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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu ofertę katalogową wybranych wyjazdów 
turystycznych obejmujących  wycieczki, wypoczynki oraz pielgrzymki zarówno krajowe jak i 
zagraniczne.Od kilkudziesięciu lat zajmujemy się organizacją wyjazdów dla Parafii, instytucji i grup 
zorganizowanych. W tym czasie stworzyliśmy zgrany i solidny zespół, a dzięki profesjonalnej obsłudze 
tworzymy programy turystyczne na wysokim poziomie.

Zawarte w tym katalogu programy to nie tylko suma dużego doświadczenia, rzetelnej pracy, pasji i 
znajomości rynku ale również odpowiedzi na Państwa oczekiwania. Wycieczki, które oferujemy 
pozwalają realizować podróżnicze pasje, jednocześnie dając radość z odkrywania piękna 
otaczającego nas świata, poznawania nowych miejsc, historii i kultury oraz ciekawych ludzi. 
W organizowanych przez nas wyjazdach stawiamy na profesjonalizm, sprawdzonych i godnych 
zaufania kontrahentów oraz wykwalifikowaną kadrę pilotów i przewodników.

Posiadamy własną flotę nowych autokarów turystycznych marki Mercedes i Setra, które zapewniają 
bezpieczeństwo i najwyższy komfort podróży. Podczas imprez jesteśmy zawsze do Państwa 
dyspozycji. Mamy na względzie przede wszystkim komfort, bezpieczeństwo i jakość obsługi.
Nasza oferta zawiera cieszące się największym powodzeniem propozycje wycieczek. Być może, że 
przedstawione  propozycje programowe nie zawierają miejsc, które chcieliby Państwo zwiedzić, 
dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju suges�e oraz na Państwa życzenie jesteśmy w 
stanie zorganizować wycieczkę w każdy zakątek Polski i Europy, a ilość dni i świadczeń dostosujemy do 
Państwa życzenia.

Życzymy wielu przyjemnych wrażeń z podróży

Zespół Biura Podróży RELAX TRAVEL

32-731  Żegocina 344
tel 692 710 562 / 698 577 007
relax-burkowicz@o2.pl 
biuro@autokarykrakow.eu

Zapraszamy na nasza stronę internetową

     www.relax-travel.pl



Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do miejscowości w dolinie górnego Wieprza - : Kaplica Krasnobrodu
na Wodzie, kościół pw. NMP, Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne. Przejazd do , zobaczymy: Stawy Echo, Zwierzyńca
Kościółek na Wodzie św. Jana Nepomucena oraz Roztoczański Park Narodowy - ostoja żyjących na wolności koni 
polskich. Następnie  - ruiny zamku z XVI w., zespół pofranciszkański z kościołem Św. Katarzyny, cerkiew Szczebrzeszyn
grekokatolicka oraz pomnij Chrząszcza. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 DZIEŃ: Zamościa Po śniadaniu zwiedzanie miasta wpisanego na Listę UNESCO - , spacer po unikatowej Starówce, 
której perłą jest okazały renesansowy Ratusz, wspaniałe malowane kamieniczki, Katedra Matki Bożej, Pałac 
Zamoyskich- dawna siedziba założyciela miasta Jana Zamoyskiego, Solny Rynek. Zobaczymy też mury obronne, forty z 
wystawami tematycznymi oraz park miejski. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: KozłówkiŚniadanie. Zwiedzanie , ze wspaniałym, reprezentacyjnym Pałacem Zamoyskich wraz z czarującym 
Parkiem Pałacowym oraz Galerią Sztuki Socrealizmu. Przejazd do , gdzie zobaczymy: Wzgórze Zamkowe, Lublina
Kaplice Św. Trójcy, Bramę Grodzka, Bazylikę Dominikanów, Rynek, Trybunał Koronny, Wieże Trynitarska, 
Archikatedrę, Bramę Krakowska. Planowany powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej pokoje 2 i 3 
osobowe z łazienkami, 2 śniadania, 2  obiadokolacje, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, d  opłaty do pokoju 1-osobowego.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego - koszt dodatkowy

Roztocze - Zamość - Lublin - Kozłówka 3 dni  
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Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Warszawa Wyjazd z umówionego miejsca. , zwiedzanie: Pałac Prezydencki, spacer po Łazienkach 
Królewskich - Oberża Austeria, Pałac Myśliwiecki, Amfiteatr, Pałac na Wyspie, Nowa Kordegarda, Stara 
Pomarańczarnia, pomnik Chopina, . Przejazd Alejami Ujazdowskimi: Kancelaria Prezydenta, Ogród Belweder
Botaniczny, Pałac na Rozdrożu, rejon ambasad, pomnik Ronalda Regana, Plac Trzech Krzyży, Gmach Sejmu i Senatu, 
rondo Gen. De Gaullea, palma Joanny Rajkowskiej, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pałac Staszica. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Starego Miasta Po śniadaniu zwiedzanie : Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski 
(z zewnątrz), Kanonia, Gnojna Góra, Rynek z pomnikiem Syrenki, Barbakan, Mury Obronne, Pomnik Małego 
Powstańca, Katedra Św. Jana. Spacer Krakowskim Przedmieściem: Kościół Św. Anny, Skwer Hoovera, Kościół Św. 
Krzyża, Plac Marszałka Piłsudzkiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski i Teatr Wielki. Następnie Muzeum 
Powstania Warszawskiego - zwiedzanie indywidualne. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Stadionu Narodowego Pałac Kultury i Nauki Śniadanie. Zwiedzanie . Przejazd pod  - jeden z symboli 
Warszawy, wjazd na taras widokowy z zachwycającą panoramą miasta. Wizyta w Złotych Tarasach. Wyjazd w drogę 
powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej pokoje 2 i 3 
osobowe z łazienkami, 2 śniadania, 2  obiadokolacje, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, d  opłaty do pokoju 1-osobowego.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego - koszt dodatkowy

Warszawa 3 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Baranowa SandomierskiegoWyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do  gdzie mieści się XVI-wieczny 
Zespół Parkowo-Pałacowy zwany „Małym Wawelem”. Następnie zwiedzanie : Bazylika Katedralna NMP, Sandomierza
Dom Długosza, urokliwy Rynek z Ratuszem i kamieniczkami, podziemna trasa turystyczna, Brama Opatowska. 
Zobaczymy Góry Pieprzowe oraz wąwóz lessowy Królowej Jadwigi. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 DZIEŃ: Kazimierzu Dolnym Po śniadaniu spacer po : Starówka, rynek z kamieniczkami, wzgórze zamkowe, wieża 
strażnicza, Góra Trzech Krzyży, Kościół Farny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła, mały rynek 
z synagogą i jatkami, klasztor franciszkanów i Sanktuarium pw. Zwiastowania NMP. Następnie rejs statkiem po Wiśle. 
Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.
3 DZIEŃ Puław: Śniadanie. Przejazd do  - zwiedzanie Zespołu Parkowo-Pałacowego (Dom Gotycki, park w stylu 
angielskim, Pałac Czartoryskich pochodzący z XVII w., Świątynia Sybilli). Następnie ze słynnymi ruinami Janowiec 
Zamku Firlejów (dziedziniec, krużganki, taras widokowy na pradolinę Wisły) mały skansen w którym mieszczą się 
zabytkowy dwór barokowy, drewniany spichlerz zbożowy drewniana stodoła oraz zespół zabudowań gospodarczych. 
Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej pokoje 2 i 3 
osobowe z łazienkami, 2 śniadania, 2  obiadokolacje, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, d  opłaty do pokoju 1-osobowego.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego - koszt dodatkowy

Perły Renesansu  3 dni  



Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Świdnicy Wyjazd z umówionego miejsca zbiórki. Przejazd do  - zwiedzanie pięknej  Starówki z Katedrą 
i Kościołem Pokoju wpisanym na Listę UNESCO. Następnie  - zwiedzanie największej atrakcji Zamek Książ
turystycznej Dolnego Śląska. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Szklarska Poręba:   Śniadanie. Wąwóz i Wodospad Kamieńczyk - najwyższa wodna kaskada Sudetów, 
wyjazd dwuodcinkową kolejką linową na Szrenice z pięknym widokiem na pasmo Sudetów, „Leśna Huta” 
z siedmiowiekową tradycją szklarską. Obiadokolacja, wypoczynek, (możliwość biesiady przy grillu), nocleg.
3 DZIEŃ: KrzeszowaPo śniadaniu przejazd do  - Perły Baroku Dolnego Śląska, gdzie zobaczymy Bazylikę NMP,  
Kościół Św. Józefa i Mauzoleum Piastów Śląskich. Następnie wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd 
w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej, 
2 śniadania, 2  obiadokolacje,opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, o  rganizacji biesiady przy grillu, d opłaty do pokoju 1-osobowego

Przepiękne zakątki Dolnego Śląska 3 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Bóbrka -   Wyjazd z umówionego miejsca. zwiedzanie Skansenu Przemysłu Na�owego i Gazowniczego. 
Przejazd do zwiedzanie Parku Etnograficznego. Następnie : synagoga i Kirkut oraz Leski Kamień.   Sanoka Lesko
Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 DZIEŃ: Obwodnicą Bieszczadzką Po śniadaniu przejazd  z możliwością pieszej wycieczki na Połoninę 
Wetlińską do Schroniska PTTK Chatka Puchatka lub na Małą Rawkę, skąd roztaczają się zachwycające widoki na 
całe Bieszczady. Przejazd na obiadokolację, wypoczynek, (możliwość zorganizowania małej biesiady przy 
grillu), nocleg.
3 DZIEŃ: Polańczyk Zdrój Śniadanie.  - spacer po uzdrowisku, nawiedzimy Sanktuarium MB Łopieńskiej. Rejs 
statkiem. Następnie Solina: spacer koroną największej zapory. Myczkowce: Ogród Biblijny, Miniaturowy Park 
Cerkwi. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, o pieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej, 
2 śniadania, 2  obiadokolacje, o płaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, o rganizacji biesiady przy grillu, r ejsy statkiem, dopłaty do pokoju 
1-osobowego

Bieszczadzka przygoda 3 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Torunia Wyjazd z umówionego miejsca zbiórki w godzinach wczesnorannych. Przejazd do , 
zobaczymy: Starówkę, ruiny Zamku Krzyżackiego, dom Mikołaja Kopernika, Bramę Mostową, Krzywą Wieże, 
Planetarium. Następnie przejazd do malowniczej miejscowości nad . Zakwaterowanie, Jeziorem Ostrzyckim
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Wieżyca Szymbark Po śniadaniu zwiedzanie Ziemi Kaszubskiej:  - nazwana Kaszubskim Olimpem,  - 
dom stojący na dachu, muzeum ciesielstwa, Dom Sybiraka - replika łagru.  - ogród botaniczny, Gołubin
Bedomin - Muzeum Hymnu Polskiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
3 DZIEŃ: Kartuz Śniadanie. Przejazd do  - miasto położone nad dwoma jeziorami. Nawiedzimy Kolegiatę 
z wieloma cennymi zabytkami i pięknym ogrodem. Następnie  - muzeum ceramiki z pokazem kunsztu  Chmielno
ręcznej produkcji ceramiki z ponad wiekową tradycją. Kościół o typowym kaszubskim wystroju sakralnym. 
Powrót na obiadokolacje i nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu czas na wypoczynek, możliwość biesiady przy grillu, czas własny, spacery.  
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót w godzinach wieczornych. 
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej, 
2 śniadania, 2  obiadokolacje, o płaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, o rganizacji biesiady przy grillu, r ejsy statkiem, dopłaty do pokoju 
1-osobowego

Szwajcaria Kaszubska 5 dni  

Zapytaj o inne oferty



Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca zbiórki w godzinach wczesno-porannych. Przyjazd do miejsca 
zakwaterowania i wypoczynku, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja. Nocleg.
2-7 DZIEŃ: Pobyt wczasowy, wypoczynek, plażowanie, wodne i słoneczne szaleństwa na wybrzeżu położonym 
u nasady . Czyste wody, szerokie piaszczyste plaże oraz powietrze szczególnie nasycone Półwyspu Helskiego
jodem. Dużą atrakcją jest największy na Bałtyku port rybacki oferujący rejsy po otwartym morzu. W trakcie 
pobytu możliwość skorzystania z ciekawych wycieczek fakultatywnych.
8 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach późnowieczornych. 

Wycieczki fakultatywne:
Trójmiasto: Gdańsk: Długi Targ (Fontanna Neptuna, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), ul. Mariacka, 
Kościół Mariacki, Ratusz Staromiejski, Poczta Polska, Katedra Oliwska z parkiem, Gdynia: Skwer Kościuszki, Dar 
Pomorza, Westerpla�e - pomnik. Sopot: ul Bohaterów Monte Casino, Molo, spacer po kurorcie.

Hel: Kojący szum morza, złociste piaski, lasy sosnowe. Spacer na cypel, zwiedzanie eksponatów wojskowych 
z II Wojny Światowej oraz Fokarium. W drodze powrotnej zwiedzanie Juraty.

Cetniewo: zwiedzanie Alei Gwiazd Sportu oraz Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich polskich 
sportowców. Wizyta u Bursztynnika - prelekcja historii bursztynu oraz pokaz kunsztu bursztynnika. Zakup 
tańszych suwenirów.

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, o pieka pilota, 7  noclegów w hotelach klasy turystycznej, 7 śniadań, 
7 obiadokolacji,   opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
opłaty klimatycznej, d opłaty do pokoju 1-osobowego, k osztów wycieczek fakultatywnych

Władysławowo - Jastrzębia Góra  
wypoczynek 8 dni   

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Międzyzdrojów  Wyjazd z miejsca zbiórki. Dzienny przejazd w okolice . Przyjazd do obiektu, 
zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
2-7 DZIEŃ:  Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Bałtyckim. Czas przeznaczony na relaks, wypoczynek, 
plażowanie. Możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w Międzyzdrojach i okolicy oraz ciekawych 
wycieczek fakultatywnych.
8 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót w godzinach 
późnowieczornych. 

Wycieczki fakultatywne:
Świnoujście: zwiedzanie Ford Gerarda, najwyższa latarnia w Polsce, Muzeum Rybołówstwa, Spacer 
nadbrzeżem Władysława IV, cmentarz kotwic, Port Marynarki Wojennej.

Rejs wycieczkowy statkiem pasażerskim: Z przystani w centrum miasta (Wybrzeże Władysława IV). Podczas 
rejsu można poznać ́ m.in.: Historyczne miejsca z okresu II-giej Wojny Światowej, Tor wodny do Szczecina, Port 
Marynarki Wojennej, Basen Północny, Terminal promów morskich.

Trzęsacz: zabytkowy kościół z XV w usytuowany na klifie, Muzeum Mul�medialne „15 Południk”.

Wioska Indiańska: Dziki Zachód

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 7 śniadań, 
7 obiadokolacji,  opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
opłaty klimatycznej, d opłaty do pokoju 1-osobowego, k osztów wycieczek fakultatywnych

Bałtyk - Pomorze Zachodnie  
wypoczynek 8 dni   

www.relax-travel.pl



W krainie wina - Eger Tokaj 2 dni
Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Węgierski Kras: Wyjazd z umówionego miejsca.  Jaskinia Aggtelek - największy system jaskiniowy na 
Węgrzech.  Bazylika, Liceum, Plac Istvana Dobo, Minaret, Kościół Minorytów,  gdzie Eger: Dolina Pięknej Pani
główną atrakcją są liczne piwniczki winne z typowymi węgierskimi zakąskami. Obiadokolacja w tradycyjnej 
Czardzie przy muzyce cygańskiej połączony z degustacją win, zakwaterowanie i nocleg.
2 DZIEŃ:  Miskolc Tapolca:  Tokaj: Śniadanie.  baseny termalne w jaskiniach krasowych.  spacer po mieście, Pałac 
Rakoczi - Dessewffy, Ratusz, Piwnice Rakoczego - degustacja win, w tym najsłynniejszego Tokaj Aszu (koszt 
dodatkowy). Powrót w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg w hotelu 2/3*, 1 śniadanie, 
1 uroczysta obiadokolacja z degustacją wina,  ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do 
pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Budapeszt - Szentendre 3 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Budapesztu:   Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Plac Bohaterów, Park Varosliget, Zamek 
Vajdahunyad, Replika Świątyni z Jak, Wzgórze Gellerta - niezapomniany widok na panoramę miasta. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Budapeszt:   Śniadanie. Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybaka, Neogotycki Kościół Macieja, Zamek 
Królewski, spacer po Peszcie: Parlament, Bazylika Św. Stefana, Plac Vorosmarty, Vaci Utca - największy deptak 
w Budapeszcie, Hala Targowa Vasarcsarnok, czas wolny, rejs statkiem po Dunaju. Wieczór Węgierski 
w Czardzie, nocleg.
3 DZIEŃ: Szentendre:   Śniadanie. spacer po zabytkowej części miasta Serbska Katedra, Muzeum Miniatur, 
Muzeum Marcepanu. Powrót w godzinach wieczornych
Świadczenia:
  przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu 2/3*, 2 śniadania, 
1  obiadokolacja, W ieczór Węgierski, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, r ejsu statkiem, l okalnego przewodnika, n apojów do obiadokolacji,  
dopłaty do pokoju 1-osobowego. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zakole Dunaju 4 dni (Budapeszt - Eger - Miskolc)

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Esztergom:  Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację na Zakole Dunaju. kolebka 
katolicyzmu na Węgrzech, zwiedzanie największej Bazyliki. Przejazd do dawnej rezydencji Wyszechradu 
królewskiej, ruiny twierdzy z piękną panoramą Zakola Dunaju, następnie przejazd do  Szentendre:
malowniczego miasteczka artystów, położonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum,  
możliwość dodatkowego zwiedzania Muzeum Marcepanu. Wzgórze Gellerta - statua wolności, Budapeszt: 
Cytadela (panorama miasta). Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Budapeszt:   Śniadanie. Wzgórze Zamkowe, Pałac Budański, Plac Św. Trójcy, Baszta Rybacka, Stare 
Kamieniczki Budy, Bazylika Św. Stefana, Parlament, bulwary, Opera, Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad, 
Arteria Andrassyego. Plac Vorosmarty - największy deptak w Budapeszcie, Vaci Utca, Hala Targowa, czas wolny, 
obiadokolacja, wieczorny rejs statkiem po Dunaju, nocleg.
3 DZIEŃ: Eger:  Śniadanie. Bazylika, Liceum, Plac Istvana Dobo, Minaret, Kościół Minorytów. Dolina Pięknej 
Pani, gdzie główną atrakcją są liczne piwniczki winne z typowymi węgierskimi zakąskami. Obiadokolacja 
w tradycyjnej Czardzie przy muzyce cygańskiej połączona z degustacją win, zakwaterowanie i nocleg.
4 DZIEŃ: Miskolc - Tapolca : Śniadanie. baseny termalne w jaskiniach krasowych. Planowany powrót 
w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach 2/3*, 3 śniadania, 
2 obiadokolacje, 1 uroczysta obiadokolacja z degustacją win, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe 
i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, r ejsu statkiem, l okalnego przewodnika, n apojów do obiadokolacji, 
opłaty klimatycznej Taxa,  dopłaty do pokoju 1-osobowego. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł 
/os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Trzy stolice 5 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Praga: Wyjazd z umówionego miejsca.  Brama Prochowa, Stare Miasto: Ratusz ze słynnym zegarem 
„Orloj”, Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa. Dzielnica Żydowska-Józefów. Plac Wacława. Obiadokolacja, 
nocleg.
2 DZIEŃ: Praga:Śniadanie. Kompleks Hradczany: Zamek, Kościół Św. Wita, Złota Uliczka, Mała Starna - dzielnica   
kupców niemieckich, Most Karola. Przejazd do Austrii. Wyjazd na Kahlenberg - miejsce z którego Jan II Sobieski 
dowidział bitwą o Wiedeń, skąd rozpościera się zachwycający widok na miasto. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Wiedeń:  Śniadanie. Przejazd tzn „Ringiem”, Pomnik „Króla Walca” w Parku Miejskim, gmach 
Parlamentu, Ratusza, spacer po Starym Mieście, Opera Wiedeńska. Ho�urg - zimowa rezydencja cesarska, 
Katedra Św. Szczepana, Hundertwasserhaus - zabudowa o nietypowych kształtach budowlanych. Przejazd na 
Węgry. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Budapeszt:   Śniadanie, Wzgórze Zamkowe, Pałac Budański, Plac Św. Trójcy, Baszta Rybacka, Stare 
Kamieniczki Budy, Wzgórze Gellerta - statua wolności, Cytadela, niezapomniany widok na panoramę miasta. 
Spacer po Peszcie: Bazylika Św. Stefana, Plac Vorosmarty, Plac Bohaterów, Park Varosliget, Zamek 
Vajdahunyad, Parlament, bulwary, czas wolny. Rejs statkiem po Dunaju. Nocny wyjazd w drogę powrotną.
5 DZIEŃ: Planowany powrót do miejsca zbiórki w godzinach porannych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach 2/3*, 3 śniadania, 
3 obiadokolacje, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, r ejsu statkiem, l okalnych przewodników napojów do obiadokolacji,  
dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Budapeszt: Wyjazd z umówionego miejsca. Zwiedzanie dzielnicy Peszt: Bazylika Św. Stefana, 
Parlament, bulwary, Opera, Plac Bohaterów, Pałac Vaydahunyadiego, Arteria Andrassyego, Vaci Utka. Rejs 
statkiem po Dunaju z zachwycającym widokiem na całe miasto. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie Zakola Dunaju.  kolebka węgierskiego katolicyzmu, gdzie 2 DZIEŃ: Esztergom:
zobaczymy największą na Węgrzech Bazylikę. krótki postój ze spacerem po miasteczku. Wyszechrad: 
Szentendre: zobaczymy Muzeum Marcepanu, spacer na Górę Zamkową skąd rozpościera się przepiękny widok 
na całą okolicę. Powrót do  Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Pomnik Króla Stefana, Zamek Budapesztu:
Budański, Wzgórze Gellerta z Cytadelą skąd zachwyci nas widok na najpiękniejszą część miasta. Obiadokolacja. 
Nocleg.
3 DZIEŃ: Bratysławy, Śniadanie. Przejazd do dzie zobaczymy: gotycką Katedrę Św. Marcina, Stare Miasto, g
Stary Ratusz, Wieżę i Bramę Michalską i Plac Biskupi. Po zwiedzaniu bardzo ciekawa atrakcja jaką jest rejs 
statkiem z Bratysławy do Wiednia. Następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Wzgórze Kahlenberg: miejsce Odsieczy Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem” skąd 
rozpościera się piękny widok na panoramę miasta. Uniwersytet, Pomnik Johana Straussa, Dom Wiedeń: 
Mozarta, Opera, Ratusz, Parlament, Kościół Wotywny, Pomnik Marii Teresy, Ho�urg - zimowa rezydencja 
Habsburgów, Katedra Św. Szczepana. Przejazd do Schonbrunn - dawna letnia rezydencja Habsburgów, gdzie 
zobaczymy pełne przepychu komnaty cesarskie oraz pięknie urządzone ogrody. Następnie zobaczymy 
Hundertwasserhaus - zabudowa o nietypowych kształtach budowlanych.  Przejazd do hotelu obiadokolacja, 
nocleg.
5 DZIEŃ: OłomuńcaŚniadanie. Przejazd do : Katedra Św. Wacława, Plac Arcybiskupi, Ratusz oraz zabytek klasy 
UNESCO- Kolumna Św. Trójcy.  Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelach 2/3*, 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsów statkiem, lokalnych przewodników, napojów do 
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, opłaty klimatycznej Taxa, możliwość zorganizowania 
uroczystej obiadokolacji w Czardzie przy regionalnej muzyce, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł 
/os./pobyt

Stolice na Dunajem 5 dni

www.relax-travel.pl



Praga 3 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Praga: Wyjazd z umówionego miejsca. Brama Prochowa, Ratusz ze słynnym zegarem „Orloj”, Kościół 
Marii Panny, Pomnik Jana Husa. Dzielnica Żydowska-Józefów. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Zabytkowa część Pragi: Kompleks Parkowo-Pałacowy na Hradczanach, Bazylika 
Św. Jerzego, Zamek Królewski, Katedra Św. Wita, Miniatur Złota Uliczka, Ogrody Wallensteina, Kościół 
Św. Mikołaja, Most Karola, rejs statkiem po Wełtawie, czas wolny. Obiadokolacja, przyjazd na spektakl 
„Światło, Woda, Muzyka”- Kriżikova Fontanna, nocleg.
3 DZIEŃ: Praga: Śniadanie.  spacer po Placu Wacława, Muzeum Narodowe, Pomnik Wacława, Ogrody 
Franciszkańskie, Kościół Panny Marii Śnieżnej, czas wolny. Powrót w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu 2/3*, 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  rejsu statkiem,  lokalnego przewodnika,  napojów do obiadokolacji,  
dopłaty do pokoju 1-osobowego. 

Morawski Kras - Praga - Kutna Hora 3 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Morawski Kras: Wyjazd z umówionego miejsca. Park krajobrazowy, Przepaść Macochy (widok na 
jeziorko, na dnie jaskini pod którym przepaść sięga kolejnych 50 metrów), Jaskinia Punkevnia - najpiękniejsza 
na Morawach, rejs łodzią podziemną rzeką Punkvą. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Pragi:Śniadanie. Zwiedzanie  Klasztor na Strachowie, Loreta, Hradczany Katedra Św. Wita, Stary Pałac 
Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Mała Starna (dzielnica kupców niemieckich), Staromiejska Wieża Mostowa, 
Most Karola. Czas wolny. Stare Miasto: Rynek, Ratusz z unikalnym zegarem „Orloj”, Józefów-Dzielnica 
Żydowska, Plac Wacława, Muzeum Narodowe (z zewnątrz). Obiadokolacja, Nocleg.
3 DZIEŃ:  Kutna Hora: Śniadanie.  miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kościół 
Św. Barbary, Studnia Miejska, Kamienny Dom, czas wolny. Powrót w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu 2/3* 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do 
pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Wiedeń - Kahlenberg 3 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wiednia.  Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w okolice Zakwaterowanie, nocleg.
2 DZIEŃ: Wiedeń:  Śniadanie. Przejazd tzw. „Ringiem”, Muzeum Historii i Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, 
Pomnik „Króla Walca” w Parku Miejskim, gmach Parlamentu, Ratusza, Opera Wiedeńska. Ho�urg - zimowa 
rezydencja cesarska, Hundertwasserhaus - zabudowa o nietypowych kształtach budowlanych, wieczorek 
regionalny z obiadokolacją na Grinzingu połączony z regionalną muzyką i winami (dodatkowo płatny) lub 
zwykła obiadokolacja (w ogólnej cenie), nocleg.
3 DZIEŃ: Wzgórze Kahlenberg: Śniadanie. miejsce Odsieczy Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem”, skąd 
rozpościera się piękny widok na panoramę. Schonbrunn - dawna letnia barokowa rezydencja Wiedeń: 
Habsburgów, gdzie zobaczymy pełne przepychu komnaty cesarskie oraz pięknie urządzone ogrody. Powrót 
w godzinach nocnych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu 2/3*, 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do 
pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Wrocław - Drezno - Berlin - Poczdam 4 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wrocław: Wyjazd z umówionego miejsca. Panorama Racławicka, Stare Miasto, Ratusz, Barokowe 
Kamieniczki, Ostrów Tumski. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Drezno: Śniadanie. Zwinger: kompleks pałacowy, Kąpielisko Nimf, Galeria Malarstwa Starych 
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany. Plac Teatralny, Opera Sampera, Katedra Ho�irche, Tarasy Bruhla, 
Orszak Książęcy - największy na świecie obraz na porcelanie, Kościół Frauenkirche. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Berlin:  Śniadanie. Alexanderplatz, Wieża Telewizyjna, Muzeum Pergamońskie (wcześniejsza 
rezerwacja) z okazałymi zabytkami sztuki greckiej, rzymskiej, orientalnej, babilońskiej, islamskiej, 
neorenesansowa katedra, spacer aleją Unter der Linden z monumentalnymi budowlami, Gendarmenplatz, 
Checkpoint Charlie - przejście graniczne będące symbolem zimnej wojny. Kościół Kaiser Wilhelm -
Gedachtnishirche, Poczdamer Platz, Brama Brandenburska, Richstag, Plac Wiktorii - Kolumna Holocaustu. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Poczdam:  Śniadanie. Zespół parkowo-pałacowy Sanssouci, Pałac Cecilienhof z parkiem. Poczdamska 
Starówka. Obiadokolacja, nocleg.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach 2/3*, 3 śniadania, 
3 obiadokolacje, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do 
obiadokolacji, d opłaty do pokoju 1-osobowego.

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Hluboka nad Wełtawą: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Czech - zamek Schwarzenbergów 
- najpiękniejsza neogotycka budowla, położona w ogrodach angielskiego parku. miasteczko Czeski Krumlov: 
wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO: spacer po Starówce z wąski, brukowanymi uliczkami i kamienicami 
zdobionymi freskami i a�ykami. Górujący nad miasteczkiem Zamek, szczerozłota karoca Eggenbergów. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Salzburg: Śniadanie. zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Dziedzictwa UNESCO, m.in. Pałac i Ogród 
arcybiskupi Mirabell, Dom Mozarta znajdujący się przy najstarszej uliczce miasta. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Park Narodowy Berchtesgarden: Śniadanie. jedyny niemiecki wysokogórski park narodowy którego 
perełką jest szmaragdowe Jezioro Konigssee. Następnie przejazd urokliwą trasą na gdzie znajduje Kehlstein, 
się dawna alpejska kwatera Hitlera - Orle Gniazdo. Powrót do miejsca noclegu przez malownicze miasteczko 
Berchtesgarden: spacer po starówce. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Melk: Krems Śniadanie.  zwiedzanie Opactwa Benedyktynów założonego w XI wieku. Przejazd do  
z postojem i czasem wolnym w średniowiecznym miasteczku Durnstein. Możliwość rejsu statkiem po Dunaju 
z Melk do Durnstein (opcja dodatkowo płatna). Przejazd do Wiednia, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Wiedeń:Śniadanie.  przejazd tzw. „Ringiem”, Muzeum Historii i Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, 
Pomnik „Króla Walca” w Parku Miejskim, gmach Parlamentu, Ratusza, Opera Wiedeńska. Ho�urg - zimowa 
rezydencja cesarska, Hundertwasserhaus - zabudowa o nietypowych kształtach budowlanych, Schonbrunn -
dawna letnia barokowa rezydencja Habsburgów, gdzie zobaczymy pełne przepychu komnaty cesarskie oraz 
pięknie urządzone ogrody. Powrót w godzinach nocnych.

Wiedeń - Dolina Wachau - Salzburg 5 dni 

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelach 2/3*, 4 śniadania, 4 
obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, 
dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl



Słowacja - Orawa i Spisz 2 dni

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Orawsky Podzamok:  Wyjazd z umówionego miejsca. zwiedzanie XIV wiecznego zamku położonego 
na prawym brzegu Orawy usytuowanego na ponad 100-metrowej wapiennej skale. Zwiedzanie jaskini 
w  jedna z najpiękniejszych w Europie z licznymi formami naciekowymi, jeziorkami Dolinie Demianowej -
i grotami. Przejazd pod Wysokie Tatry. Obiadokolacja/ognisko, nocleg.
2 DZIEŃ Lewocza:: Śniadanie.  miasto, którego historyczne centrum zostało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, gdzie zobaczymy: mury obronne z Bramą Polską, Menhradzką i Koszycką, Rynek zwany 
Placem Mistrza Pawła - na którym stoi Klatka Wstydu z XVI w - niegdyś służyła do publicznego upokarzania, 
Ratusz z arkadami zbudowany po pożarze w 1550 r., kościół ewangelicki zbudowany na planie krzyża greckiego, 
zabytkowe mieszczańskie kamienice, Dom Turzonów zwieńczony misterną renesansową a�yką należał do 
lewockiego rodu bankierów i kupców. Kościół Św. Jakuba z najwyższym gotyckim ołtarzem - dziełem Mistrza 
Pawła z Lewoczy. Relaks w basenach termalnych lub alternatywnie zwiedzanie miasta Rynek Kieżmark: 
Główny, Zamek Kieżmarski, Bazylika Św. Krzyża z najstarszą spiską dzwonnicą, ewangelicki drewniany kościół 
artykularny. Powrót w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg w hotelu 2/3*, 1 śniadanie, 
1 obiadokolacja, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do 
obiadokolacji,dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Morawski Kras:Wyjazd z umówionego miejsca.  Park krajobrazowy ze słynną Przepaścią Macochy 
z widokiem na jeziorko, na dnie jaskini pod którym przepaść sięga kolejnych 50 metrów. Jaskinia Punkevnia - 
najpiękniejsza na Morawach, rejs łodzią podziemną rzeką Punkvą. Następnie wieczór integracyjny przy 
muzyce z degustacją win, nocleg.
2 DZIEŃ: Lednice - Val�ce Po śniadaniu przejazd do gdzie zachwyci nas wyjątkowy zespół parkowo-pałacowy 
obejmujący szlachetne drzewa, romantyczne budowle, stawy i przepiękne zakątki ogrodów w stylu angielskim 
(zabytek klasy UNESCO). Podczas wizyty zobaczymy również słynne winiarnie z możliwością degustacji wina. 
Planowany przyjazd w godzinach późno-wieczornych.
Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 1 nocleg w hotelu 2/3*, 1 śniadanie, wieczór 
integracyjny z degustacją win i muzyką, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do 
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Miśnia: Wyjazd z umówionego miejsca. Muzeum Porcelany - najstarsza w Europie Fabryka Porcelany, 
spacer po mieście: zamek Albrechtsburg, Ratusz, Kościół Św. Mikołaja. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.

 Śniadanie. spacer po ulicach starówki, Plac Teatralny - zaliczany do najpiękniejszych placów 2 DZIEŃ: Drezno: 
Europy, Opera Sempera, symbol Drezna Zwinger - uważany za najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech, 
Residenzschloss - Rezydencja dynas�i We�ynów, Fauenkirche czyli kościół NMP, który po wojennych 
zniszczeniach został całkowicie odbudowany, Georgentor, Fürstenzug (Orszak Książąt składający się z 24 
tysięcy ceramicznych płytek przedstawiających 800-letnią dynas�ę We�ynów), katolicki kościół Ho�irche 
(katedra). Przejazd gdzie znajduje się wspaniały zespół pałacowo-ogrodowy z czasów Augusta II. Pillnitz: 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Stolpen: Śniadanie. „Szwajcaria Saksońska”- zamek, który rozsławiła Hrabina Cosel więziona 
w budowli przez 49 lat. Przejazd przez niepowtarzalny region Szwajcarii Saksońskiej - widok na skały wznoszące 
się pionowo ponad doliną Łaby. Punkt widokowy  najpopularniejszy w regionie.  twierdza Bastei: Konigstein:
o tej samej nazwie, przez stulecia pozostała niezdobyta, która w okresie wojny chroniła najcenniejsze 
drezdeńskie dzieła sztuki. Powrót w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu 2/3*, 
2 śniadania, 2  obiadokolacje,u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do 
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Winnym Szlakiem Moraw 2 dni

„Szwajcaria Saksońska”- Drezno 3 dni

Zapytaj o inne oferty



W słońcu Toskanii 8 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca zbiórki.  Przejazd przez terytorium Czech, Austrii, Włoch. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Werony: Po śniadaniu przejazd do miejsca znanego z dramatu Romeo i Julia. Zobaczymy tam rzymską 
Arene, Piazza delle Erbe, Piaza dei Signori, Dom Julii ze słynnym balkonem, katedrę, możliwość wyjazdu na 
wieżę Lamber� z której rozciągają się niezapomniane widoki na całe miasto. Przejazd do  miasto nad Sirmione:
Jeziorem Garda, gdzie zobaczymy bajkowy zamek z pudełkowatymi basztami otoczony prawie całkowicie 
wodą - Rocca Scaglieri. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Cinque Terre  Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego perła włoskiej riwiery wpisana na Światową -
listę UNESCO. Malownicze „Pięć Ziem”, gdzie z wąskich zatoczek wyrastają kolorowe domy nad którymi góruje 
strome wybrzeże obsadzone tarasowo winoroślą i drzewkami oliwnymi. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
4 DZIEŃ: Florencji Śniadanie. Przejazd do  stolicy Toskanii: Palazzio Pi�, Ponte Vecchio, Kościół Santa Croce, -
Katedra NMP Kwietnej, Baptysterium, czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ:   Lukki:Po śniadaniu zwiedzanie  miasta ze wspaniale zachowanymi  potężnymi murami obronnymi 
w których mieszczą się deptaki dla pieszych, ścieżki rowerowe i ogrody. Spacer po starówce: Katedra San 
Mar�no, romańska Bazylika  San Frediano, Piazza Amfiteatro - plac w całości obudowany kamienicami których 
bramy stanowią jednocześnie wejście na plac. Przejazd do miasta położonego u brzegu rzeki Arno gdzie Pizy: 
zobaczymy: Plac Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, Baptysterium i Katedrę. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
6 DZIEŃ: San Gimignano  Śniadanie. Przejazd do zwanego średniowiecznym Manha�anem, gdzie w czasach 
świetności było ponad sto wież (do dziś zachowało się kilkanaście z nich). W trakcie spaceru po zabytkowej  
Starówce zobaczymy: Piazza della Cisterna, Piazza Del Duomo, Palazzio dei Popolo. (Możliwość zakupu 
wyrobów miejscowego rzemiosła).  Przejazd do  jednego z najpiękniejszych miast we Włoszech: Piazza Sieny
del Campo, Palazzo Publico, Wieża Obżarstwa, Katedra, Kościół Dominikanów.  Przejazd przez słynny region 
winiarski skąd pochodzi wytrawne wino Chian�, obiadokolacja i nocleg.
7 DZIEŃ: WenecjaPo śniadaniu : spacer po unikatowym mieście: Piazzale Roma przez Ponte di Rialto do Placu 
Św. Marka na którym stoją Bazylika Św. Marka i Pałac Dożów, następnie Most Westchnień i Wieża Zegarowa, 
czas wolny (dla chętnych wjazd na wieżę Campanile skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto i lagunę). 
Wyjazd w kierunku Polski przez terytorium Włoch i Austrii.
8 DZIEŃ: Dalsza podróż przez Czechy, powrót do miejsca zbiórki w godzinach przedpołudniowych. 

Świadczenia:
  przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelach 2/3*, 6 śniadań, 
6 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsu tramwajem wodnym, opłaty 
klimatycznej Taxa, o płat wjazdowych do miast, n apojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl



Bawaria oraz Zamki Szalonego Króla 5 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Ołomuńca: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Katedra Św. Wacława, Plac Arcybiskupi, 
Ratusz oraz zabytek klasy UNESCO - Kolumna Św. Trójcy. Następnie przyjazd do Czeskiego Krumlova: 
przepięknego miasteczka wpisanego na Listę UNESCO. Spacer po Starym Mieście z wąskimi brukowanymi 
uliczkami i kamienicami ozdobionymi freskami i a�ykami. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Monachium: Śniadanie. Przejazd do stolicy Bawarii  Pałac Nymphenburg (miejsce urodzenia Ludwika 
Bawarskiego) spacer po pałacowych ogrodach. Spacer po Starówce: Frauenkirche - Kościół Mariacki, Kolumna 
Mariacka, Stary i Nowy Ratusz, Odeonplatz - miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, Rezydencja 
Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, Ho�rauhaus - najbardziej znana piwiarnia 
na świecie. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ:  Fuessen: Śniadanie. Przejazd do spacer po starówce, zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego: 
Hohenschwangau i Nauschwanstein - zamek znany każdemu z czołówek filmów Disneya. Przejście wąwozem 
Pollatschlucht z widokiem na wodospady rzeki Poellat. Następnie postój i spacer po ogrodach kolejnego zamku 
Ludwika Szalonego Linderhof. Przejazd do leżącego u stóp Zugspitze  spacer po Garmisch-Partenkirchen:
zimowej stolicy Niemiec z malowanymi domkami, centrum kurortowym i Stadionem Olimpijskim znanym 
z Turnieju Czterech Skoczni. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Berchtesgarden: Śniadanie. urocza miejscowość u stóp alpejskich olbrzymów, z najbardziej znanym 
górskim schroniskiem (Orle Gniazdo) - niegdyś letnia rezydencja Hitlera z której rozpościera się Adlerhorst 
zapierający dech widok na najwyższe szczyty Alp niemieckich. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Salzburg: Śniadanie. spacer po jednym z najpiękniejszych miast Austrii wpisanym na Listę UNESCO. 
Zobaczymy tam m.in. Ogród i Pałac Arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse - najstarszą ulicę miasta przy której 
znajduje się Dom Mozarta, Opactwo Św. Piotra, Romański Kościół Św. Ruprechta, Rezidenzplatz, Pomnik 
Mozarta. Powrót w godzinach późnowieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelach 2/3*, 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, opłaty 
klimatycznej Taxa, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Budziszyn:Wyjazd z umówionego miejsca.  spacer po mieście gdzie zobaczymy: Ratusz, Katedrę 
Św. Piotra, Bogatą Wieżę, secesyjną Willę Weigang. Muzeum Porcelany - najstarsza w Europie Fabryka Miśnia: 
Porcelany, spacer po mieście: zamek Albrechtsburg, Ratusz, Kościół Św. Mikołaja. Przejazd do Drezna. 
Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Drezno: Śniadanie. spacer po ulicach starówki, Plac Teatralny - zaliczany do najpiękniejszych placów 
Europy, Opera Sempera, symbol Drezna Zwinger - uważany za najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech, 
Residenzschloss - Rezydencja dynas�i We�ynów, Fauenkirche czyli kościół NMP, który po wojennych 
zniszczeniach został całkowicie odbudowany, Georgentor, Fürstenzug (Orszak Książąt składający się z 24 
tysięcy ceramicznych płytek przedstawiających 800 letnią dynas�ę We�ynów), katolicki kościół Ho�irche 
(katedra). Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Stolpen:Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego „Szwajcaria Saksońska” -  Zamek, który rozsławiła 
Hrabina Cosel więziona w budowli przez 49 lat. Przejazd przez niepowtarzalny region Szwajcarii Saksońskiej - 
widok na skały wznoszące się pionowo ponad doliną Łaby. Kościół Mariacki, Dom Canale�a z diabelskim  Pirna: 
wykunsztem.  twierdza, która w okresie wojny chroniła najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Konigstein:
Punkt widokowy najpopularniejszy w regionie. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.Bastei: 
4 DZIEŃ: Hreńska: Śniadanie. Przejazd do wejście na teren Parku Narodowego „Czeska Szwajcaria” spływ 
łodziami przez skalny kanion, spacer nad największy w Europie skalny most (znany z filmu Opowieści z Narnii), 
Pańska Skała: charakterystyczne wzgórze z wychodnią z bazaltu. Powrót w godzinach nocnych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 3 noclegi w hotelach 2/3*, 3 śniadania, 
3 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do 
obiadokolacji, d opłaty do pokoju 1-osobowego.

Drezno - Saksońska i Czeska „Szwajcaria” 4 dni 

Zapytaj o inne oferty



Przez Żółkiew do Lwowa 3 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Żółkiew: Wyjazd z umówionego miejsca. dawna siedziba rodu Żółkiewskich i Sobieskich, Kolegiata 
Św. Wawrzyńca, zamek, kościół Dominikanów, Brama Krakowska, Ratusz. Obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Lwów: Śniadanie Zwiedzanie miasta, Góra Zamkowa z Kopcem Unii Lubelskiej (panorama miasta), 
Baszta Prochowa , Wały Gubernatorskie, Rynek Starego Miasta z pięknymi renesansowymi kamieniczkami, 
Ratusz, zabytkowa Apteka, Katedra NMP, Katedra Łacińska, kaplica Boimów, pomnik Adama Mickiewicza, 
zakupy na „pchlim targu”, Opera Lwowska - monumentalny gmach dawnego Teatru Wielkiego, Katedra 
Ormiańska, cerkiew Wołoska, Arsenał Królewski oraz Miejski, dzielnica Żydowska, Wały Hetmańskie. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ:  Lwów: Śniadanie. Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, zabytkowy dworzec kolejowy. 
Powrót w godzinach wieczornych

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelu 2/3*, 2 śniadania, 
2 obiadokolacje, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, l okalnego przewodnika, n apojów do obiadokolacji dopłaty do 
pokoju 1-osobowego.

Uczestnik musi posiadać ze sobą ważny paszport.

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ:  Lwowa: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do  Zwiedzanie Starego Miasta z lokalnym 
przewodnikiem: Grekokatolicka Katedra Św. Jura, Baszta Prochowa, Starówka, Ratusz, Katedra Wniebowzięcia 
NMP, Katedra Ormiańska, Katedra Łacińska, Plac Adama Mickiewicza z pomnikiem wieszcza, Teatr Opery 
i Baletu. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.
2 DZIEŃ: Oleska: Śniadanie. Przejazd do zobaczymy imponujący zamek Daniłowiczów, Sobieskich, Rzewuskich- 
miejsce narodzin Jana III Sobieskiego. Następnie  rezydencja hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Podhorce:
Przejazd do największego ośrodka pielgrzymowania grekokatolików i prawosławnych na Ukrainie- Poczajowa: 
Ławra Poczajowska. Następnie przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
3 DZIEŃ:  Krzemieniec:  Po śniadaniu miejsce związane z życiem Juliusza Słowackiego, Dom Twórcy, Liceum 
Krzemienieckie, kościół. Przejazd do mieści się tam XVII-wieczna legendarna twierdza znana z Trylogii Zbaraża: 
Sienkiewicza. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg. 
4 DZIEŃ: Kamieniec Podolski:Po śniadaniu  „miasto na wyspie”, mury miejskie, Katedra Łacińska Piotra i Pawła, 
Kościół o. Paulinów, Kościół i Klasztor o. Franciszkanów, rynek ormiański, cerkiew Św. Mikołaja, „Orle Gniazdo”- 
twierdza z XVI i XVII w. Następnie przejazd do miasteczka z malowniczo położoną nad brzegiem Chocim 
Dniestru potężną twierdzą - miejscem słynnej obrony Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w 1621 r. i Hetmana 
Jana Sobieskiego w 1673 r. Przejazd do miejsca obozu warownego „Na Krańcach Rzeczypospolitej” - Okopy 
Św. Trójcy założonego pomiędzy dolinami Dniestru i Zbrucza. Powrót do miejsca zakwaterowania. 
Obiadokolacja i nocleg.
5 DZIEŃ:  Skałę Podolską:  Śniadanie. Przejazd do Lwowa przez uiny zamku i dworu, Trembowlę - twierdza r
z czasów Kazimierza Wielkiego. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
6 DZIEŃ: Lwowa: Po śniadaniu dalsza część zwiedzania Cmentarz Łyczakowski z kwaterą Orląt Lwowskich. 
Żółkiew: zamek, Kościół Farny - mauzoleum rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Cerkiew i Klasztor Ojców 
Bazylianów, Kościół Dominikanów, Synagoga. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Planowany powrót 
w godzinach wieczornych.

Lwów - Kresy Wschodnie 6 dni 

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów 
w hotelach 2/3*, 5 śniadań, 5 obiado-
kolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty 
drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, l okalnego przewodnika, napojów 
do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 
1-osobowego.

Uczestnik musi posiadać ze sobą ważny 
paszport.

www.relax-travel.pl



Perły Chorwacji, Bośni i Hercegowiny 7 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca około godziny 19:00. Przejazd przez Słowację.
2 DZIEŃ: Mostaru: Następnie przejazd przez Węgry, Chorwacje do Bośni i Hercegowiny. Przyjazd do zabytkowe 
średniowieczne miasto założone przez Turków, Spacer Starym Mostem - symbolem miasta (wpisanym na Listę 
UNESCO). Zobaczymy dzielnice Stara Carsija, tradycyjne warsztaty, restauracje z lokalną kuchnią i meczet. 
Przyjazd do  zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, możliwość udziału w wieczornym Medjugorje,
Nabożeństwie Maryjnym, nocleg.
3 DZIEŃ: Dubrownika:Śniadanie. Przejazd do  perły Adriatyku wpisanego na Listę UNESCO (po drodze 
fantastyczne widoki na góry i morze). To przepięknie położone miasto, o wspaniałym klimacie, pełne zabytków 
i niezwykłych uliczek. Podczas spaceru po mieście, poznamy jego historię, a także zobaczymy  Mury Miejskie, 
Twierdza Revelin, Katedra i Klasztor Dominikanów, Kościół Św. Vlaha, klasztor franciszkanów z przełomu XIV 
i XV wieku. Powrót do Medjugorje, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Splitu: Po śniadaniu przejazd do największego miasta Dalmacji, gdzie zobaczymy Stare Miasto ze 
swoją burzliwą historią, antyczny Pałac Dioklecjana - jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych 
przykładów rzymskiej architektury obronnej, Katedra Św. Duja, Żelazna Brama - jedna z trzech Bram Miejskich.  
Malowniczy port i kurort wypoczynkowy. Przejazd do  jednego z najlepiej zachowanych miast  Trogiru,
romańsko-gotyckich w Europie, wpisany na Listę UNESCO, zobaczymy tam m.in. Ratusz z przełomu XIV i XV w. 
oraz katedrę Św. Wawrzyńca z XIII. Kościół Św. Jana Chrzciciela, stare mury okalające starówkę. Przejazd do 
Szybenika, który jest najstarszym miastem Chorwatów. Zobaczymy tam arcydzieło architektury światowej 
katedrę Św. Jakuba znajdującą się na liście UNESCO, zbudowaną w całości z kamienia. Spacer po urokliwych 
uliczkach miasta. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Wypoczynek oraz plażowanie, możliwość skorzystania z fakultatywnych wycieczek tj. Fish 
Picnik i wycieczka do Narodowego Parku Krka, położonego w kaskadowej scenerii  na terenie ukształtowanym 
przez rzekę o tej samej nazwie. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ:  Plitvickie Jeziora, Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego wpisanego na Listę UNESCO, gdzie 
znajduje się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo z 72 wodospadami. Teren ten został ukształtowany 
przez wodę, która wyrzeźbiła przepiękną dolinę, pełną progów, zapór i innych fantazyjnych kształtów.  Przejazd 
do stolicy Chorwacji jednego z najstarszych europejskich miast i zarazem najmłodszej stolicy, gdzie Zagrzebia, 
zobaczymy Katedrę Św. Stefana, Kamienną Bramę, Kościół Św. Marka, Sabor. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.
7 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
  przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, r ejsu statkiem „Fish Picnik”,  lokalnych przewodników, n apojów do 
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych auto-guaid, Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy w okolice Pilzna. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Reims: Śniadanie. Przejazd do Katedra koronacji królów Francji. Przejazd w okolice Paryża na 
obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ: Paryż:Śniadanie.  Wjazd na Wieże Eiffla uważaną za symbol miasta. Ogrody Trocadero, Szkoła 
Wojskowa, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona Bonaparte, Łuk Triumfalny - zbudowany dla uczczenia 
tych co polegli za Francję w czasie wojen, spacer po Polach Elizejskich - reprezentacyjna Aleja Paryża, następnie 
Opera Garnier - jeden z najpiękniejszych i najokazalszych teatrów muzycznych na świecie, zwiedzanie Muzeum 
Perfum Fragonard, Wyspa La Cite: z cieszącą się sławą Katedrą Notre-Dame na Placu Jana Pawła II - serce 
Paryża, Sainte Chapelle. Powrót na obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ:  Zamek w Chambord: Śniadanie. Całodzienna wycieczka autokarowa do zamków nad Loarą.
największa i najsłynniejsza rezydencja w Dolinie Loary, wspaniałe dzieło architektury renesansu. Królewski 
zamek Blois: jeden z największych zamków nad Loarą, był siedzibą wielu królów Francji. Gościła w nim słynna 
Joanna D'Arc. Następnie przejazd do Katedra Sainte-Croix, Pomnik Joanny D'Arc, oraz zabytkowe  Orleanu: 
stare miasto. Obiadokolacja i nocleg.
5 DZIEŃ: Wersal: Śniadanie. spacer po ogrodach wersalskich, w trakcie którego zobaczymy kompleks 
pałacowy, który swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. Powrót do Paryża, gdzie zobaczymy  
Dzielnice Defense zwaną Manha�anem XXI wieku. Następnie zwiedzanie muzeum z jedną Luwr: 
z największych na świecie kolekcji dzieł sztuki znanych autorów, Centrum Pompidou, rejs statkiem po 
Sekwanie. Powrót na obiadokolację, nocleg.
6 DZIEŃ: . Paryż: Śniadanie   ST. Denis z nekropolią królów Francji, spacer Dzielnicą Łacińską: romański Kościół 
Saint-Germain-des-Pres który jest najstarszą świątynią miasta, Sorbona, Panteon - miejsce spoczynku m.in. 
Victora Hugo, Marii Curie-Skłodowskiej i Woltera, Spacer po Ogrodach Luksemburskich z czasem wolnym. 
Następnie dzielnica Montmare: Bazyliks Sacre-Coeur, Place du Terte - jeden z najbardziej malowniczych 
zakątków miasta, Plac Pigalle i Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Wieczorem wyjazd w drogę 
powrotną.
7 DZIEŃ:  Powrót w umówione miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach 2/3*, 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, rejsu statkiem, 
lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów 
słuchawkowych auto-guaid, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Paryż - Dolina Zamków Królewskich nad Loarą 7 dni  

Bella Italia 6 dni  
Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez piękne widokowo Alpy do Włoch w okolice Veneto. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ:  Padwy:  Po śniadaniu zwiedzanie spacer uroczymi uliczkami, Bazylika z Kryptą Św. Antoniego, 
muzeum, Plac Prato Della Valle. Czas wolny. Przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Watykan: Śniadanie.  możliwość udziału w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym na Placu 
Św. Piotra (uzależniony od obecności Papieża w Watykanie). Zwiedzenie  Koloseum - amfiteatr, Rzymu:
w którym odbywały się igrzyska, walki gladiatorów i dzikich zwierząt (z zewnątrz), Kapitol - symbol państwa 
starożytnych Rzymian, Forum Romanum - dawny plac reprezentacyjny miasta, Plac Wenecki, barokowa 
Fontanna Di Trevi, Panteon - najlepiej zachowana starożytna budowla Rzymu, Bazylika Św. Jana na Lateranie. 
Powrót na obiadokolację, nocleg.
4 DZIEŃ: Watykanu: Śniadanie. Zwiedzanie Muzea Watykańskie, Kaplica Sykstyńska, Bazylika Św. Piotra, 
Krypta Św. Jana Pawła II w Kaplicy Św. Sebas�ana, Plac Św. Piotra. Czas wolny, następnie przejazd do Bazyliki 
Św. Pawła za Murami, wzniesionej w miejscu pochówku Św. Pawła. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ:  Asyżu:   Śniadanie. Przejazd do spacer starożytnymi ulicami, zwiedzanie Bazyliki Św. Franciszka wraz 
z kryptą, Bazylika Św. Klary oraz Bazylika Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, wypoczynek, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną z dłuższym postojem na przerwę obiadową. 
Planowany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach późnowieczornych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 5 noclegów w hotelach 2/3*, 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat wjazdowych do 
miast, n apojów do obiadokolacji, d opłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 
15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl



Rumunia - Bukovina i Baseny Termalne 5 dni  
Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Săpânța: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do wioski  zwiedzanie Wesołego Cmentarza 
z rzeźbionymi i malowanymi nagrobkami z epitafiami dowcipnie opisującymi życie zmarłych. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja (możliwość regionalnej obiadokolacji z tradycyjną kuchnią Rumunów 
maramureskich), nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd doliną Rzeki Iza, w trakcie którego zobaczymy wspaniałe drewniane cerkwie 
Maramureskie: Bârsana Kościół prawosławny z cerkwią pod wezwaniem Dwunastu Apostołów we wsi ,  
następnie miejscowość  gdzie znajduje się najlepiej zachowana architektura maramureska oraz Bogdan Voda,
najsłynniejszy w okolicy zakład produkujący bramy maramureskie. Symbolem wsi jest drewniana cerkiew 
św. Mikołaja. Przejazd do  gdzie znajduje się najstarsza cerkiew Marmaroszu, drewniana budowla Leud,
z XVII w. wpisana na Światową Listę UNESCO. Przejazd do  przez położoną w Karpatach Wschodnich Bukowiny
malowniczą Przełęcz Tihuta do wsi Voroneț, gdzie znajduję się najbardziej przykuwający uwagę, wpisany na 
Światową Listę UNESCO obronny monastyr z malowaną cerkwią pw. Św. Jerzego, zbudowanego w stylu 
mołdawskim. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Suczawy:  Po śniadaniu spacer po centrum Dom Polski, cerkiew św. Jerzego w klasztorze św. Jana 
Nowego Suczawskiego, ruiny kompleksu obronnego klasztoru ormiańskiego Zamca, obwarowanego przez 
króla Jana III Sobieskiego. Następnie zobaczymy Cerkiew w  najstarsza murowana budowla Radowcach,
historycznej Mołdawii po czym przejazd do  ośrodek tradycyjnej bukowińskiej ceramiki siwej, wizyta Marginea:
w pracowni, możliwość zakupu pamiątek.  zobaczymy obronny klasztor, w skład którego wchodzi Sucevița:
malowana cerkiew pw. Zmartwychwstania, następnie odwiedzimy polską wioskę : XVIII - wieczna Kaczyka
kopalnia soli, w której do pracy sprowadzono rodziny z Polski. Następnie przejazd do Malowanej Cerkwi 
w  Przejazd na obiadokolację i nocleg.Arbore.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd przez Rumunię do Węgier. Kąpiel w Basenach Termalnych, obiadokolacja, nocleg.

 Po śniadaniu, przejazd do miejscowości  spacer po mieście, Pałac Rakoczi - Dessewffy, Ratusz, 5 DZIEŃ: Tokaj:
Piwnice Rakoczego - degustacja win, w tym najsłynniejszego regionalnego wina Tokaj. Zakup suvenirów. 
Wyjazd w drogę powrotną, planowany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Zapytaj o inne oferty

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi 
w hotelach klasy turystycznej, 4 śnia-
dania,  4 obiadokolacje, u b e z p i e c ze n i e 
NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, lokalnych przewodników, dodat-
kowej regionalnej obiadokolacji, n apojów 
do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, 
dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turysty-
cznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł 
/os./pobyt



Perełki Litwy 5 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wigierskiego Parku Narodowego: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do zwiedzanie 
Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego - najcenniejszy zabytek Suwalszczyzny, jeden z największych 
i najbogatszych klasztorów w Polsce. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
2 DZIEŃ: Kowna: Śniadanie. Zwiedzanie  Stare Miasto z Ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, Katedra Piotra 
i Pawła, Kościół Jezuitów, Aleja Wolności - główny pasaż handlowy, spacer malowniczym bulwarem nad 
Niemnem. Przejazd do zwiedzanie miasta, Sanktuarium Ostrobramskie z Cudownym Obrazem, Wilna: 
Starówka, Cerkiew Św. Ducha, Filharmonia, Kościół Św. Kazimierza, Plac Ratuszowy. Obiadokolacje i nocleg.
3 DZIEŃ: Wilno: Śniadanie. Kościół Św. Ducha, Cerkiew Św. Mikołaja, Pałac Prezydencki, Kościół Św. Janów, 
Uniwersytet Wileński, Archikatedralna Bazylika z Dzwonnicą, Kościół Św. Anny, Pomnik Adama Mickiewicza 
oraz Muzeum Adama Mickiewicza. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Wilno: Śniadanie. Kościół Piotra i Pawła na Antokolu, przy którym znajduje się Plac Jana Pawła II, Góra 
Trzech Krzyży - panorama miasta, Cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze oraz serce Józefa 
Piłsudskiego. Przejazd do  leżących w samym sercu Parku Historycznego gotycki Zamek Wielkich Książąt Trok:
Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve, Kenesa Karimska - drewniana świątynia z XVIII w., spacer ulicą 
karaibską, degustacja Kibinów (karaimskich pieczonych pierogów). Czas wolny. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ:  Augustowa: Śniadanie. Przejazd do Spacer po mieście, rejs statkiem Szlakiem Papieskim po Kanale 
Augustowskim, podczas którego statek pokonuje różnice poziomu wody przepływając przez śluzy wodne, 
wspinając się na punkty widokowe, z których rozpościerają się piękne krajobrazy, dopływając do Jeziora Niecko 
i miejscowości Czas wolny. Powrót w godzinach wieczornych.Studzieniczna. 

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi w hotelach 2/3*, 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników,  
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego

www.relax-travel.pl

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Karlove Vary:Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Czech.  zwiedzanie historycznego centrum 
miasta, czas wolny z możliwością degustacji znanego na całym świecie Likieru Becherovka. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Reims: Śniadanie. Przejazd do  Katedra koronacji królów Francji. Przejazd w okolice Paryża na 
obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ: Paryża: Śniadanie. Zwiedzanie  wjazd na Wieże Eiffla uważaną za symbol miasta. Ogrody Trocadero, 
Szkoła Wojskowa, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona Bonaparte, Łuk Triumfalny - zbudowany dla 
uczczenia tych co polegli za Francje w czasie wojen, spacer po Polach Elizejskich - reprezentacyjna Aleja Paryża 
z licznymi teatrami, restauracjami, kinami. Następnie zobaczymy Operę Garnier - jeden z najpiękniejszych 
i najokazalszych teatrów muzycznych na świecie. Zwiedzanie Muzeum Perfum Fragonard. : Wyspa La Cite
z cieszącą się sławą Katedrą Notre-Dame na Placu Jana Pawła II - serce Paryża, Sainte Chapelle. Powrót na 
obiadokolację, nocleg.
4 DZIEŃ: Wersal:Śniadanie.  spacer po ogrodach wersalskich, w trakcie którego zobaczymy kompleks 
pałacowy, który swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. Powrót do Paryża, gdzie zobaczymy  
Dzielnice Defense zwaną Manha�anem XXI wieku, Luwr - zwiedzanie muzeum z jedną z największych na 
świecie kolekcji dzieł sztuki znanych autorów, rejs statkiem po Sekwanie. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: ST. Denis z nekropolią królów Francji, spacer Dzielnicą Łacińską: 
romański Kościół Saint-Germain-des-Pres, który jest najstarszą świątynią miasta, Sorbona, Panteon - miejsce 
spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii Curie-Skłodowskiej i Woltera, Spacer po Ogrodach Luksemburskich 
z czasem wolnym. Następnie dzielnica Montmare, gdzie zobaczymy Bazylikę Sacre-Coeur, Place du Terte - 
jeden z najbardziej malowniczych zakątków miasta, Plac Pigalle i Blanche ze słynnym kabaretem Moulin 
Rouge.  Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
6 DZIEŃ: Przyjazd w umówione miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 4 noclegi  w hotelach 2/3*, 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej, rejsu statkiem, 
lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów 
słuchawkowych auto-guaid, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Paryż - Reims, Luwr i Wersal 6 dni 



Czarnogóra - Montenegro 9 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca około godziny 06:00. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię. Przyjazd 
do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie, dalszy przejazd w kierunku Czarnogóry. Przejazd malowniczą drogą w kierunku rzeki Tary, 
gdzie zobaczymy jeden z najstarszych, największych i najbardziej widowiskowych mostów w Europie. Przejazd 
widokowa trasą wzdłuż Kanionu rzeki Tary - drugiego co do wielkości kanionu na świecie, krótki postój przy 
Monastyrze Moraca z XIII wieku. klasztor składa się  z Cerkwi Wniebowzięcia NMP i małej Cerkwi Św. Mikołaja, 
których wnętrza pokrywają freski. Następnie przejeżdżając  podziwiamy pionowe Kanionem rzeki Moraca
kilkusetmetrowe ściany kanionu, który jest zaliczany do najpiękniejszych w Europie. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie, wypoczynek, kąpiel i plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Cetyni: Po śniadaniu wycieczka autokarowa do  dawna stolica Czarnogóry, spacer po mieście. Przejazd 
do najwyżej położonego mauzoleum na świecie 1660 n.p.m- Mauzoleum Piotra II, które znajduje się w Parku 
Narodowym Gór Lovćen, skąd roztacza się niezapomniany widok prawie na całe państwo Czarnogóry oraz na 
Zatokę Kotorską. miasteczko ze wspaniale zachowaną średniowieczną zabudową, spacer po urokliwych  Kotor: 
wąskich i krętych uliczkach, zobaczymy tam Katedrę Św. Tyfona, Kolegiatę NMP, Wieże Zegarową ale 
największa uwagę zwracają mury otaczające miasto w bardzo trudnym terenie. Zwiedznie która jest Budvy 
zwana „małym Dubrownikiem”, otoczona XV-wiecznymi murami, spacer po starówce: Katedra Św. Jana, 
Cytadela, pozostałości starożytnych budowli i średniowiecznych kaplic, czas wolny.  W drodze powrotnej krótki 
postój w miejscu z malowniczym widokiem na wyspę Sve� Stefan. Obiadokolacja, wypoczynek, nocleg.

: Po śniadaniu wycieczka do Albanii. Plac Marii Teresy, Plac Skanderbega,  Meczet Ethem Bey, 5 DZIEŃ Tirana: 
Dzielnica Bloku.  Zamek Skanderbega z ciekawym Muzeum Etnograficznym, bazar wschodni.  Kruja Szkodra: :
spacer po mieście. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
6 DZIEŃ  Monastyru Ostrog: : Śniadanie. Całodzienna wycieczka do  jest to świątynia - cerkiew wkomponowana 
w pionową skalną ścianę do której pielgrzymują turyści z całego świata, największa prawosławna świątynia na 
Bałkanach. Przejazd do miejscowości  rejs statkiem po Jeziorze Szkoderskim - rezerwat ptactwa Virpazar:
wodnego i Fish Picnic z degustacją ryb i wina, kąpiel i plażowanie nad jeziorem. Powrót na obiadokolację 
i nocleg. 
7 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd Zatoką Kotorską jednym z najbardziej malowniczych miejsc na 
wybrzeżu adriatyckim, którą wpisano na Światową Listę UNESCO. Przyjazd do  czas na zwiedzanie Medjugorie:
miejsc związanych z kultem religijnym, piesze wyjście na Wzgórze Podbrdo, możliwość uczestnictwa 
w wieczornym nabożeństwie. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Serbie, Chorwację, 
Węgry, Słowację.
9 DZIEŃ: Planowany przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach rannych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem „Fish Picnic”, l okalnych przewodników, napojów do 
obiadokolacji, opłaty klimatycznej, d opłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych auto-guaid, 
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Rumunia - Z wizytą u Hrabiego Drakuli 7 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Oradei Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do Rumunii. Przyjazd do , 
wieczorny spacer po mieście. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 DZIEŃ: Cluj-Napoka: Śniadanie.  stolicy Siedmiogrodu. Zobaczymy tam mury obronne z Basztą Krawców, 
podominikański kościół reformowany, kwartał uniwersytecki, Rynek Węgierski z Kościołem Św. Michała, dom 
narodzin Króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą Rumuńską.  zwiedzanie Targu Mures:
miasta: Twierdza Miejska, Kościół Unitariański, Katedra Katolicka i Prawosławna, Magistrat, Pałac Kultury. 
Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
3 DZIEŃ Medias: : Śniadanie,  zobaczymy średniowieczną starówkę saską z grodem kościelnym, gdzie 
podpisana została Pacta Conventa.  wioska zamieszkała przez Sasów z najlepiej zachowanym Biertan:
i największym w Transylwanii ufortyfikowanym Zespołem Kościelnym (zabytek klasy UNESCO).  Sighisoara:
twierdza Siedmiogrodu, otoczona basztami z gotyckimi domami i wieżami oraz licznymi krętymi uliczkami. 
Zobaczymy tam fortyfikacje, gotycką Katedrę i Kościół Dominikanów, Wieże Zegarową z XIV w. oraz sławny 
Dom Drakuli. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 DZIEŃ: Brasova: Śniadanie.  stary gród otoczony XV w. murami. Spacer po Starówce: Rynek z okazałym 
Ratuszem, Baszta Tkaczy, Baszta Kowali, Brama Katarzyny, Dom Rady z XV w. gotycki „Czarny Kościół”, romański 
Kościół Św. Bartłomieja z XIII wieku, Sobór Prawosławny. Następnie przejazd do   Zamku Drakuli z Branie:
zbudowany w wysokiej skale o niezwykle skomplikowanej budowie.  zobaczymy tzn. „zamek chłopski” Rasnov:
imponująca i unikatowa budowla na skalę europejską. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 DZIEŃ: Sinaia, Po śniadaniu kurort i „Perła Karpat” -  zobaczymy słynne uzdrowisko i ośrodek narciarski.  
Przejazd do  rezydencji królewskiej wzniesionej w XIX wieku w stylu niemieckiego renesansu. Zamku Peles:
Następnie Prejmer - zwiedzanie Kościoła Warownego (zabytek klasy UNESCO). Przejazd malowniczą Trasą 
Transfogarską - według jednych jest szczytowym osiągnięciem socjalizmu rumuńskiego, według innych 
upiornym pomysłem Nicole Ceausescu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 DZIEŃ: Sibiu: Śniadanie.  miasto z historią sięgającą XII wieku. Zobaczymy tam urokliwą zabudowę Starego 
Miasta, przejedziemy ulicą Avram Iancu z najciekawszymi kamieniczkami, zobaczymy Duży i Mały Rynek, 
Magistrat z XV wieku, Stary Ratusz, późnogotycki Kościół Ewangelicki, Most Kłamców. Następnie przejazd do 
dawnej stolicy Siedmiogrodu Twierdza Alba Karolina z Katedrą Św. Michała z grobowcem króla Jana Alba Iulia: 
Hunyady, Cerkiew koronacyjna królów Rumunii, Biblioteka, Uniwersytet, renesansowe Pałace Miclosza 
i Apora. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd przez Węgry i Słowację do Polski. Powrót w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, opłaty 
klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl



Nadbałtyckie Stolice 8 dni  
Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Augustów:  Wyjazd z umówionego miejsca.  Spacer po mieście, rejs statkiem po Kanale 
Augustowskim, podczas którego statek pokonuje różnice poziomu wody przepływając przez śluzy wodne, 
wspinając się na punkty widokowe, z których rozpościerają się piękne krajobrazy, dopływając do Jeziora Niecko 
i miejscowości Studzieniczna. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Kowno: Śniadanie.  Zamek, Stare Miasto z Ratuszem  zwanym „Białym Łabędziem”, dawne gimnazjum 
jezuickie, gdzie mieszkał i pracował Adam Mickiewicz, Dom Perkuna, Katedra Piotra i Pawła, Kościół Jezuitów, 
Aleja Wolności - główny pasaż handlowy, spacer malowniczym bulwarem nad Niemnem. Wyjazd w kierunku 
Rygi, przyjazd na miejsce zakwaterowania w godzinach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Rygi: Śniadanie. Zwiedzanie Łotewskiej Stolicy -  Starówka, Gotycki Kościół Św. Piotra, Ratusz, Dom 
Bractwa Czarnogłowych - elitarne stowarzyszenie nieżonatych kupców, zespół średniowiecznych kamieniczek - 
tzn. „Trzej Bracia”, Wielka i Mała Gildia, Katedra Najświętszej Marii Panny - największy kościół w krajach 
bałtyckich. Przejazd do  najbardziej znanego nadmorskiego kurortu na Łotwie. Spacer po Jurmali:
miejscowości. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Tallina. śniadanie. Przejazd do  Przyjazd do estońskiej stolicy w godzinach popołudniowych. Spacer po  
Starówce: Gotycka Katedra Najświętszej Marii Panny, Sobór Aleksandra Newskiego, Kościół Św. Olafa, ratusz, 
baszty Megede i Kiek in de Kok, basztę Gruba Małgorzata oraz Bramę Morską. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
5 DZIEŃ: Helsinek: Po śniadaniu wycieczka promowa do  stolicy Finlandii spacer po mieście: port południowy 
z nabrzeżem, Kauppatori - tradycyjny fiński targ, Pałac Prezydencki, Plac Senatu z imponującą 
neoklasycystyczną zabudową z pierwszej połowy XIX w., główna aleja spacerowa Esplanadi, Stockmann - 
największy dom towarowy w Skandynawii, gmach dworca kolejowego, Ateneum (galeria sztuki), teatr 
narodowy, parlament, Temppeliaukio - kościół wykuty w skale ze świetną akustyką wnętrza. Przeprawa 
promowa do Tallina. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie, Przejazd autokarem do Wilna, zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po Starówce, 
nocleg.
7 DZIEŃ Wilno:: Śniadanie.  zwiedzanie miasta, Sanktuarium Ostrobramskie z Cudownym Obrazem, Starówka, 
filharmonia, Kościół Św. Kazimierza, Plac Ratuszowy, Kościół Św. Ducha, Uniwersytet Wileński, Kościół 
Św. Janów, Katedra Św. Stanisława, Kościół Piotra i Pawła na Antokolu, Góra Trzech Krzyży - panorama miasta, 
Pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Św. Anny, Muzeum im. Adama Mickiewicza. Wyjazd do Polski.
8 DZIEŃ:  Powrót do miejsca zbiórki w godzinach porannych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów przeprawy promowej, lokalnych przewodników, napojów 
do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Grecja „W kraju Antyku, Wina i Zorby” 10 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię do hotelu. Obiadokolacja, 
nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu dalsza część podróży przez Serbię, Macedonię do Grecji. Przyjazd na Riwierę Olimpijską, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3-7 DZIEŃ: Śniadanie. Wypoczynek i plażowanie w urokliwej nadmorskiej miejscowości, kąpiele wodne, 
możliwość wynajęcia rowerków wodnych. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do kraju przez Macedonię, Serbię. Nocleg 
tranzytowy.
9 DZIEŃ: Po śniadaniu dalsza część trasy. Przejazd do Belgradu: krótki spacer po Starówce z licznymi zabytkami 
i kamieniczkami. Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Riwiera Olimpijska - Wypoczynek 9 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do hotelu w Serbii, obiadokolacja, 
nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu dalszy ciąg podróży przez Serbię, Macedonię do Grecji. Przyjazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Kalambaka: Po śniadaniu zwiedzanie  wiszące ogrody klasztorów prawosławnych w skalnym lesie 
„Meteory”(zabytek klasy UNESCO) ze wspaniałymi ikonami. Wizyta w pracowni ikon, zakup suwenirów. 
Następnie pomnik Króla Leonidasa, Gorące Wrota - źródła termalne. Przejazd na obiadokolacje Termopile: 
i nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Następnie całodniowy wypoczynek i plażowanie, możliwość kąpieli w siarkowych, 
gorących wodach termalnych. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Ateny: Po śniadaniu stolica Grecji -  zwiedzanie starożytnym szlakiem Wzgórze Akropolu, Teatr Iradion 
i Teatr Dionizosa, Muzeum Akropolu, starożytna Agora Grecka i Rzymska, Plac Syntagma i Parlament. Wieczór 
grecki z przysmakami regionalnej kuchni, muzyką na żywo, Zorbą i greckim winem. Nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie i wypoczynek w urokliwej miejscowości nadmorskiej, kąpiele morskie, możliwość 
wynajęcia rowerków wodnych. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Myken:Śniadanie. Zwiedzanie  Lwia Brama, Mury Cyklopowe, Grób Agamemnona. Epida Vros -
starożytny teatr, w którym nadal odbywają się spektakle, możliwość rejsu na urokliwą wyspę Poros. Następnie 
Nafplio: pierwsza stolica niepodległej Grecji - twierdza Palamidesa, spacer urokliwymi uliczkami miasteczka. 
Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Po śniadaniu spacer po moście widokowym nad Kanałem Korynckim. Przejazd Doliną Tembii 
z potokiem Pięknej Afrodyty oraz cudownym Źródełkiem Dafni przy parafii Św. Paraskiewki. Obiadokolacja, 
nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Grecję, Macedonię, Serbię z noclegiem 
tranzytowym.
10 DZIEŃ: Po śniadaniu dalsza część podróży przez Węgry i Słowację. Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach 
wieczornych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 9 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
9 śniadań, 9  obiadokolacji,  ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, Wieczoru Greckiego, rejsu statkiem, 
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl

W trakcie wypoczynku możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych.
Meteory - wiszące klasztory wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO. Możliwość podziwiania ikon, rękopisów 
i fresków, które są jedną z największych atrakcji turystycznych na świecie. Klasztor zbudowany został na bardzo 
wysokich, niedostępnych skałach w centralnej, górzystej części Grecji. U stóp dwie malownicze wioski. 
Przewidziana jest wizyta w pracowni ikon z możliwością zakupu suwenirów.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 8 noclegów w hotelach 2/3*, 8 śniadań,  
8 obiadokolacji, u bezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, d opłaty do pokoju 1-osobowego, kosztów wycieczek 
fakultatywnych, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt



Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez  Słowację, Węgry, na nocleg tranzytowy w Serbii. 
Obiadokolacja. Nocleg.
2 DZIEŃ: Po Śniadaniu wyjazd w dalszą drogę do Bułgarii w okolice Sozopolu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
3-8 DZIEŃ:  Pobyt wczasowy,  wypoczynek, plażowanie wodne i słoneczne szaleństwa. Możliwość skorzystania 
z ciekawych wycieczek fakultatywnych. 
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną z noclegiem tranzytowym.
10 DZIEŃ: Planowany powrót do kraju w godzinach wieczornych.
Wycieczki Fakultatywne:
Starożytny Nessebar - wycieczka do malowniczo położonego na półwyspie, zabytkowego miasta klasy 
UNESCO. Średniowieczna architektura miasta uważana jest za jedną z najlepiej zachowanych na Bałkanach.  
Piknik na Jachcie - relaksujący wypoczynek na pokładzie jachtu. Rejs w głąb morza z możliwością podziwiania 
panoramy wybrzeża. 
Delfinarium w Warnie - okazja do podziwiania pokazu delfinów w jedynym na półwyspie Bałkańskim 
delfinarium, połączone ze zwiedzaniem miasta.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 2 noclegi tranzytowe, 7 noclegów w hotelach 2/3*, 
9  śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
 napojów do obiadokolacji,  opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osob , kosztów wycieczek owego
fakultatywnych, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Bułgaria - Morze Czarne Wypoczynek 10 dni  

Czarnogóra - Riwiera Adriatycka Wypoczynek 10 dni  
Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Budapesztu  Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, do - krótkie zwiedzanie Wzgórze  
Zamkowe i Wzgórze Gellerta z zachwycającym widokiem na panoramę całego miasta. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Riwierę Adriatycką Śniadanie. Przejazd do Czarnogóry nad , zakwaterowanie, czas wolny, 
obiadokolacja, nocleg.
3-8 DZIEŃ: Wypoczynek i plażowanie w urokliwej nadmorskiej miejscowości, kąpiele wodne (możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych do Budvy, Ce�nje, Boki Kotorskiej, Dubrownika, Albanii, Fish Picnic 
oraz wiele innych).
9 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd przez Bośnię i Hercegowinę. Obiadokolacja z noclegiem tranzytowym.
10 DZIEŃ: Śniadanie. Dalsza droga przez Węgry, Słowację do Polski. Planowany powrót w godzinach 
wieczornych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota,  9 noclegów w hotelach 2/3*, 9 śniadań, 9 obiadokolacji,  
ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-sobowego, kosztów wycieczek 
fakultatywnych, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Chorwacja - Wypoczynek Riwiera Adriatycka 9 dni  

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.
2 DZIEŃ Zatoka Kvarnerska Półwysep : Przyjazd w godzinach popołudniowych nad Morze Adriatyckie -  lub 
Istria. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3-7 DZIEŃ: Pobyt wczasowy, plażowanie, kąpiele wodne. Możliwość skorzystania z ciekawych wycieczek 
fakultatywnych obejmujących: wycieczkę do unikatowych na skalę światową Jezior Plitvickich, wycieczkę na 
wyspę Krk, rejs łodzią z Fish Picnic oraz wiele innych.
8 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Chorwację, Węgry.
9 DZIEŃ: Dalsza droga przez Słowację do Polski. Planowany powrót w godzinach popołudniowych.
Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 7 noclegów w hotelach 2/3*, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,  
ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, kosztów wycieczek 
fakultatywnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Zapytaj o inne oferty



Włochy 9 dni 

Pielgrzymki

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej, Austrię, piękne 
widokowo Alpy do Włoch w okolice Veneto. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Wenecja: Przepłynięcie łodzią turystyczną w kierunku Placau Św. Marka. Spacer wśród 
pereł architektury weneckiej: Więzienie, Most Westchnień, Pałac Dożów, Bazylika Św. Marka, Kościół Św. Jana 
i Pawła, Kościół San Salvatore z dwoma dziełami Tycjana i Most Rialto. Następnie przejazd do Padwy - spacer 
uroczymi uliczkami do centrum, gdzie zobaczymy XIII-wieczną Bazylikę z Kryptą Św. Antoniego, następnie 
Muzeum, Plac Prato Della Valle. Przejazd do zawieszonego na skale Sanktuarium Madonna Della Corona, 
ulokowanego w Alpejskiej scenerii nad jeziorem Garda, które to nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Asyżu - miasta Św. Franciszka, gdzie zobaczymy Bazylikę Matki Boskiej 
Anielskiej ze słynną Porcjunkulą i ogrodem różanym w Santa Maria Degli Agnelli, Bazylikę Św. Franciszka Piazza 
Comune ze świątynią Minerwy i Kościół Św. Klary. Przejazd w okolice Rzymu. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Watykan: Możliwość udziału w modlitwie Anioł Pański lub audiencji generalnej z Ojcem 
Świętym na Placu Św. Piotra (uzależniony od obecności Papieża w Watykanie). Zwiedzanie Rzymu: Zamek 
Św. Anioła, Koloseum - amfiteatr, w którym odbywały się igrzyska, walki gladiatorów i dzikich zwierząt 
(z zewnątrz), Kapitol - symbol państwa starożytnych Rzymian, Panteon - najlepiej zachowana starożytna 
budowla Rzymu, Forum Romanum - dawny plac reprezentacyjny miasta, Plac Wenecki, barokowa Fontanna Di 
Trevi , Schody Hiszpańskie.  Powrót na obiadokolację, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie, zwiedzanie Watykanu: Bazylika Św. Piotra, Krypta Św. Jana Pawła II w Kaplicy 
Św. Sebas�ana, Plac Św. Piotra. Czas wolny. Następnie dalsza część zwiedzania Rzymu: Bazylika Santa Maria 
Maggiore, Bazylika Św. Jana na Lateranie i Bazylika Św. Pawła za Murami, wzniesiona w miejscu pochówku 
Św.  Pawła. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Monte Cassino, zwiedzanie Opactwa Ojców Benedyktynów na wzgórzu oraz 
chwila zadumy na cmentarzu poległych żołnierzy polskich. Muzeum Bitwy o Monte Cassino. Następnie 
przejazd do hotelu w okolice San Giovani Rotondo. Obiadokolacja i nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie, pobyt w San Giovani Rotondo - miejsce, w których prowadził swoje pełne dobroci 
i poświęcenia życie, mistyk św. O. Pio. Czas na modlitwę i zadumę u grobu Świętego. Nawiedzimy Bazylikę 
Matki Bożej Łaskawej, Muzeum Klasztorne i inne obiekty sakralne związane z życiem świętego. Przejazd do 
Monte S. Angelo - nawiedzenie Niebiańskiej Bazyliki i groty gdzie ukazał się Święty Michał Archanioł. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja.
8 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Manopello - nawiedzenie sanktuarium, gdzie na niezwykle cienkiej 
i przejrzystej chuście uwieczniony jest wizerunek Zmartwychwstałego Jezusa nazwany „Chustą Św. Weroniki”. 
Następnie przejazd do najważniejszego włoskiego Sanktuarium w Loreto - nawiedzenie Bazyliki Loretańskiej, 
we wnętrzu której znajduje się Domek Św. Rodziny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach 
późnowieczornych. 

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 8 noclegów w hotelach 2/3*, 8 śniadań, 
8 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsu statkiem, opłat wjazdowych do 
miast, n apojów do obiadokolacji, d opłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: 
15 zł /os./pobyt

www.relax-travel.pl



Sanktuaria Maryjne Europy 14 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca zbiórki. Przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Italii do 
zawieszonego na skale Sanktuarium Madonna Della Corona ulokowanego w Alpejskiej scenerii nad Jeziorem 
Garda, które nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ:  Po śniadaniu przejazd do Mediolanu, zwiedzanie miasta: Piaza Del Duomo z największą gotycką 
katedrą, plac i opera La Scala. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do La Sale�e, nawiedzenie Sanktuarium Płaczącej Madonny położonego na 
wysokości 1800m n.p.m. w alpejskiej scenerii, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Udział 
w nabożeństwie różańcowym ze świecami, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do Avinionu, gdzie zobaczymy: Pałac Papieski, Katedra, słynny most na Rodanie. 
Przyjazd do Lourdes, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek. Po obiadokolacji udział w nabożeństwie 
różańcowym i procesji ze świecami od Groty Masabielskiej. Nocleg.
5 DZIEŃ: Msza Św. Po śniadaniu całodzienny pobyt w Lourdes - czas na kontemplacje i zwiedzanie miejsc 
związanych z życiem Św. Bernade�y, Grota Masabielska, Bazyliki (Górna, Różańcowa i Piusa X), obiadokolacja, 
Procesja różańcowa ze świecami, nocleg.
6 DZIEŃ: Msza Św. Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą wzdłuż Zatoki Biskajskiej w okolice San�ago di 
Compostela. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Po śniadaniu nawiedzimy Katedrę Św. Jakuba. Msza Św. i rytuał okadzenia. Zobaczymy również:  
Uniwersytet, Rua Mayor i Plaza Mayor. Przejazd do Fa�my, zakwaterowanie w  hotelu, obiadokolacja, udział 
w nabożeństwie wieczornym, Różańcu i procesji ze światłami. Nocleg.
8 DZIEŃ: Msza Św. Po śniadaniu całodzienny pobyt w Fa�mie: Nawiedzenie miejsca Objawień Matki Bożej, 
Droga Krzyżowa w gaju oliwnym, zwiedzanie rodzinnej miejscowości trojga pastuszków: Łucji Hiacynty 
i Franciszka - Adjustrel. Nawiedzenie sanktuarium gdzie znajdują się groby pastuszków oraz nowej Bazyliki. 
Obiadokolacja, udział w nabożeństwie różańcowym i procesji. Nocleg.
9 DZIEŃ: Msza Św. Po śniadaniu przejazd do Batalha: zwiedzanie klasztoru Santa Maria da Vitória - gotyckiego 
arcydzieła wpisanego na Listę UNESCO, bez wątpienia jednego z najważniejszych zabytków portugalskich. 
Następnie przejazd do Alcobaca: zwiedzanie imponującego opactwa Cystersów. Przejazd nad Ocean 
Atlantycki do Nazare: urokliwego miasteczka, położonego na wysokim klifie z pięknym kościołem i cudowną 
figurą Czarnej Madonny. Wypoczynek na plaży w pięknym kurorcie, powrót na obiadokolację, możliwość 
udziału w nabożeństwie różańcowym. Nocleg.
10 DZIEŃ: Po Śniadaniu przejazd do Avilli: miasta św. Teresy - spacer po średniowiecznym mieście z doskonale 
zachowanymi murami miejskimi, Katedra, Starówka. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg.
11 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd w kierunku Katalonii - wzgórze Monaserat, gdzie czczona jest figurka Czarnej 
Madonny. Msza Św. Nawiedzenie sanktuarium i podziwianie niezapomnianych widoków. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.
12 DZIEŃ: Śniadanie. Barcelona: Spacer po mieście, w którym swe dzieła tworzył wybitny artysta Antonio 
Gaudi, gdzie zobaczymy: ul.Ramblas, Sagrada Familia, katedra Św. Eulalii, Pałac Królewski, Pomnik Columba 
itd. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
13 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną przez Hiszpanię, Francje na nocleg tranzytowy w hotelu we 
Włoszech.
14 DZIEŃ: Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 13 noclegów w hotelach 2/3*, 13 śniadań, 
12 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, w szystkie opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłaty klimatycznej Taxa, opłat 
wjazdowych do miast, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Pielgrzymuj razem z nami!

Pielgrzymki



Medjugorie - Sanktuaria Maryjne na Bałkanach 7 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do stolicy Węgier - Budapesztu: Bazylika Św. Stefana, 
Wzgórze Zamkowe, następnie Wzgórze Gellerta z zachwycającym widokiem na panoramę całego miasta. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu Ludbreg: nawiedzenie Sanktuarium Cudu Eucharystycznego, gdzie już od sześciu 
wieków przechowywana jest Krew Chrystusa. Następnie przejazd do Marija Bistrica, gdzie zachwyci nas 
największe chorwackie sanktuarium, w którym znajduje się cudami słynąca czarna drewniana figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Przejazd do stolicy Chorwacji, Zagrzebia jedno z najstarszych europejskich miast gdzie 
zobaczymy Katedrę Św. Stefana, Kamienną Bramę, Kościół Św. Marka, Sabor. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Plitvickie Jeziora, obejmującego 16 kaskadowych jezior 
połączonych wodospadami otoczonych lasem i wzgórzami, co daje unikatowy obraz wpisany na listę UNESCO. 
Przejazd do Sinj, miejsca wyjątkowego dla Chorwatów; nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Sinjskiej, 
w którym czczony jest cudowny wizerunek Madonny, nawiedzenie kościoła Franciszkanów i klasztoru, 
następnie przejazd do Medjugorie zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4-5 DZIEŃ: Medjugorie: Dni poświęcone na osobiste refleksje i modlitwy. Udział w Mszy Św. Wejście na Górę 
Podbrdo - miejsce pierwszych objawień. Zwiedzanie Mostaru zabytkowe średniowieczne miasto - spacer 
Starym Mostem - symbolem miasta. Zobaczymy dzielnice Stara Carsija, tradycyjne warsztaty i meczet, oraz 
zwiedzanie Dubrownika perły Adriatyku otoczonej lazurowym morzem. Podczas spaceru po mieście, poznamy 
jego historię, a także zobaczymy Mury Miejskie, Twierdza Revelin, Katedra i Klasztor Dominikanów, Kościół 
Św. Vlaha, klasztor franciszkanów. Każdego dnia śniadanie i obiadokolacja i możliwość uczestnictwa 
w Nabożeństwie Maryjnym.
6 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na Riwierę Makarską, nawiedzenie groty lourdzkiej w Vepric u podnóża Gór 
Biokovo. Czas wolny, plażowanie, kąpiele morskie. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja, możliwość udziału w 
międzynarodowym nabożeństwie, nocleg.
7 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną przez Serbię, Węgry, Słowację do Polski. Powrót do miejsca 
zbiórki w godzinach nocnych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów w hotelach klasy turystycznej, 
6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW+KL, opłaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłaty klimatycznej 
Taxa, opłat wjazdowych do miast, napojów do obiadokolacji, d opłaty do pokoju 1-osobowego, Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego: 15 zł /os./pobyt

Licheń i Pierwsza Stolica Polski 3 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Częstochowy. Czas wolny na osobiste refleksje i modlitwę 
w Narodowym Sanktuarium w Częstochowie. Po drodze krótki spacer po Lasku Grąblińskim - nawiedzenie 
miejsca objawień. Przyjazd do Lichenia w godzinach wieczornych. Obiadokolacja. Nawiedzenie Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej oraz udział w nabożeństwie. Czas poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. Nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu. Przejazd do Gniezna: pierwszej stolicy Polski, nawiedzimy Bazylikę Prymasowską 
Wniebowzięcia NMP z Kryptą Św. Wojciecha. Zobaczymy: Pomnik Bolesława Chrobrego, Stare Miasto, 
Wzgórze Lecha i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następnie udamy się na Pola Lednickie: przejście 
bramą zwaną Bramą Trzeciego Tysiąclecia lub Bramą Rybą, nawiedzimy Dom Św. Jana Pawła II. Powrót do 
Lichenia. Obiadokolacja, możliwość udziału w nabożeństwie Maryjnym. Nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu zwiedzanie miejsc kultu religijnego w Licheniu - Stara część Sanktuarium, Kościół Św. 
Doroty, grobowce wizjonerów, Kaplica Krzyża Św. ważniejsze kaplice i pomniki, bazylika: główna nawa bazyliki, 
kaplice dolnej bazyliki, ważniejsze pomniki. Przejście szlakiem Drogi Krzyżowej. Czas Wolny. Przejazd do 
Kalisza: zobaczymy Katedrę Św. Mikołaja, nawiedzenie Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Św. Rodziny.  
Spacer po Starówce najstarszego miasta w Polsce. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót w godzinach 
nocnych

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej, 
2 śniadania,  2 obiadokolacje, o płaty drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, dopłaty do pokoju 1-osobowego

Pielgrzymki

www.relax-travel.pl



Sanktuaria Maryjne Warmii 3 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. Przejazd do Warszawy: nawiedzenie Kościoła 
pw. Św. Stanisława, grobu i wymownego muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Przejazd do Gietrzwałdu, 
jedynego miejsca objawienia się Matki Bożej w Polsce. Nawiedzenie Sanktuarium, Msza Św. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, oprowadzanie i zapoznanie się z historią tego miejsca. Czas wolny, nocleg.
2 DZIEŃ: Msza Św. Po śniadaniu przejazd przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich do Świętej Lipki: 
nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej zwane Częstochową Północy, wysłuchanie koncertu organowego - są to 
organy z największą ilością ruchomych figur w Polsce. Następnie przejazd do miejscowości Stoczek Klasztorny: 
miejsce internowania Ks. Prymasa Wyszyńskiego, nawiedzenie i zapoznanie się z bogata historią tego miejsca. 
Jeśli czas pozwoli w drodze powrotnej Lidzbark Warmiński i Olsztyn. Powrót do Gietrzwałdu. Obiadokolacja, 
czas wolny, nocleg.
3 DZIEŃ: Msza Św. Śniadanie. Przejazd do historycznego miejsca bitwy Grunwald: pomnik, muzeum bitwy, 
amfiteatr, ruiny kaplicy pobitewnej. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany powrót w godzinach wieczornych.

Pielgrzymuj razem z nami!

Dolnośląskie Sanktuaria 3 dni 

Program Turystyczny:
1 DZIEŃ: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do miejscowości Góra Świętej Anny: nawiedzenie 
sanktuarium, które w 1998 r. odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II i zapoznanie się z jego historią. Następnie 
przejazd do Barda Śląskiego: nawiedzenie Sanktuarium M.B. Strażniczki Wiary ze słynąca z cudów figurką MB 
z Dzieciątkiem tzw. Tronującej Madonny oraz zobaczymy niepowtarzalną szopkę. Przejazd do hotelu. 
Obiadokolacja, czas wolny i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Kłodzko: niekoronowana stolica Sudetów. Spacer po Starówce trzech kultur i wielu 
pokoleń. (Czechów, Niemców i Polaków). Przyjazd do Wambierzyc - Śląskiej Jerozolimy: nawiedzenie 
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, zapoznamy się z tradycją szopkarstwa oraz 
zobaczymy ruchome Betlejem Ziemi Kłodziej. Przejazd „Drogą Stu Zakrętów” przez Radków, Karłów do 
Kudowy. (jest to jeden z najatrakcyjniejszych zakątków Gór Stołowych). Zwiedzanie Kaplicy Czaszek, spacer 
i odpoczynek w parku zdrojowym. Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej zwaną MB Przyczyną Naszej Radości na 
Górze Iglicznej w Masywie Śnieżnika. To Sanktuarium nawiedził Ojciec Św. Jan Paweł II trzykrotnie jako ksiądz, 
biskup i kardynał. Przejazd do Międzygórza: miejscowości w stylu szwajcarskim, która zachwyca swym 
pięknem o każdej porze roku. Zwiedzanie Wodospadu Wilczki - największy w Sudetach Wschodnich.  
Planowany powrót w godzinach późnowieczornych.

Pielgrzymki

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, 
opieka pilota-przewodnika, 2 noclegi 
w pensjonacie lub domu pielgrzyma, 
2 śniadania, 2 obiadokolacje, opłaty 
drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-
przewodnika, 2 noclegi w pensjonacie lub domu 
pielgrzyma, 2  śniadania, 2 obiadokolacje, opłaty 
drogowe i parkingowe.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, d opłaty do 
pokoju 1-osobowego.



WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
BIURO PODRÓŻY RELAX (Z/47/2007)

WARUNKI OGÓLNE:
 1. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowią 
integralną część Umowy o organizację imprezy turystycznej. 
2. Zamawiający/uczestnik powinien sprawdzić, czy Umowa jest 
zgodna z ofertą, a dane i adres osób mających wziąć udział w 
imprezie podane są prawidłowo. 
3. Zamawiający/Uczestnik ma obowiązek poinformować 
Organizatora o danych osób mających wziąć udział w imprezie 
turystycznej oraz ewentualnych ich zmianach w zakresie i 
terminie niezbędnym do prawidłowej organizacji imprezy. 
4. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
niezbędne do uczestnictwa w imprezie (Paszport, Dowód 
Osobisty, Karta Kolonijna itp.). 
5. Cena ustalona w umowie może być podwyższona, wyłącznie 
w wypadku udokumentowania przez organizatora wpływu na 
podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: 
wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, 
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i 
lotniczych; wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą 
wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. 
6. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić 
istotne warunki umowy z uczestnikiem, z zastrzeżeniem pkt 5 
warunków uczestnictwa, powinien niezwłocznie o tym 
powiadomić uczestnika. W takiej sytuacji uczestnik powinien 
niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje 
proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za 
natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń 
i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 
7. Jeżeli uczestnik, zgodnie z pkt 6 warunków uczestnictwa, 
odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę 
turystyczną z przyczyn niezależnych od uczestnika, uczestnik 
ma prawo, według swojego wyboru: -uczestniczyć w imprezie 
zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że 
zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem 
różnicy w cenie; -żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich 
wniesionych świadczeń. 
8. W wypadkach określonych w pkt 7 warunków uczestnictwa 
uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie 
umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z 
powodu: -zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba 
minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym 
uczestnika na piśmie w uzgodnionym terminie; -siły wyższej. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w 
każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności 
rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz 
państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, 
strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak 
wymaganego minimum Uczestników określonego w umowie, o 
czym Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników 
nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 
REALIZACJA IMPREZY:
 10. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych 
dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia 
granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do 
których się udaje oraz wymagane zaświadczenia lekarskie. 
11. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do 
zaleceń przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie 
punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie 
pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy. 
12. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy 
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, 
stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest 
obowiązany, bez obciążania uczestnika dodatkowymi kosztami, 
wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia 
zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa 
od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, 
uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 
13. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa 
w pkt. 12 warunków uczestnictwa jest niemożliwe albo 
uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i 
odstąpił od umowy, organizator jest obowiązany, bez obciążania 
uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu 
powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do 
innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż 
określone w umowie. 
14. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 13 
warunków uczestnictwa organizator nie może żądać od 
uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w 
szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy 
15. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, 

o którym mowa w pkt 13 warunków uczestnictwa, uczestnik 
może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 
umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia 
zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub 
zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w 
wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą 
wyższą. 
16. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie: -działaniem lub zaniechaniem uczestnika; -
d z i a ł a n i e m  l u b  z a n i e c h a n i e m  o s ó b  t r z e c i c h , 
nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w 
umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 
przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 
17. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich 
lokalnych opłat, o ile nie zapewnia tego Organizator – podczas 
przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. opłaty klimatyczne, 
kaucje, itp.) wymienionych w ofercie, niezbędnych do realizacji 
umowy. 
18. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów prawa zarówno na terenie RP, jak i w 
krajach tranzytowych, w krajach docelowych, w miejscach 
pobytu, w zwiedzanych obiektach i w autokarze. 
19. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za 
szkody powstałe z winy uczestnika lub z winy osób 
niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w 
imprezie. 
20. W przypadku jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe 
przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie 
stosuje się do innych zobowiązań zawartych w Umowie i 
Warunkach uczestnictwa lub nie posiada wymaganych 
dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej 
realizacji. 
21. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody 
wyrządzonej Organizatorowi, wskutek niestosowania się przez 
Uczestnika do warunków umowy i Warunków uczestnictwa. 
22. Na imprezach młodzieżowych odpowiedzialność 
Organizatora kończy się w momencie zakończenia imprezy i 
odbioru niepełnoletniego uczestnika przez jego opiekunów 
prawnych. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego 
przybycia na ustalone miejsce i odbioru niepełnoletniego 
uczestnika.
 BAGAŻ :
23. Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy 
autokarowe: jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna 
sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów 
narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę 
(narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w 
pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest 
limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma prawo 
odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany wyżej 
limit. 
UBEZPIECZENIE:
24. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan jego 
zdrowia w pełni umożliwia udział w imprezie. 
25. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz kosztów leczenia; szczegółowe informacje 
zawarte są w ofercie i odrębnych warunkach ubezpieczenia.
 26. Organizator zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie 
umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub 
przerwania podróży. 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
27. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej Uczestnik przy 
podpisaniu Umowy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w 
wysokości 30% ceny imprezy, pozostałą część należy wpłacić 
nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli 
zgłoszenie następuje na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia 
imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości kwoty 
przy podpisaniu umowy. 
28. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy 
Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków 
finansowych na rachunek Organizatora. 
29. Organizator ma prawo odstąpić od umowy w trybie 
natychmiastowym z winy uczestnika, w wypadku jeśli uczestnik 
nie uiści w terminie określonym w umowie ceny imprezy lub jeśli 
uczestnik nie dostarczy dokumentów lub brakujących 
informacji niezbędnych do realizacji imprezy wskazanych przez 
organizatora w terminie przez niego wskazanym. 
REZYGNACJE I ZWROTY:
 30. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie i 

odstąpić od umowy w każdym czasie, jednakże jest 
zobowiązany do poniesienia wobec organizatora rzeczywistych 
kosztów poniesionych przez organizatora a spowodowanych 
rezygnacją uczestnika. Koszty te mogą zostać potrącone przez 
organizatora z ceny uiszczonej przez uczestnika tytułem 
umowy. 
31. Zapis pkt 30 i przewidzianego w nim pokrycia kosztów 
rezygnacji nie dotyczy przypadków określonych w pkt 6, i 13 
warunków uczestnictwa. 
32. Zwrotu należności wobec uczestnika po ewentualnym 
potrąceniu kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 
14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez uczestnika.
33. Uczestnik może bez zgody organizatora przenieść na osobę 
spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie 
przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług 
turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta 
przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest 
skuteczne wobec organizatora, jeżeli uczestnik zawiadomi go o 
tym nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej 
oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany 
uczestnika imprezy turystycznej uczestnik i osoba przejmująca 
jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
REKLAMACJE: 
34. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza 
wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie 
zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora, w 
sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 
35. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 34 
warunków uczestnictwa, klient może złożyć organizatorowi 
reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie 
wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 
Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie. W wypadku 
odmowy uwzględnienia reklamacji organizator jest obowiązany 
szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli 
organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, w 
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej 
w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał 
reklamację za uzasadnioną. 
36. Reklamacje w trakcie trwania imprezy turystycznej należy 
zgłaszać pisemnie bezpośrednio przedstawicielowi 
Organizatora (pilot, rezydent), którzy mają obowiązek wydać 
uczestnikowi pisemne potwierdzenie złożenia reklamacji. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. W przypadku sprzedaży agencyjnej Uczestnika obowiązują 
Warunki Uczestnictwa Organizatora imprezy. 
38. Odstąpienie od umowy, zmiany umowy, rozwiązanie umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
39. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby organizatora 
40. W sprawach nie unormowanych w warunkach uczestnictwa 
oraz umowie zastosowanie mają ustawa o usługach 
turystycznych oraz Kodeks Cywilny. 
DODATKOWE INFORMACJE 
Organizator oświadcza, że posiada Zaświadczenie o wpisie do 
Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych 
Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 
Z/47/2007 oraz zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej, na 
rzecz Uczestników, dotyczącą zapewnienia kosztów powrotu 
do kraju oraz kosztów wniesionych przez Uczestnika na rzecz 
Organizatora. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego 
powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub 
pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania 
nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie 
skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego 
nr tel. 12/37-96-029 lub 028 albo z najbliższą placówką 
konsularną i przedstawić umowę o świadczenie usług 
turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązku 
w zakresie zapewnienia powrotu do kraju. Klient ubiegający się 
o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niewykonania 
zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka 
Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania 
zapłaty należy dołączyć: - kopię umowy o świadczenie usług 
turystycznych, - kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, - 
oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora 
turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości, - 
oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na 
który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego 
sposobu wypłaty z gwarancji. 

Ważne informacje
Pilot-przewodnik:
W trakcie każdej wycieczki opiekuje się Państwem, pilot-przewodnik, którego zadaniem jest także realizacja programu wycieczki. W niektórych miejscowościach i obiektach obligatoryjne jest wynajęcie 
przewodnika lokalnego, co jest dodatkowo płatne. Pilot-przewodnik może zmieniać kolejność realizacji programu. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Program turystyczny może być realizowany 
środkami komunikacji publicznej. 
Bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz zestawy słuchawkowe: 
Aktualne ceny wstępów oraz usług lokalnych przewodników, będą ustalane każdorazowo przy zamówieniu wycieczki z uwagi na ich częstotliwość zmian. Zachęcamy do korzystania z zestawów 
słuchawkowych, które są doskonałym udogodnieniem podczas zwiedzania. 
Ceny wycieczek zawartych w katalogu znajdują się w dołączonym załączniku.
Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany cen wycieczek w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych. Podatków lub opłat należnych za usługi takie jak lotniskowe, załadunkowe lub 
przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych, wzrostu kursów walut (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami). Ceny  są aktualne do momentu 
ukazania się następnego załącznika cenowego. Możliwość wzrostu cen niektórych wycieczek w okresie weekendu majowego oraz Bożego Ciała. 
Ubezpieczenia: 
Każdy uczestnik wycieczki Biura Podróży Relax jest ubezpieczony w firmie SIGNAL IDUNA na kwoty: kraj – NNW 10000 PLN/os., zagranica – KL 20000 €/os oraz NNW 15000 PLN/os. 
Organizator zaleca wszystkim uczestnikom wycieczek zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
Inne:
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Biuro Podróży Relax nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Ceny zamieszczone w  niniejszym katalogu 
są cenami brutto. Programy zawarte w katalogu są programami ramowymi i mogą ulec zmianie. W przypadku wycieczek zagranicznych ceny nie zawierają napojów do obiadokolacji,  opłat klimatycznych w 
miejscowościach gdzie są wymagane oraz dopłat do klimatyzacji w pokojach hotelowych. Na życzenie Klienta, prezentacja oferty i podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego.

Przygotowujemy również wycieczki według programów i życzeń Naszych Klientów. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i dobrą jakość usług.



WYNAJEM KOMFORTOWYCH WYNAJEM KOMFORTOWYCH WYNAJEM KOMFORTOWYCH 
BUSÓW I AUTOKARÓWBUSÓW I AUTOKARÓWBUSÓW I AUTOKARÓW

 OBSŁUGA IMPREZ OBSŁUGA IMPREZ OBSŁUGA IMPREZ

BIURO PODRÓŻY RELAX  (Nr Z/47/2007)
Przewozy autokarowe krajowe i zagraniczne
TEL. 692 710 562 / 698 577 007
www.relax-travel.pl 
www.autokarykrakow.eu
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