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ROZTOCZE I LWÓW – 4 DNI
Kozłówka – Lublin – Zamość – Lwów – Kazimierz Dolny

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Kozłówki,
gdzie zwiedzimy rezydencję Zamoyskich (2 h): wnętrza pałacowe,
kaplicę, powozownię. Galeria Sztuki Socrealizmu, spacer po parku.
Przejazd do Lublina, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze
Zamkowe, kaplica Trójcy Świętej, Brama Grodzka, kamienice
przy Grodzkiej, plac Po Farze, kościół i klasztor oo. Dominikanów,
wybrane kamienice Starego Miasta, ratusz, spacer Krakowskim
Przedmieściem do placu Litewskiego, zwiedzanie pałacu Lubomirskich. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2:

Dzień 4:

Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu i wyjazd do Nałęczowa
– Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Muzeum Bolesława
Prusa w Pałacu Małachowskich. Przejazd do Kazimierza Dolnego
– wejście na Górę Trzech Krzyży, odwiedzimy kościół farny pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja lub kościół
i klasztor oo. Franciszkanów, Mały Rynek z synagogą, kościołem
św. Anny, starymi jatkami. Następnie wąwóz korzeniowy i cmentarz
żydowski, spacer kończymy na Rynku, otoczonym kamienicami
Przybyłów i kamienicą Gdańską. Obiad. Przejazd do Puław – spacer
po parku, Muzeum Czartoryskich, Świątynia Sybilli i Dom Gotycki.
Przejazd do Olsztyna.

Śniadanie, wycieczka po Roztoczu z przewodnikiem: Zamość
– rynek z ratuszem i kamienicami ormiańskimi, Zwierzyniec – „sto- Cena obejmuje:
lica” Roztocza Środkowego, kościół na wodzie, Guciów – zwiedza- przejazd autokarem, 3 noclegi w pok. 2-, 3-osobowych, 3 śniadania,
nie Muzeum Etnograficzno-Przyrodniczego, Krasnobród – miasto 3 obiadokolacje, 1 obiad, opiekę pilota i lokalnych przewodników,
uzdrowisko, sanktuarium MB Krasnobrodzkiej, Muzeum Wsi ubezpieczenie NNW i KL.
Krasnobrodzkiej, kaplica na wodzie, rezerwat krajobrazowo-leśny
Cena nie obejmuje:
Święty Roch, obiadokolacja i nocleg.
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, łącznie ok 110 zł.

Dzień 3:

Śniadanie w postaci suchego prowiantu, całodniowa wycieczka
do Lwowa, gdzie zwiedzimy Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz
Obrońców Lwowa. Zobaczymy Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej – panorama miasta i okolicy, Uniwersytet Lwowski. Spacer po
Starym Mieście. Udamy się do wnętrz katedry Łacińskiej, kaplicy
Boimów, katedry Ormiańskiej, zobaczymy cerkiew Uspieńską,
wieżę Prochową, kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów –
jeden z najpiękniejszych kościołów Lwowa. Opera. Powrót do hotelu
w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

727 zł

757 zł

787 zł

PERŁY LITWY – 3 DNI
Wilno – Troki – Kowno

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta), przejazd do Wilna. Ok. 13:00
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta: Ostra Brama,
kościół św. Teresy, cerkiew św. Ducha, klasztor bazylianów i cela
Konrada, plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki,
zaułek Skapo, Muzeum Adama Mickiewicza, zakątek gotycki
(kościół św. Anny, kościół św. św. Franciszka i Bernarda, pomnik
Mickiewicza). Obiadokolacja. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie
i nocleg.

głości 30 km od Wilna. Zwiedzanie zamku na wyspie, starówki trockiej, kościoła parafialnego z pocz. XV w. ze słynnym obrazem Matki
Bożej Trockiej, kienesy karaimskiej (jeśli będzie udostępniona). Czas
wolny, który można wykorzystać na obiad lub spacer nad brzegami
jezior trockich, pływanie statkiem lub kupienie pamiątek z Litwy.
Powrót do Wilna na obiadokolację i nocleg.

Dzień 3:

Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd do Kowna,
drugiego pod względem wielkości miasta Litwy. Zwiedzanie
Dzień 2:
starówki kowieńskiej: zamku, kościoła św. Jerzego, seminarium
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta. W tym dniu zwiedzimy Górę duchownego, placu Ratuszowego, domu, w którym mieszkał
Trzech Krzyży, kościół św. św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie. Adam Mickiewicz, kościoła Witolda, katedry kowieńskiej. Czas
Przejazd z przewodnikiem do Trok, miejscowości położonej w odle- wolny, który można przeznaczyć na obiad. Przejazd do Pożajścia
i zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego z XVII w. położonego nad
Morzem Kowieńskim (sztucznym zbiornikiem wody), zwiedzanie
klasztoru i kościoła. Wyjazd do Polski. Planowane zakończenie
wycieczki ok. 23:00.

Cena obejmuje:

transport, 2 noclegi w Wilnie w hotelu ***, w pok. 2-, 3-osobowych
z łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przewodnika w Wilnie,
Trokach i Kownie, opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW
i KL.

Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 24 EUR oraz dobrowolnej ofiary składanej w klasztorze w Pożajściu.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

587 zł

597 zł

627 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 115 zł

W CESARSKIEJ STOLICY – 4 DNI
Wiedeń i dolina Wachau

Dzień 1:

znane każdemu Polakowi jako miejsce początku potężnej szarży
Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Wiednia, zakwa- husarii Jana III Sobieskiego. Na zakończenie programu przejazd
terowanie w obiekcie, obiadokolacja i nocleg.
do winiarskiej części Wiednia – Grinzing: obiadokolacja regionalna
w gospodzie Heuriger. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 2:

Po śniadaniu zwiedzanie miasta – przejazd autokarem staromiejską
obwodnicą zwaną Ringiem, zobaczymy budynki Muzeum Historii
i Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, parlamentu, ratusza, Teatru
Zamkowego i kościoła Wotywnego. Tego dnia proponujemy zwiedzanie Opery Państwowej lub Musikverein – Towarzystwa Przyjaciół
Muzyki, skąd transmitowany jest Koncert Noworoczny. Następnie
Hofburg, rezydencja zimowa Habsburgów – spacer dziedzińcami
oraz piękne ulice starówki – Kärtnerstrasse, Graben i Kohlmarkt
prowadzącymi do gotyckiej katedry św. Szczepana (Stephansdom),
słynnej ze swych kolorowych dachówek. Zwiedzanie katedry
indywidualnie. Zapoznamy Państwa także z Galerią Malarstwa
Muzeum Historii Sztuki Wiednia – jedną z najważniejszych galerii
sztuki Europy. Czas wolny na Starym Mieście. Następnie przejazd
do Belwedere – barokowego kompleksu pałacowego. Krótki spacer
ogrodami. Wieczorem obiadokolacja, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 4:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do malowniczej
doliny Wachau, regionu wpisanego na listę UNESCO, słynącego
z upraw winorośli oraz sadów morelowych. Podróżować będziemy
wzdłuż Dunaju, tzw. Via Imperialis (Drogą Cesarską): zwiedzimy
bajeczny zamek Kreuzenstein – odbudowany przez hrabiego
Wilczka. Następnie udamy się do Melku, gdzie zobaczymy
barokowe opactwo Benedyktynów. Kolejny punkt programu to
rejs statkiem i niezapominane widoki na winnice, Dunaj oraz ruiny
zamków. Statkiem dotrzemy do Dürnstein – średniowiecznego
miasteczka, gdzie można zakupić pamiątki i udać się na degustację
lokalnych wyrobów morelowych – konfitur, nalewek i innych
specjałów regionu. Obiad. Późnym popołudniem wyjazd do Polski.
Planowany przyjazd do Olsztyna w godzinach porannych 5. dnia.

Cena obejmuje:

transport, 3 noclegi w okolicy Wiednia w pok. 2-, 3-osobowych
z łazienkami, 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, 1 obiadokolację
Po śniadaniu przejazd do dawnej letniej rezydencji Habsburgów regionalną, opiekę pilota, przewodnika w Wiedniu (2 x 3 h), ubezpie– Schönbrunn. Zwiedzanie komnat i powozowni karet. Czas wolny czenie NNW i KL.
w ogrodach kompleksu. Tego dnia proponujemy także spacer i zapoznanie się z pracami artysty Hundertwassera; słynny Kolorowy Dom Cena nie obejmuje:
oraz centrum Kalke Village. Po południu Park Miejski z pomnikiem biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz zestawu słuchawkokróla walca Johanna Straussa (syna), przejazd do naddunajskiej wego, łącznie ok. 100 EUR.
dzielnicy XXI z siedzibą ONZ oraz na wzgórze Kahlenberg, które jest

Dzień 3:

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

1157 zł*

1187 zł*

1247 zł*

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM – 4 DNI
Budapeszt i Zakole Dunaju

Dzień 1:

Dzień 4:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta), przejazd do Budapesztu. Po śniadaniu krótki pobyt w Szentendre – miasteczku cyganerii
W czasie przejazdu możliwość postoju na obiad (dodatkowo płatny). węgierskiej znanego z wielu małych galerii, a także z wyrobów
Zakwaterowane w hotelu i nocleg.
marcepanowych. Koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Marcepana.
Przejazd do Esztergom – pierwszej stolicy Węgier, znanej z najwiękDzień 2:
szej na Węgrzech bazyliki oraz rekonstrukcji zamku królewskiego
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie stolicy Arpadów. Obiad. Około 15:00 wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd
Węgier: plac Bohaterów, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, zoba- do Olsztyna (lub innej miejscowości) w godzinach rannych 5. dnia.
czymy kompleks basenów i term Szechenyi Furdo, a także Muzeum
Historii Sztuki. Wizyta w bazylice św. Stefana – zwiedzanie wnętrz Cena obejmuje:
tego największego kościoła Budapesztu. Krótki spacer reprezenta- przejazd autokarem, 3 noclegi, wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiad,
cyjną aleją Andrássy’ego pod Węgierską Operę Państwową. Czas 2 obiadokolacje, opiekę pilota, przewodnika w Budapeszcie, ubezwolny m.in. na zakupy w wielkiej hali targowej Vásárcsarnok oraz pieczenie NNW i KL.
na ulicy Váci. Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

Cena nie obejmuje:

Fakultatywnie:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – łącznie ok. 4000 HUF
– kolacja z winem i muzyką węgierską w Czardzie w Budapeszcie oraz programu fakultatywnego.
– dopłata ok. 15–19 EUR,
– wieczorny rejs statkiem po Dunaju, podziwianie panoramy miasta
z rzeki przy wieczornym oświetleniu – płatny dodatkowo 12 EUR,
– wstęp na baseny termalne (konieczny strój kąpielowy i czepek)
– płatny dodatkowo ok. 5400 HUF.

Dzień 3:

Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania z przewodnikiem: spacer
po Wyspie Małgorzaty, przejazd na Wzgórze Zamkowe, gdzie
zobaczymy z zewnątrz m.in. kościół Macieja, Baszty Rybackie,
stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski. Przejazd na Wzgórze
Gellerta, gdzie zobaczymy mury Cytadeli oraz Pomnik Wolności
– podziwianie panoramy miasta i przepięknego widoku na Dunaj.
Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

877 zł*

907 zł*

957 zł*

* Zgodnie z Ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dodatkowa opłata 10 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

DREZNO I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 4 DNI
Drezno – Stolpen – Moritzburg

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta), przejazd do Wrocławia,
spotkanie z przewodnikiem i krótkie zwiedzanie miasta (ok. 3 h):
Ostrów Tumski, katedra św. Jana Chrzciciela, kościół św. Idziego,
kościół kolegiacki św. Krzyża, kościół św. Marcina, Wyspa Piaskowa, Biblioteka Uniwersytecka na Piasku, Hala Targowa, Domek
Romański, plac Nankiera, Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski,
Stare Jatki, kościół św. Elżbiety, rynek, plac Solny, ratusz. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4:

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Moritzburga – zwiedzanie najpiękniejszego pałacu w Saksonii otoczonego wodą,
zbudowanego przez księcia Moritza jako posiadłość myśliwska, a za
czasów Augusta letnia rezydencja królewska. Wyjazd w kierunku
Olsztyna. W czasie przejazdu obiadokolacja. Planowane zakończenie wycieczki ok. 22:00.

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelu w pok. 2-, 3-osobowym,
3 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota
Po śniadaniu przejazd do Drezna. Panoramiczny objazd miasta, oraz przewodnika.
zwiedzanie kompleksu pałacowego Zwinger – dziedziniec, kąpielisko
Nimf, Galeria Malarstwa Starych Mistrzów, Muzeum Porcelany. Plac Cena nie obejmuje:
Teatralny z Operą Sempera. Zamek drezdeński: skarbiec – zielone biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – Wrocław ok. 58 zł,
sklepienie, zbrojownia, komnata turecka. Hofkirche i Frauenkirche. Drezno i Saksonia – ok. 49 EUR.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2:

Dzień 3:

Po śniadaniu przejazd do Stolpen – zwiedzanie średniowiecznego
zamku warownego, w którym większość swego życia spędziła
hrabina Cosel, następnie zwiedzanie nigdy nie zdobytej twierdzy
Königstein. Wraz z imponującym zespołem budowli obronnych
tworzy przykład kunsztu budowy twierdz. W drodze powrotnej punkt
widokowy na Rezerwat Skał Piaskowych Bastei z mierzącymi
ponad 200 metrów pionowymi ścianami, niezapomniane widoki na
przełom Łaby z mostów i platform zawieszonych na skałach. Powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

837 zł

867 zł

897 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 180 zł

MAŁOPOLSKA – 3 DNI
Wieliczka – Kraków – Oświęcim

Dzień 1:

Dzień 3:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Wieliczki, Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na krakowski Kazimierz,
zwiedzanie Kopalni Soli (ok. 3 h), przejazd na zakwaterowanie, gdzie zwiedzimy dzielnicę żydowską, m.in. synagogę Remuh,
obiadokolacja i nocleg.
synagogę Starą – ekspozycja muzealna ukazująca obiekty związane
z judaizmem i obrzędowością żydowską, kościół św. Katarzyny
Dzień 2:
i kościół Bożego Ciała. Przejazd do Oświęcimia – zwiedzanie
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Krakowa: Auschwitz-Birkenau, jedynego obozu koncentracyjnego wpisanego
Wzgórze Wawelskie wraz z katedrą z grobami królów i boha- na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiad. Wyjazd do
terów narodowych, dzwon Zygmunt, spacer Drogą Królewską Olsztyna. Planowane zakończenie wycieczki ok. 23:30.
– ul. Kanoniczna, ul. Grodzka z kościołami św. Piotra i Pawła oraz
św. Andrzeja, Collegium Maius, Rynek Główny z wieżą ratuszową,
Sukiennice, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza. Czas wolny Cena obejmuje:
na Rynku Głównym, zwiedzanie ekspozycji Muzeum w Podziemiach przejazd autokarem, 2 noclegi w pok. 2-, 3-osobowych z łazienkami,
Rynku, dalej ul. Floriańska z Bramą Floriańską, plac Matejki. Obia- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, opiekę pilota,
przewodnika w Wieliczce, Krakowie i Oświęcimiu, ubezpieczenie
dokolacja, nocleg.
NNW.
* m ożliwość rezerwacji spektaklu w wybranym teatrze według
Cena nie obejmuje:
aktualnego repertuaru i cennika
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – łącznie ok. 110 zł.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Liczba osób

przy 45 os.

przy 40 os.

przy 35 os.

Cena

577 zł

597 zł

627 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 170 zł

Więcej pomysłów na wyjazdy
firmowe na www.szarpie.pl
Indywidualne programy
wyjazdów na życzenie.

...urzeczywistniać marzenia, dzielić się pasją do podróży,
przygody i kolekcjonowania wspomnień. Odkrywać odległe
miejsca, poznawać ludzi, nawiązywać nowe przyjaźnie...

Biuro Podróży Szarpie Travel

10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/2
centr. tel. 89 527 47 67, fax 89 527 47 74
e-mail: poczta@szarpie.pl
www.szarpie.pl
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