerowe) to największe atrakcje 
turystyczne miasta. Pokoje i wyposa-
żenie: Premium boutique to nowocze-
śnie zaaranżowany pokój 2-osobowy (o 
powierzchni ok. 20 m²) z podwójnym 
łóżkiem, TV kablową, sejfem, Wi-Fi, 

słych – 25%, na dostawce. Możliwa 
jedna dostawka. Łóżeczko dla nie-
mowlęcia bez opłat, po uzgodnieniu, 
w miarę dostępności.

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

Pobyty: 2 noce
Możliwe przyjazdy: codziennie

pokój 
premium
boutique

Sezon A: 01.03-01.05 
01.11-09.12 449

Sezon B: 01.05-01.11 479

kod produktu: 148855

klimatyzacją, biurkiem i szafą. Każdy 
pokój ma wannę z koloroterapią oraz 
prysznic, suszarkę do włosów. Z pokoi 
rozpościera się piękny widok na Dom 
Mikołaja Kopernika.

Cena zawiera:

Zakwaterowanie w pokoju Premium butiqueZakwaterowanie w pokoju 

Wypoczynek w mieście Mikołaja KopernikaWypoczynek w mieście Mikołaja Kopernika
2 noclegi ze śniadaniami w hotelu Nicolaus



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

Diune Hotel & Resort

POLSKA – KOŁOBRZEG

Cena zawiera: 
 7 noclegów w pokoju wybranego typu;
 wyżywienie: śniadania w formie bufetu;
 korzystanie ze strefy wellness i SPA (ba-
sen, brodzik dla najmłodszych, jacuzzi 
z widokiem na park, sauna, tepidarium 
oraz tężnia solankowa);

 korzystanie z sali fitness i siłowni;
 wypożyczenie szlafroka;
 10% rabatu do restauracji oraz baru 
w lobby;

 15% rabatu na zabiegi SPA;
 Wi-Fi.

nych pokoi zapewniają niepowtarzalne 
doznania estetyczne. Stylowa elegancja 
wnętrz nawiązująca do art déco została 
perfekcyjnie połączona z prostotą moderni-
stycznej architektury. Położenie: Hotel po-
łożony jest zaledwie 20 m od piaszczystej 
plaży, otoczony lasem, kilkanaście minut 
spacerem od centrum Kołobrzegu. Atrak-
cje hotelu: Luksusowy 5-gwiazdkowy ho-
tel jest podzielony na dwa 5-piętrowe bu-
dynki. W obiekcie znajduje się w sumie 
216 pokoi, basen kryty, whirlpool, sauna, 
sauna aromatyczna, kardiofitness, tężnia 
oraz nowoczesne gabinety zabiegowe SPA. 
Ponadto w hotelu znajduje się bar w lob-
by, restauracja w formie bufetu, restaura-
cja á la carte, kawiarnia z tarasem. Pokoje 
i wyposażenie: Nowoczesne i jednocześnie 
bardzo klimatyczne pokoje dwuosobowe 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej:
ok. 4 PLN/os./dzień; dopłaty do obiadokola-
cji ok. 85 PLN/os./dzień; opłaty za parking 
strzeżony – ok. 30 PLN/dzień; wypożycze-
nia roweru – ok. 40 PLN/dzień.

(24-43 m²) z łazienką z prysznicem i WC 
są wyposażone w telefon, Wi-Fi, sejf, TV 
SAT, suszarkę do włosów. Część pokoi z bal-
konami. Wszystkie z widokiem na morze.

Diune Hotel & Resort
Położony w Kołobrzegu, zaledwie 20 m od 
plaży hotel jest miejscem dla pragnących 
celebrować sztukę wypoczynku. Powiew 
bryzy, szum fal i widok na nadbałtyckie 
wydmy pozwalają zanurzyć się w idyllicz-
nym klimacie kurortu. 5-gwiazdkowy ho-
tel, osłonięty zielenią nadmorskiego par-
ku, idealnie wpisuje się w marynistyczny 
charakter Kołobrzegu. W tym luksusowym 
hotelu z widokiem na morze każdy detal 
i kojąca kolorystyka znakomicie urządzo-

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godzinie 15.00, a koń-
czy o godzinie 11.00. Hotel przyjmuje ma-
łe zwierzęta w cenie ok. 100 PLN/dzień, 
po wcześniejszym zgłoszeniu. Zniżki dla 
dzieci przy dwóch pełnopłatnych osobach: 
do 6 lat – 100%, zakwaterowanie w łóż-
ku z rodzicami, 6-13 lat – 70%, na do-

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Cena przy niepełnym obłożeniu 
pokoju oraz ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów 
dostępne są na stronie internetowej.

* Prezentowana wartość rabatu została obliczona 
w oparciu o ofertę prezentowaną na stronie inter-
netowej obiektu w dniu 01.03.2018.

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

Pobyty: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: niedziela

Pokój
standard

Sezon A: 17.06-01.09 1999
Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 146467

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

Wellness, SPA i jacuzzi z widokiem na parkWellness, SPA i jacuzzi z widokiem na park

Wypoczynek w luksusowym hotelu przy plażyWypoczynek w luksusowym hotelu przy plaży
7 noclegów ze śniadaniami w Diune Hotel & Resort

stawce. Możliwość tylko jednej dostaw-
ki w pokoju.

WAKACJE 2018
za osobę już od

rabat aż do 
-22%*
rabat aż do rabat aż do 

1999.-

Cristal SPA

POLSKA – DŹWIRZYNO

Aktywny wypoczynek w nadmorskim kurorcie
Cena zawiera:

 5 lub 7 noclegów w pokoju wybranego 
typu; 

 śniadania w formie bufetu i obiadoko-
lacje w formie bufetu lub serwowane 
do stolika (wybór z menu); 

 kieliszek wina lub grzanego wina na po-
witanie, 1 zaproszenie na kawę i cia-
sto; 

 1 x w czasie pobytu wypożyczenie ro-
weru na 3 h; 

 1 x masaż częściowy lub twarzy w trak-
cie pobytu obejmującego 5 nocy;

 1 x masaż częściowy lub twarzy oraz 
1 x masaż stóp w trakcie pobytu obej-
mującego 7 nocy; 

 korzystanie z wypożyczalni kijków do 
nordic walkingu; 

 korzystanie z basenu krytego, jacuzzi 
i sauny; 

 Wi-Fi. 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej: ok. 
4 PLN/osobę/dzień; napoi do obiadokolacji. 

Cristal SPA
Położenie: Dźwirzyno to mały, urokli-
wy nadmorski kurort, położony ok. 12 
km na zachód od Kołobrzegu. Korzystny 
mikroklimat z powietrzem zawierającym 

Informacje dodatkowe: Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godzinie 16.00, a koń-
czy się o godzinie 11.00. Zniżki dla dzie-
ci przy 2 pełnopłatnych osobach – do 5 
lat: 100%, zakwaterowanie w łóżku z ro-
dzicami; 5-12 lat: 50%, zakwaterowanie 
na dostawce; 12-18 lat: 30%, zakwate-
rowanie na dostawce. Możliwa tylko jed-
na dostawka. 

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej.

Aktywny wypoczynek w nadmorskim kurorcie

Masaż częściowy lub masaż twarzy dla pełnopłatnej osobyMasaż częściowy lub masaż twarzy dla pełnopłatnej osoby
5 lub 7 noclegów z HB w Cristal SPA

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str.  2

jod, piaszczysta plaża z wydmami i nad-
morskim lasem to największe atuty miej-
scowości. Fani sportu znajdą tu dobre 
warunki do uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej, żeglarstwa, surfingu, nurko-
wania lub wędkowania. Atrakcje hotelu/
możliwości spędzania wolnego czasu: 
Przytulny hotel, położony ok. 100 m od 
piaszczystej plaży, otoczony lasem so-
snowym. Do dyspozycji gości pozosta-
je recepcja, winda, kawiarnia, restaura-
cja, taras słoneczny, centrum SPA (kryty 
basen, jacuzzi, sauna) i wypożyczalnia 
rowerów. Centrum SPA oferuje bezpłat-
ne korzystanie z wewnętrznego basenu 
krytego, jacuzzi i sauny; za opłatą ma-
saże i zabiegi SPA. Pokoje i wyposaże-
nie: Wszystkie pokoje mają ok. 18 m² 
i są wyposażone w 2 pojedyncze łóżka, 

sejf, TV SAT, łazienkę z suszarką do wło-
sów, prysznic i toaletę, balkon. Możliwa 
jedna dostawka. Wyżywienie: Śniada-
nia w formie bufetu oraz obiadokolacje 
w formie bufetu lub serwowane do sto-
lika (wybór z menu). 

za osobę już od

559.-

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

Możliwe przyjazdy (pobyty): 
wtorek (5 nocy), 
niedziela (7 nocy) 

cena
5 nocy

cena
7 nocy

Sezon A: 23.11-21.12 559 789
Sezon B: 01.03-24.03 

03.11-22.11 639 899

Sezon C: 25.03-15.05               
15.09-02.11 719 999

Sezon D: 16.05-15.06 799 1119
Sezon E: 21.08-14.09 – 1299
Sezon F: 16.06-08.07 – 1359
Sezon G: 09.07-20.08 – 1879

kod produktu: 148635 



561 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Cena zawiera:
 3, 4 lub 7 noclegów w Weissenhäuser 
Strand Ferienpark w domkach o po-
wierzchni 44 m²;

 codziennie obfite śniadanie w formie 
bufetu w restauracji Möwenbräu;

 codzienny bezpłatny wstęp do parku 
wodnego „Subtropikalny raj wodny”;

 Wi-Fi w domkach;
 ubezpieczenie KL i NNW.

Weissenhäuser Strand Ferienpark
Obiekt Weissenhäuser Strand znajduje się 
blisko plaży o tej samej nazwie na niemiec-
kim wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Szlezwi-
ku-Holsztynie, w zatoce Hohwacht. Piasz-
czysta plaża ma szerokość do 40 metrów. 
Około 300 metrów od plaży znajduje się ob-
szar dla nudystów. Za plażą piękny rezer-
wat wydm. W okolicy znajdują się miejsca 
do grillowania, a także sieć tras rowerowych 
i szlaków turystycznych. Słynny port w Ki-
lonii oddalony jest od apartamentów o 50 
km. Goście ośrodka mogą podziwiać piękno 
krajobrazu w jednym z najbardziej wysunię-
tych na północ zakątków Niemiec. Atrakcje 
hotelu/możliwości spędzania wolnego cza-
su: Atrakcyjne apartamenty wakacyjne z bal-
konem lub tarasem znajdują się obok tro-
pikalnego parku wodnego i parku rozrywki. 
Park wodny „Subtropikalny raj wodny” o po-
wierzchni 7500 m²: 214-metrowa zjeżdżal-
nia, 75-metrowa zjeżdżalnia, 156-metrowa 
zjeżdżalnia, stromy ślizg, krajobraz wodny 
„Świat wody”, obszar „Maluch”, dzika rze-
ka, „Zatopione miasto” z akwarium, jacuzzi, 
sauna. Park rozrywki Abenteuer Dschungel-

Informacje dodatkowe: W okresie 22.06-
2.09.2018 korzystanie z aquaparku tylko 
3 godziny dziennie. Zniżki dla dzieci przy 2 
pełnopłatnych osobach: 0-13 lat – 100%. 

NIEMCY – WYBRZEŻE BAŁTYKU

Weissenhäuser Strand Ferienpark

EKSTRA W OFERCIE:
• codzienny wstęp do parku 

wodnego

• bogaty bufet śniadaniowy

land oferuje mnóstwo atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Weissenhäuser 
Strand Hotel dysponuje wypożyczalnią nart 
wodnych i wakeboardu. Wizyta w sali fit-
ness jest wliczona w cenę dla gości hotelo-
wych. Za dodatkową opłatą można zagrać 
w kręgle i bilard. Ośrodek planuje wkrótce 
otwarcie nowej atrakcji – Football Golf! Na 
powierzchni 4,5 hektara znajdzie się 18 to-
rów z różnorodnymi przeszkodami, takimi jak 
pnie drzew, kamienne krawędzie, drewniane 
ściany i drewniane słupki. Liczne restaura-

cje i bary znajdujące się na terenie ośrodka 
zapewnią komfortowy wypoczynek, bez ko-
nieczności opuszczania kompleksu. Poko-
je i wyposażenie: Przestronne, dwupiętro-
we apartamenty z balkonem lub tarasem. 
Wokół mnóstwo zieleni dla dzieci. Do pla-

Dwoje dzieci do 13 lat gratis!

Cena nie zawiera: dojazdu; opłaty klima-
tycznej – ok. 8 PLN/os./dzień (dzieci do 
18 lat bez opłaty).

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowe-
go, ewentualne zniżki dla dzieci/seniorów są do-
stępne na stronie internetowej.

Dwoje dzieci do 13 lat gratis!

Atrakcyjne apartamenty z bezpłatnym wstępem do parku wodnego i parku rozrywkiAtrakcyjne apartamenty z bezpłatnym wstępem do parku wodnego i parku rozrywki
3, 4 lub 7 noclegów ze śniadaniami w Weissenhäuser Strand Ferienpark

Organizator: • ul. Piekary 8A 
61-823 Poznań • informacje na str. 2

ży zaledwie 150-400 metrów. Domek o po-
wierzchni aż 44 m² – pełny relaks dla par 
lub dla całej rodziny. Każdy dom ma wła-
sny duży taras i dużo miejsca dla dzieci do 
zabawy. W domku znajduje się podwójne 
łóżko w sypialni (otwarta galeria), podwój-
na rozkładana sofa w salonie i jadalni, taras, 
TV SAT, telefon, suszarka do włosów w ła-
zience, w pełni wyposażony aneks kuchen-
ny z lodówką, ekspresem do kawy, naczy-
niami, kuchenką mikrofalową, czajnikiem 
i tosterem. W wyposażeniu również worki 

na śmieci, papier toaletowy, pościel, ręczniki 
i ściereczki do naczyń oraz odkurzacz. Wy-
żywienie i gastronomia: Goście mogą zjeść 
śniadania (wliczone w cenę) w restauracji 
Möwenbräu. Obfity bufet śniadaniowy ser-
wuje potrawy oraz pyszną kawę i herbatę 

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

Pobyt: 3 noce
Możliwe przyjazdy: czw. apartament

 29.03-24.06, 08.09-27.10 899
Pobyt: 4 noce
Możliwe przyjazdy: czw. apartament

 25.03-21.06, 02.09-25.10 1229
Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: czw., nd. apartament

 08.04-13.05, 27.05-17.06,  
02.09-28.10 2129

 24.06-02.09 2279
kod produktu: 148645 

do godziny 11.00. Ośrodek dysponuje do-
datkowo 4 dużymi restauracjami i 5 loka-
lami bistro serwującymi rozmaite dania. 

za osobę już od

899.-
DWOJE DZIECI 

DO 13 LAT 
POBYT GRATIS!

Park wodny



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

Apartamenty Laguna i S. Elena Sud

WŁOCHY – BIBIONE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 sprzątanie końcowe (aneks kuchenny 
po stronie klienta lub płatne sprząta-
nie: 50 EUR/apart. bilo);

 miejsce plażowe bezpłatne (1 parasol 
+ 1 leżak + 1 łóżko plażowe), serwis 
plażowy jest gwarantowany od 25.04 
do 30.09.2018;

 raz w tygodniu wstęp na spaghetti 
party;

 bezpłatny transport na plażę (19.05-
14.09);

 jedno zaproszenie na degustację wina 
(od kwietnia do października);

 EuropaCard – uprawnia do 10% zniżki na 
zakupy w wybranych sklepach i restaura-
cjach w Bibione i Lignano oraz do wstępu 
ze zniżką do centrum termalnego;

 20% zniżki w klubie golfowym w Li-
gnano;

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu;

 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

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

Apartamenty Laguna i S. Elena Sud
to dwa czteropiętrowe budynki w odległości 
ok. 1100 m od plaży (bezpłatny autobus), 
2 km od term w Bibione – Bibione Ther-
mal Spa. Obiekt dysponuje windą, ogro-
dem z basenem dla dorosłych, brodzikiem 
dla dzieci i rezerwowanymi miejscami par-
kingowymi. Apartamenty i wyposażenie: 
Wszystkie apartamenty mają część wypo-
czynkową i jadalnię. Goście mają do dys-
pozycji aneks kuchenny z kuchenką mi-
krofalową, lodówką i ekspresem do kawy. 
Każdy apartament ma łazienkę (prysznic, 
WC, bidet). Typ B-5: apartament bilo dla 
3-5 osób. Pokój dzienny z dwuosobowym 
tapczanem oraz 1 sypialnia z 3 łóżkami 
pojedynczymi lub pokój dzienny z jedno-
osobowym tapczanem, 1 sypialnia z łóż-
kiem małżeńskim oraz 2 łóżkami pojedyn-

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
od godz. 17.00, wykwaterowanie do godz. 
9.00. Odbiór kluczy w biurze w Bibione 
w godz. 17.00-20.00. Łóżeczko dziecię-
ce do lat 3 (bez pościeli): 2 EUR/dzień. 
Dla klientów Lidl Podróże brak kaucji za 
apartament. Zwierzęta małe (do 8 kg) ak-
ceptowane gratis, po uzgodnieniu.

Podane w tabeli ceny obowiązują przy pełnym ob-
łożeniu apartamentu. Cena przy niepełnym obłoże-
niu apartamentu oraz ewentualne zniżki dostępne 
są na stronie internetowej.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Basen dla dorosłych i brodzik dla dzieciBasen dla dorosłych i brodzik dla dzieci
7 noclegów bez wyżywienia w apartamentach Laguna i S. Elena Sud

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

czymi. Balkon. Wyżywienie: We własnym 
zakresie. Inne atrakcje: W sezonie (19.05-
15.09) przy dobrej pogodzie organizowa-
ne są spaghetti party (raz na tydzień): im-
preza plenerowa ze spaghetti, winem i/lub 
napojami bezalkoholowymi, muzyką, tań-
cami dla całej rodziny.

za osobę już od

219.-

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

Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota 

Bilo
B-5

Sezon A: 24.03-19.05 
15.09-13.10 219

Sezon B: 08.09-15.09 239
Sezon C: 19.05-26.05 

02.06-09.06 289

Sezon D: 16.06-23.06 
01.09-08.09 359

Sezon E: 14.07-28.07 579
Więcej terminów i cen jest dostępnych online

kod produktu: 148447 

Camping Village Mare Pineta

WŁOCHY – ZATOKA TRIESTU

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 kaucję;
 miejsce na jeden samochód/motocykl;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu; opłaty za klimatyzację: 
7 EUR/dzień; obowiązkowego sprzątania 
końcowego w przypadku pobytu z psem: 
70 EUR/mobile home; łóżeczka dziecięce-

Kemping Village Mare Pineta
znajduje się w miejscowości Duino Au-
ristina, z której rozciąga się przepiękny 
panoramiczny widok na zatokę Sistiana 
i Triest. Żwirowo-piaszczysta plaża znajdu-
je się niedaleko – 3 min od resortu i moż-
na na nią dojechać ciuchcią, która jest do 
dyspozycji gości. Atrakcje kempingu: Re-
stauracja, bar, baseny dla dorosłych i dzie-
ci, serwis łóżek i parasoli, korty tenisowe, 
boisko do gry w piłkę, koszykówkę, siat-
kówkę, siłownia. Dla najmłodszych anima-
cje i plac zabaw. Domki i wyposażenie: 
Kemping Village Mare Pineta oferuje za-
kwaterowanie w komfortowych domkach 
mobile home z TV SAT, łazienką (prysznic, 
WC). Aneks kuchenny w pełni wyposażony: 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowanie 
w godz. 17.00-22.00, wykwaterowanie 
w godz. 7.00-9.00. Małe psy za opłatą, 
po uzgodnieniu. Dla klientów Lidl Podró-
że brak kaucji za apartament.

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

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Aktywny wypoczynek nad Zatoką TriestuAktywny wypoczynek nad Zatoką Triestu
7 noclegów bez wyżywienia na kempingu Village Mare Pineta

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

za osobę już od

289.-

kuchenka gazowa na 4 palniki, lodówka, 
zlewozmywak, kompletna zastawa stoło-
wa. Na zewnątrz meble ogrodowe. Baia 
relax: pow. ok. 25,5 m², dla 4 os. Dwie 
oddzielne sypialnie: jedna z łóżkiem mał-
żeńskim, druga z dwoma łóżkami. Część 
dzienna z aneksem kuchennym. Blu ro-
mantic: pow. ok. 24 m², dla 4 os. doro-
słych i 2 dzieci (do lat 12). 2 oddzielne 
sypialnie: jedna z łóżkiem małżeńskim, 
druga z 2 łóżkami pojedynczymi i trze-
cim na antresoli. Część dzienna z anek-
sem kuchennym. Baia lux: pow. ok. 31 
m², dla 4 os. dorosłych i 1 dziecka (do 
lat 12). 2 przestronne, oddzielne sypial-
nie: jedna z łóżkiem małżeńskim, druga 
z 2 łóżkami pojedynczymi. Część dzien-
na z rozkładaną kanapą, aneks kuchenny.
Wyżywienie: We własnym zakresie. Moż-

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W APARTAMENCIE
Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota Relax 4 os. Lux 5 os. Romantic 

6 os.
Sezon A: 24.03-19.05 399 359 289
Sezon B: 15.09-03.11 429 399 329
Sezon C: 08.09-15.09 469 429 349

Więcej terminów jest dostępnych online
kod produktu: 146447 

go do 3 lat (bez pościeli): 3 EUR/dzień; Wi-
-Fi: od 5 EUR/dzień.

liwość dokupienia wyżywienia w restau-
racji na terenie kempingu. 



761 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Kemping Isuledda Borgo Resort

WŁOCHY – SARDYNIA

Przy piaszczystej plaży

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 wybrany wariant wyżywienia;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 pierwszą zmianę pościeli i ręczników;
 codzienne sprzątanie;
 klimatyzację;
 miejsce parkingowe na jeden samo-
chód/motocykl;

 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
z imprezy turystycznej.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; 
obowiązkowej karty klubowej: 1 EUR/os./
dzień, obejmującej: korzystanie z siłowni 

Kemping Isuledda Borgo Resort
położony jest na Sardynii, skalistej wy-
spie, leżącej między Włochami, Hiszpanią 
i Tunezją. Wyspa ta oferuje wiele atrakcji: 
pełne zabytków i wąskich uliczek mia-
sta, słynne pradawne nuragi, parki naro-
dowe, góry, wąwozy, jaskinie, podziem-
ne rzeki, niezliczone cudne plaże ukryte 
wśród wapiennych skał. Atrakcje kem-
pingu: Na terenie ośrodka znajdują się 
liczne restauracje, w tym pizzeria i grill, 
oferujące dania kuchni międzynarodowej. 
Wieczorem dla gości przygotowano wie-

Informacje dodatkowe: Zakwaterowa-
nie od 17.00, wykwaterowanie do 9.00. 
Zniżki dla dzieci: Przy 2 os. pełnopłatnych 
dziecko do lat 3 gratis (bez świadczeń), 
dziecko 3-12 lat: 30% zniżki.

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

Przy piaszczystej plaży

Ekskluzywne wakacje na włoskiej wyspieEkskluzywne wakacje na włoskiej wyspie
7 noclegów ze śniadaniami na kempingu Isuledda Borgo Resort

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

za osobę już od

10391039.-

le atrakcji, bogaty program rozrywkowy, 
koncerty w amfiteatrze i muzykę na żywo 
w piano barze. Grupa animatorów przez 
cały sezon proponuje bogaty program im-
prez, turniejów i zabaw. Kemping Isuledda 
szczególną uwagę poświęca swoim naj-
młodszym gościom, dla których przygo-
towano specjalny baby club z wieloma 
atrakcjami. Pokoje i wyposażenie: Po-
koje są usytuowane w części hotelowej 
kempingu, kilkanaście metrów od mo-
rza oraz od centrum handlowego. Jasne 
i komfortowo wyposażone pokoje (pow. 
ok. 20 m²) dla maks. 3 osób. Mają ła-
zienkę z prysznicem i suszarką, klimaty-
zację, lodówkę, telefon, sejf, Wi-Fi. Łóż-
ko małżeńskie z możliwością podzielenia 
na dwa osobne w razie potrzeby oraz so-
fa 1-osobowa. Zadaszona weranda wy-

posażona w stół i krzesła. Wyżywienie: 
W wybranym wariancie: śniadania, 2 po-
siłki: śniadania i obiadokolacje, 3 posił-
ki: śniadania, obiady i kolacje.

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W POKOJU 2-OSOBOWYM
Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota 

Cena
śniadania

Cena
2 posiłki

Cena 
3 posiłki

Sezon A: 07.04-21.04; 05.05-19.05; 08.09-03.11 1039 1629 1789
Sezon B: 31.03-07.04; 21.04-05.05 1159 1739 1899
Sezon C: 19.05-23.06 1349 1929 2099

Więcej terminów jest dostępnych online
kod produktu: 148617 

i placu zabaw, animacje, siatkówkę pla-
żową, ping-pong, miniklub.

Kemping Isuledda

WŁOCHY – SARDYNIA

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych

Cena zawiera:
 7 noclegów;
 zużycie prądu, wody, gazu;
 miejsce na jeden samochód/motocykl;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu;
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 
płatnej na miejscu; obowiązkowej karty 
klubowej (9.06-3.09): 1 EUR/os./dzień; 
obowiązkowego sprzątania końcowego 

Kemping Isuledda
jest położony na północy Sardynii bez-
pośrednio nad morzem, w samym ser-
cu Zatoki Arzachena na Szmaragdo-
wym Wybrzeżu. Ma trzy piaszczyste 
plaże oraz malownicze skaliste zatocz-
ki, idealne do nurkowania i uprawia-
nia żeglarstwa. Atrakcje kempingu: 
Na jego terenie znajdują się liczne re-
stauracje, w tym pizzeria i grill. Bogaty 
program rozrywkowy i animacyjny, kon-
certy w amfiteatrze i muzyka na żywo. 
Dla dzieci baby club z wieloma atrak-
cjami. Kemping i wyposażenie: Mobile 
home znajdują się w bliskiej odległości 
od morza, całkowicie otoczone trawni-
kami w stylu angielskim. Przestronne, 
dyskretnie oddzielone od siebie i funk-
cjonalne. Na zewnątrz umeblowana 

Informacje dodatkowe: Zakwaterowa-
nie od 17.00, wykwaterowanie do 9.00. 
Dla klientów Lidl Podróże brak kaucji za 
apartament.

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

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych

Wypoczynek nad brzegiem krystalicznie czystego morzaWypoczynek nad brzegiem krystalicznie czystego morza
7 noclegów bez wyżywienia na kempingu Isuledda

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

za osobę już od

349.-

weranda. Klimatyzacja za opłatą. Baia 
comfort: (pow. ok. 22 m²) dla maks. 4 
osób. Blu romantic: (pow. ok. 24 m²) 
maks. dla 4 osób dorosłych, 1 dziecka 
(do lat 12). Każdy apartament składa 
się z dwóch oddzielnych sypialni: jedna 
z łóżkiem małżeńskim, druga z dwoma 
łóżkami pojedynczymi, części dziennej 
z TV SAT (w Blu Romantic rozkładana 
kanapa), aneksem kuchennym i łazienki 
z prysznicem. Baia lux: (pow. ok. 25,5 
m²) dla maks. 4 osób dorosłych i 2 dzie-
ci (do lat 12). Składa się z dwóch prze-
stronnych, oddzielnych sypialni: jedna 
z łóżkiem małżeńskim, druga z dwoma 
łóżkami pojedynczymi i 1 łóżkiem na 
antresoli, z części dziennej z rozkłada-
ną kanapą i aneksem kuchennym, ła-
zienki z prysznicem. 2 TV SAT, Wi-Fi. 

CENY I TERMINY W 2018 W PLN/OS. W APARTAMENCIE
Pobyt: 7 nocy
Możliwe przyjazdy: sobota 

Comfort 
4 os.

Romantic 
5 os.

Lux
6 os.

Sezon A: 24.03-31.03, 07.04-21.04 429 379 349
Sezon B: 05.05-19.05, 15.09-03.11 459 399 369
Sezon C: 08.09-15.09 499 429 389

Więcej terminów i cen jest dostępnych online
kod produktu: 148619 

w przypadku pobytu z psem: 70 EUR/mo-
bile home; łóżeczka dziecięcego: 3 EUR/
dzień; klimatyzacji: 7 EUR/dzień.

Wyżywienie: We własnym zakresie. Na 
miejscu możliwość dokupienia wyżywie-
nia w restauracji.



Dom Wczasowy Warta – Świnoujście

7 noclegów z all inclusive, możliwe 3 dostawki 

w sierpniu za osobę już od

11691169.-DLA RODZIN

Dom Zdrojowy Diament SPA – Grzybowo

7 noclegów z HB, możliwe 2 dostawki dla dzieci

w lipcu za osobę już od

13791379.-

Dom Zdrojowy Diament SPA – Grzybowo

7 noclegów z HB, możliwe 2 dostawki dla dzieci

Centrum Zdrowia i Relaksu Verano – Kołobrzeg

7 noclegów z HB, możliwe 2 dostawki dla dzieci

w lipcu za osobę już od

15991599.-

Centrum Zdrowia i Relaksu Verano – Kołobrzeg

Ośrodek Borgata – Ustronie Morskie

7 noclegów z all inclusive, możliwe 2 dostawki

w sierpniu za osobę już od

17791779.-

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

TO MIEJSCE 
             CZEKA NA CIEBIE

Hotel Centrum – Kołobrzeg

7 noclegów z HB

w lipcu za osobę już od

1019.-

DLA SINGLI

El Pak – Świnoujście

7 noclegów z HB

w sierpniu za osobę już od

1059.-

Dom Gościnny Pod Różami – Grzybowo

7 noclegów z HB

w sierpniu za osobę już od

1459.-



Dom Wczasowy Warta – Świnoujście

7 noclegów z all inclusive, możliwe 3 dostawki 

w sierpniu za osobę już od

1169.-DLA RODZIN

Dom Zdrojowy Diament SPA – Grzybowo

7 noclegów z HB, możliwe 2 dostawki dla dzieci

w lipcu za osobę już od

1379.-

Centrum Zdrowia i Relaksu Verano – Kołobrzeg

7 noclegów z HB, możliwe 2 dostawki dla dzieci

w lipcu za osobę już od

1599.-

Ośrodek Borgata – Ustronie Morskie

7 noclegów z all inclusive, możliwe 2 dostawki

w sierpniu za osobę już od

1779.-

961 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

TO MIEJSCE 
             CZEKA NA CIEBIE
TO MIEJSCE 
             CZEKA NA CIEBIE

Hotel Centrum – Kołobrzeg

7 noclegów z HB

w lipcu za osobę już od

10191019.-

DLA SINGLI

7 noclegów z HB

El Pak – Świnoujście

7 noclegów z HB

w sierpniu za osobę już od

10591059.-

9
rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

El Pak – Świnoujście

7 noclegów z HB

Dom Gościnny Pod Różami – Grzybowo

7 noclegów z HB

w sierpniu za osobę już od

14591459.-



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

Cena zawiera:
 przejazd autokarem na trasie Warsza-
wa – Budapeszt (Węgry);

 bilet na niedzielny wyścig Formuły 1 
o Grand Prix Węgier na torze Hunga-
roring (kategoria general admission – 
miejsca stojące);

 zakwaterowanie w hotelu na 2 no-
ce w pokojach dwuosobowych wraz ze 
śniadaniami w centrum Budapesztu;

 opcjonalne zwiedzanie Budapesztu z pol-
skim pilotem;

 transfery na tor Hungaroring;
 opiekę polskiego pilota Unique Moments 
podczas całego wyjazdu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wyjazd z Polski do Budapesz-
tu (Węgry).
Wyjazd z Warszawy do Budapesztu z kil-
koma przystankami w miastach na połu-
dniu Polski. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Zwiedzanie Budapesztu – wiel-
ka nocna impreza w łaźniach termal-
nych Szechenyi. 
Pierwsza część dnia to czas wolny lub zwie-
dzanie Budapesztu z polskim pilotem (wli-
czone w cenę wyjazdu). Stolica Węgier słynie 
ze swojego piękna i jest celem weekendo-
wych wypadów wielu osób. Podczas dnia 
zobaczyć można takie miejsca i obiekty, jak: 
bazylika św. Stefana, Plac Bohaterów, Mu-
zeum Historii Sztuki czy Szechenyi Furdo – 

Informacje dodatkowe: Istnieje możliwość 
dopłaty do biletów w kategorii silver 3 – 
informacje na stronie www.lidl-podroze.pl

Formuła 1

WĘGRY – HUNGARORING – FORMUŁA 1

EKSTRA W OFERCIE:

Łaźnie termalne Szechenyi

• zwiedzanie Budapesztu 
z polskim pilotem

• bilet na niedzielny wyścig 
o GP Węgier Formuła 1 na 
torze Hungaroring

największy w Europie kompleks term i ba-
senów, którego najstarsza część pochodzi 
z 1881 roku. Rejs po Dunaju (dla chętnych 
– dodatkowo płatny: ok. 69 PLN, czas trwa-
nia: ok. 70 min) pozwoli podziwiać główne 
mosty: Łańcuchowy, Małgorzaty, Wolności 
i Elżbiety i wiele innych znanych obiektów, 
na czele z budynkiem parlamentu (wzoro-
wanym na londyńskim i jednym z najwięk-
szych na świecie) czy budynkiem Politechni-
ki Węgierskiej i Węgierską Akademią Nauk. 
Z kolei wieczorem dla chętnych (i za do-
datkową opłatą: ceny od 45 EUR) wizyta 
w największym w Europie kompleksie term 
i basenów, który organizuje słynne nocne im-
prezy. Ta atrakcja oferowana przez stolicę 
Węgier od wielu lat cieszy się niesłabnącą 
popularnością, szczególnie wśród turystów. 
Dobra muzyka, efekty świetlne, bezpieczne 
lasery i niecodzienny dress code – strój ką-
pielowy, trudno o lepszy przepis na nieza-
pomniane imprezowe szaleństwo. Zabawa 
rozpoczyna się o 22.30 i trwa aż do 3.00. 
Temperatura w odkrytych basenach: w 1 
basenie termalnym wynosi ok. 33°C, a w 
2 jest cieplej: 38°C. Pomiędzy nimi znajdu-
je się basen sportowy ze standardową tem-
peraturą 27°C.
Dzień 3: GP Węgier – powrót do Polski.
Po śniadaniu wyjazd z hotelu na tor Hunga-
roring, na którym nieprzerwanie odbywają 

Wyścig Formuły 1, zwiedzanie miasta, a dla chętnych nocna impreza w łaźniach termalnych!

Cena nie zawiera: dopłaty do miejsca 
siedzącego na niedzielny wyścig Formuły 
1 o Grand Prix Węgier; rejsu po Dunaju: 
ok. 69 PLN; ew. wstępu do łaźni termal-
nych Szechenyi: od 45 EUR; innych wy-
datków osobistych.

Minimalna liczba uczestników – 26 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

Wyścig Formuły 1, zwiedzanie miasta, a dla chętnych nocna impreza w łaźniach termalnych!

2 noclegi ze śniadaniami w hotelu w centrum Budapesztu2 noclegi ze śniadaniami w hotelu
3-dniowa wycieczka autokarowa

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

za osobę już od

13991399.-

się wyścigi Formuły 1 od 1986 roku. Tor był 
pierwszym takim obiektem wybudowanym 
za żelazną kurtyną, a pierwszy wyścig oglą-
dało na żywo ok. 200 tys. osób, mimo że 
cena biletu przewyższała kilkukrotnie śred-
nie miesięczne wynagrodzenie na Węgrzech. 
Wyścig zyskał miano kultowego, a polskim 
kibicom kojarzy się głównie z Robertem Ku-
bicą, bo to na tym torze debiutował w 2006 
roku. W ostatnich latach walka o zwycięstwo 
toczyła się głównie między Sebastianem Vet-
telem a Lewisem Hamiltonem, jednak wielu 
innych znakomitych kierowców z pewnością 
spróbuje im zagrozić. Emocje gwarantowa-
ne! Po wyścigu powrót do Warszawy (przy-
jazd w późnych godzinach wieczornych).

Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier:
Rekord toru: Michael Schumacher, 
1:19:017, Ferrari, 2004.
Długość toru: 4,381 km.
Dystans do pokonania: 70 okrążeń 
(306,63 km).
Prędkość maksymalna: ok. 315 km/h.
Bilety na wyścig dzielą się na kilka katego-
rii: General admission – najtańsze miejsca 
stojące, które umiejscowione są wokół całe-
go toru, pozwalają poczuć atmosferę wyda-
rzenia, jednak obserwowanie wyścigu z te-
lebimów może być utrudnione.
Trybuna silver 3 – została wybudowana 

w 2000 roku i ze względu na swoje poło-
żenie (tuż przed ostatnią szykaną wiodącą 
na prostą start-meta) stała się jedną z ulu-
bionych trybun na torze. Naprzeciwko try-
buny znajduje się telebim.

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

Możliwe miejsca 
wsiadania

Warszawa, Łódź, 
Częstochowa, 

Katowice, Tychy, 
Bielsko-Biała, Cieszyn 

Sezon A: 3 dni  1399 27.07

kod produktu: 148854 



1161 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Cena zawiera:
 przejazd komfortowym autokarem na 
trasie zgodnie z programem;

 4 noclegi w  hotelach/gasthausach 
według programu (pokoje 2-osobowe);

 wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadoko-
lacje;

 opiekę polskiego pilota na całej trasie;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki
Dzień 1: Wyjazd z Warszawy. 
Przejazd trasą przez Łódź i Katowice 
do Austrii. Przyjazd do hotelu w godzi-
nach wieczornych.
Dzień 2: Salzburg – Prien am Chiemsee.
Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. 
Spacer z lokalnym przewodnikiem po 
starym mieście – najważniejsze za-
bytki miasta wpisane na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO: średnio-
wieczna twierdza Hohensalzburg, dwa 
domy Mozarta, uliczka Getreidegasse 
i Residenzplatz z przepiękną baroko-
wą fontanną. Przejazd do niemieckie-
go miasta Prien am Chiemsee. To jest 
małe miasteczko położone nad jezio-
rem o tej samej nazwie. Najważniejszą 
atrakcją tego miasta jest zamek Herren-
chiemsee znajdujący się na wyspie na 
jeziorze. Krótki rejs łodzią na wyspę. 
Zwiedzanie zamku oraz muzeum po-
święconego królowi Ludwikowi II. Po 
zwiedzaniu zamku powrót do autoka-
ru i przejazd do hotelu w Bawarii. Za-
kwaterowanie i nocleg.
Dzień 3: Zamki – Neuschwanstein 
i Hohenschwangau.
Po śniadaniu miasto Schwangau, w oko-
licach którego w bezpośredniej blisko-
ści znajdują się obok siebie dwa słyn-
ne bawarskie zamki – Neuschwanstein 
i Hohenschwangau. Po zakończeniu 
zwiedzania zamków przejazd do wą-
wozu Breitachklamm, by tym razem 

Informacje dodatkowe: Należy posiadać 
paszport lub dowód osobisty. Dopłata do 
pok. 1-os. 520 PLN/os. 

Zamek Neuschwanstein

NIEMCY – BAWARIA

Salzburg

podziwiać atrakcje przyrodnicze Bawa-
rii. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 4: Pałac Linderhof – Garmisch-
-Partenkirchen.
Po śniadaniu zwiedzanie pałacu Lin-
derhof, znajdującego się w południo-
wo-zachodniej Bawarii. Pałac ten jest 
jednym z trzech zamków króla Lu-
dwika II, do tego jedynym, w którym 
mieszkał przez dłuższy czas. Przy pa-
łacu znajduje się rozległy park, który 
łączy w sobie elementy parku baroko-
wego z włoskim renesansem oraz kom-
pozycjami terenowymi na wzór ogro-
dów brytyjskich. Następnie przejazd do 
Garmisch-Partenkirchen, słynącego ze 
skoczni narciarskiej, na której rozgry-
wany jest jeden z konkursów Turnie-
ju Czterech Skoczni. Dla chętnych za 
dodatkową opłatą wjazd kolejką zęba-
tą na najwyższy szczyt Niemiec – Zu-
gspitze (2962 m). Po południu wyjazd 
do Oberammergau – malowniczej miej-
scowości położonej w Alpach w Bawa-
rii. Spacer po mieście. Niewątpliwą 
atrakcją są barwne domki w centrum 
miasta ozdobione freskami ze scena-
mi z bajek, scenami religijnymi oraz 
tradycyjnymi ornamentami. Powrót do 
hotelu. Nocleg.
Dzień 5: Monachium.

Zamki Bawarii oraz Muzeum BMW i stadion Allianz Arena

Cena nie zawiera: zimnych napojów do 
posiłków; fakultatywnego wjazdu kolej-
ką na najwyższy szczyt Niemiec – Zu-
gspitze (ok. 50 EUR); opieki lokalnych 
przewodników podczas zwiedzania (Sal-
zburg i Monachium) oraz biletów wstę-
pu do obiektów zgodnie z programem, 
biletów komunikacji miejskiej w Mona-
chium – łącznie 100 EUR/os.

Minimalna liczba uczestników – 35 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

Zamki Bawarii oraz Muzeum BMW i stadion Allianz Arena

4 noclegi z HB w hotelach i gasthausach4 noclegi z HB w hotelach i gasthausach
6-dniowa wycieczka autokarowa

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

za osobę już od

15491549.-

Po śniadaniu przejazd na południe Nie-
miec do stolicy Bawarii – Monachium.
Zwiedzanie z przewodnikiem miasta: 
centralny plac Mariacki, wokół którego 
skupiają się najważniejsze zabytki mia-
sta, główna świątynia miasta – katedra 
Najświętszej Maryi Panny, najstarszy 
kościół parafialny – kościół św. Piotra, 
plac Królewski, największy śródmiej-
ski park w Europie i jeden z najstar-
szych na świecie – Ogród Angielski. 
Po zwiedzaniu miasta Muzeum BMW, 
które mieści się w budynku w kształ-
cie filiżanki tuż obok znanego biurow-
ca BMW. Muzeum jest poświęcone hi-
storii firmy, marki i produktów BMW. 
Na powierzchni 5000 m² znajduje się 
ponad 125 oryginalnych eksponatów 
zgromadzonych tu w ciągu dziewięciu 
dziesięcioleci. Następnie stadion Allianz 
Arena w północnej części Monachium. 
Konstrukcja stadionu oraz zastosowa-
ne tutaj rozwiązania architektoniczne 
i techniczne sprawiają, że Allianz Are-
na jest uznawany, obok londyńskiego 
Wembley, za najnowocześniejszy spor-
towy obiekt świata. Pojemność stadio-
nu wynosi 75 024 miejsc! Wieczorem 
wyjazd do Polski.
Dzień 6: Przyjazd do Warszawy w go-
dzinach porannych.

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

2-OSOBOWYM

Możliwe miejsca wsiadania
Warszawa, 

Łódź, 
Katowice

Sezon A: 6 dni  1549 14.07

kod produktu: 148857 

Bawaria



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

Marakesz

Ouarzazate

TazenakhtFaliouine

Tarudant

Agadir

Essaouiry

MarokoOcean
Atlantycki

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa/Katowice – 
Agadir – Warszawa/Katowice;

 opłaty lotniskowe i transfery;
 zakwaterowanie w hotelach/;
 śniadania i obiadokolacje podczas ob-
jazdu;

 all inclusive podczas pobytu w hotelu 
w Agadirze;

 opiekę pilota; 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
 usługi lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Zbiórka na lotnisku i wylot. Po 
przylocie odprawa paszportowa i transfer 
do hotelu w Agadirze. Czas wolny i nocleg.
Dzień 2: Po śniadaniu przejazd wzdłuż 
wybrzeża Atlantyku do Essaouiry, nad-
morskiego miasteczka słynącego z wyro-
bów z drewna tui, oryginalnej architek-
tury i artystycznej atmosfery. Po drodze 
taras widokowy oraz przystanek w miej-
scu, w którym przy odrobinie szczęścia 
zobaczyć można marokańskie kozy wspi-
nające się po drzewach arganowych. Po 
przyjeździe do miasteczka spacer po cen-
trum. Masywne fortyfikacje starego mia-
sta, wąskie i kręte uliczki, pobielone do-
my z niebieskimi drzwiami, miłe kafejki, 
uroczy port – to prawie bajkowy obrazek. 
Czas wolny na zakup lokalnych pamią-
tek. Następnie dalsza podróż w stronę 
Marrakeszu. Przyjazd do hotelu i nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu zwiedzanie Mar-

Informacje dodatkowe: Od podróżujących 
do Maroka nie są wymagane wizy ani do-
datkowe szczepienia. Wymagana ważność 
paszportu to 6 miesięcy od daty powrotu. 
Większość zabytków muzułmańskich oglą-
da się z zewnątrz – dotyczy to w szczegól-
ności meczetów. Należy pamiętać o odpo-
wiednim ubraniu – kobiety powinny mieć 
długie spódnice i zakryte ramiona. Nie do-
tyczy to oczywiście plaż i basenów hotelo-
wych. Należy uważać na sprzęt fotograficz-
ny, wideo i portfele – zdarzają się kradzieże.

Marrakesz

MAROKO

Ocean
AtlantyckiEKSTRA W OFERCIE:

Ait Benhaddou

• bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów

• all inclusive podczas części 
wypoczynkowej

rakeszu: minaret Koutoubija z XII wie-
ku wraz z jego ogrodami, meczet, pa-
łac Bahia, grobowce Saadytów. Podczas 
zwiedzania miasta krótka wizyta w zie-
larni berberyjskiej, gdzie będzie można 
zakupić wszelkiego rodzaju aromatycz-
ne zioła i przyprawy. Muzeum Marrake-
szu urządzone we wspaniałym pałacu 
z końca XIX wieku oraz sławne Ogrody 
Majorelle, które są domem dla ponad 15 
endemicznych gatunków ptaków (pół-
nocna Afryka) – tu także liczne fontan-
ny i bogate kolekcje egzotycznych roślin. 
Od 1980 roku ogrody były własnością 
znanego francuskiego projektanta Yves’a 
Saint-Laurenta, którego prochy zostały 
rozsypane na terenie ogrodów. Zwiedza-
nie Marrakeszu zakończy się na najsłyn-
niejszym placu miasta – Djemma El Fna, 
który jest otoczony ogromnym tradycyj-
nym sukiem, czyli bazarem. Plac tętni 
życiem do późnych godzin nocnych – za-
klinacze węży, kuglarze, treserzy małp, 
stragany z lokalnymi specjałami. Powrót 
do hotelu i nocleg.
Dzień 4: Po śniadaniu wyjazd w stronę 
Ouarzazate przez pasma górskie Atlasu 
Wysokiego. Małe tradycyjne wioski po-
łożone w dolinach, strome zbocza gór 
i ośnieżone szczyty będą towarzyszyć 
aż do przystanku przy przełęczy Tizi-

Zakwaterowanie w hotelu z all inclusive podczas pobytu w Agadirze

Cena nie zawiera: dodatkowych posiłków 
i napoi do obiadokolacji podczas objazdu; 
dodatkowych wycieczek fakultatywnych 
podczas pobytu w Agadirze.

Minimalna liczba uczestników – 35 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

Zakwaterowanie w hotelu

Zakwaterowanie w hotelach/ z HB podczas zwiedzaniaZakwaterowanie w hotelach//  z HB podczas zwiedzania
8-dniowa wycieczka lotnicza, zwiedzanie + wypoczynek

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

za osobę już od

29992999.-

-n-Tichka (2260 m n.p.m.). Następnie 
przejazd do najsłynniejszej kazby Maro-
ka – Ait Benhaddou, wpisanej na listę 
UNESCO. Jest to najbardziej filmowa 
kazba Maroka, będąca maleńkim ufor-
tyfikowanym miasteczkiem położonym 
na zboczu góry. Kręcono tu sceny do 
takich hollywoodzkich hitów, jak „Gla-
diator” czy „Klejnot Nilu”. Przejazd do 
hotelu w Ouarzazate i nocleg.
Dzień 5: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie kazby Taourirt, na-
leżącej do rodu Glawich. Następnie podróż 
powrotna do Agadiru. Po drodze maleń-
ka miejscowość Tazenakht, znana z pro-
dukcji dywanów, oraz Taliouine (930 m 
n.p.m.), która słynie z uprawy szafranu, 
najdroższej przyprawy świata. Kolejny 
przystanek to Tarrudant, zwany również 
małym Marrakeszem. Spacer po zabyt-
kowej części miasta i targu Bab Kasbah 
i w miarę możliwości po ogrodach pałacu 
Salam (dawna siedziba lokalnego baszy). 
Następnie przejazd do Agadiru, zakwate-
rowanie w hotelu i nocleg.
Dzień 6-7: Pobyt w Agadirze, czas na ką-
piele słoneczne i morskie oraz samodziel-
ne zwiedzanie tego nadmorskiego kurortu.
Dzień 8: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie, transfer na lotnisko w Agadirze i lot 
do Polski.

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

Lotnisko Warszawa/Katowice

Sezon A: 8 dni 2999 25.05 

kod produktu: 148765 



1361 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Batumi Tbilisi
Upliscyche

Kutaisi
Stepantsminda

Gruzja

Rosja

ArmeniaTurcja

Ananuri

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa – Batumi – 
Warszawa;

 opłaty lotniskowe i transfery;
 zakwaterowanie w hotelach;
 7 śniadań i 5 obiadokolacji (4 w hote-
lu i 1 obiad na mieście);

 opiekę pilota; 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; 
 usługi lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot do Gruzji – Batumi. Po 
przylocie transfer do hotelu w okolicach 
Batumi. Czas wolny i nocleg (w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu).
Dzień 2: Po śniadaniu krótkie zwiedza-
nie Batumi: stara i nowa część miasta, 
promenada z Wieżą Alfabetu i rzeźbą 
Ali i Nino, plac i statua Medei nawią-
zująca do mitu o złotym runie. Przejazd 
aleją im. Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Następnie Kutaisi. Miasto zamieszkałe 
jest od 4000 lat, było stolicą antyczne-
go królestwa Kolchidy, do którego wg 
legendy przybył Jazon z Argonautami 
po złote runo. W Kutaisi: katedra Ba-
grati, klasztor Gelati (lista UNESCO). 
Kolacja i nocleg w Tbilisi.
Dzień 3: Po śniadaniu zwiedzanie sto-
licy Gruzji: m.in. katedra Trójcy Świę-
tej, wjazd kolejką linową na wzgórze, 
gdzie znajduje się Narikala – starożyt-
na twierdza wznosząca się nad Tbilisi 
z przepiękną panoramą miasta. Prze-
jazd pełną sklepów ulicą Kote Abchazi 
i aleją Rustawelego – najdłuższą ulicą 

Informacje dodatkowe: Od obywateli 
polskich nie jest wymagana wiza przy 
wjeździe do Gruzji. Aby wjechać na te-
ren Gruzji, wymagany jest paszport lub 
dowód osobisty ważny co najmniej 6 
miesięcy od daty powrotu. Na wszyst-
kie leki wwożone do Gruzji klienci po-
winni mieć recepty/zaświadczenia le-
karskie, zestaw należy mieć w bagażu 
podręcznym. W Gruzji, poza plażami 
Batumi, od turysty oczekuje się skrom-
nego ubioru. W Gruzji należy wymie-
nić pieniądze na lokalną walutę – lari 
(GEL). Szczegółowe informacje przydat-
ne przed wyjazdem dostępne na stronie 
www.lidl-podroze.pl

Tbilisi

GRUZJA

EKSTRA W OFERCIE:
• bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów

w Tbilisi, znajduje się przy niej m.in. 
stary parlament, Muzeum Narodo-
we, jak również liczne galerie, teatry 
i kawiarnie. Po południu czas wolny. 
Dla chętnych kolacja w tradycyjnej 
restauracji połączona z programem 
artystycznym (dodatkowo płatna: ok. 
30 EUR). Nocleg w hotelu w Tbilisi 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu).
Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do 
Mcchety, pierwszej stolicy i religij-
nego centrum Gruzji, wpisanej na li-
stę UNESCO: katedra Sweti Cchowe-
li, która przez stulecia była miejscem 
koronacji i pochówku władców Gru-
zji – wg legendy złożona jest tu szata 
Chrystusa. Przejazd do punktu wido-
kowego przy kościele Dżwari. Następ-
nie wyjazd w stronę Wysokiego Kau-
kazu krętą, górską Gruzińską Drogą 
Wojenną. Pierwszym przystankiem 
będzie punkt widokowy przy położo-
nej nad Jeziorem Żynwalskim forte-
cy Ananuri. Następnie przez Przełęcz 
Krzyżową dojazd do Stepantsmindy 
(dawniej Kazbegi) – miejscowości po-
łożonej już przy granicy z Rosją. Przy 
dobrej pogodzie rozciągają się stąd 
wspaniałe widoki na szczyty Kaukazu: 
jest szansa, by ujrzeć masyw Kazbek 
o wys. 5033 m n.p.m. Przesiadka do 

Zwiedzanie gruzińskich zabytków oraz wypoczynek na plażach Batumi

Cena nie zawiera: tradycyjnej kolacji 
w restauracji (koszt ok. 30 EUR/os.); 
dodatkowych posiłków i napoi do obia-
dokolacji; dodatkowych wycieczek fa-
kultatywnych.

Minimalna liczba uczestników – 35 osób. Podane 
w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu po-
koju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewentu-
alne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na stro-
nie internetowej. 

Zwiedzanie gruzińskich zabytków oraz wypoczynek na plażach Batumi

7 noclegów z HB w hotelach7 noclegów z HB w hotelach
8-dniowa wycieczka lotnicza, zwiedzanie + wypoczynek

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

za osobę już od

32993299.-

samochodów terenowych i podjazd do 
kościółka Cminda Sameba. Fotografie 
tej XIV-wiecznej świątyni są ozdobą 
wszystkich albumów i przewodników 
po Gruzji. W trakcie wycieczki obiad. 
Następnie powrót do hotelu w Tbili-
si na nocleg.
Dzień 5: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z hotelu i przejazd do Upliscyche 
– pozostałości starożytnego skalnego 
miasta, stąd roztacza się panorama 
doliny rzeki Kury. Zwiedzanie wykute-
go częściowo w skałach pomieszcze-
nia mieszkalnego. Następnie przejazd 
w okolice Kutaisi, by zobaczyć majesta-
tyczną jaskinię Prometeusza. Przejazd 
do Batumi, zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg. Uwaga: prosimy o zaopatrze-
nie się w wygodne obuwie!
Dzień 6-7: Czas wolny na wypoczynek 
w Batumi. Podczas pobytu śniadania 
i obiadokolacje w hotelu.
Dzień 8: Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 10.00). Następnie 
transfer na lotnisko i powrót do Polski.

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

Lotnisko Warszawa

Sezon A: 8 dni 3299 20.07 

kod produktu: 148764 

Batumi



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

Dominikana

Ocean
Atlantycki

Morze Karaibskie

Punta
Cana

Santo
Domingo

Jarabacoa

Puerto
Plata Rio San

Juan

Samana

Las 
Terrenas

Cena zawiera:
 przelot na trasie Warszawa – Punta Ca-
na – Warszawa renomowanymi liniami 
Air France lub Air Canada;

 zwiedzanie zgodnie z opisem; 
 zakwaterowanie: 3 noce w hotelach 4 
w pokojach 2-osobowych, 4 noce w ho-
telach 3 w pokojach 2-osobowych;

 wyżywienie: 3 noce z all inclusive, 2 
noce z HB (2 posiłki), 2 noce ze śnia-
daniami;

 transfery lotniskowe;
 opiekę polskiego pilota Unique Moments 
oraz polskiego przewodnika;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Przylot do Punta Cana.
Transfer do hotelu Sunscape Punta Ca-
na. Czas wolny.
Dzień 2: Santo Domingo – Jarabacoa.
Podróż do Santo Domingo, stolicy Domini-
kany. Piesza wycieczka śladami Krzysztofa 
Kolumba. Zamki, ruiny, rezydencja Diego 
Kolumba – syna słynnego podróżnika – oraz 
najstarsza katedra Nowego Świata. Ponad-
to: fabryka cygar oraz okazja do skosztowa-
nia lokalnego likieru mamajuana. Po lun-
chu podróż w głąb kraju, wzdłuż plantacji 
kakao, ryżu, bananów i kawy. Celem jest 
hotel Rancho Baiguate w Jarabacoa, nazy-
wanym często „miastem wiecznej wiosny”. 
Miasto położone jest u podnóża gór, a wokół 
niego rozciągają się majestatyczne widoki. 
Reszta dnia przeznaczona na samodzielne 
odkrywanie regionu z jego wspaniałą przy-
rodą, rzekami, wodospadem i zieloną sce-
nerią. Wieczorem tradycyjna dominikańska 
kolacja serwowana w Rancho Baiguate.
Dzień 3: Jarabacoa – Santiago – Puer-
to Plata.
Po śniadaniu możliwość aktywnego spędza-
nia czasu – do wyboru m.in. słynny spływ 
rzeką (opcjonalnie, za dopłatą 48 USD/

Informacje dodatkowe: Od podróżujących 
do Republiki Dominikany nie są wymaga-
ne szczepienia ani wizy.

Santo Domingo

DOMINIKANA

Samana – zachód słońca

os.). Następnie, podróż do Puerto Plata. 
Na trasie przejazdu znajduje się Santiago 
– drugie największe miasto Dominikany, 
w którym można zobaczyć 70-metrowy 
monument – pomnik Bohaterów Odzyska-
nia Niepodległości. Po południu przyjazd 
do hotelu z all inclusive w Puerto Plata 
i czas wolny na terenie obiektu.
Dzień 4: Puerto Plata.
Rano wycieczka na Pico Isabel de Torres, 

793-metrową górę położoną na obrzeżach 
Puerto Plata. Wjazd na szczyt kolejką górską 
zapewni zapierające dech widoki na północ-
ne wybrzeże. Po południu zwiedzanie Pu-
erto Plata: forteca św. Filipa, która chroni-
ła miasto i jest jedyną zachowaną budowlą 
z XVI wieku. Następnie degustacja rumu 
w destylarni Brugal, będącej jednym z naj-

Zabytki, wodospady, przejazd kolejką linową oraz chwile relaksu na plaży. 

Cena nie zawiera: dopłaty do napoi, wy-
datków własnych, napiwków, biletów wstę-
pu (145 USD/os.). 

Minimalna liczba uczestników – 20 osób. Poda-
ne w tabeli ceny obowiązują przy pełnym obłożeniu 
pokoju. Dopłaty do pokoju jednoosobowego, ewen-
tualne zniżki dla dzieci/seniorów są dostępne na 
stronie internetowej.

Zabytki, wodospady, przejazd kolejką linową oraz chwile relaksu na plaży. 

7 noclegów z wyżywieniem w hotelach  i  7 noclegów z wyżywieniem w hotelach 
9-dniowa wycieczka objazdowa

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

za osobę już od

57995799.-

ważniejszych producentów rumu w kraju. 
Dzień 5: Puerto Plata – Rio San Juan.
Po śniadaniu krótki przejazd do Playa Grande 
– jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie. 
Następnym punktem wycieczki jest Laguna 
Dudu, z krystalicznie czystą wodą. To idealne 
miejsce na nurkowanie i snorkeling, a naj-
odważniejsi mogą skoczyć do wody wprost 
z 12-metrowego klifu. Wieczorem przyjazd 
do hotelu w Rio San Juan. Tuż obok znaj-
duje się wyśmienita restauracja, która ser-
wuje znane na całym północnym wybrzeżu 
danie ceviche de lambi (ceviche z muszli).
Dzień 6: Rio San Juan – Samana – Park 
Narodowy Los Haitises.
Po śniadaniu podróż na zachód w kierun-
ku półwyspu Samana. Podczas jazdy oka-
zja do podziwiania wspaniałych plaż, rzek, 
bujnej przyrody, plantacji bananów i pól ry-
żowych. Wodna wycieczka po parku naro-
dowym, której celem są jaskinie Las Lineas 
i San Gabriel, w których do dnia dzisiejsze-
go widoczne są obrazy skalne namalowa-
ne przez Tainów, rdzennych mieszkańców 
Dominikany. Podczas rejsu okazja do podzi-
wiania wielu niezwykłych gatunków ptaków. 
Następnie rejs na Cayo Levantado, nazywa-
ną również wyspą Bacardi, lunch. Rejs za-
kończy się w porcie Samana, skąd podróż 
będzie kontynuowana w autobusie, a krót-
ka przejażdżka zakończy się w Las Terrenas.

Dzień 7: Las Terrenas.
Ten dzień to czas relaksu i odpoczynku na 
wspaniałych plażach w Las Terrenas. W oko-
licy znajduje się również restauracja, która 
od wielu lat znajduje się w top 3 na presti-
żowej liście serwisu TripAdvisor.
Dzień 8: Lotnisko w Punta Cana – wy-
lot do Polski.
Dzień 9: Przylot do Polski.

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

Lotnisko Warszawa

Sezon A: 9 dni 5799 13.06 

kod produktu: 148812 
Wodospad El Limon



1561 862 22 22 rezerwacja telefoniczna możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00,
w niedzielę i dni wolne w godzinach 10.00-16.00

Cena zawiera:
 przelot samolotem na trasie Warszawa 
– Kuala Lumpur, Singapur – Warszawa, 
Singapur – Sumatra, Sumatra – Dża-
karta, Dżakarta – Yogyakarta, Suraba-
ja – Singapur;

 przejazdy busami, komunikacją miej-
ską w Singapurze i Kuala Lumpur;

 przejazd samochodami terenowymi 
w rejonie Bromo;

 noclegi w hotelach 3 i 4;
 śniadania w hotelach, 3 kolacje; 
 bilety wstępu do obiektów wymienio-
nych w programie;

 opiekę polskiego pilota Prestige Tours;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Wylot. 
Wylot z Warszawy z przesiadką do Kuala 
Lumpur.
Dzień 2: Kuala Lumpur.
Przejazd do hotelu. Wieczorem spacer po mie-
ście. Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej.
Dzień 3: Kuala Lumpur.
Zwiedzanie miasta: podziwianie bliźniaczych 
wież Petronas Towers, wjazd na poziom ob-
serwacyjny wieżowców. Spacer po głównym 
placu Merdeka. Objazd miasta. Wjazd na KL 
Tower (dla chętnych za dodatkową opłatą: 
ok. 28 USD).
Dzień 4: Jaskinie Batu.
Przejazd do pobliskich jaskiń Batu. Ogromna 
złota statua hinduistycznego bożka Marugan 
króluje na tle wapiennych, pokrytych tropikalną 
roślinnością urwisk. Przejazd na lotnisko i wie-
czorem wylot na Sumatrę do miasta Medan.

Informacje dodatkowe: Nie są wymagane 
dodatkowe szczepienia. Wymagane min. 2 
wolne strony w paszporcie ważnym min. 6 
miesięcy od daty zakończenia wycieczki. Pie-
czątki wjazdowe otrzymywane są na granicy.

Wulkany Bromo

INDONEZJA – MALEZJA – SINGAPUR

EKSTRA W OFERCIE:

Świątynia buddyjska Orangutany

• bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów

• cztery przeloty wewnętrzne

Dzień 5: Podróż do Gunung Leuser.
Krótkie zwiedzanie centrum miasta z histo-
rycznym pałacem Maimun – siedzibą sułta-
na. Wyjazd z miasta i podróż do Parku Naro-
dowego Gunung Leuser – piękna roślinność 
i dzikie zwierzęta: słonie, tygrysy, nosorożce, 
a przede wszystkim orangutany. Chwila relak-
su w pięknym otoczeniu nad rzeką.
Dzień 6: Tropienie orangutanów.
Piesza wycieczka po parku narodowym. Okazja 
do zaobserwowania i sfotografowania orangu-
tanów w ich naturalnym środowisku.
Dzień 7: Podróż na Jawę.
Powrót do Medan i lot na Jawę. Lądowanie 
w Dżakarcie, stolicy Indonezji.
Dzień 8: Dżakarta.
Dawniej Batavia, historyczne centrum, zna-
komita kawa w słynnej kolonialnej kawiarni 
przypomni o przeszłości Batavii. Przejazd do 
portu Sunda Kelapa. Wylot do miasta Yogy-
akarta na Jawie, dawnej stolicy Królestwa 
Środkowej Jawy.
Dzień 9: Borobudur i Prambanan.
Przejazd do świątyni Borobudur, uchodzącej 
za jeden z cudów świata. Świątynia została 
zbudowana z dziewięciu tarasów, na których 
umieszczono 72 posągi Buddy. Dotknięcie we 
właściwy sposób jednego z posągów przynie-
sie zwiedzającym szczęście. Następnie zespół 
świątynny Prambanan. Popołudnie i wieczór 
w Yogyakarcie.

Trzy kraje podczas jednej wycieczki!

Cena nie zawiera: dodatkowych wycieczek 
fakultatywnych (wymienionych w progra-
mie); obowiązkowych napiwków: 50 USD; 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; ubez-
pieczenia od chorób przewlekłych.

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

Trzy kraje podczas jednej wycieczki!

Zderzenie nowoczesności z dziką przyrodą i kulturą Dalekiego WschoduZderzenie nowoczesności z dziką przyrodą i kulturą Dalekiego Wschodu
15-dniowa wycieczka lotnicza

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

za osobę już od

86998699.-

Dzień 10: Jawa.
Podróż przez środkową Jawę. Będzie można 
obserwować zmieniające się krajobrazy z pola-
mi ryżowymi i górami w tle. Wieczorem przy-
jazd w okolice góry Bromo, najpiękniejszego 
regionu wulkanicznego kraju.
Dzień 11: Bromo.
Podziwianie terenów wokół wulkanu Bromo 
o wschodzie słońca. W nocy wyjazd do Par-
ku Narodowego Bromo Tengger Semeru. Da-
lej samochodami 4x4 wjazd na szczyt wulka-
nu Penandżakan (2770 m n.p.m.). Następnie 
szczyt Bromo, na który można wejść po zale-
dwie 250 stopniach. Powrót na odpoczynek 
i śniadanie. Przejazd do Surabai, drugiego co 
do wielkości miasta Indonezji.
Dzień 12: Surabaja – Singapur.
Przelot do Singapuru. Spacer promenadą 
wokół Marina Bay. Przywitanie z Merlionem, 
symbolem miasta – legendarnym stworem pół 
lwem, pół rybą. Wieczorem spacer po repre-
zentacyjnej ulicy Orchard Road.
Dzień 13: Singapur.
Dalsze zwiedzanie: Chinatown z charakte-
rystycznym klimatem i architekturą. Wizyta 
w Świątyni Relikwii Zęba Buddy – najwięk-
szej i najbardziej reprezentacyjnej świątyni 
miasta-państwa. Wieczorem miejski ogród 
z podświetlonymi gigantycznymi sztucznymi 
drzewami porośniętymi tropikalną roślinno-
ścią i Singapore by night.

Dzień 14: Singapur i wylot.
Dzień wolny w Singapurze. Dla chętnych wy-
jazd na należącą do Singapuru wyspę Sento-
sa (dodatkowo płatne). Wieczorem przejazd 
na lotnisko i wylot.
Dzień 15: Przylot do Warszawy.

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

Lotnisko Warszawa

Sezon A: 15 dni 8699 22.09 

kod produktu: 148858 



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

Morze
Śródziemne Palermo

Genua
Marsylia

Walencja
Cagliari

Civitavecchia

Francja Włochy

Hiszpania

Palma
de Mallorca

Cena zawiera:
 przelot samolotem renomowanej linii 
Lufthansa na trasie Warszawa – Pal-
ma de Mallorca – Warszawa;

 rejs statkiem MSC Divina 4: 8 dni/7 nocy 
z zakwaterowaniem w kabinie wewnętrz-
nej wraz z 3 posiłkami oraz napojami;

 opłaty portowe;
 zakwaterowanie w hotelu Aparthotel 
Alcudia Garden 3,5 na Majorce na 6 
nocy z wyżywieniem wybranego typu;

 transfery lotnisko – port, port – hotel 
oraz hotel – lotnisko;

 opiekę polskiego pilota Unique Moments 
podczas całego wyjazdu;

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Program wycieczki:
Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy na 
Majorkę (z jedną przesiadką). Wieczorem 
zaokrętowanie na statek.
Dzień 2: Walencja – Hiszpania. Wpłynię-
cie: 9.00, wypłynięcie: 16.00.
Dzień 3: Marsylia – Francja. Wpłynięcie: 
13.00, wypłynięcie: 20.00.
Dzień 4: Genua – Włochy. Wpłynięcie: 
9.00, wypłynięcie: 18.00.
Dzień 5: Civitavecchia – Włochy. Wpły-
nięcie: 7.00, wypłynięcie: 17.00.
Dzień 6: Palermo – Włochy. Wpłynięcie: 
9.00, wypłynięcie: 17.00.
Dzień 7: Cagliari – Włochy. Wpłynięcie: 
9.00, wypłynięcie: 18.00.
Dzień 8: Majorka – Hiszpania. Wpłynię-
cie: 15.00. Transfer do hotelu w Alcudii. 
Dzień 9-13: Komfortowy wypoczynek 
w hotelu na Majorce. 

Informacje dodatkowe: Szczegółowy opis 
zarówno wszystkich typów kabin oraz stat-
ku, jak i hotelu (część wypoczynkowa) do-
stępny jest na stronie www.lidl-podroze.pl

REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM 

Walencja

Hiszpania

EKSTRA W OFERCIE:

MSC Divina

• dla klientów Lidl Podróże brak 
opłat portowych oraz transfery 
lotniskowe w cenie!

Dzień 14: Popołudniowy wylot z Major-
ki do Warszawy.

MSC Divina 
Rejs inauguracyjny statku odbył się w maju 
2012 roku. Na statku podróżni znajdą klub 
sportowy, centrum handlowe i kompleks roz-
rywkowy, a także miejsce na spokojny spacer 
oraz chwilę odpoczynku. Zakwaterowanie: Ka-
biny wewnętrzne – wszystkie łóżka mogą być 
pojedyncze lub podwójne (na prośbę). Prze-
stronna garderoba. Łazienka z kabiną prysz-
nicową lub wanną. Interaktywna telewizja. 
Telefon. Możliwość podłączenia własnego 

laptopa do sieci Internet (usługa odpłatna). 
Minibar i sejf. Klimatyzacja. Powierzchnia: 16 
m². Bary i restauracje: MSC Divina oferuje 
3 główne restauracje. Na statku MSC Divi-
na goście mogą cieszyć się wyborem pomię-
dzy różnorodnymi barami tematycznymi, nie-
zrównanymi, jeśli chodzi o serwowane wina 

6 noclegów z wyżywieniem w hotelu Aparthotel Alcudia Garden+

Cena nie zawiera: obowiązkowych napiw-
ków dla obsługi statku w kwocie 10 EUR/os./
dzień; dopłaty do opcji all inclusive podczas 
rejsu; dopłaty do kabiny z oknem lub do ka-
biny z balkonem; dopłaty do HB lub all inc-
lusive podczas wypoczynku w hotelu Apar-
thotel Alcudia Garden.

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

6 noclegów z wyżywieniem w hotelu Aparthotel Alcudia Garden

7 noclegów na statku MSC Divina z trzema posiłkami i napojami7 noclegów na statku MSC Divina z trzema posiłkami i napojami
14-dniowa wycieczka, rejs i wypoczynek na Majorce

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

REJS Z WYPOCZYNKIEM
NA MAJORCE

i wybór dań. Dzięki tym cechom nawet naj-
bardziej wyszukane i wymagające gusta go-
ści zostaną usatysfakcjonowane. Rozrywka: 
Oddanie i dbałość o pasażerów w MSC Cru-
ises najbardziej widoczne są w szerokim wy-
borze rozrywek i programów oferowanych na 
pokładzie MSC Divina, gdzie na gości czeka 
najnowocześniejszy teatr Phanteon z widow-
nią na 1600 miejsc, futurystyczny klub Disco 
33 i kasyno Veneziano o powierzchni ponad 
1000 m², a także sala gier wideo Virtual World.

Hotel Aparthotel Alcudia Garden+
Ośrodek, w którym panuje rodzinna i sprzy-
jająca relaksowi i odprężeniu atmosfera. Po-
koje były niedawno odnawiane, a sam hotel 
ma wiele udogodnień i atrakcji, m.in. basen, 
położony jest w sąsiedztwie S’Albufera – naj-
ważniejszego na Balearach parku przyrody. 
Położenie: Doskonała lokalizacja, zaledwie 
80 metrów od piaszczystej i szerokiej plaży, 
300 metrów od centrum miasta. Transfer po-
między lotniskiem a hotelem trwa około 80 
minut. Zakwaterowanie: Komfortowe pokoje 
dwuosobowe oraz przestronne apartamenty. 
Każdy z nich jest wyposażony w klimatyzację, 
telefon, sejf, TV SAT oraz Wi-Fi. Wyżywienie: 
Hotel oferuje 3 typy wyżywienia: śniadania, 2 
posiłki lub all inclusive (3 posiłki serwowane 
w formie bufetu, napoje bezalkoholowe i lo-
kalne napoje alkoholowe, popołudniowe cia-

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

Lotnisko Warszawa
Sezon A: 14 dni 6699
kabina wewnętrzna 12.09 

kod produktu: 148813 

sta, kawę i herbatę). Rozrywka i atrakcje: 2 
baseny, SPA, centrum fitness, animacje dla 
dorosłych i dla dzieci, sala TV, bezpłatne le-
żaki i parasole przy basenie (na plaży dodat-
kowo płatne).

za osobę już od

66996699.-

Kabina wewnętrzna


