


Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele i Wychowawcy.

Zwracam się do Was z propozycją współpracy przy organizacji wycieczek i obozów dla Waszych uczniów.

Biuro Turystyczne Poznański Travel, którego jestem właścicielem, działa na polskim rynku turystycznym od prawie 30 lat. W tym czasie 
zorganizowaliśmy ponad 100 obozów letnich i zimowych oraz ponad 1000 zagranicznych i krajowych wycieczek dla szkół z całego kraju.

Proponowane programy wycieczek na rok 2020 rok oparte są na wieloletnich doświadczeniach. Jesteśmy także gotowi zorganizować 
wyjazdy z programem przygotowanym przez szkołę.

Specjalizujemy się w organizacji wyjazdów do krajów śródziemnomorskich: Włoch, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, niemniej szczególnie 
chcę Państwu polecić wyjątkowe miejsce we Włoszech, z którym związani jesteśmy od początku naszej działalności. Jest to Wioska Turystycz-
na Rosapineta leżąca bezpośrednio nad piękną piaszczystą plażą na terenie Parku Regionalnego Delty Padu. 

Rosapineta położona jest niezwykle atrakcyjnie ze względu na bliskość tak ważnych miast, jak: Wenecja, Padwa, Rawenna czy Werona. 
Spacery po tych miastach mogą być niezapomnianą lekcją historii, geografii czy sztuki. Każda wycieczka, każdy wyjazd na obóz, poza 
przyjemnością korzystania z typowo letnich atrakcji, daje możliwość realizacji programu różnorodnych ścieżek edukacyjnych. Nieopodal 
znajduje się ogród botaniczny, którego zwiedzanie może być okazją do zapoznania się ze śródziemnomorską florą i fauną. W ciągu ostatnie-
go ćwierćwiecza z uroków pobytu w Wiosce Turystycznej Rosapineta skorzystało ponad 20 tysięcy dzieciaków.

W naszym katalogu znajdziecie Państwo również propozycje wycieczek do Chorwacji, Francji, krajów Beneluxu, Czech, Austrii i Niemiec 
oraz imprez krajowych.

Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertami zawartymi 
w niniejszym katalogu i serdecznie zapraszam do współpracy.

 
Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Poznański

Poznański Travel Biuro Turystyczne działa od 1991 roku 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 49244 

Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Dolnośląskiego - nr ewidencyjny 811

Posiadamy Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej 
Signal Iduna Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. nr M 516532
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WŁOCHY Rosapineta maj, czerwiec, wrzesień 2020
WIEDEŃ, PADWA, ARQUA PETRARCA, CHIOGGIA, WENECJA

5 dzień. WENECJA
Wykwaterowanie. Następnie wyjazd z kempin-
gu do Wenecji, zwiedzanie (9 godzin) m.in. 
Ponte Rialto, Plac i Bazylika św. Marka, Pałac 
Dożów z zewnątrz. Wieczorem wyjazd w drogę 
powrotną do Polski.
6 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

POBYT MOŻNA WZBOGACIĆ 
O DODATKOWE WYCIECZKI:
Werona i Sirmione nad jeziorem Garda
San Marino i Ravenna 
Ravenna i Mirabilandia (wesołe miasteczko)
Ravenna, Comacchio, Pomposa 
Parma, Modena, Reggio nell Emilia 
(miejsce powstania Mazurka Dąbrowskiego)
Siena
Piza i Florencja (dodatkowy nocleg HB)
Rzym i Florencja (dodatkowy nocleg HB)
Mediolan i Genua (dodatkowy nocleg HB)
Cinque Terre (dodatkowy nocleg HB)
Rzym, Asyż, Ravenna i Florencja
(2 dodatkowe noclegi HB)
Rzym, Siena, San Gimignano i Florencja 
(2 dodatkowe noclegi HB)
Rzym, Asyż, Monte Cassino
(2 dodatkowe noclegi HB)
Monako, Monte Carlo, Nicea, Cannes
(2 dodatkowe noclegi HB)

1 dzień. WIEDEŃ
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie, prze-
jazd przez Czechy do Wiednia. Wieczorny 
spacer po Starówce: Ring, Hofburg, Plac z Kate-
drą św. Szczepana. Nocny przejazd do Włoch.
2 dzień. ROSOLINA MARE
Przyjazd do wioski turystycznej Rosapineta. 
(opis kempingu na sąsiedniej stronie) Zakwate-
rowanie, odpoczynek po podróży. Zwiedzanie 
pobliskiej miejscowości turystycznej Rosoliny 
Mare, nocleg.
3 dzień. PADWA, ARQUA PETRARCA
Rano wyjazd na wycieczkę do Padwy, zwiedza-
nie: Bazylika św. Antoniego, Uniwersytet, Stare 
Miasto, przejazd malowniczą trasą przez Wzgó-
rza Euganejskie. Zwiedzanie średniowiecznej 
wioski Arqua Petrarca z domem i sarkofagiem 
słynnego włoskiego poety. Wieczorny powrót 
na Rosapinetę, nocleg.
4 dzień. CHIOGGIA 
Korzystanie z uroków morza. Po południu wy-
cieczka do Chioggii, zwanej Małą Wenecją, 
głównego portu rybackiego Laguny Weneckiej. 
Wieczorny powrót na Rosapinetę, nocleg.

Cena od 700,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 zakwaterowanie 

➔ZAKWATEROWANIE (sąsiednia strona)
 korzystanie z boisk do siatkówki

i koszykówki oraz basenów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Istnieje możliwość wykupienia grupowego 
wyżywienia we włoskiej restauracji na terenie 
kempingu:
pakiet 3 śniadań, 3 obiadokolacji za 195,00 zł/osoba
▶ Pobyt można wdłużyć o trzy dodatkowe noclegi 
za opłatą 300,00 zł/osoba

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl
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WŁOCHY Rosapineta lipiec, sierpień 2020 - wakacje nad Adriatykiem

Cena od 1.700,00 zł od osoby
W CENIE:
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 7 noclegów ➔ZAKWATEROWANIE 
 wyżywienie ➔WYŻYWIENIE
 korzystanie z boisk do siatkówki

i koszykówki oraz basenów
 opieka polskiego pilota
 opieka wychowawców
 włoska opieka medyczna
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

DOPŁATY 

OBLIGATORYJNIE - opłata klimatyczna 
(osoby powyżej 12 lat) 

FAKULTATYWNIE - wycieczki do:
Werony i na półwysep Sirmione
Wenecji
Murano, Burano, Torcello 
Mirabilandii (wesołe miasteczko) 

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

WYŻYWIENIE restauracja na terenie kempingu, 
posiłki 3 razy dziennie: śniadanie, lekki lunch, 
ciepła kolacja + suchy prowiant na drogę po-
wrotną (uczestnicy przygotowują samodzielnie 
podczas śniadania).
Pierwsze świadczenie żywieniowe: lunch w dniu 
przyjazdu, ostatnie świadczenie: śniadanie + su-
chy prowiant na drogę powrotną.
1 dzień. 
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie, prze-
jazd przez Czechy i Austrię do Włoch. Po drodze 
krótkie postoje.
2 dzień.
Przyjazd na kemping Rosapineta w godzinach 
porannych, zakwaterowanie od godz.12.00.
3 dzień - 8 dzień.
Pobyt na kempingu, kąpiele morskie i słonecz-
ne, dyskoteki, konkursy.
W czasie pobytu dla chętnych proponujemy fakul-
tatywne wycieczki (grupa min. 30 osób) do Wero-
ny, na półwysep Sirmione i do Wenecji: zwiedza-
nie m.in. Ponte Rialto, placu i bazyliki św. Marka, 
Pałacu Dożów z zewnątrz lub wyprawa na wenec-
kie wyspy Murano, Burano, Torcello - trzy wenec-
kie siostry: najstarsza Torcello, koronczarka Bura-
no i kryształowa piękność Murano. Żądnym zaba-
wy i wrażeń polecamy wyjazd do wesołego mia-
steczka Mirabilandia. Wizyta w nim sprawi wiele 
uciechy nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Pełne 
fantazji i emocji rozrywki pozwolą na cudowny re-
laks i wyzwolą wszystkie zapasy śmiechu.
9 dzień.
Wykwaterowanie do godz. 9.00. Wieczorem wy-
jazd w drogę powrotną.
10 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

WIOSKA TURYSTYCZNA ROSAPINETA***
leży 65 km na południe od Wenecji w miej-
scowości Rosolina Mare, tuż przy piaszczy-
stej plaży. Na kempingu znajdują się 2 base-
ny kąpielowe, wypożyczalnia sprzętu wod-
nego, rowerów, kort tenisowy, ping-pong, 
mini golf, boiska do piłki nożnej, koszyków-
ki i siatkówki, a także dyskoteki, plac zabaw 
dla dzieci, sklepy, restauracje, pizzerie.

Jeśli szukasz morza, słońca i nieskażonej przy-
rody, poznaj naszą gościnność, przyjedź do 
Wioski Turystycznej Rosapineta. Położona bez-
pośrednio nad morzem, z piaszczystą, prywat-
ną plażą w otoczeniu zieleni, na skraju Parku 
Natury Delty Padu, w pobliżu Chioggii i Wenecji 
(na północy) oraz Pomposy i Rawenny (na po-
łudniu). Rosapineta to idealne miejsce wypo-
czynku dla dzieci oraz rodzin, oferuje wszystko, 
co potrzebne, by każdemu zapewnić satysfak-
cjonujące wakacje. Zapraszamy!

➔ZAKWATEROWANIE
6-osobowe bungalowy typu B6, dwa duże po-
mieszczenia: pokój dzienny z dwoma łóżkami 
piętrowymi, sypialnia z 2 łóżkami, dobrze wy-
posażony aneks kuchenny z lodówką oraz ła-
zienka z prysznicem. Z krytego tarasu osobne 
wejścia do pokoi. Należy zabrać bieliznę po-
ścielową i ręczniki.
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WŁOCHY od Wenecji po Rzym kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 2020
FLORENCJA, RZYM, WATYKAN, MONTE CASSINO, TIVOLI, WENECJA

1 dzień.
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie, nocny 
przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień. FLORENCJA
Rano przyjazd do Florencji, kolebki renesansu, 
zwanej perłą Toskanii - całodzienne zwiedza-
nie. Galeria Uffizi - wspaniałe prace Botticelle-
go, Tycjana, Michała Anioła oraz malarzy spoza 
Italii, takich jak Rembrandt, Rubens, Dürer czy 
Lucas Cranach. Katedra Santa Maria del Fiore 
ze wspaniałą kopułą Bruneleschiego, baptyste-
rium z Drzwiami Raju, dzwonnica Giotta, fon-
tanna Neptuna, Dawid Michała Anioła, kościół 
św. Krzyża z grobowcami słynnych florentyń-
czyków. Spacer przez most Złotników na plac 
Michała Anioła, skąd rozlega się przepiękna pa-
norama Florencji. Wieczorem przyjazd na kem-
ping Real Village Roma**** w Rzymie, zakwa-
terowanie, odpoczynek po podróży, nocleg.
3 dzień. RZYM
Zwiedzanie historycznego centrum Rzymu 
(przejazdy komunikacją publiczną). Spacer 
po Koloseum; pozostałości antycznej zabudo-
wy Forum Romanum, nad którym góruje wzgó-
rze Kapitol; plac Wenecki z monumentalnym 
Ołtarzem Ojczyzny. Piazza Navona ze słynną 
fontanną Czterech Rzek, plac Hiszpański z fon-
tanną Barcaccia oraz znane z włoskich poka-
zów mody Schody Hiszpańskie, fontanna di 
Trevi, Panteon - miejsce pochówku m.in. Rafa-
ela Santi. Bazylika św. Klemensa na Lateranie,
z jednym z najpiękniejszych w mieście wnętrz 
sakralnych, podziwiać tam można cenne śre-
dniowieczne mozaiki i marmury, renesansowe 
i barokowe freski oraz niezwykłe trzypoziomo-
we podziemie, kryjące dwie kolejne świątynie 
(kościół i mitreum) oraz fragmenty budynków

z czasów opisanch w Quo Vadis (I w. n.e.). Po-
wrót na kemping.
4 dzień. WATYKAN, OSTIA 
Przejazdy komunikacją publiczną. Zwiedzanie 
Watykanu i wnętrz bazyliki św. Piotra - najważ-
niejszej na świecie świątyni chrześcijańskiej. 
Przejazd na wypoczynek nad morze do Ostii. 
Alternatywnie istnieje możliwość wizyty w Muze-
ach Watykańskich lub w Galerii Borghese, ze zbio-
rem znakomitych arcydzieł włoskiego malarstwa 
m.in. Caravaggia, Rafaela, Tycjana, oraz rzeźb 
Berniniego, Canovy. Powrót na kemping.
5 dzień. MONTE CASSINO, TIVOLI
Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do jed-
nego z najważniejszych „polskich” miejsc we 
Włoszech – Monte Cassino, wzgórza klasztor-
nego, na którym toczyła się bitwa o Rzym. 
Wśród aliantów walczył w niej także II Korpus 
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Wła-
dysława Andersa. Chwila zadumy na polskim 
cmentarzu wojskowym. Wizyta w Tivoli, zwie-
dzanie wpisanej na listę UNESCO Willi d’Este. 
Otaczają ją zaprojektowane z ogromnym roz-
machem tzw. ogrody cudów, w których oprócz 
zwykłych fontann znajdują się również różne-
go rodzaju mechanizmy wodne. Przejazd na 
nocleg do Chianciano Terme w Toskanii. Obia-
dokolacja. Nocleg.
6 dzień. WENECJA
Po śniadaniu przejazd do Wenecji. Zwiedzanie 
(9 godzin) m.in. Ponte Rialto, plac i bazylika św. 
Marka, Pałac Dożów z zewnątrz. Wieczorem 
wyjazd do Polski.
7 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy i godz. 
wyjazdu z Wenecji.

Cena od 990,00 zł od osoby
– przy 42 uczestnikach płacących
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 4 noclegi ➔ZAKWATEROWANIE
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Istnieje możliwość wykupienia grupowego
wyżywienia na kempingu - śniadania 
i obiadokolacje w cenie ok. 15 €/dzień/osoba

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

➔ZAKWATEROWANIE 
3 noclegi na kempingu + 1 tranzytowy 
Kemping - 6 osobowe mobile-homy typu PRE-
MIUM – pokój dzienny + w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, główna sypialnia z podwój-
nym łóżkiem, 2 sypialnie z dwoma pojedynczy-
mi łóżkami, łazienka (WC, prysznic i umywalka), 
taras. Na wyposażeniu są koce i poduszki.
Należy zabrać bieliznę pościelową i ręczniki.

Kemping Real Village Roma **** leży 25 min. 
od Watykanu. Na kempingu jest duży basen 
zewnętrzny, bezpłatny podgrzewany basen 
kryty. Oprócz tego samoobsługowy market, re-
stauracja/pizzeria, bar, jedzenie na wynos.
Nocleg tranzytowy (1 noc) - Hotel Arno** 
w Chianciano Terme, znanym uzdrowiskowym 
miasteczku leżącym na południowym wscho-
dzie Toskanii w prowincja Siena. Obiadokolacja 
i śniadanie w cenie.

MAPA
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Cena od 990,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 3 noclegi z wyżywieniem

 ➔ZAKWATEROWANIE 
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

➔ZAKWATEROWANIE 
Hotel Arno** w Chianciano Terme
pokoje 3,4-osobowe, śniadania i obiadokolacje 

WŁOCHY Toskania kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 2020
SIENA, PIENZA, MONTEPULCIANO, ASYŻ, AREZZO, FLORENCJA

1 dzień.
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie, nocny 
przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień. SIENA 
Rano przyjazd do Sieny – pomnika światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO; zwiedzanie Pia-
zza del Campo, jednego z najwspanialszych 
placów na świecie, przy którym znajduje się 
m.in. Palazzo Pubblico z Torre del Mangia 
(dzwonnica ratuszowa) i katedry Santa Maria 
(XII-XIV w.) z bogato zdobioną fasadą. Spacer 
do Casa di Santa Caterina – domu naznaczonej 
stygmatami patronki Sieny i Włoch. Zwiedzanie 
gotyckiego kościoła San Domenico, w którym 
przechowywana jest relikwia - głowa św. Kata-
rzyny, przejście do murów wielkiej fortecy Me-
dyceuszy. Przejazd do hotelu Arno w Chiancia-
no Terme na obiadokolację i nocleg. 
3 dzień. VAL D’ORCIA, MOLTANCINO, SAN 
QUIRICO D’ORCIA, PIENZA, MONTEPULCIANO 
Po śniadaniu przejazd przez dolinę Val d’Orcia, 
rozciągającą się na południe od Sieny, u stóp 
wygasłego wulkanu Monte Amiata. To jeden 
z najpopularniejszych w Europie plenerów 
zdjęciowych, stąd pochodzi większość słynnych 
widoków będących wizytówką Toskanii. Wizyta 
w Montalcino, niewielkiej miejscowości, słynnej 
z produkcji świetnego, luksusowego wina – 
Brunello di Montalcino. Przejazd przez San 
Quirico d’Orcia, wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, otoczone średniowiecz-
nymi murami obronnymi miasteczko, zachwy-
cające architekturą i widokami. Przejazd do 
Pienzy, której centrum, jako przykład „renesan-
sowego miasta idealnego” również figuruje na 
liście UNESCO. Przejazd do uroczego miasta na 
wzgórzu – Montepulciano - perły architektury 
średniowiecznej, spacer połączony ze zwiedza-

niem katedry, Palazzo Comunale oraz Palazzo 
Bucelli, w którego dolną część fasady wmuro-
wano etruskie płaskorzeźby i urny grobowe. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
4 dzień. ASYŻ, 
SANTA MARIA DEGLI ANGELI, AREZZO
Po śniadaniu przejazd do miasta św. Francisz-
ka – Asyżu, w Umbrii. Zwiedzanie dwupozio-
mowej bazyliki, gdzie zobaczyć można m.in. 
wspaniałe freski Giotta i odwiedzić kryptę Bie-
daczyny z Asyżu. Następnie wizyta w miejsco-
wości Santa Maria degli Angeli, zwanej czasem 
Asyżem Dolnym, z bazyliką Matki Bożej Aniel-
skiej (Ogród Różany, Kaplica Porcjunkuli, miej-
sce śmierci św. Franciszka). Przejazd do ma-
lowniczo położonego miasteczka Arezzo. Zwie-
dzanie Piazza Grande – centralnego placu mia-
sta z jednym z najpiękniejszych kościołów To-
skanii - Santa Maria della Pieve. Powrót do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień. FLORENCJA
Po śniadaniu przejazd do Florencji – całodzien-
ne zwiedzanie kolebki renesansu. Galeria Uffi-
zi: wspaniałe prace Botticellego, Tycjana, Mi-
chała Anioła oraz malarzy spoza Italii takich jak 
Rubens, Rembrandt, Dürer czy Lucas Cranach. 
Katedra Santa Maria del Fiore ze wspaniałą ko-
pułą Bruneleschiego, dzwonnica Giotta, Bapty-
sterium z Drzwiami Raju, fontanna Neptuna, 
Dawid Michała Anioła, kościół św. Krzyża z gro-
bowcami słynnych florentyńczyków. Spacer 
przez Most Złotników na plac Michała Anioła, 
skąd rozlega się przepiękna panorama Floren-
cji. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
6 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.         
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1 dzień. (So) WIEDEŃ lub PRAGA
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie. Prze-
jazd przez Czechy do Wiednia. Wieczorny spa-
cer po starym mieście: Ring, Hofburg, plac z ka-
tedrą św. Szczepana. Zamiennie wizyta w stolicy 
Czech – Pradze. Nocny przejazd do Chorwacji.
2 dzień. (Nd)
W godzinach porannych przyjazd na kemping 
Beach Re sort Solaris****. Zakwaterowanie, 
wypoczynek na kempingu, nocleg.
3 dzień. (Pn) SZYBENIK
Pobyt na kempingu. Korzystanie z basenów, 
boisk, plaży. Po południu zwiedzanie Szybeni-
ka, uroczego miasta na wybrzeżu Chorwacji, 
położonego jedynie 6 kilometrów od kempin-
gu. Zwiedzanie starówki, m.in. gotyckiej kate-
dry św. Jakuba, wpisanej na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, placu Republiki, pałacu 
książęcego i biskupiego. Nocleg.
4 dzień. (Wt)  PARK NARODOWY KRKA, ZADAR
Park Narodowy Krka położony jest na terenie 
ukształtowanym przez rzekę o tej samej na-
zwie. Płynąc przez wapienne podłoże wytwo-
rzyła ona nieregularne koryto, najciekawsze 
miejsce to niemal półkilometrowy odcinek, 
gdzie rzeka przepływa przez 17 kaskad, szero-
kich prawie na 100 m, pokonując spadek tere-
nu o wysokości 45 metrów. Wieczorem prze-
jazd do szczycącego się wieloma zabytkami Za-

daru – spacer o zachodzie słońca. Powrót na obia-
dokolację i nocleg.
5 dzień. (Śr) dodatkowa wycieczka MEDJUGORIE, MOSTAR
Pobyt na kempingu. Korzystanie z basenów, 
boisk, plaży. 
Opcjonalnie (za dodatkową opłatą) wycieczka do 
Bośni i Hercegowiny: Przejazd do Medjugorie – 
znanego z objawień Matki Boskiej – Góra Obja-
wień i sanktuarium Maryjne. Następnie do Mosta-
ru, zwiedzanie XVI-wiecznego Starego Mostu wpi-
sanego na listę światowego dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO. Powrót na nocleg.
6 dzień. (Cz) TROGIR, SPLIT
Przejazd do Trogiru – zwiedzanie starego mia-
sta, ratusza, katedry św. Wawrzyńca. Przejazd 
do Splitu – stare miasto, pałac Dioklecjana, ra-
tusz miejski, góra Marian, malowniczy port. Po-
wrót na nocleg.
7 dzień. (Pt) ZAGRZEB
Wykwaterowanie. Przejazd do Zagrzebia, stoli-
cy Chorwacji. Zwiedzanie: stare miasto, kate-
dra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Pan-
ny, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, 
wieża Lotrszczak, Brama Kamienna z cudow-
nym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wy-
jazd w drogę powrotną do Polski.
8 dzień. (So)
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

CHORWACJA Dalmacja maj, czerwiec, wrzesień 2020
WIEDEŃ (lub PRAGA), SZYBENIK, PARK NARODOWY KRKA, ZADAR, TROGIR, SPLIT

Cena od 900,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 5 noclegów ➔ZAKWATEROWANIE 
 korzystanie z boisk do siatkówki

i koszykówki oraz basenów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Istnieje możliwość wykupienia grupowego 
wyżywienia -śniadania i obiadokolacje 
w cenie ok. 15 €/dzień/osoba
Najpóźniej na miesiąc przed przyjazdem prosimy 
o przesłanie informacji o wybranej formie 
wyżywienia.

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

➔ZAKWATEROWANIE 
6 osobowe mobile-homy typu PREMIUM – 
pokój dzienny + w pełni wyposażony aneks ku-
chenny, główna sypialnia z podwójnym łóż-
kiem, 2 sypialnie z dwoma pojedynczymi łóżka-
mi, łazienka (WC, prysznic i umywalka),taras. 
Na wyposażeniu są koce i poduszki.
Należy zabrać bieliznę pościelową i ręczniki.

Kemping Beach Resort Solaris**** Plaża dłu-
gości około 4 km, częściowo piaszczysta, czę-
ściowo kamienista, z drabinkami i schodkami 
prowadzącymi do morza i wieloma wybetono-
wanymi miejscami do opalania się, mała żwiro-
wa zatoka, na kempingu basen ze słoną wodą. 
Za dodatkową opłatą kryty basen w SPA oraz 
Aquapark na terenie resortu. Nowy Gastro So-
laris supermarket oraz restauracje.
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1 dzień. (So) WIEDEŃ lub PRAGA
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie. Prze-
jazd przez Czechy do Wiednia. Wieczorny spa-
cer po Starówce: Ring, Hofburg, Plac z Katedrą 
św. Szczepana. Zamiennie wizyta w stolicy Czech 
– Pradze. Nocny przejazd do Chorwacji.
2 dzień. (Nd) 
W godzinach porannych przyjazd na kemping 
Lanterna Premium Camping Resort****. Za-
kwaterowanie, wypoczynek na kempingu, nocleg.
3 dzień. (Pn) 
Korzystanie z atrakcji zapewnianych przez kemping.
4 dzień. (Wt) PULA, ROVINJ, ZATOKA LIMSKA, POREČ 
Przejazd do Puli – miasta położonego na 7 
wzgórzach, zwiedzanie amfiteatru z I-go wieku, 
Bramy Herkulesa, pozostałości teatru rzym-
skiego z II-go wieku, rzymskiego forum, ratu-
sza, Świątyni Oktawiana Augusta. Przejazd do 
miejscowości Rovinij, spacer brukowanymi ulicz-
kami starego miasta, zwiedzanie kościoła św. 
Eufemii z 60-metrową wieżą, z której rozpo-
ściera się wspaniały widok. Przejazd nad Kanał 
Limski – największą przyrodniczą atrakcję części 

Istrii, gdzie krasowy fiord wcina się w ląd na głę-
bokość ok. 12 km. Przejazd do Poreča – zwie-
dzanie m.in.: bazyliki Eufrazjusza – arcydzieła 
bizantyjskiej architektury z IV w. ozdobionej 
wspaniałymi mozaikami, wpisanej na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Powrót na kem-
ping, nocleg.
5 dzień. (Śr) GROŽNJAN, PIRAN
Przejazd do małego, bardzo dobrze zachowa-
nego, średniowiecznego miasteczka Grožnjan. 
Położone na wzgórzu, obecnie zamieszkałe  jest 
głównie przez artystów. Znajduje się tam ponad 
200 galerii i pracowni plastycznych. Przejazd do 
Piranu (Słowenia) - byłej wenckiej twierdzy, z za-
bytkowym starym miastem położonym na cy-
plu wcinającym się w morze i imponującymi śre-
dniowiecznymi murami obronnymi.
6 dzień. (Cz) Wypoczynek na kempingu.
7 dzień. (Pt) JASKINIA POSTOJNA, LUBLANA
Wykwaterowanie z kempingu. Przejazd do ja-
skini Postojna – jednej z największych na świe-
cie - o łącznej długości ponad 27 km. Można 
tam spotkać zadziwiające formy skalne, tysiące 
stalaktytów o najrozmaitszych formach, ogrom-
ne stalagmity. Ze względu na panującą w jaskini 
temperaturę koniecznie trzeba zabrać ze sobą 
ciepłą odzież i kurtkę nieprzemakalną. Przejazd 
do Lublany, stolicy Słowenii na krótki spacer po 
mieście. Wyjazd do Polski.
8 dzień. (So)
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

Cena od 900,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 5 noclegów ➔ZAKWATEROWANIE 
 opłatę klimatyczną
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Istnieje możliwość wykupienia grupowego 
wyżywienia -śniadania i obiadokolacje 
w cenie ok. 15 €/dzień/osoba
Najpóźniej na miesiąc przed przyjazdem prosimy 
o przesłanie informacji o wybranej formie 
wyżywienia.

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

➔ZAKWATEROWANIE 
6-osobowe mobile-homy typu COMFORT - 
pokój dzienny (z dodatkowym podwójnym 
miejscem do spania) + w pełni wyposażony 
aneks kuchenny, główna sypialnia z podwój-
nym łóżkiem, sypialnia z dwoma pojedynczymi 
łóżkami, łazienka (WC, prysznic i umywalka), 
taras. Na wyposażeniu znajdują się koce 
i poduszki. Należy zabrać bieliznę pościelo-
wą i ręczniki.

Lanterna Premium Camping Resort**** za-
nurzony pośród drzew, z pięknym widokiem 
na zatokę, położony na półwyspie Istria, nie-
opodal miasta Poreč, w bezpośrednim sąsiedz-
twie plaży, piaszczystej, żwirkowej, trawiastej
i kamienistej. Ze wspaniałym kompleksem 
basenów – to prawdziwy raj wodny dla dzieci 
i dorosłych (8 basenów ze słodką wodą, czę-
ściowo podgrzewane, wodne zjeżdżalnie, 
basen ze słona wodą).
Na kempingu: recepcja, restauracje, pizzeria, 
jedzenie na wynos, bary, lodziarnia, fast food, 
supermarket, kiosk, sklep z upominkami, plac 
zabaw, tenis stołowy, boisko do siatkówki pla-
żowej. Za dodatkową opłatą: korty tenisowe, 
wypożyczalnia rowerów, kajaków, łódek.

CHORWACJA Istria + SŁOWENIA maj, czerwiec, wrzesień 2020
WIEDEŃ (lub PRAGA), PULA, ROVINJ, POREČ, GROŽNJAN, PIRAN, JASKINIA POSTOJNA 
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CHORWACJA Krk maj, czerwiec, wrzesień 2020
ZAGRZEB, WYSPA KRK, ISTRIA – PULA, RIJEKA, JEZIORA PLITWICKIE

Cena od 950,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 3 noclegi z wyżywieniem 

➔ZAKWATEROWANIE
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Pobyt można wydłużyć o 1 dodatkowy nocleg
za opłatą 110,00 zł/osoba

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

Cena od 950,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja) 
 3 noclegi ➔ZAKWATEROWANIE
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ Istnieje możliwość wykupienia grupowego 
wyżywienia 
(kuchnia polska) w wersji cateringowej – posiłki 
przygotowywane w kuchni poza campingiem, 
przywożone do mobil-homów i tamże spożywane:
3 śniadania + 3 obiadokolacje za 210,00 zł/osoba
Najpóźniej na miesiąc przed przyjazdem prosimy 
o przesłanie informacji o wybranej formie 
wyżywienia
▶ Pobyt można wdłużyć o 1 dodatkowy nocleg
za opłatą 100,00 zł/osoba

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

Jeziora Plitwickie

1 dzień.
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie. Prze-
jazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Po dro-
dze planowane są krótkie postoje.
2 dzień ZAGRZEB lub LUBLANA lub BLED
Rano przyjazd do Zagrzebia, stolicy Chorwacji. 
Zwiedzanie starego miasta: Gornji Grad i Kapi-
tol, katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, 
wieża Lotrszczak, Brama Kamienna z cudow-
nym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu. 
Zamiennie rano przyjazd do Lublany, stolicy Sło-
wenii (krótki spacer po mieście) i do jaskini Postoj-
na – jednej z największych na świecie jaskiń 
o łącznej długości ponad 27 km lub do miejsco-
wości Bled, położonej nad jeziorem o tej samej 
nazwie. Bled to jedno z najbardziej znanych  
uzdrowisk w Słowenii. Gorące źródła, szmaragdo-
wozielona tafla jeziora, kościółek na wyspie oraz 
średniowieczny zamek dostarczą niezapomnia-
nych widoków. Przy dobrej pogodzie można zoba-
czyć stąd najwyższy szczyt Słowenii jak i całych Alp 
Julijskich Triglav. Opcjonalnie spacer przepiękną 
trasą nad rzeką Radovna przez wąwóz Vintgar 
w Triglavskim Parku Narodowym. 
3 dzień. KRK
Po śniadaniu przejazd mostem na największą 
na chorwackim wybrzeżu wyspę - Krk. Znaną 
ze skalistych pustkowi, klifów, zielonych, kwit-
nącąch promenad; zatok ukrytych wśród skał 
i uroczych, małych wiosek. Zwiedzanie miasta 
Krk, którego historia sięga czasów plemion ili- 
ryjskich. W programie m.in. romańska katedra

Pula

Bled

Wniebowzięcia NMP oraz średniowieczny kasz-
tel rodziny Frankopan. Spacer pełnymi klimatu, 
wąskimi uliczkami miasta. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień. ISTRIA, PULA, ROVINJ, RIJEKA
Po śniadaniu wyjazd do Puli na półwyspie 
Istria. Zwiedzanie amfiteatru z czasów rzym-
skich, który jest jedną z najlepiej zachowanych 
tego typu budowli na świecie. Ponadto antycz-
ny Łuk Triumfalny Sergiusza, świątynia Augu-
sta, Brama Herkulesa oraz Forum z budynkiem 
ratusza miejskiego z XIII w. Przejazd do malow-
niczego miasteczka Rovinj, zwanego chorwac-
kim Saint Tropez. Nad miastem wznosi się 
wieża masywnej katedry św. Eufemii. W drodze 
powrotnej Rijeka - stolica regionu. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja.
5 dzień. JEZIORA PLITWICKIE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd do Plitwic i zwiedzanie Parku Narodowego  
Jeziora Plitwickie, gdzie na obszarach porośnię-
tych przez buki, jodły, świerki i klony, znajduje 
się 16 turkusowych jezior położonych taraso-
wo na długości 8 km i połączonych ze sobą 72 
wodospadami. Teren ten został ukształtowany 
przez wodę, która wyrzeźbiła przepiękną doli-
nę, pełną progów i zapór. Największy wodo-
spad Vielki Slap spada z wysokości 78 m. Ob-
szar parku zaliczany jest do światowego dzie-
dzictwa naturalnego UNESCO. Nocny przejazd 
przez Słowenię, Austrię i Czechy.
6 dzień.
Przyjazd do Polski pod szkołę - godzina powro-
tu uzależniona od odległości szkoły od granicy.

➔ZAKWATEROWANIE 
Hotel Uvala Scott , Kraljevica. 
Pokoje 3-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie - śniadania  i obiadokolacje - bufet.
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FRANCJA Lazurowe Wybrzeże kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2020
MONAKO, MONTE CARLO, CANNES, NICEA, SAINT-TROPEZ

➔ZAKWATEROWANIE 
6-osobowe mobile-homy - pokój dzienny (z do-
datkowym podwójnym miejscem do spania)
+ w pełni wyposażony aneks kuchenny, dwie 
2-osobowe sypialnie, łazienka (WC, prysznic 
i umywalka), taras. Na wyposażeniu znajdują 
się koce i poduszki. Należy zabrać bieliznę po-
ścielową i ręczniki.

Camping Les Prairies de la Mer***** 
w Port Grimaud k/Saint Tropez. Pięciogwiazd-
kowy kemping z basenem, przylegający bezpo-
średnio do morza, piaszczysta plaża. Restaura-
cja, bary, klub-dyskoteka, sklepy, wypożyczal-
nia rowerów, bezpłatne korty tenisowe, boiska 
do piłki nożnej i siatkówki plażowej.

1 dzień.
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie. Noc- 
ny przejazd do Francji.
2 dzień. NICEA
Rano przyjazd do Nicei, ośrodka turystycznego 
o światowej renomie, położonego nad wspa-
niałą, błękitną Zatoką Aniołów. Relaks na słyn-
nych plażach, wizyta na nadmorskim targu Co-
urs Saleya pełnym pachnącego pieczywa, se-
rów, lawendy, mydła marsylskiego, prowansal-
skich pamiątek. Biegnąca wzdłuż brzegu morza 
Promenada Anglików, plac Massena i prome-
nada Paillon. Spacer po niezwykle pięknym sta-
rym mieście z wąskimi uliczkami i malowniczy-
mi fasadami domów w stylu włoskim, Wzgórze 
Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny widok 
na miasto i zatokę. Przejazd na kemping Les 
Prairies de la Mer***** w Port Grimaud zakwa-
terowanie, nocleg.
3 dzień. PORT GRIMAUD,
SAINT-TROPEZ, RAMATUELLE
Wizyta w Port Grimaud – miasteczku wypo-
czynkowym wybudowanym na lagunie, z dro-
gami wodnymi zamiast ulic i jachtami zacumo-
wanymi koło każdego ogrodu. Wyjazd do Saint 

-Tropez – eleganckiego kąpieliska odwiedzane-
go przez gwiazdy filmowe, modelki i artystów. 
Spacer po typowym prowansalskim starym 
mieście: m.in. Place des Lices i budynek poste-
runku policji, którego fasada jest dobrze znana 
z popularnej serii filmów o żandarmie; malow-
niczy port. Przejazd do Ramatuelle, wioski po-
łożonej na zboczu wzgórza, otoczonej najlep-
szymi winnicami Côte de Provence. Spacer wą-
skimi i krętymi uliczkami starego miasta.
4 dzień. WIELKI KANION DU VERDON 
(dodatkowa wycieczka)
W tym dniu istnieje możliwość organizacji fakulta-
tywnej grupowej wycieczki do malowniczego, głę-
bokiego miejscami na 700 m Wielkiego Kanionu 
du Verdon (za dodatkową opłatą)
5 dzień. CANNES, MONAKO
Wyjazd do Cannes, najsławniejszego miasta Ri-
wiery Francuskiej z luksusowym, odwiedzanym 
przez gwiazdy hotelem Carlton. Wizyta w per-
fumerii w Eze. Przejazd do Księstwa Monako, 
jednego z najmniejszych państw w Europie, 
zajmującego powierzchnię 1,9 km². Zwiedzanie 
Monako: Rampe Major, Place du Palais przed 
Pałacem Książęcym, wzniesionym na szczycie 
Rocher; katedra św. Mikołaja, w której znajdują 
się groby biskupów i monakijskich książąt Gri-
maldich, w tym Gracji Patrycji (Grace Kelly) i Ra-
iniera III. Czas wolny na filiżankę kawy w popu-
larnej Café de Paris, położonej w sercu Monte 
Carlo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta 
– wspaniałym Grand Casino. Wieczorem wy-
jazd w drogę powrotną do Polski.  
6 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

Port Grimaud
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1 dzień.
Wyjazd spod szkoły o ustalonej godzinie, prze-
jazd przez Niemcy.
2 dzień. LUKSEMBURG
Przyjazd do stolicy Luksemburga, spacer po 
starym mieście - pozostałości fortec i tuneli 
oraz zbudowany w stylu hiszpańskiego rene-
sansu Pałac Wielkiego Księcia. Przejazd na noc-
leg do Brukseli. 
3 dzień. BRUKSELA
Zwiedzanie Brukseli. Przejazd pod budynki ad-
ministracji europejskiej: niezwykły pod wzglę-
dem architektonicznym Berlaymont - siedziba 
Komisji Europejskiej oraz Parlament Europej-
ski. Zwiedzanie Parlamentarium prezentujące-
go historię integracji europejskiej oraz metody 
pracy parlamentu. Następnie spacer po Gran-
de Palace, który w oczach Wiktora Hugo zyskał 
miano najpiękniejszego placu miejskiego Euro-
py. Ratusz wybudowany w stylu flamandzkiego 
gotyku, targ kwiatowy, bogate domy gildii ku-
pieckich i symbol miasta Mannekeen pis – rzeź-
ba z brązu przedstawiająca maleńkiego, siusia-
jącego chłopczyka. Kościół Notre Dame, gdzie 
podziwiać można nakrycie głowy z posągu Naj-
świętszej Dziewicy powstałe ze słynnych bruk-
selskich koronek. Na zakończenie najbardziej 
imponujący gotycki budynek Belgii – katedra 

św. Michała. Przejazd na nocleg do Gandawy.
4 dzień. GANDAWA, BRUGIA
Zwiedzanie Gandawy – spacer po starym mie-
ście - katedra św. Bawona, most św. Michała, 
zamek hrabiów flandryjskich – Het Graven-
steen. Przejazd do Brugii, miasta zwanego We-
necją Północy, o pięknie zachowanej gotyckiej 
starówce; XIV-wiecznym ratuszu i kościele NMP 
z rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem dłuta Michała 
Anioła. Przejazd na nocleg tranzytowy.
5 dzień. AMSTERDAM
Przejazd do Amsterdamu – „miasta tysiąca mo-
stów”. Wycieczka statkiem po kanałach to naj-
lepszy sposób podziwiania wspaniałej XVII-
wiecznej architekury oraz obserwacji życia to-
czącego się na barkach. Spacer po eklektycz-
nym placu Dam - to właśnie od tamy znajdują-
cej się niegdyś w tym miejscu wzięło swoją na-
zwę miasto. Wznoszą się tu m. in. Pałac Królew-
ski, założony przez Polaka luksusowy hotel Kra-
snopolsky i ogromny, neogotycki budynek 
dawnej poczty, obecnie dom handlowy. Wizyta 
w szlifierni diamentów. Następnie Rijksmus-
seum lub Museum Van Gogha. Późnym wie-
czorem wyjazd w drogę powrotną 
6 dzień.
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

KRAJE BENELUXU 2020 
LUKSEMBURG, BRUKSELA, GANDAWA, BRUGIA, AMSTERDAM

Cena od 1.700,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
  3 noclegi z wyżywieniem 

➔ZAKWATEROWANIE
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

➔ZAKWATEROWANIE 
3 noclegi z wyżywieniem w schroniskach 
młodzieżowych Vlaamse JeugdHerbergen VZW 
pokoje wieloosobowe, łazienki na korytarzu. 
Prosimy zabrać własne ręczniki.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
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CZESKIE INSPIRACJE lub CZECHY + WIEDEŃ kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2020
MORAWSKI KRAS, JASKINIA PUNKEVNI, BRNO, (WIEDEŃ), KONOPIŠTĚ, PRAGA, KUTNA HORA

Cena od 495,00 / od 595,00 zł od osoby
Czechy / Czechy+Wiedeń*

– przy 42 uczestnikach płacących
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, video/DVD, klimatyzacja)
 2 (3)* noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją

w hotelu ** w Czechach
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

1 dzień. MORAWSKI KRAS, 
JASKINIA PUNKEVNI, BRNO
Wyjazd do Czech rano spod szkoły, przejazd do 
Morawskiego Krasu, zwiedzanie najpiękniej-
szej jaskini Moraw – Punkevní. Spacer dnem 
malowniczej przepaści Macocha, przejazd na 
krótkie zwiedzanie Brna – katedra św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, ratusz, Stary Rynek. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień. WIEDEŃ

Po śniadaniu przejazd do Austrii i wizyta 
w Wiedniu. Zwiedzanie: Wzgórze Kahlenberg, 
skąd wyruszył z odsieczą król Jan III Sobieski 
w 1683 roku; wspaniałe budowle Ringu; repre-
zentacyjne ulice Kohlmarkt i Graben; serce 
miasta - katedra św. Szczepana, słynny „kolo-
rowy dom” Hundertwassera. Powrót do Czech 
na obiadokolację i nocleg.

3 dzień. (2 dzień.) KONOPIŠTĚ, PRAGA 
Po śniadaniu zwiedzanie zamku Konopiště 
wybudowanego na wzgórzu, w pięknym parku 
nad jeziorem. We wnętrzach znajduje się ol-
brzymia kolekcja trofeów i broni myśliwskiej, 
zbiory dzieł sztuki z okresu gotyku, renesansu 

i baroku, pomieszczenia mieszkalne z renesan-
sowymi meblami i słynną miśnieńską porcela-
ną oraz salon księżnej Zofii. Przejazd do Pragi. 
Zwiedzanie. Hradczany:  katedra św. Wita, Zło-
ta Uliczka i Zamek - siedziba czeskiego prezy-
denta. Uliczki Małej Strany, po których space-
rował Mozart; most Karola ze wspaniałymi, ba-
rokowymi rzeźbami. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg na przedmieściach miasta.
4 dzień. (3 dzień.) PRAGA, KUTNA HORA
Po śniadaniu przejazd do centrum Pragi. Spa-
cer przez żydowską dzielnicę Józefów, Rynek 
Staromiejski, ratusz ze słynnym XV-wiecznym 
zegarem astronomicznym – Orloj. Ogromny 
plac Wacława, główna praska arteria, miejsce 
wielu wydarzeń historycznych. Po południu 
przejazd do Kutnej Hory, zwanej Kamiennym 
Miastem, dawnej mennicy królewskiej. Zwie-
dzanie wpisanego na listę UNESCO starego 
miasta i katedry św. Barbary, która dzięki orygi-
nalnej architekturze w stylu gotyku francuskie-
go nazywana bywa „grzbietem brontozaura”. 
Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uzależ-
niona od odległości szkoły od granicy.

Cena od 800,00 zł od osoby
– przy 42 uczestnikach płacących
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 noclegi: 2 na Słowacji + 1 w Czechach,

ze śniadaniem i obiadokolacją 
 opieka polskiego pilota
 udział 4 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

1 dzień. BRATYSŁAWA
Wyjazd rano spod szkoły do Bratysławy. Zwie-
dzanie zamku, katedry św. Marcina i Starego 
Miasta. Obiadokolacja i nocleg.
2dzień. BUDAPESZT
Po śniadaniu przejazd do Budapesztu. Cało-
dzienne zwiedzanie. Buda: Wzgórze Gellerta, 
wzgórze Zamkowe, kościół św. Macieja i Baszta 
Rybacka, skąd można podziwiać panoramę 
Pesztu ze wspaniałym budynkiem parlamentu. 
Peszt: bazylika św. Stefana i Plac Bohaterów. 
Powrót na Słowację na obiadokolację i nocleg.
3 dzień. WIEDEŃ
Po śniadaniu przejazd do Austrii. Zwiedzanie 
Wiednia: Kahlenberg - Kościół Polski z Kaplicą 
Jana III Sobieskiego, wspaniałe budowle Ringu. 

Muzeum Historii Naturalnej, z bogatymi zbio-
rami m.in. minerałów, meteorytów i okazów di-
nozaurów. Spacer przez Cesarski Pałac Ho-
fburg do kościoła augustianów i katedry św. 
Szczepana. Na zakończenie słynny „kolorowy 
dom” Hundertwassera. Powrót do Czech na 
obiadokolację i nocleg.
4 dzień. PRAGA
Po śniadaniu, przejazd do jednej z najpiękniej-
szych europejskich stolic. Zwiedzanie: Hrad-
czany z katedrą św. Wita, Złotą Uliczką i Zam-
kiem - siedzibą czeskiego prezydenta; uliczki 
Małej Strany, po których spacerował Mozart; 
most Karola ze wspaniałymi, barokowymi rzeź-
bami.  Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu 
uzależniona od odległości szkoły od granicy.

4  STOLICE - CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY, AUSTRIA kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2020
BRATYSŁAWA, BUDAPESZT, WIEDEŃ, PRAGA
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SZWAJCARIA SAKSOŃSKA Drezno, Miśnia kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik 2020
PIRNA, KÖNIGSTEIN, DREZNO, MIŚNIA

Cena od 550,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem (WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 2 noclegi 
 wyżywienie - 2 śniadania, 2 obiadokolacje
 opieka polskiego pilota
 udział 3 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ możliwość zorganizowania
jednodniowej wycieczki do Drezna

▶ możliwość zorganizowania
wycieczki dla grupy 30-35 osób

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

Cena od 350,00 zł od osoby 
– przy 42 uczestnikach płacących 
W CENIE: 
 przejazd autokarem 

(WC, bar, DVD, klimatyzacja)
 1 nocleg w hotelu 

(pokoje 3-4 osobowe, łazienki na piętrach)
 śniadanie kontynentalne
 opieka polskiego pilota
 udział 3 opiekunów
 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA 

Bezpieczne Podróże zakres Standard
 składka na rzecz 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

▶ wersja z 2-dniowym pobytem w Berlinie
2 noclegi, 2 śniadania w cenie od 500,00 zł/os

▶ możliwość zorganizowania
jednodniowej wycieczki do Berlina

▶ możliwość zorganizowania
wycieczki dla grupy 30-35 osób

Więcej informacji, aktualne ceny, dodatkowe 
opłaty obowiązkowe oraz fakultatywne 
na www.poznanski.travel.pl

BERLIN, POCZDAM 2020

1 dzień. BERLIN
Wyjazd rano spod szkoły. Zwiedzanie Berlina: 
Aleksanderplatz, Muzeum Pergamońskie z bezcet-
nną kolekcją dzieł antyku, m.in. ogromnym oł-
tarzem poświęconym Zeusowi i Atenie. Spacer 
Aleją Unter den Linden w kierunku Bramy 
Brandenburskiej. Siedziba parlamentu zjedno-
czonych Niemiec - Reichstag - z tarasem widoko-
wym, umożliwiającym podziwianie panoramy 
miasta. Następnie Potsdamer Platz, z nowo-
czesnymi centrami Sony i Mercedes Benz. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień. POCZDAM
Po śniadaniu, przejazd do Poczdamu. Spacer 
po przepięknym parku zespółu pałacowego 
Sanssouci w kierunku Neues Palais, majesta-
tycznego rokokowego pałacu świadczącego 
o potędze Prus i ich władcy Fryderyka Wielkie-
go. Następnie pałac Cecilienhof, w którym od-
bywała się konferencja poczdamska, zatwier-
dzająca powojenny podział Europy. Wyjazd do 
Polski. Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu 
uzależniona od odległości szkoły od granicy.

WYCIECZKI KRAJOWE
DOLNY ŚLĄSK Jaskinia Niedźwiedzia, 
Kłodzko, Duszniki Zdrój, Karłów, Błędne 
Skały, Szczeliniec Wielki, Wambierzyce, 
Polanica Zdrój, Złoty Stok z Czarną Sztolnią, 
Szklarska Poręba ze Szrenicą.
WARSZAWA DLA CIEKAWYCH
Pałac Kultury i Nauki, Grób Nieznanego 
Żołnierza, Krakowskie Przedmieście, 
starówka, Zamek Królewski. 
Wybrane muzeum: 1. Muzeum Chopina, 
2. Muzeum Powstania Warszawskiego, 
3. Centrum Nauki Kopernik.
TARNOWSKIE GÓRY, KRAKÓW, 
WIELICZKA LUB BOCHNIA Tarnowskie 
Góry - sztolnia "Czarnego Pstrąga"; Bochnia 
- kopalnia soli, Wieliczka - kopalnia soli, 
Kraków: Wawel, Katedra Wawelska, 
Dzwon Zygmunt, Kościół Mariacki.
ZAKOPANE Zakopane: Krupówki, 
Muzeum Tatrzańskie, willa Atma (muzeum 
Karola Szymanowskiego), cmentarz na 
Pęksowym Brzysku, Gubałówka, Morskie 
Oko, Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna.
PIENINY Szczawnica, zamek w Niedzicy, 
zapora w Czorsztynie, Palenica, wąwóz 
Homole,"Trzy Korony", spływ Dunajcem.
TORUŃ, MALBORK, FROMBORK, 
Toruń: ruiny zamku krzyżackiego, rynek, ratusz, 
Planetarium i dom Kopernika; Malbork: zamek 
krzyżacki i Muzeum Zamkowe; Frombork: mury 
obronne, pracownia Kopernika, zamek biskupi.
TRÓJMIASTO (m.in.) Gdańsk: ratusz, dwór
Artusa, Długi Targ, fontanna Neptuna, 
Westerplatte; Gdynia: Bulwar Nadmorski,

Muzeum Oceanograficzne 
i Akwarium Morskie;
Sopot: słynne molo;
Hel: stacja morska; fokarium,
Muzeum  Rybołówstwa.
BIESZCZADY, MAZURY

1 dzień. PIRNA, KÖNIGSTEIN
Wyjazd rano spod szkoły. Przyjazd do Pirny, 
określanej jako „Wrota Szwajcarii Saksońskiej”, 
rejs statkiem po Łabie, wizyta w niezdobytej, 
górskiej twierdzy Königstein; Basteibrücke - za-
bytkowy, kamienny most; spacer po Pirnie: 
Schloss Sonnenstein, rynek, kościół św. Marii. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień. DREZNO 
Po śniadaniu przejazd do Drezna, stolicy Sak-
sonii. Całodzienne zwiedzanie. Starówka; póź-
nobarokowy pałac „Zwinger”, z bogatymi ko-

lekcjami muzealnymi, mieszczący także świa-
towej sławy „Galerię Obrazów Dawnych Mi-
strzów”, gdzie zobczyć można m.in. Madonnę 
Sykstyńską Rafaela. Katedra św. Trójcy, Sem-
peroper (Opera Państwowa) oraz Frauenkir-
che, kościół który od końca II Wojny Światowej 
pozostawał symboliczną ruiną, odbudowany 
dopiero w latach 1994-2005. Dzielnica Pillnitz, 
gdzie w przepięknym parku nad brzegiem 
Łaby mieści się Wasserpalais - Pałac na Wodzie 
- letnia rezydencja saskiego dworu. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg.
3 dzień. MIŚNIA
Po śniadaniu przejazd do Miśni. Zwiedzanie. 
Muzeum przy pierwszej w Europie manufaktu-
rze porcelany - Porzellanmanufaktur - powsta-
łej decyzją króla Polski i elektora Saksonii Au-
gusta II Mocnego. Następnie wzniesiony na 
wzgórzu nad brzegiem Łaby, uważany za naj-
starszy w Niemczech średniowieczny zamek 
Albrechtsburg. Katedra św. Jana i Donata, z cen-
nymi gotyckimi rzeźbami i witrażami, Frauen-
kirche, z którego wieży rozbrzmiewa muzyka 
37 porcelanowych dzwonków. Wyjazd do Pol-
ski. Przyjazd pod szkołę - godzina powrotu uza-
leżniona od odległości szkoły od granicy.

DODATKOWE PROPOZYCJE
BREMA – HAMBURG – HANOWER, 
NORYMBERGA, AUTOSTADT WOLFSBURG, 
MUZEUM TECHNIKI – SINSHEIM – SPEYER,
ZAGŁĘBIE RUHRY




