
Terminarz i koszty ofert wycieczek na 2019 rok 

Ilość dni   Miejsce    zakres data Biuro 

Podr. 

Noclegi/wyżyw Cena Termin  zaliczki   

przy zapisie, 

10dni SARDYNIA 
autokarem 

Tranzyt do Czech, przejazd do Livorno i 

promem na Sardynię. Zwiedzanie wyspy , 

jeden dzien wolny na plażowanie. Powrót 

promem do Livorno i autokarem przejazd 

nocny do Wrześni. 

 

28.03-6.04. 

2019 

Hubtour 1 nocleg tranz.hotel Brno2,3 os    

  5 nocl. Sardynia/apart ,2 syp- 2os. 

2 nocl. na promie kabiny  4os.. 

5 obiadokol. Sardynia 

1obiadokol. i pakiet-lunch Czechy 

Śniadania na wyspie robimy sami 

1490 zł 

150  euro (wstępy, 

prom z kabinami, 

opł.klimat:opł.rezerwa

-cyjne; zestaw audio; 

lokalni przewodn) 

Zaliczka 200 zł do  

                 25.10.2018 

14 dni Niechorze Turnus wypoczynkowo- 

rekreacyjny 

12.05-26.05. 

2019 

Szczecin 

Dworek 

Prawdzic 

13 noclegów ;13 śniadań, obiadów 

i kolacji; zabiegi rehab. Basen 

pokoje1,2,3 osobowe 

1 470 zł + przejazd zapisy             

               do 20.10.18 

8 dni Gruzja 
samolot- 

Waszawa/ lub 

Wrocław 

Samolotem- do -Kutaisi zwiedzanie 

Gruzji -autokarem i terenówkami, 

wieczór regionalny 

na dowód osobisty lecz zaleca się paszport 

 Trzeci 

tydzień maja 

 

Dedra 

Poznań 

Czaja 

Rafał 

7 noclegów 

 pokoje 2 os. z łazienkami 

7 śniadań 

7 obiadokolacji 

2500 zł + 140 eur na 

wstępy -(ceny b.r.) 

+ zorganizowany 

dojazd na lotnisko i z 

lotniska 

 

300 zł do   

                 25.10.2018 

13 dni  Ukraina 

autokar 

Sanatorium Szachtar  - Truskawiec 

 konieczny        PASZPORT 

11.08 -23.08. 

2019 

Gold Tour 

Pruchnik 

10 noclegów 

3x posiłki,  zabiegi  rehabilitac. 5-6 

dziennie wg zaleceń lekarza 

400, zł + 340 eur 

+20 zł  opł.turystycz. 

płatna pilotowi 

400,- do   15.12.2019 

 340 eur do 

25.06.2019 

5 dni Wiedeński 

Walczyk i  

Czeskie Piwo 

Wiedeń – jaskinie na 

Morawach - Brno – Praga 
 

14- 18.08. 

2019 

Hubtour 3 noclegi na Morawach/ okol Brna 

3 śniad.; 3 obiadokolacje 
790,-zł 

 

750 koron czes    126 zł 

12 euro                 52,- 

zł 

200 zł   do 25.10 .18r 

14 dni Sarbinowo Turnus rehabilitacyjny 31.08  - 13.09. 

2019 

Flisak 13 noclegów 

13 sniadań, obiadów i kolacji 

zabiegi rehab. Wg zleceń lekarza 

1 450,- 
+ przejazd ok. 100 zł 

100 zł   do   

                 30.11.2018 

 Wycieczki  krajowe  planujemy do Wrocławia i Szczecina, zgodnie z duzym zainteresowaniem zwiedzania tych miast.  

Jednak oferty  Biur Podróży na przyszły rok na razie dotyczą głównie kierunków zagranicznych, dlatego musimy wstrzymać się 

z podjęciem decyzji kiedy z kim i za ile bedziemy chcieli organizowac wyjazdy . Będzie informacja w terminie późniejszym. 

Wszystkie programy podanych wycieczek do wglądu w biurze oraz na naszej stronie internetowej - zakładka  : wycieczki. 
 

 


