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BIAŁYSTOK – 2 DNI
Z wizytą w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Dzień 1:

oraz Wielka Synagoga z 1642 roku, pełniąca obecnie funkcję
muzeum. Zwiedzimy także Dom Talmudyczny z XVIII w. Obiad.
Przejazd do Olsztyna. Planowane zakończenie wyjazdu ok. 18:00

Wyjazd z Olsztyna ok. 8:00 i przejazd do Białegostoku. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta: stary kościół farny,
archikatedra białostocka, kościół Św. Rocha, sobór św. Mikołaja
Cudotwórcy, Pałac Hasbacha, ratusz, Pałac Lubomirskich,
Zespół pałacowo-parkowy Branickich. Przejazd na zakwaterowanie i obiadokolację, czas na zmianę garderoby. Przejazd do Opery
i Filharmonii Podlaskiej na wybrany spektakl. Nocleg.

Cena obejmuje:

Dzień 2:

Cena nie obejmuje:

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Tykocina. Przy
barokowym rynku znajduję się, ufundowany przez ród Branickich, kościół pw. Św. Trójcy. Szczególną uwagę przykuwa
zrekonstruowany zamek wzniesiony przez Zygmunta Augusta

transpor t, 1 nocleg w pok. 2- i 3-osobowych z łazienkami,
1 śniadanie, 1 obiadokolację, 1 obiad, opiekę pilota, przewodnika
w Białymstoku, ubezpieczenie NNW.

biletów wstępu do zwiedzanych obiek tów – 41 z ł (Pałac
Branickich, zamek w Tykocinie, Wielka Synagoga w Tykocinie,
Dom Talmudyczny) oraz biletów na spektakl (cena w zależności
od wybranych miejsc na widowni).

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

307 zł

317 zł

347 zł

WILNO – TROKI – 2 DNI
Perły Litwy

Dzień 1:

z przewodnikiem do Trok, miejscowości położonej w odległości
30 km od Wilna, gdzie zwiedzimy zamek na wyspie. Czas wolny
na zakup pamiątek lub obiad. Po południu wyjazd do kraju.
Planowane zakończenie wycieczki ok. godz. 22:00.

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) ok. 6:00 i przejazd
do Wilna ok. godz. 13:00. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta, m.in.: 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. Franciszka i Bernarda, pomnik Mickiewicza). Obiadokolacja.
Przejazd do obiektu, zakwaterowanie i nocleg.

Cena obejmuje:

Dzień 2:

Cena nie obejmuje:

transport, 1 nocleg w Wilnie w pok. 2-, 3-osobowych z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, przewodnika w Wilnie
i Trokach, opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW + KL.

Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu, dalsze zwiedzanie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 14 EUR.
Wilna. W tym dniu zobaczymy Górę Trzech Krzyży, kościół
św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie lub Antokolski. Wyjazd

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

437 zł

447 zł

457 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 70 zł

SZWECJA – 3 DNI
Okno z widokiem na archipelag: Karlskrona i Kalmar

Dzień 1 (piątek):

wodnika zobaczymy Najdłuższą Deskę Świata, Muzeum GospodarWyjazd z Olsztyna. Przejazd na Terminal w Gdyni i wypłynięcie stwa Domowego, przywieziony z miejscowości Zapleskino 240-letni
promem. Kolacja. Czas na wypoczynek, zakupy w sklepie i wspólną Dom Sybiraka z rekonstrukcją sowieckiego łagru oraz lokomotywę
zabawę w pokładowych barach i dyskotece.
i wagony przedstawiające „Stację bez Powrotu” na bezkresnej Syberii, rekonstrukcję bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej
Dzień 2 (sobota):
„Gryf Pomorski”, rekonstrukcję 300-letniego dworu alkierzowego
Śniadanie na promie. Widoki na szkierowe wysepki Archipelagu Salino, Kaplicę Jedności Narodowej, oryginalną zagrodę kaszubKarlskrony. Przejazd do centrum położonej na ponad 30 wyspach skich osadników w Kanadzie z 1858 r., Dom Powstańca Polskiego
Karlskrony, która powstała w XVII w. jako baza szwedzkiej floty przywieziony z Adampola, Dom do Góry Nogami, Największy
i do dziś imponuje swoją wojskową architekturą. Przejazd na Koncertujący Fortepian Świata. Obiad. Przejazd do Olsztyna.
punkt widokowy na Bryggareberget. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Nabrzeże Królewskie z bastionem Aurora i widokiem Cena obejmuje:
na port wojenny, kościół Admiralicji, rynek, Targ Rybny, dzielnica transport, rejs promem na trasie Gdynia–Karlskrona–Gdynia, 2 nocBjorkholmen, dla chętnych Muzeum Morskie (m.in. kolekcja figur legi w kabinie 2-osobowej wewnętrznej, wyżywienie podczas rejsu:
dziobowych, tunel podwodny i udział w bitwie morskiej, wstęp 2 kolacje, 2 śniadania, opiekę pilota/przewodnika, ubezpieczenie
wolny) lub Stoczni Marynarki Wojennej (stara powozownia – dopłata NNW + KL, wstęp w Szymbarku oraz obiad.
ok. 28 zł). Wyjazd do Kalmaru. Zobaczymy m.in. zamek na wyspie
Kvarnholmen, który niegdyś należał do… Polski. Spacer z prze- Cena nie obejmuje:
wodnikiem w centrum Kalmaru i wizyta w XVII-wiecznej katedrze. ew. lunchu w czasie wolnym ok. 80‑120 SEK, wstępu do Stoczni
Ew. czas wolny i chwila na zakupy albo słynną szwedzką przerwę na Marynarki Wojennej w Karlskronie (stara powozownia) ok. 28 zł.
kawę. Przejazd 6-kilometrowym mostem na wyspę Olandia, widoki
na Cieśninę Kalmarską. Jeśli wystarczy czasu, przystanek z widokiem na most a następnie powrót na ląd stały. Powrót na terminal
promowy. Wypłynięcie promu. Kolacja, rozrywka w barach, na
dyskotece i w pokładowym kasynie do białego rana.

Dzień 3 (niedziela):

Wschód słońca na morzu, widoki na Hel i Zatokę Gdańską. Śniadanie. Zejście na ląd i przejazd do Szymbarka na Kaszubach. Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku jest miejscem, w którym
poznamy historię Polski wyrytą w drewnie. W towarzystwie przeProgram 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

887 zł

917 zł

947 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 170 zł

DREZNO – STOLPEN – MORITZBURG - 4 DNI
Drezno i Szwajcaria Saksońska

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.

Teatralny z Operą Sempera. Zamek drezdeński: skarbiec – zielone
sklepienie, zbrojownia, komnata turecka. Hofkirche i Frauenkirche.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

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
Dzień 2:
widokowy na Rezerwat Skał Piaskowych Bastei z mierzącymi
Po śniadaniu przejazd do Drezna. Panoramiczny objazd miasta, ponad 200 metrów pionowymi ścianami, niezapomniane widoki
zwiedzanie kompleksu pałacowego Zwinger – dziedziniec, kąpielisko na przełom Łaby z mostów i platform zawieszonych na skałach.
Nimf, Galeria Malarstwa Starych Mistrzów, Muzeum Porcelany. Plac Powrót do hotelu, obiadokolacja 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
oraz przewodnika.

Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – Wrocław ok. 65 zł,
Drezno i Saksonia – ok. 58 EUR.
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

857 zł

877 zł

897 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 180 zł

WROCŁAW I PRAGA – 4 DNI
Karkonosze i magiczne Czechy

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) ok. 6:00. Przyjazd do
Wrocławia. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (2 h): stare miasto, ratusz, Ostrów Tumski z katedrą Jana Chrzciciela. Przejazd
do Karpacza, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2:

Dzień 3:

Po śniadaniu wyjazd do Pragi – zwiedzanie m.in.: Hradczan,
Lorety Praskiej, zamku królewskiego, katedry św. Wita, bazyliki
św. Jerzego, Złotej Uliczki, Małej Strony, mostu Karola, Starego
Miasta, ratusza, zegara Orloj, rynku Staromiejskiego, Nowego
Miasta. Czas wolny, powrót do Karpacza, obiadokolacja, nocleg.

Po śniadaniu przejazd do Skalnego Miasta w Czechach. Spacer Fakultatywnie:
przez urokliwe Skalne Miasto z fantastycznymi formami skal- godzinny rejs po Wełtawie – płatny ok. 11 EUR, koncert śpiewanymi, podejście do wodospadów, przejażdżka łodzią po skalnym jących fontann – płatny ok. 250 CZK.
jeziorku. Czas wolny. W drodze powrotnej przerwa na drobne
Dzień 4:
zakupy. Obiadokolacja, nocleg.
Po śniadaniu przejazd do Książa. Spacer parkiem do zamku.
Fakultatywnie:
Zwiedzanie wnętrz z Salą Maksymiliana, spacer tarasami zamuroczysta kolacja przy muzyce mechanicznej – dopłata 70 zł.
kowymi. Wyjazd w kierunku Olsztyna. W czasie przejazdu obiad
ok. godz. 15:00. Planowane zakończenie wycieczki w Olsztynie
ok. godz. 00:30.

Cena obejmuje:

transpor t, 3 noclegi w Karpaczu w pok. 2-, 3-osobowych
z łazienkami, 3 śniadania, 1 obiad, 3 obiadokolacje, opiekę pilota,
usługi przewodników, ubezpieczenie NNW + KL.

Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Skalne Miasto wstęp
i przejażdżka łódkami 120 CZK, metro w Pradze ok. 28 CZK,
Hradczany + Loretta ok. 380 CZK, zamek Książ – 39 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

747 zł

777 zł

797 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 180 zł

SANKT PETERSBURG – 6 DNI
Z wizytą w carskiej Rosji

Dzień 1:

Zbiórka i wyjazd z Olsztyna (lub innej miejscowości) rano.
Przejazd do Rygi, zakwaterowanie, obiadokolacja. Zwiedzanie
Rygi z przewodnikiem, m.in. Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, budynek
parlamentu, Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, katedra
luterańska. Nocleg.

Dzień 2:

Śniadanie. Wyjazd do Petersburga, postój w Pskowie. Przyjazd
do Petersburga, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3:

Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Petersburga, m.in.: Pałac
Zimowy z Ermitażem, gmach Admiralicji, gmach Sztabu Generalnego, Pałac Marmurowy (bez zwiedzania wnętrz), cypel Wyspy
Wasylewskiej, Nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, plac Senacki
ze pomnikiem Piotra I, krążownik „Aurora”, plac św. Izaaka, sobór
św. Izaaka (wnętrza), Newski Prospekt. Obiadokolacja. Nocleg.

Fakultatywnie:

wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim – 46 EUR.

Fakultatywnie:

wieczorny lub nocny rejs statkiem rzekami i kanałami Sankt
Petersburga – 15 EUR.

Dzień 5:

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie: Twierdza Pietropawłowska
z katedrą św. Piotra i Pawła, w której znajdują się groby carów,
m.in.: Piotra I Wielkiego i Katarzyny II Wielkiej. Wyjazd w drogę
powrotną. W czasie przejazdu obiadokolacja.

Dzień 6:

Przyjazd do kraju. Planowane zakończenie wycieczki w godzinach przedpołudniowych.

Cena obejmuje:

transport, 4 noclegi w hotelach *** w Rydze i Sankt Petersburgu
w pokojach 2-osobowych z łazienką, 4 śniadania i 5 obiadokolacji, przewodnika polskojęzycznego w Sankt Petersburgu, Rydze,
program turystyczny, ubezpieczenie NNW + KL, opiekę pilota.

Cena nie obejmuje:

kosztu wizy rosyjskiej (360 zł) – obowiązkowo płatne przy wykupie
wycieczki, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 97 EUR),
Dzień 4:
udziału w wieczorze folklorystycznym (ok. 46 EUR), rejsu statkiem
Śniadanie. Przejazd do Carskiego Sioła w mieście Puszkin – po rzekach Petersburga (ok. 15 EUR).
zwiedzanie pałacu Katarzyny z kopią słynnej Bursztynowej Komnaty, następnie przejazd do Peterhofu – byłej letniej rezydencji Uwaga:
carskiej, zwiedzanie Parku Dolnego, gdzie zgromadzone są naj- 30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową:
bardziej atrakcyjne fontanny i kaskady! Powrót do Petersburga, 1 zdjęcie, 1 wniosek i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy
od daty powrotu z dwoma wolnymi stronami.
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
Cena: marzec–maj, wrzesień 2019
Cena: białe noce 01.06–15.07.2019
Cena: 16.07–31.08.2019, 29.04–05.05.2019

przy 45 os.
1497 zł*
1677 zł*
1577 zł*

przy 40 os.
1527 zł*
1707 zł*
1607 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.

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
e-mail: poczta@szarpie.pl
www.szarpie.pl
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