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www.szarpie.pl

KALININGRAD – 1 DZIEŃ
„Zachodnie” miasto wschodniego mocarstwa

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub okolic) wcześnie rano i przejazd w kierunku
Kaliningradu. Wizyta w stolicy obwodu kaliningradzkiego będzie
niezwykłą okazją do bliższego poznania kultury i mentalności
Rosjan. Zwiedzanie rozpoczniemy od panoramicznego przejazdu
przez miasto wzdłuż wału obronnego, gdzie zobaczymy Bramę
Frydlandzką, Bramę Królewską i Bramę Rosgarteńską. Następnie zwiedzanie centrum, gdzie oprócz licznych placów zobaczymy
pomnik Matki Rosji oraz pomnik Kalinina. Potem katedra na
wyspie z mauzoleum filozofa Immanuela Kanta, następnie po
przejściu przez Most Miodowy i Prospekt Lenina zobaczymy Dom
Sowietów (słynna architektoniczna pomyłka) i dotrzemy na pl.
Pobiedy z kolumną triumfalną. Przy placu wznosi się sobór Chrystusa Zbawiciela, który poprzez swoją wielkość i zdobienia robi
ogromne wrażenie na odwiedzających. Czas wolny z możliwością
zakupu pamiątek na rynku centralnym. Następnie odwiedzimy
nietypowe Muzeum Światowego Oceanu, którego sale wystawowe znajdują się na pokładach zacumowanych statków. Wyjazd

w drogę powrotną. Planowane zakończenie wycieczki w późnych
godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, opiekę przedstawiciela biura/pilota, ubezpieczenie NNW i KL, zwiedzanie z przewodnikiem, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, pośrednictwo wizowe.
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów.

E-wiza – ważne informacje:

– uczestnicy wyjazdu muszą mieć paszport ważny w dniu wycieczki
min. 6 miesięcy,
– w celu uzyskania niezbędnej do wyjazdu e-wizy należy złożyć
w biurze na ok. 7 dni przed wyjazdem (drogą elektroniczną): skan
strony ze zdjęciem z paszportu oraz zdjęcie paszportowe nie starsze
niż 6 miesięcy.

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

197 zł

217 zł

237 zł

* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

PODRÓŻ NA KRESY – 4 DNI
Puławy – Kazimierz Dolny – Lublin – Zamość – Lwów – Sandomierz

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Puław. Spotkanie z przewodnikiem, spacer po parku oraz wizyta w Muzeum
Czartoryskich, Świątynia Sybilli i Dom Gotycki. Przejazd do Kazimierza Dolnego, gdzie wraz z przewodnikiem wejdziemy na Górę
Trzech Krzyży, odwiedzimy kościół farny pod wezwaniem św.
Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja lub kościół i klasztor 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. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Dzień 2:

Śniadanie w postaci suchego prowiantu i przejazd do Lwowa.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta: Cmentarz
Łyczakowski i Cmentarz Obrońców Lwowa. Zobaczymy Wysoki
Zamek z Kopcem Unii – 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. Gmach Opery Lwowskiej, obiadokolacja. Powrót do
hotelu w godzinach wieczornych, nocleg.

skich. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Zamościa: Rynek
Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem, Rynek Solny
i Wodny, Akademia Zamojska, park na terenach pofortecznych,
miejsce pamięci żołnierzy AK straconych przez NKWD, synagoga
renesansowa wraz z mykwą, nadszaniec, Muzeum Zamojskie,
pałac i pomnik Jana Zamoyskiego, katedra zamojska, Muzeum
Sakralne. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: kościół św. Michała,
kościół św. Józefa, brama Opatowska, kościół św. Ducha, ratusz,
kamienice, Dom Długosza, bazylika katedralna. Wyjazd do domu.
W czasie przejazdu możliwa przerwa na posiłek. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, 3 noclegi w pok. 4-, 3-, 2-osobowych
z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota i lokalnych przewodników, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
według programu: Muzeum Czartoryskich, park w muzeum,
Góra Trzech Krzyży, kościół farny, brama Opatowska, Cmentarz
Dzień 3:
Łyczakowski, kaplica Boimów, Opera Lwowska, katedra łacińPo śniadaniu zwiedzanie Lublina z przewodnikiem: Wzgórze ska, katedra ormiańska; ubezpieczenie NNW i KL.
Zamkowe, zwiedzanie kaplicy Trójcy Świętej, brama Grodzka,
kamienice przy Grodzkiej, pl. Po Farze, kościół i klasztor Dominikanów, wybrane kamienice Starego Miasta, ratusz, spacer
Krakowskim Przedmieściem do pl. Litewskiego, pałac Lubomir-

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

927 zł

967 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 210 zł
* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, standardu obiektu noclegowego, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

KARKONOSZE I MAGICZNE CZECHY – 4 DNI
Wrocław – Skalne Miasto – Praga – zamek Książ

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta). Przyjazd do Wrocławia,
miasta z jednym z największych rynków w Europie, z pięknie
zachowanymi kamieniczkami i ratuszem. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (2 h): stare miasto, ratusz, Ostrów Tumski zwany małym
Watykanem z katedrą św. Jana Chrzciciela. Przejazd do Karpacza,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Fakultatywnie:

uroczysta kolacja przy muzyce mechanicznej, obsługa muzyczna DJ
na 5 h – dopłata 70 zł/os.

Dzień 3:

Po śniadaniu przejazd do Pragi, jednego z najpiękniejszych miast
Europy. Nasze zwiedzanie zaczniemy od Hradczan, gdzie zobaczymy Stary Pałac Królewski, bazylikę św. Jerzego, katedrę św.
Dzień 2:
Wita, Złotą Uliczkę, następnie most Karola, Stare Miasto, ratusz
Po śniadaniu przejazd do Skalnego Miasta w Czechach, które sta- z zegarem Orloj, rynek staromiejski, Nowe Miasto oraz czas wolny,
nowi jedną z największych atrakcji Sudetów. Spacer przez urokliwe który można przeznaczyć na degustację czeskich specjałów. Powrót
Skalne Miasto z fantastycznymi formami skalnymi z piaskowca, do Karpacza, obiadokolacja, nocleg.
podejście do wodospadów, przejażdżka łodzią po jeziorku. Czas
wolny. W drodze powrotnej przerwa na drobne zakupy. Obiadoko- Dzień 4:
Po śniadaniu przejazd do Wałbrzycha, gdzie znajduje się ikona
lacja, nocleg.
Dolnego Śląska – zamek Książ. Spacer parkiem do zamku,
w którym zwiedzimy wnętrza z salą Maksymiliana, spacer tarasami
zamkowymi oraz Palmiarnia. Wyjazd w kierunku Olsztyna. W czasie
przejazdu obiad ok. godz. 15:00. Planowane zakończenie wycieczki
w Olsztynie ok. godz. 00:30.

Cena obejmuje:

transport autokarem, 3 noclegi w Karpaczu w pok. 2-, 3-osobowych
z łazienkami, 3 śniadania, 1 obiad, 3 obiadokolacje, opiekę pilota na
całej trasie, usługi przewodników, ubezpieczenie NNW i KL.

Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Skalne Miasto – wstęp
i przejażdżka łódkami 170 CZK, metro w Pradze ok. 30 CZK, Hradczany ok. 250 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

757 zł

787 zł

827 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 zł
* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, standardu obiektu noclegowego, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

SZLAK PIASTOWSKI – 4 DNI
Kruszwica – Biskupin – Gniezno – Lednica – Poznań – Rogalin – Kórnik – Giecz

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Kruszwicy,
gdzie zwiedzimy ruiny zamku z Mysią Wieżą, z której rozpościera
się widok na jezioro i miasto. Następnie udamy się do kolegiaty
św. Piotra i Pawła z XII w. oraz na Stare Miasto. Czas wolny.
Możliwy jest rejs statkiem po jeziorze Gopło. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4:

Po śniadaniu przejazd do Rogalina, gdzie zwiedzimy przepiękny
barokowo-klasycystyczny pałac z XVIII w., który od 2011 roku
ma status pomnika historii. Następnie przejazd od Kórnika.
Zwiedzimy tu romantyczny zamek zbudowany w stylu neogotyku
angielskiego, po którym według legendy nocą krąży Biała Dama,
spacer w kórnickim arboretum. Przejazd do Giecza, wizyta
w Muzeum Pierwszych Piastów. Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 2:
W czasie przejazdu planowana przerwa na posiłek. Planowane
Po śniadaniu pojedziemy do prahistorycznej osady w Biskupinie, zakończenie wycieczki ok. 23.30.
zwiedzanie Muzeum Archeologicznego. Następnie udamy się
do Wenecji, gdzie zwiedzimy Muzeum Kolei Wąskotorowej – Cena obejmuje:
unikatowe parowozy, wagony towarowe i osobowe oraz drezyny. przejazd autokarem, 3 noclegi w pok. 2-, 3-, 4-osobowych
Przejazd do Gniezna – pierwszej stolicy Polski. Zwiedzimy tu z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę przedstam.in. Muzeum Początków Państwa Polskiego i gotycki kościół wiciela biura i lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW.
katedralny na Wzgórzu Lecha oraz Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające żywot św. Wojciecha. Czas wolny. Przejazd do hotelu, Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – łączny koszt ok.
obiadokolacja i nocleg.
140 zł (Mysia Wieża, rejs statkiem po jeziorze Gopło, osada
Dzień 3:
w Biskupinie, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Muzeum Początków
Po śniadaniu przejazd do Lednicy, przeprawa promowa i zwie- Państwa Polskiego, Drzwi Gnieźnieńskie, katedra w Gnieźnie,
dzanie Ostrowa Lednickiego, k tór y prawdopodobnie jest Muzeum Katedralne, podziemia muzealne, Muzeum Pierwszych
miejscem chrztu Polski i Mieszka I w 966 r. Następnie udamy się Piastów na Lednicy, zamek w Poznaniu, katedra w Poznaniu,
do Poznania, gdzie zobaczymy zamek, a na r ynku koziołki zamek w Kórniku, pałac w Rogalinie, muzeum w Gieczu).
poznańskie na wieży renesansowego ratusza. Udamy się do
najstarszej części Poznania – Ostrowa Tumskiego, który dawniej
był jednym z ośrodków władzy państwa polskiego. Znajduje się
tam najstarsza w kraju katedra, będąca miejscem pochówku
pierwszych władców Polski. Czas wolny. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, 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

747 zł

767 zł

797 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 210 zł
* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, standardu obiektu noclegowego, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

LWÓW I ZŁOTA PODKOWA – 4 DNI
Zamość – Lwów – Złoczów – Podhorce – Olesko – Żółkiew – Kazimierz Dolny – Puławy

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub z innej miejscowości) i przejazd do
Lwowa. Krótki spacer, podczas którego zobaczymy: Prospekt
Swobody, miejsce manifestacji politycznych i parad wojskowych, gmach Opery Lwowskiej – dzieło nie tylko sztuki architektonicznej, ale także rzeźbiarstwa i malarstwa, pl. Mickiewicza
– najsłynniejszy plac Lwowa z pomnikiem Adama Mickiewicza.
Przejazd na kolację i nocleg.

Dzień 2:

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Lwowa. Spacer po starówce. Zajrzymy do wnętrz katedry łacińskiej, jednego z dwóch czynnych
kościołów katolickich we Lwowie, kaplicy Boimów – pomnika
architek tury i rzeźby manierystycznej, katedry ormiańskiej
– budowli nawiązującej swym stylem do architektury kolonii
ormiańskich na Krymie. Zobaczymy cerkiew Uspieńską, wieżę
prochową, kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów – jeden
z najpiękniejszych kościołów Lwowa, zachwycający swą zgrabną
sylwetką i bogato dekorowaną fasadą. Następnie udamy się
z wizyta na Cmentarz Łyczakowski – jeden z największych
cmentarzy w Europie oraz Cmentarz Orląt Lwowskich. Kolacja
i nocleg.

Fakultatywnie:

skich i Radziwiłłów. Podhorce – rezydencja Koniecpolskich,
Rzewuskich, Ossolińskich oraz klasztor Bazylianów. Olesko
– zwiedzanie zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski oraz
prawdopodobnie Michał Korybut Wiśniowiecki; obecnie zamek
jest siedzibą filii Lwowskiej Galerii Narodowej. Powrót do hotelu,
kolacja i nocleg.

Dzień 4:

Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd do Żółkwi
– jednego z najpiękniejszych miast dawnej Rzeczypospolitej.
Spacer po miasteczku, gdzie na uwagę zasługują: piękny rynek
z zabytkowymi kamienicami, wspaniała kolegiata św. Wawrzyńca, zamek, zespół klasztorny i cerkiew Bazylianów oraz
synagoga. Wyjazd do kraju. W drodze powrotnej pr zer wa
na posiłek (płatny indywidualnie). Planowane zakończenie
wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, 3 noclegi w pok. 2-, 3-osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 kolacje, opiekę pilota/przedstawiciela biura,
przewodnika we Lwowie i Złotej Podkowie, ubezpieczenie NNW
i KL.

wizyta na spektaklu w Operze Lwowskiej według aktualnego Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – łączny koszt ok.
repertuaru i cennika.
28 EUR.

Dzień 3:

Po śniadaniu wyjazd na trasę Złotej Podkowy – malowniczy Ważne:
szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu. Złoczów Uczestnicy wycieczki muszą mieć ważny dokument podróży –
– zwiedzanie zamku należącego niegdyś do rodzin Sobie- paszport ważny min. 3 miesiące od daty powrotu.
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

977 zł

997 zł

1027 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 zł
* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, standardu obiektu noclegowego, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

DOLNY ŚLĄSK – 3 DNI
Wrocław – zamek Czocha – zamek Grodziec – Lubiąż – zamek Grodno – Kłodzko

Dzień 1:

Wyjazd z Olsztyna (lub innego miasta) i przejazd do Wrocławia,
spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta, m.in. jeden
z największych w Europie rynek z przepięknymi kamieniczkami
i gotyckim ratuszem, Uniwersytet Wrocławski z przepiękną Aulą
Leopoldina, Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela. Wjazd
na punkt widokowy Sky Tower, skąd można podziwiać przepiękną
panoramę miasta. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 2:

Po śniadaniu przejazd do zamku Czocha. Zobaczymy przepięknie
położony zamek na wysokim brzegu Jeziora Leśniańskiego, m.in.
renesansową studnię, salę rycerską, komnatę książęcą, jedno
z przejść podziemnych, basteję oraz wieżę. Przejazd do miejscowości Grodziec, gdzie zwiedzimy późnogotycki zamek. W zamku zobaczymy m.in. dziedziniec, część sal zamkowych, krużganki, donżon,
wystawę z narzędziami tortur jako dodatkową atrakcję. Przejazd
do Lubiąża, gdzie mieści się cysterski zespół klasztorny – jeden
z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie
największym opactwem cysterskim na świecie. W skład zespołu
klasztornego wchodzą: bazylika wniebowzięcia NMP, klasztor, pałac
opatów, pomocniczy kościół św. Jakuba, zabudowania gospodarcze. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

na wieżę zamkową, z której rozciąga się przepiękny widok na Góry
Wałbrzyskie, Góry Sowie i dolinę Bystrzycy. Przejazd do Kłodzka –
uroczego miasta z dobrze zachowanych rynkiem, gotyckim mostem
i pięknymi kamieniczkami. Główną atrakcją jest Podziemna Trasa
Turystyczna, która prowadzi do Twierdzy Kłodzkiej, gdzie w czasie
wojny znajdował się obóz jeniecki. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną.
Planowane zakończenie wycieczki ok. północy.

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, 2 noclegi w pok. 4-, 3-, 2-osobowych z łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, opiekę pilota/przedstawiciela biura, przewodnika we Wrocławiu, ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów według programu: Aula
Leopoldina lub inna sala, katedra św. Jana Chrzciciela, Sky Tower,
zamek Czocha, zamek Grodziec, klasztor w Lubiążu, zamek Grodno,
Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku, przewodników w obiektach lub audioprzewodników – łączny koszt ok. 160 zł.

Dzień 3:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Zagórza
Śląskiego, gdzie znajduje się zamek Grodno. Na trasie zwiedzania
zamku znajdują się m.in.: budynek bramy wejściowej, portal
renesansowy, sień zamkowa, sala tortur, krzyże pokutne, loch księżniczki Małgorzaty, dziedziniec górny, sala rycerska, sala myśliwska,
sale książęce, sala mokra. Na koniec zwiedzania chętni mogą wejść
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

687 zł

717 zł

757 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 zł
* Cena uzależniona jest m.in. od terminu wycieczki, standardu obiektu noclegowego, miejsca wyjazdu, liczby uczestników.

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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