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 Wizyta w� Paryżu, wspaniały pomysł! Doskonała oka-
zja do włączenia się, przynajmniej na kilka dni, w�rytm 
życia miasta artystów, świata mody, ga el rii i�niezliczo-
nych modnych barów i� kawiarni. Po intensywnym 
zwiedzaniu warto skorzystać z�propozycji wspólnego 
wieczoru w�renomowanym paryskim kabarecie. Rejs 
po Sekwanie, podczas którego można podziwiać 
piękne widoki i�romantyczne zakątki, a�także miejsca, 
gdzie tworzyła s ęi  historia Europy oraz pamiątki po 
najsłynniejszych ludziach minionych epok pozwalają 
wczuć się w�niepowtarzalną atmosferę miasta. 

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

na Montmartre. Zwiedzanie bazyliki Sacré-Coeur, wznie-
sionej na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre 
– jednego z� najbardziej malowniczych zakątków Paryża. 
Spacer rue des Saules, gdzie znajduje się legendarne miej-
sce spotkań paryskiej bohemy – Au Lapin Agile, przez plac 
Pigalle do placu Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Ro-
uge. Fakultatywny wieczór w� kabarecie Moulin Rouge (za 
dodatkową opłatą na miejscu). Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zdeponowanie bagażu 
w� hotelowej przechowalni. Przejazd metrem na plac 
Charles’a� de Gaulle’a. Następnie podziwiać można Łuk 
Triumfalny – y s mbol Francji i� Champs-Elysées, ciesząca 
się sławą najpiękniejszej ulicy świata oraz piękny plac de 
la Concorde z�obeliskiem z� różowego marmuru i�ośmio-
ma posągami kobiet, symbolizującymi największe miasta 
Francji. Powrót do hotelu, odbiór bagaży. Transfer na lotni-
sko. Przelot do Polski. 

Śniadanie. Rejs statkiem po Sekwanie. Następnie wjazd na 
wieżę Ei�  a, uważaną za symbol Paryża. Przejazd metrem 

Muzeum d’Orsay, prezentującego sztukę drugiej połowy 
XIX w. i początków XX w. Liczba zgromadzonych tu sław-
nych dzieł jest imponująca. Obrazy Moneta, Maneta, van 
Gogha, Renoira i Pissarra przyciągają turystów z całego 
świata. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
kolacja przy muzyce na żywo w� restauracji w� Dzielnicy: 
Łacińskiej lub Opery. Powrót do hotelu, nocleg. 

Wczesne śniadanie. Przejazd metrem na Île de la Cité, bę-
dącą najstarszą częścią miasta. Znajdują się tu m.in. Pałac 
Sprawiedliwości i�Conciergerie. Następnie zwiedzanie ko-
ścioła św. Seweryna. Spacer po Dzielnicy Łacińskiej: pary-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Paryża. ski uniwersytet Sorbona, zwiedzanie Panteonu – jsce  mie
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii Skłodowskiej-Curie 

i�Woltera, gwarny bulwar Saint-Michel, Ogrody Luksem-
burskie, bulwar Saint-Germain z� kawiarniami, restau-
racjami, butikami i� sklepikami z� antykami. Zwiedzanie 

 PARYŻ        4 DNI PARCITS

 

CITY BREAK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1959 PLN *

3 noclegi w hotelu**/*** entrum Paryża; 2-os. pokoje  w c

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

3 śniadania •p rzelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 125 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 19.05, 16.06, 02.07, 07.07, 12.08, 25.08, 

08.09, 09.09, 17.09, 22.09, 06.10

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4,9 / 6 z 253 opinii klientów

2



 Nicea, stolica Riwiery Francuskiej . Przepiękna 
metropolia nad błękitną zatoką Morza Śród-
ziemnego. Niegdyś miejsce wypoczynku arysto-
kracj i z� całego świata, dziś przyciąga turystów 
spragnionych słońca, doskonałej kuchni i� luksu-
su. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Życie noc-
ne, plaża, romantyczne zaułki starego miasta, 
galerie sztuki i� butiki topowych projektantów 
– wszystko na wyciągnięcie ręki. 

 1. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

cym wzniesionym na szczycie Rocher, małe uliczki 
z� pastelową zabudową, katedra św. Mikołaja, gdzie 
znajdują się groby biskupów i� monakijskich książąt, 
w�tym Gracj i Patrycj i i�Rainiera III. Spacer po MONTE 
CARLO. Powrót do Nicei i�czas wolny na wypoczynek 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Nicei. 
na plaży. Nocleg. 

Transfer do hotelu. Spacer po Nicei, kosmopolitycz-
nej metropolii położonej nad wspaniałą błękitną 
zatoką. W programie: Wzgórze Zamkowe, skąd roz- Śniadanie. Wyjazd pociągiem do CANNES, najsław- 
ciąga się przepiękny widok na miasto i� zatokę. Sta- niejszego miasta Riwiery Francuskiej . Zwiedzanie 
re miasto z� niezwykle pięknymi wąskimi uliczkami, miasta: historyczna dzielnica Le Suquet, ocieniona 
barokowymi kościołami, malowniczymi fasadami palmami promenada La Croisette, Pałac Festiwalo-
domów w�stylu włoskim i�gąszczem sklepików, kafe- wy i�słynny chodnik z�odciskami dłoni gwiazd, stary 
jek oraz restauracj i, Quai des Etats-Unis i�Promenada port. Wycieczka na WYSPY LERYŃSKIE, owiane histo-
Anglików biegnąca wzdłuż brzegu morza, Jardin Al- rią Człowieka w� Żelaznej Masce. Porośnięte lasem 
bert 1er i�plac Massena. Powrót do hotelu, nocleg. eukaliptusowym i� sosnowym, są doskonałym miej-

scem wypo ycz nku. Powrót do Cannes. Czas wolny 
na wypoczynek na plaży. Wieczorem powrót do 

Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (za dodatkową 
hotelu, nocleg. 

opłatą na miejscu) do KSIĘSTWA MONAKO, jedne-
� naj mniejszych państw w� Europie, zaj mującego go z

powierzchnię 1,9� km�. Zwiedzanie MONAKO: Ram- Śniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie z� hotelu. 
pe Major, Place du Palais przed Pałacem Książę- Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. 

 NICEA        4 DNI NCECITR

 

CITY BREAK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1929 PLN *

3 noclegi w hotelu** w Nicei; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 3 śniadania 

• przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • p o ieka 

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 65 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

29.04, 27.05, 04.06, 01.07 ,09.07 ,12.08 ,13.08, 

09.09, 17.09

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4,9 / 6 z 81 opinii klientów

3



 Jedna z� najmniejszych stolic europejskich żyje me-
lancholijnym rytmem fado płynącym z� otwartych 
drzwi knajpek i� tęsknotą za dawną świetnością. 
Przytulona do siedmiu wzgórz zachwyca położe-
niem, oczarowuje niepowtarzalną atmosferą ma-
łego miasteczka w� starym stylu, gdzie mieszkańcy 
żyją na luzie, a�uśmiech doskonale zastępuje słowa. 
Na zabytkowych balkonach suszy się pranie, uliczki 
wiją się wśród ciemnych zaułków, lizbończycy wy-
pełniają ożywioną rozmową południowców tysiące 
kafejek i� restauracj i. Wymarzone miejsce na week-
end i�połączenie klasycznego programu zwiedzania 
z�poznawaniem oryginalnych miejsc. 

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

mauretańskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony. (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem po Tagu 
Zwiedzanie: katedra, kościół św. Wincentego za Mura- wzdłuż wybrzeża Lizbony. Powrót do hotelu, nocleg.

mi – najwspanialszy przykład barokowej architektury 
w� Lizbonie, Panteon Narodowy, w� którym znajdują się Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Prze-
grobowce wielkich portugalskich osobistości. Spacer lot do Polski.
ulicami dzielnic: Bairro Alto, dzielnicy o� artystycz yn m 
charakterze, przejście przez słynne place Baixy: Rossio, 
Figueira i� Restauradores. Wejście na taras widokowy 
przy windzie św. Justyny. Spacer: kościół św. Rocha, ruiny 
kościoła karmelitów. Czas na kawę w�słynnej Café A�Bra-
sileira. Wieczorem fakultatywnie (za dodatko ą p ąw  o łat  

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Lizbony. 
na miejscu): koncert fado połączony z�kolacją. Powrót do 

Transfer do hotelu. Przejazd środkami komunikacj i miej-
hotelu, nocleg.skiej do Muzeum Narodowego Azulejos, mieszczącego 

się w�jednym z� najpiękniejszych kompleksów klasztor-
nych w� Lizbonie, gdzie wystawiono najciekawsze eg- Śniadanie. Wizyta w�Narodowym Muzeum Sztuki Daw-
zemplarze oryginalnych ka� i, które stały się integralną nej ze wspaniałą kolekcją malarstwa, rzeźby oraz przed-
częścią architektury portugalskiej. Przejazd na tereny miotów dekoracyjnych. Przejazd do Belem, uroczej 
Expo’98, nazywane Parkiem Narodów. Zwiedzanie nabrzeżnej dzielnicy pełnej pomników portugalskie-
jednego z� największych oceanariów na świecie, gdzie go złotego wieku. Zwiedzanie: klasztor hieronimitów 
w� ogromnych akwariach zaprezentowano ekosystemy z�grobowcem Vasco da Gamy, wpisany na listę UNESCO, 
oceanów: Arktycznego, Indyjskiego, Atlantyckiego, Spo- arcydzieło sztuki manuelińskiej. Spacer po Belem i�moż-
kojnego. Powrót do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. liwość podziwiania Pomnika Odkryć Geogra� cznych 

oraz Wieży Belem, jednej z�wizytówek miasta, która kie-

Śniadanie. Zwiedzanie miasta. Przejazd zabytkowym dyś strzegła dostępu do lizbońskiego portu, a�dziś jest 

tramwajem na wzgórze, gdzie strategiczne miejsce symbolem chwały i�dumy narodowej. Czas na tradycyj-
zajmuje zamek św. Jerzego. Podziwianie panoramy Li- ne ciastko z� kremem w�najsłynniejszej kawiarni w�całej 
zbony z� murów obronnych. Spacer wąskimi uliczkami Lizbonie – Pastéis de Belém. Po południu fakultatywnie 

 LIZBONA        4 DNI LISCITN

 

CITY BREAK

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2169 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu*** w Lizbonie; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

3 śniadania • przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko 

vanem, mini-busem lub autokarem (zależnie od liczby 

osób) •opieka pilota   NW• ubezpieczenie KL i

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 165 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 28.05, 02.07, 13.08, 10.09, 08.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,4 / 6 z 85 opinii klientów

4



Uwieczniony w�wielu � lmach Pedro Almodóvara, 
 miastem o�wielu twarzach, niepodobnym do jest

żadnej innej europejskiej stolicy. Dzień należy tu 
do miłośników zwiedzania, a� noc do amatorów 
dobrej zabawy i�hiszpańskiej kuchni. Uliczny gwar 
i� tłok harmonizują z� tradycją, a� religią jest piłka 
nożna. Daj się namówić na tradycyjną hiszpańską 
rozrywkę – niezapomniany spektakl � amenco. 
W� programie także słynne muzeum Prado i� sta-
dion Santiago Bernabéu – obowiązkowy punkt dla 
kibiców. Zapraszamy na weekend pełen wrażeń, 
zaplanowany znakomicie od rana do wieczora!

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

Goi i� innych znanych artystów, dworzec kolejowy Ato-
cha – arcydzieło architektury kolejowej XIX w. z�tropikal-
nym ogrodem w�holu głównym, który jest ewenemen-
tem na skalę światową. Zwiedzanie stadionu Santiago 
Bernabéu – siedziby klubu Real Madryt na ponad 81 tys. 
widzów. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na zakupy 
w�słynnych galeriach handlowych. Transfer na lotnisko. 
Przelot do Polski.

z�bogato zdobionymi fasadami oraz gzymsami pełnymi 
posągów, sprawiających wrażenie jakby tylko na chwilę 
przysiadły na krawędzi dachów. Po drodze warto zaj-
rzeć w� eleganckie witryny butików s oraz , barów tapa
restauracj i. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie: Plac Hiszpański z� pomnikiem 
Cervantesa, Puerta del Sol – środek Hiszpanii. Spacer po  
Plaza Mayor i�Madrycie Habsburgów – najstarszej części 
miasta. Wizyta w�Mercado San Miguel, zabytkowej hali 
targowej, gdzie skosztować można tapas ze wszystkich 
regionów Hiszpanii. Zwiedzanie: kościół św. Izydora, 
bazylika św. Franciszka, Pałac Królewski – symbol hisz-
pańskiej monarchii wraz ze wspaniałymi XIX-wiecznymi 
ogrodami, katedra Almudena, poświęcona przez papie-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Madrytu. 
ża Jana Pawła II. Wieczorem fakultatywnie (za dodat-

Transfer do hotelu. Spacer po centrum Madrytu: Gran 
kową opłatą na mi je scu): spektakl � amenco z� kolacją. 

Via – g łówna arteria miasta, a�także centrum kulturalne 
Powrót do hotelu i�nocleg.

i� turystyczne. Wzdłuż „Wielkiej Drogi” można zobaczyć 
najbardziej okazałe zabytki miejskiej architektury oraz 
nowoczesne siedziby międzynarodowych korporacj i. Śniadanie. Zwiedzanie: Prado – j edno z� największych 
Niezwykły spacer w�cieniu majestatycznych budynków muzeów świata, ze wspaniałą kolekcją dzieł Velázqueza, 

 MADRYT        4 DNI MADCITR

 

CITY BREAK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 2179 PLN *

3 noclegi w hotelu*** w Madrycie; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

3 śniadania •p rzelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko 

vanem, minibusem lub autokarem (zależnie od liczby 

osób) • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 145 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

15.04, 30.04, 19.05, 16.06, 08.09, 13.10

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4,9 / 6 ze 108 opinii klientów

5



 Jedna z�naukowych i�kulturalnych stolic świata, nale-
ży do ścisłej czołówki największych metropolii. Kiedy 
zachodzą zmiany w�świecie polityki i�� nansów, a�nur-
ty artystyczne zmieniają bieg, istnieje duża szansa, że 
dzieje się to właśnie tu. Londyn to miasto światowej 
klasy muzeów, galerii, teatrów, sklepów, pomników, 
kościołów i� niezliczonych zabytków. Miasto prze-
siąknięte tradycją może jednocześnie poszczycić się 
mianem światowego lidera wyznaczającego trendy 
i� nowatorskie rozwiązania w�dziedzinie mody, tech-
nologii i�sztuki. Londyn można zwiedzać tygodniami, 
ale żeby poczuć jego specy� czną atmosferę, wystar-
czy dobrze zorganizowany krótki wyjazd. 

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

– miejsca koronacji i� pogrzebów królów Anglii, obok galitycznej z� epoki neolitu – STONEHENGE. Otoczona 
katedry św. Pawła i� Canterbury najważniejszej świątyni kurhanami grobowymi konstrukcja z�równiny Salisbury 
anglikańskiej. Opactwo słynie z� kaplicy RAF-u� oraz ory- � guruje na liście UNESCO. Powrót do hotelu, nocleg. 
ginalnego tronu koronacyjnego monarchów brytyjskich. 
Tron ten po raz pierwszy służył Edwardowi I�w�1308�r. Na 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Przelot 
uwagę zasługuje również Zakątek Poetów, który skrywa 

do Polski. 
groby Chaucera, Drydena i�Tennysona. Przejście pod Buc-
kingham Palace, który jest o� cjalną rezydencją królowej. 
Warto przyjrzeć się słynnej fasadzie, a�szczególną uwagę 
zwrócić na maszt wieńczący dach pałacu. Jeśli wisi na nim 
sztandar oznacza to, że królowa jest obecna w� pałacu. 
Czas wolny. Powrót do hotelu. Nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie mia-
sta lub wycieczka fakultatywna (za dodatkową opłatą 
na miejscu). W� programie: wizyta w�WINDSOR, monu-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Londynu. 
mentalnym zamku królewskim. Malowniczo położony 

Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Przejazd środka-
nad Tamizą jest najstarszym na świecie zamieszkanym 

mi komunikacj i miejskiej do centrum Londynu. Spacer 
zamkiem. Sąsiaduje z� jedną z� najbardziej elitarnych 

przy Parliament Square ze słynnym Big Benem przez 
szkół w� Wielkiej Brytanii (Eton College), która została 

Whitehall do Trafalgar Square. Czas wolny na zwiedza-
założona w� 1440� r. przez Henryka VI. Zwiedzanie zam-

nie National Gallery lub spacer najsłynniejszą ulicą han-
ku: główna klatka schodowa, sala reprezentacyjna, 

dlową Londynu – Oxford Street. Przejazd do Muzeum 
sala Waterloo, wielki westybul. Na szczególną uwagę 

Figur Woskowych Madame Tussauds. Następnie wizyta 
zasługuje kaplica św. Jerzego, która jest drugim miej-

na West Endzie, gdzie znajduje się niezliczona liczba pu-
scem pochówku członków rodziny królewskiej. Zamek 

bów, restauracj i, sklepów i�teatrów. Wizyta w�jednym ze 
otaczają rozległe tereny zielone oraz parki, podczas 

słynnych londyńskich pubów, która stanowi doskonałą 
spaceru można podziwiać niezwykłe piękno brytyjskiej 

okazję do spróbowania tradycyjnych gatunków angiel-
przyrody. Następnie przejazd autokarem do hrabstwa 

skiego piwa oraz przysmaków wyspiarskiej kuchni. Po-
Wiltshire, do najsłynniejszej europejskiej budowli me-

wrót do hotelu późnym wieczorem. Nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. Rejs po Tamizie 
do Tower of London – j ednej z� najpotężniejszych fortec 
średniowiecznej Europy. W�murach Tower znajdowały się 
więzienie i�arsenał, swoją siedzibę miały tu również men-
nica królewska oraz archiwum. Można tu również zoba-
czyć skarbiec królewski z�klejnotami koronnymi. Znajduje 
się tu jeden z�największych diamentów świata – 530-kara-
towa „Pierwsza Gwiazda Afryki”.  W pobliżu twierdzy znaj-
duje się jedna z� najsłynniejszych atrakcji turystycznych 
Londynu – Tower Bridge – bez wątpienia najsły  nniejszy 
most Wielkiej Brytanii. Zwiedzanie Westminster Abbey 

 LONDYN        4 DNI LONCITR

 

CITY BREAK

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2009 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu**/*** je  w Greater London; 2-os. poko

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

3 śniadania (kontynentalne) •p rzelot • transfer: lotnisko-

-hotel-lotnisko  L i NW• opieka pilota •ubezpieczenie K

30.04, 19.05, 16.06, 14.07, 01.09, 08.09, 15.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 175 GBP

  wybrane potwierdzone terminy:

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

4,8 / 6 ze 115 opinii klientów

6



Fantastyczny city break w�fantastycznym mieście! Trzy 
dni szczelnie wypełnione spotkaniami z�Wielką Sztu-
ką i�Wielką Modą w� niepowtarzalnej atmosferze tęt-
niącego życiem Mediolanu. Elegancki i�wielkomiejski, 
oferuje nieskończone możliwości spędzenia czasu. 
Dla miłośników sztuki zaplanowano zwiedzanie naj-
ciekawszych galerii, muzeów i� kościołów. W� progra-
mie nie brakuje też spacerów po kultowych miejscach 
stolicy mody, gdzie spotkać można znane osobistości 
i�oczywiście… top models! Dla osób pragnących od-
dać się szaleństwu zakupów nie zabraknie również 
okazji do skorzystania z�„saldi”, czyli wyprzedaży.

3. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

Emanuele ze sklepami znanych włoskich projektantów 
oraz restauracjami i�kawiarniami. Przejście na Piazza Della Śniadanie. Wizyta w� kościele Santa Maria Della Grazie, 
Scala, gdzie wznosi się najsłynniejsza opera na świecie, znanym z� malowidła ściennego „Ostatnia Wieczerza” 
La�Scala. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. Leonarda da Vinci (w� miarę dostępności biletów). Na-

stępnie zwiedzanie muzeum teatralnego, z� kolekcją 
rzeźb, oryginałów partytur, obrazów i� ceramiki, zwią-Śniadanie. Wizyta w� Castello Sforzesco – XV-wiecznej 
zanych z� historią La Scali, a� nawet pośmiertnymi ma-twierdzy i� rezydencji rodziny Sforzów, despotycznych 
skami kompozytorów i� odlewami ich dłoni. Następnie 

władców Mediolanu, obecnie muzeum mieszczącym 
w� p gro ramie: kościół Sant’Ambrogio – najpiękniejsza 

dzieła sztuki średniowiecznej, renesansowej i�barokowej. 
średniowieczna budowla miasta, wzniesiona w� IV w. 

Do najcenniejszych eksponatów należy niedokończone 
przez biskupa Mediolanu św. Ambrożego oraz kościół 

dzieło Michała Anioła – Pieta Rondanini. Następnie wizyta 
San Lorenzo Maggiore, z�freskami pochodzącymi z�V w. 

w�dwóch kościołach – św. Marka, gdzie podziwiać można Przejście w� stronę centrum miasta. Zwiedzanie galerii 
sarkofag Settali, autorstwa Giovanniego Balduccia, póź- sztuki – Pinacoteca Ambrosiana. Wizyta w� kościele San 
nogotyckie freski oraz płótna Camilla Procacciniego i�Ce- Satiro, gdzie zastosowana przez architekta sztukateria 
rana; drugi z� kościołów to San Simpliciano, ufundowany Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Mediolanu. stwarza iluzję wnętrza większego niż jest w� rzeczywi-

Transfer do hotelu, pozostawienie bagaży w� depozycie przez św. Ambrożego w� IV� w. Wizyta w� Pinacoteca di stości. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.
Brera, z�jedną z�najwspani ztuki, lub zakwaterowanie (zależnie od godz. przylotu). Czas alszych włoskich kolekcji s

wolny. Przejazd do centralnego punktu miasta na Piaz- wystawiającą dzieła m.in. Montegni, Caravaggia i� Rafa-
Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-ela. Spacer po ogrodzie botanicznym w�Akademii Sztuk za del Duomo, z� dwóch stron otoczonego portykami, 
sko. Przelot do Polski.

miejsca spotkań mieszkańców miasta i�turystów z�całego Pięknych, a�następnie po dzielnicy bohemy artystycznej, 

świata. Centralną część placu zajmuje słynna katedra, słynącej z� licznych restauracji, barów i� kawiarenek ser-

czyli Duomo, trzeci co do wielkości kościół Europy. Zwie- wujących smaczne i� niedrogie posiłki, a� odwiedzanych 

dzanie katedry, indywidualny wjazd windą (lub wejście przez mieszkańców i� okolicznych artystów. Czas wolny 

schodami) na dach katedry, skąd rozpościera się widok na na indywidualny spacer po uliczkach i�zaułkach pełnych 

miasto i�Alpy. Wizyta w�Muzeum Katedralnym z�rzeźbami, straganów oferujących przeróżne dzieła i�starocie. Na za-
kończenie dnia spacer po Via Monte Napoleone, jednej posągami, witrażami, obrazami i� przedmiotami kultu 

religj gi ne o. Spacer po najstarszym i�najbardziej eleganc- z� najbardziej wytwornych ulic Mediolanu, z� butikami 
kim centrum handlowym we Włoszech – Galleria Vittorio słynnych projektantów mody. Powrót do hotelu, nocleg.

 MEDIOLAN        4 DNI MILCITY

 

CITY BREAK

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1809 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu*** w Mediolanie; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

3 śniadania (bufet) • przelot • transfer: lotnisko-hotel-

-lotnisko • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 165 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

21.05, 10.09, 08.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,3 / 6 z 69 opinii klientów

7



 Wieczne Miasto, do którego prowadzą wszystkie 
drogi to nie tylko wielkie, otwarte muzeum, ośro-
dek, gdzie kształtowała się historia nowożytnego 
świata i� siedziba najwyższych władz kościelnych. 
Rzym to pełne włoskiej energii miejsce spotkań 
miłośników „dolce vita”, romantyczne wieczory 
w� p yrz tulnych trattoriach i� barach, szalone noce 
w� dyskotekach, słoneczne dni pełne nowych wra-
żeń. Eleganckie sklepy „alta moda” z� pięknymi 
wystawami i� zawrotnymi cenami sąsiadują tu ze 
świetnymi butikami na każdą kieszeń i� kuszą nie-
ustannymi „saldi” –  wyprzedażami. Spędzając tu 
czas można odnaleźć nowe, interesujące miejsca. 
Ale przede wszystkim Rzym jest doskonały na do-
ładowanie baterii w� ciągu weekendu. Dzień pełen 
wrażeń spędzony na zwiedzaniu z�przewodnikiem, 
a�wieczory indywidualnie, w�przytulnych kawiaren-
kach, w�stylowych rz  l m  pizzeriach, p y a pce dobrego 
wina. To świetny sposób na oderwanie się od rutyny 
i�codziennej rzeczywistości. 

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwie-
dzanie Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą Syk-
styńską, następnie wnętrze bazyliki św. Piotra i� plac 
św. Piotra. Wizyta w� miejscu spoczynku Jana Pawła II. 
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie stolicy chrze-
ścijaństwa. Dla chętnych wejście lub wjazd na kopułę 
bazyliki (za opłatą: 5-7� EUR), skąd roztacza się piękny 
widok na Rzym i� ogrody watykańskie. W� pobliskich 
kawiarenkach można napić się sławnego espresso lub 
skosztować włoskich potraw. Powrót do hotelu, nocleg. 
Dla chętnych przejazd do centrum i� fakultatywnie (za 
dodatkową opłatą na miejscu): rzymska kolacja w�stylo-
wej restauracj i. Alternatywnie indywidualny spacer po 
rozświetlonej niezliczoną liczbą kolorowych neonów 
stolicy. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. Zwiedzanie: 
wnętrze Koloseum – y s mbol cesarskiego Rzymu, Fo-
rum Romanum, Kapitol – centrum miasta od czasów 
starożytnych, przebudowany według projektu samego 
Michała Anioła, Piazza Venezia z� pomnikiem Wiktora 
Emanuela II, Piazza Rotonda z� Panteonem – antyczną 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób Rafaela. 
Transfer do hotelu. Przejazd środkami komunikacj i miej- Kolejno barokowy Piazza Navona z� fontanną Quattro 
skiej do centrum Rzymu na Piazza di Spagna, ze Schoda-

Fiumi oraz mały plac z�monumentalną fontanną di Trevi, 
mi Hiszpańskimi – najsłynniejszymi schodami w� Euro-

upamiętnioną w�� lmie „La Dolce Vita”. Następnie spacer 
pie. Spacer po wzgórzu Pincio górującym nad miastem, 

przez via del Corso do via Condotti, słynnej ze sklepów 
z�pięknymi willami, niegdyś zwanym przez starożytnych 

„alta moda”, a�także kawiarni Café Greco. Czas wolny. Po-
Rzymian „wzgórzem ogrodów”. Dzisiaj znajduje się tutaj 

wrót do hotelu, nocleg.
park, często nazywany rzymskim Laskiem Bulońskim. 
Główną atrakcją tego miejsca jest piękna panorama 
miasta, zegar wodny i� liczne sprowadzone tutaj rzeźby. Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. sko. Przelot do Polski. 

 RZYM        4 DNI ROMCITI

 

CITY BREAK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1799 PLN *

3 noclegi w hotelu***/**** w Rzymie; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

3 śniadania (bufet) • przelot • transfer: lotnisko-hotel-

lotnisko • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

15.04, 30.04, 14.05, 28.05

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5,1 / 6 z 309 opinii klientów
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 Fantastyczny pomysł na oderwanie się od rzeczy-
wistości, bo Wenecja jest tak piękna, że aż niereal-
na. Pałace na wodzie, ukryte ogrody, tajemnicze 
zaułki i� śpiew gondolierów tworzą niepowta-
rzalną scenerię, fascynującą i� inspirującą deka-
dencką urodą i� nostalg ąi  za czasami świetności. 
W� p gro ramie sztandarowe zabytki Serenissimy, 
malownicze zakątki i� kościoły zdobione dziełami 
mistrzów światowej sławy. Rejs po lagunie we-
neckiej pozwoli poznać także jej najsłynniejsze 
wyspy: Burano z� kolorowymi domami i� Murano, 
gdzie powstają przepiękne wyroby ze szkła, chęt-
nie kupowane jako pamiątki. 

2. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 

  

 

downą � gurką dłuta Giovanniego de Santi i�grobem 
znanego malarza Jacopo Tintoretta. Czas wolny. Po-
wrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do Wenecji. Rejs na wyspę MURANO 
słynącą z� wyrobu szkła. Spacer po centrum, wizyta 
w� warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne. 
Kontynuacja rejsu na kolej ną wyspę: BURANO, znaną 
z�wyrobu koronek i�z�barwnie pomalowanych domów. 
Spacer po wyspie, czas w yoln . Rejs do Wenecj i. Przej-
ście od Mostu Westchnień, obok Kampanili i� na plac 
św. Marka z�bazyliką. Zwiedzanie Pałacu Dożów, wład-
ców Wenecj i, następnie kościół Santa Maria della Salu- za najstarszy w�Wenecj i, Campo San Polo, kościół Santa 
te, wybudowany jako wotum dziękczynne po zakoń- Maria Gloriosa dei Frari, przypominający muzeum. Po-
czeniu epidemii dżumy. Fakultatywnie (za dodatkową wrót do hotelu, nocleg. 
opłatą na miejscu): rejs gondolą. Czas wolny – wieczor-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Wenecj i. 
ny spacer po centrum. Rejs powrotny po Canale Gran-

Transfer do hotelu. Przejazd do centrum. Spacer po Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lot-de w�okolice Tronchetto. Powrót do hotelu, nocleg. 
dzielnicy Cannaregio, gdzie nadal toczy się tradycyj- nisko. Przelot do Polski.  
ne życie na wyspie, oddalone od tłumów i� zgiełku 
turystów. Spacer rozpoczyna się od Ponte delle Gu- Śniadanie. Przejazd do Wenecj i. Przejście obok kościo-
glie – szerokiego kamiennego mostu z� ozdobnymi ła San Giacomo dell’Orio do San Zan Degola – jedne-
obeliskami. Przejście na Campiello dell’Anconetta go z� najstarszych kościołów miasta, poświęconego 
z� piękną mozaiką, potocznie zwaną „ikonką”. Dalej św. Janowi, ze sklepieniem w� kształcie kilu statku 
trasa wiedzie przez Campo della Maddalena z�małym i�wspaniałymi freskami. Dalej na trasie: pałac Ca’ Pesa-
kościółkiem wzorowanym na rzymskim Panteonie, ro – arcydzieło baroku, Pescheria – targ rybny i�słynny 
obok Palazzo Giovanelli, kościoła Santa So� a i� ko- Ponte Rialto – najstarszy most na Canale Grande. Czas 
ścioła Santi Apostoli, wybudowanego po widzeniu wolny. Następnie w� programie: plac San Giacomo 
św.� Magnusa, do kościoła Madonna dell'Orto z� cu- di� Rialto z� kościołem o� tej samej nazwie, uważanym 

 WENECJA        4 DNI VCECITY

 

CITY BREAK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1979 PLN *

3 noclegi w hotelu***/**** w okolicy Wenecji/Mestre; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 3 śniadania (bufet) • przelot • transfer: 

lotnisko-hotel-lotnisko • p o ieka pilota • ubezpieczenie 

KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 145 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 19.05, 07.07, 08.09, 22.09

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5,2 / 6 ze 150 opinii klientów
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 Włochy jak długie i� szerokie! Podróż z� północy na 
południe, codzienne odkrywanie skarbów Italii. Od 
romantycznej Wenecji przez Weronę – miasto Szek-
spirowskiej Julii – do skarbów światowej sztuki we 
Florencji i� Neapolu, gdzie życie tętni w� zawrotnym 
rytmie. W�programie miejsca kultu: wizyta w�Padwie, 
mieście patrona rzeczy zagubionych, i�Asyżu, które-
go symbolem jest najbardziej proekologiczny świę-
ty. Klasyczny program zwiedzania Rzymu i�Watyka-
nu, wizyta w�starożytnych Pompejach i�kunsztowne 
mozaiki w�Rawennie to kolejne mocne punkty trasy. 
Na trasie także znane kurorty: Sorrento i� Rimini, 
i� wspólna zabawa w� typowej restauracji. Program 
„Bella Italia” jest w�ofercie ITAKI już od ponad 25 lat! 
Łączna trasa we Włoszech: ok. 3600 km. 

3. DZIEŃ. 7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PADWY. Wi- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na WEZUWIUSZ, 
zyta w� bazylice św. Antoniego, następnie spacer po jedyny czynny wulkan Europy kontynentalnej, ok. 
historycznym centrum i� Piazza delle Erbe. Przejazd do 30-minutowy spacer do tarasu widokowego przy krate-
WERONY. Spacer od rzymskiego am� teatru Arena przez rze. Przejazd na MONTE CASSINO, miejsce heroicznych 
Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym balko- walk wojsk polskich w�czasie II wojny światowej. Wizyta 
nem Szekspirowskiej Julii. Przejazd do hotelu w�okolicy w� opactwie benedyktyńskim. Chwila zadumy na Pol-
Florencj i. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. skim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Przejazd 

do hotelu we Fiuggi, zakwaterowanie. Wieczorem fakul-
tatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) rzymska ko-Śniadanie. Wyjazd do PIZY. Spacer po placu Cudów ze 
lacja w�restauracj i z�oryginalnym wystrojemsłynną Krzywą Wieżą, wizyta w�katedrze i�baptysterium. , znakomity-
mi lokalnymi potrawami i�winem oraz zabawą taneczną Przejazd do FLORENCJI, stolicy Toskanii. Zwiedzanie 

wnętrz kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Du- przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg. 

omo obok baptysterium, wejście do katedry Santa Ma-
ria del Fiore. Dalej trasa spaceru prowadzi obok wieży Śniadanie. Przejazd autokarem do RZYMU. Zwiedzanie 
Giotta przez Piazza della Signoria z� Palazzo Vecchio do Wiecznego Miasta: wizyta w� Koloseum i� Forum Ro-
Ponte Vecchio. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. manum, spacer obok Kapitolu, przez plac Wenecki do 

Panteonu – wejście do jednej z� naj lepiej zachowanych 
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do POMPEI – antycznych świątyń. Dalej na trasie spaceru: Piazza Na-
i�Austrię z�krótkimi postojami. zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego miasta. Prze- vona, plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpań-

jazd do NEAPOLU, krótkie zwiedzanie stoli yc  Kampanii. skimi i� Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu, obiadoko-

Przejazd do hotelu w� rejonie Półwyspu Sorrentyńskie- lacja, nocleg. Przyjazd do WENECJI na parking Tronchetto w� godzi-  

nach przedpołudniowych. Rejs statkiem turystycznym go. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Marka. Spa- Śniadanie. Przejazd autokarem do WATYKANU na połu-
cer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów przez Śniadanie. Podróż na wyspę CAPRI. Rejs łódkami wokół dniową modlitwę (przy pobycie Ojca Świętego w� Rzy-
plac św. Marka i�obok bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. wyspy. w�CAPRI i�ANACAPRI. Powrót promem do mie). Zwiedzanie wnętrza bazyliki i� wizyta w� miejscu  Wizyta 
Przejazd do hotelu w�okolicy Wenecj i. Zakwaterowanie, SORRENTO – krótki spacer po słynnym kurorcie. Powrót spoczynku Jana Pawła II. Spacer po placu św. Piotra. 
obiadokolacja, nocleg. do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 PADWA � WERONA  WEZUWIUSZ � MONTE CASSINO 

 PIZA � FLORENCJA 

 RZYM 

 POMPEJE � NEAPOL

 WENECJA 

 WATYKAN 

 CAPRI � ANACAPRI � SORRENTO 

 BELLA ITALIA        13 DNI XITBELL

 WENECJA  PADWA  WERONA  PIZA  FLORENCJA  POMPEJE  NEAPOL  CAPRI  ANACAPRI  SORRENTO  WEZUWIUSZ  MONTE CASSINO  RZYM 

 GROTY FRASASSI  SAN MARINO  RAWENNA 

» » » » » » » » » » » »

» » » » » » WATYKAN  ASYŻ  RIWIERA ADRIATYCKA 

WŁOCHY
5,4 / 6 z 519 opinii klientów

Rzym
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10. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

 ASYŻ � GROTY FRASASSI 

��RIWIERA ADRIATYCKA 

 SAN MARINO 

 RAWENNA 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ASYŻU. Zwie-
dzanie wnętrza bazyliki św. Franciszka, spacer po Piaz-
za del Comune na starym mieście. Przejazd do Gengi. 
Zwiedzanie słynnych GROT FRASASSI, wyróżniających 
się niepowtarza ą pr pięknąln  i� ze  rzeźbą skał. Przejazd do 
hotelu na RIWIERZE ADRIATYCKIEJ. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Odpoczynek nad morzem. Wycieczka do 
SAN MARINO. Spacer trasą turystyczną najstarszej na 
świecie republiki. Czas wolny na zakup pamiątek. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 

Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do RAWENNY. Zwie-
dzanie: mozaiki kościoła San Vitale, Zona Dantesca. Wyjazd 
do Polski przez Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami. 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2379 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

10 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 1 w okolicy 

Wenecji, 2 w okolicy Florencji, 2 w okolicy Półwyspu 

Sorrentyńskiego, 3 w okolicy Rzymu, 2 na Riwierze 

Adriatyckiej; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • wyżywienie (serwowane): 10 śniadań 

(kontynentalne, wzmocnione), 9 obiadokolacji • przejazd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 365 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

23.04, 28.05, 18.06, 16.07, 20.08, 08.10
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 Mały słownik historii i� kultury Italii, najważniejsze 
i�najsłynniejsze zabytki, ikony sztuki, podręcznikowe 
przykłady najpiękniejszej architektury. Fascynujące 
spotkanie z� dziejami świata, chwile wzruszeń przy 
grobie Papieża i�na Monte Cassino. Idealny wybór na 
pierwszą w�życiu podróż do Włoch i�znalezienie swo-
ich ulubionych miejsc, do których warto się wybrać 
na kolejną wycieczkę. Długość trasy we Włoszech: 
ok.�2700 km.  W 2021 r. wycieczka otrzymała ŻAGIEL 
ITAKI za atrakcyjny program.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

manum, Kapitolu i�dalej przez plac Wenecki, Piazza Na-
vona, plac Hiszpański do Fontanny di Trevi. Wejście do 
Panteonu – wspaniale zachowanej antycznej budowli, 
świątyni wszystkich bogów. Powrót do hotelu. Wieczo-
rem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
rzymska kolacja z� lokalnymi potrawami i� winem oraz 
zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Powrót do ho-
telu, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do Watykanu na papieską audiencję 
generalną (przy pobycie Ojca Świętego w� Rzymie). Po 
południu przejazd na MONTE CASSINO, miejsce hero-
icznych walk wojsk polskich w�czasie II wojny światowej. 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy 
Wizyta w� Opactwie Benedyktyńskim. Chwila zadumy 

i�Austrię z�krótkimi postojami. 
na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. 
Przejazd do FIUGGI, znanego uzdrowiska słynącego 
z� leczniczych wód termalnych. Spacer po malowni-
czym, średniowiecznym starym mieście. Powrót do ho-Przyjazd do SAN MARINO w�godzinach przedpołudnio-
telu, obiadokolacja, nocleg. wych – p s acer trasą turystyczną najstarszej na świecie 

republiki, stanowiącej enklawę na terenie Włoch. De-
gustacja lokalnych trunków. Czas wolny. Przejazd do Śniadanie. Przejazd do FLORENCJI – stolicy Toskanii. 
hotelu na RIWIERZE ADRIATYCKIEJ. Zakwaterowanie, Zwiedzanie wnętrz kościoła Santa Croce i� katedry San-
obiadokolacja, nocleg. ta Maria del Fiore. Spacer od Piazza del Duomo, obok 

baptysterium i�wieży Giotta, przez Piazza della Signoria, 
Palazzo Vecchio do Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu Śniadanie. Przejazd do ASYŻU – średniowiecznego mia-
w� okolicy Wenecj i. Zakwaterowanie, obiadokolacja, sta, które rozsławił św. Franciszek, założyciel naj liczniej-
nocleg. szego na świecie zakonu. Wizyta w� bazylice św. Fran-

ciszka i�kościele św. Klary. Spacer po Piazza del Comune. 
Przejazd do hotelu w�okolicy Rzymu. Zakwaterowanie, Śniadanie. Przyjazd do WENECJI na parking Tronchetto. 
obiadokolacja, nocleg. Rejs statkiem turystyc yzn m słynnymi kanałami wenec-

kimi do Placu św. Marka. Spacer od Mostu Westchnień, 
obok Pałacu Dożów, przez Plac św. Marka z�wejściem do Śniadanie. Przejazd do WATYKANU – stolicy chrze-
bazyliki św. Marka, następnie Ponte Rialto. Czas wolny. 

ścijaństwa. Zwiedzanie wnętrza Bazyliki św. Piotra, 
Powrotny rejs i�wyjazd do Polski z�krótkimi postojami. 

wizyta w� miejscu spoczynku Jana Pawła II. Spacer po 
placu św.� Piotra. Następnie zwiedzanie historycznego 
centrum RZYMU. Spacer obok Koloseum Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. , Forum Ro-

 MONTE CASSINO � FIUGGI 

 SAN MARINO � RIWIERA 

ADRIATYCKA 

 FLORENCJA 

 ASYŻ 

 WENECJA 

 WATYKAN � RZYM 

 KLASYCZNE WŁOCHY        8 DNI XITKLAS

 SAN MARINO  MONTE CASSINO  WENECJA » » » » » » » » RIWIERA ADRIATYCKA  ASYŻ  WATYKAN  RZYM  FIUGGI   FLORENCJA 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1578 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 1 na Riwierze 

Adriatyckiej, 3 w okolicy Rzymu/Fiugg , i 1 w okolicy 

Wenecji; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie (serwowane): 5 śniadań, 4 obiadokolacje 

• przejazd autokarem  k p ota • opie a il • ubezpieczenie KL i NW

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 140 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 

04.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 

06.08, 20.08, 03.09, 10.09, 01.10

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

100 km

Wenecja

San Marino
Riwiera Adriatycka

Asyż
Florencja

Watykan
Fiuggi

Rzym

Monte
Cassino

Morze 
Adriatyckie

Morze
Tyrreńskie

Wenecja

Watykan

okolice Asyżu

5,4 / 6 z 3073 opinii klientów 
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Miasta środkowych i� północnych Włoch w� ośmio-
dniowym programie, bardzo klasycznym, pokazują-
cym wszystkie „must-see” tej części Włoch. A�o�tym, 
że klasyka w� Italii na pewno nie jest nudna, prze-
konacie się Państwo każdego dnia podróży. Każde 
miasto ma swój niepowtarzalny charakter. Asyż 
związany jest z�działalnością bliskiego Polakom świę-
tego Franciszka, Per gu ia zachwyci umbryjską orygi-
nalnością, Florencja – elegancją, Wenecja – nieprze-
mijającą urodą, a� Rzym… to dopiero będzie. Poza 
zwiedzaniem Watykanu i� sztandarowych zabytków 
Wiecznego Miasta, zaplanowano dużo wolnego cza-
su, który można wykorzystać na odkrywanie swoich 
ulubionych miejsc, czy bardziej prozaicznie: na zaku-
py. Włochy to również bogactwo smaków, więc nie 
obędzie się bez toskańskiej degustacji połączonej 
z�kolacją. Trasa we Włoszech: ok. 1400 km.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ. 8. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

dawnego Piazza Grande z�katedrą, fontanną Maggiore 
autorstwa Nicola i�Giovani Pisano i�Palazzo dei Priori – 
obecnie ratusza. Czas wolny. Przejazd do ASYŻU. Zwie-
dzanie: bazylika św. Franciszka ze słynnymi freskami 
Giotta, Piazza Comune z�portykiem świątyni Minerwy, 
kościół św. Klary. Przejazd do hotelu w�Rzymie, zakwa-
terowanie, nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie historycznego centrum RZYMU: 
Koloseum, Forum Romanum, p jrze ście obok Kapitolu 
i�dalej przez plac Wenecki, Piazza Navona, plac Hiszpań-
ski do Fontanny di Trevi. Wejście do Panteonu – wspania-
le zachowanej antycznej budowli, świątyni wszystkich 
bogów. Czas wolny. Fakultatywnie (za dodatkową opła-
tą na miejscu): typowa kolacja rzymska przy muzyce na 
żywo w�stylowej restauracj i. Powrót do hotelu, nocleg.

produkującej wina. Kolacja połączona z�degustacją pro- Śniadanie. Przejazd do WATYKANU – stolicy chrześcijań-
duktów regionalnych, w�tym czterech toskańskich win. stwa. Wizyta w�bogatych Muzeach Watykańskich i�Kapli-
W�menu: wędliny, makaron z�grzybami, suszone pomi- cy Sykstyńskiej. Zwiedzanie wnętrza bazyliki św. Piotra, 
dory, oliwki, vin santo toscano, ciasteczka cantuccini, wizyta w�miejscu spoczynku Jana Pawła II. Spacer po pla-
a�na dobre trawienie limoncello lub grappa. Przejazd do cu św. Piotra. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie 
hotelu w�Montecatini Terme, zakwaterowanie, nocleg. miasta i�zakupy. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do WE- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
NECJI na parking Tronchetto. Rejs statkiem turystycz- sko, przelot do Polski.
nym słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Mar-
ka. Spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, 
przez plac św. Marka z�wejściem do bazyliki św. Marka, 
następnie najstarszy most w� mieście – Ponte Rialto. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu w�okolicy, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do BO-
LONII, wizyta w�stolicy regionu Emilia-Romania, mieście 
arkad i�krużganków. Zwiedzanie zabytkowego centrum: 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno z�fontanną Neptu-

Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. na, bazylika San Petronio, Piazza di Ravegnata ze słynny-
mi wieżami. Czas wolny. Przejazd do hotelu w�Chiancia-
no Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do FLORENCJI 
– miasta Medyceuszy i� stolicy Toskanii. W� programie 
zwiedzania: kościół franciszkański Santa Croce z� ceno- Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do sto-

tafem Dantego, grobowcami Michała Anioła, Galile- licy regionu Umbria – PERUGII, położonej pomiędzy  
usza, Machiavellego, Rossiniego, spacer przez dzielnicę Jeziorem Trazymeńskim a� Tybrem. Miasto o� bogatej 
Dantego do relig j gi ne o serca miasta z� baptysterium historii, założone przez Etrusków, było w� średniowie-, 
do którego prowadzą słynne Drzwi Raju Ghibertiego, czu świadkiem kilku konklawe papieskich. Spacer po  
katedra Santa Maria del Fiore z� olbrzymią kopułą Bru- historycznym centrum wzdłuż Corso Vanucci – alei 
nelleschiego i�dzwonnicą Giotta. Przejście przez Piazza noszącej imię urodzonego tu malarza Pietra Van-
Signoria na Ponte Vecchio – Most Złotników. Czas wol- nucciego, znanego jako Perugino. Trasa prowadzi 
ny. Przejazd do starej Fattorii il Poggio w� Montecarlo, od pozostałości XVI-wiecznej twierdzy papieskiej do 

 RZYM

 WATYKAN

 WENECJA

 BOLONIA

 FLORENCJA

 PERUGIA � ASYŻ

 KONCERT ŻYCZEŃ        8 DNI ROMTOPA

 FLORENCJA  WENECJA  BOLONIA   PERUGIA  RZYM » » » » » » ASYŻ  WATYKAN 

WŁOCHY

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2989 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 

1 w Montecatini Terme, 1 w okolicy Padwy, 

1 w Chianciano Terme, 4 w Rzymie; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 7 śniadań (kontynentalne, wzmocnione), 

2 obiadokolacje • przelot • przejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 245 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

01.05, 12.06, 21.08, 18.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

4,9 / 6 z 246 opinii klientów

Wenecja
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Perugia
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Rzym 100 km
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 Intensywny, pełen wrażeń tydzień na wycieczce, któ-
rej głównym bohaterem jest Wieczne Miasto. W�cieka-
wym programie zwiedzania Rzymu jest cała klasyka – 
wszystko to, co koniecznie trzeba zobaczyć: Watykan 
i�skarby jego muzeów j ze place i�fontanny, , najpięknie s
starożytne zabytki i� urokliwe zakątki. Przewidziano 
także czas na indywidualne zwiedzanie lub zakupy, bo 
centrum Rzymu słynie również ze świetnych sklepów. 
Na trasie także ciekawe miejsca w�okolicy Rzymu: wpi-
sane na listę UNESCO ogrody Tivoli i�pełna naturalne-
go uroku starówka uzdrowiska Fiuggi. Komfortowe 
autokary, dobry standard hoteli i�doświadczeni piloci 
to gwarancja udanych rzymskich wakacji. Łączna trasa 
we Włoszech: ok. 2000 km.  W 2021 r. wycieczka otrzy-
mała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

antyczną świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób 
Rafaela. Przejście na Piazza di Trevi – mały plac z�monu-
mentalną fontanną di Trevi, upamiętnioną w�� lmie „La 
Dolce Vita”. Spacer kończy się przy słynnych Schodach 
Hiszpańskich, znanych także z� pokazów mody. Czas 
wolny na pamiątkowe zdjęcia i� spacer, pozwalający 
wniknąć w� rytm i� poczuć niepowtarzalną atmosferę 
miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Spacer po najciekawszych 
miejscach miasta. Zwiedzanie: Usta Prawdy, plac Wenecki, 
Kapitol. Dla chętnych indywidualne wejście do Muzeów 
Kapitolińskich ze słynną Wilczycą Kapitolińską i�orygina-
łem posągu Marka Aureliusza. Następnie wejście do Fo-
rum Romanum i�Koloseum, Palatyn. Wizyta w�bazylice św. 
Jana na Lateranie, jednej z�pierwszych siedzib papieskich 
i� Święte Schody, znane również jako Schody Piłata. Po-
wrót do hotelu. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy opłatą na miejscu): wyjazd do stylowej restauracji w�oko-

i�Austrię z�krótkimi postojami. licy. W�ramach wyjazdu kolacja z�oryginalnym wystrojem, 
lokalnymi włoskimi potrawami i�winem oraz zabawa ta-
neczna przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg.  

Przejazd do TIVOLI. Zwiedzanie Willi d'Este, ogrodów 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 

Śniadanie. Przejazd do WATYKANU na audiencję general-arcydzieła architektury, które jest przykładem najwybit-
ną (przy pobycie Ojca Świętego w� Rzymie). Zwiedzanie niejszego włoskiego ogrodu renesansowego. Wybudo-
placu i�wnętrza Bazyliki św. Piotra. Wizyta w�miejscu spo-wane w�XV�w. przez biskupa Hipolita d'Este na wzgórzu, 
czynku Jana Pawła II. Wejście do Muzeów Watykańskich skąd roztacza się piękny widok, a�przy dobrej pogodzie 
z�Kaplicą Sykstyńską. Czas wolny na indywidualne zwie-widać Rzym. Przejazd do hotelu we Fiuggi w� okolicy 
dzanie i�zakupy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Zwiedzanie FIUGGI, znanego uzdrowiska sły-
nącego z� leczniczych wód termalnych. Spacer po ma-
lowniczym średniowiecznym starym mieście. Przejazd 
do centrum RZYMU. Spacer po najpiękniejszych pla-
cach Wiecznego Miasta: barokowy Piazza Navona z�fon-
tanną Quattro Fiume, Piazza Rotonda z� Panteonem Przyjazd do Polski w�godzinach porannych.  – 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedza-
nie katakumb Kaliksta, jednych z�największych i�najbardziej 
okazałych rzymskich katakumb, datowanych na II� w. n.e. 
Wyjazd do Polski przez Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami. 

 RZYM 

 TIVOLI 

 WATYKAN 

 RZYM 
 FIUGGI � RZYM 

 RZYMSKIE WAKACJE        7 DNI XITRZYM

 TIVOLI  FIUGGI  RZYM » » » WATYKAN 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1198 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelu*** w okolicy Rzymu /Fiuggi; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 4 śniadania (kontynentalne, wzmocnione), 

3 obiadokolacje •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.04, 30.04, 14.05, 25.06, 09.07, 17.09, 29.10

5,1 / 6 z 808 opinii klientów

WŁOCHY

TivoliWatykan

Rzym Fiuggi
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Adriatyckie

Morze 
Tyrreńskie

100 km
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 Kilka dni urlopu wystarczy na poznanie najsłynniej-
szych zabytków i� miejsc Wiecznego Miasta, szcze-
gólnie kiedy skorzysta się z� dobrze zaplanowanej 
wycieczki ITAKI. Bogaty program uwzględniający 
najciekawsze muzea i� magiczne zakątki miasta pro-
wadzi przez historię Rzymu od czasów jego zało-
żenia do współczesności. Zaplanowano także czas 
wolny – historyczne centrum Rzymu jest idealnym 
miejscem nie tylko do zwiedzania, ale pełne fanta-
stycznych sklepów i�przytulnych knajpek znakomicie 
nadaje się do „nicnierobienia” we włoskim stylu, czy-
li... dolce vita. 

3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

Maria Maggiore i�San Pietro in Vincolo, gdzie podziwiać 
można słynny posąg Mojżesza dłuta Michała Anioła. Fa-
kultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): typowa  
kolacja rzymska w�jednej z� wielu stylowych restauracji 
Rzymu przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd metrem do centrum RZYMU. W�pro-
gramie Awentyn – wizyta na placu Maltańskim, skąd 
przez dziurkę od klucza w� bramie siedziby kawalerów 
maltańskich podziwiać można słynny widok na Waty-
kan. Dalsze zwiedzanie: Usta Prawdy, Kapitol z� Muze-
ami Kapitolińskimi (indywidualne wejście) ze słynną 
Wilczycą Kapitolińską i�oryg rka Aure-inałem posągu Ma
liusza, plac Wenecki z�Ołtarzem Ojczyzny, Fora Cesarskie 

się tu punkt widokowy, z� którego roztacza się cudowna 
z�kolumną Trajana, wejście do Forum Romanum i�Kolo-

panorama miasta. Przejście w� okolice Piazza di Spagna. 
seum, Palatyn. Powrót do hotelu, nocleg. 

Czas wolny. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. 

Śniadanie. Przejazd metrem do centrum Rzymu. Na-
stępnie spacer po najpiękniejszych placach Wiecznego 
Miasta: barokowy Piazza Navona z� fontanną Quattro 
Fiumi, Piazza Rotonda z�Panteonem – antyczną świąty-
nią wszystkich bogów cz c  rób Rafaela, Piazza , miesz ą ą g
Colonna z� kolumną Marka Aureliusza, mały plac z� mo-
numentalną fontanną di Trevi, upamiętnioną w� � lmie 
„La Dolce Vita”, Piazza Quirinale z� siedzibą prezydenta 
Republiki Włoskiej, Piazza Barberini z�fontanną Trytona, 
Piazza del Popolo – symetrycznie zabudowany olbrzy-
mi plac, z� którego widać w� perspektywie całą via del 
Corso aż po pomnik Wiktora Emanuela II. Spacer przez 
via del Corso do via Condotti, słynną ze sklepów „alta 
moda”, a�także kawiarni Ca� é Greco. Spacer kończy się 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. na Piazza di Spagna ze słynnymi Schodami Hiszpański-
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny, nocleg. mi. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwiedzanie Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Zależnie od godzi-
Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą y S kstyńską, na- ny wylotu: transfer na lotnisko lub przejazd środkami ko-
stępnie wnętrze Bazyliki św. Piotra i�plac św. Piotra. Wizyta   munikacji miejskiej do centrum Rzymu na Piazza del Po-
w�miejscu spoczynku Jana Pawła II. Czas wolny. Następ- polo. Spacer na wzgórze Pincio, jedno z�siedmiu sław yn ch 
nie zwiedzanie bazylik: San Giovanni in Laterano, Santa wzgórz, zwane rzymskim Laskiem Bulońskim. Znajduje 

 RZYM

 RZYM

 WATYKAN  RZYM

 SPACER PO RZYMIE        5 DNI ROMSPAC

 RZYM » WATYKAN 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1939 PLN *

4 noclegi w hotelu***/**** w Rzymie; 2- i 3-os. pokoje 

z łazienkami • y y w ż wienie: 4 śniadania (bufet) •p  rzelot 

• transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR 

  wybrane potwierdzone terminy:

16.04, 30.04, 03.05, 18.05, 21.05, 04.06, 14.06, 15.06, 

02.07, 13.07, 20.08, 03.09, 17.09, 20.09, 01.10, 15.10

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5,4 / 6 z 231 opinii klientów
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 Lubisz podróżować w�dobrym towarzystwie i�pozna-
wać nie tylko p ęi kne miejsca, ale także osoby jak Ty 
kochające zwiedzanie? Kameralne podróże to wy-
cieczki w�wąskim gronie ok. 10-12 uczestników oraz 
pilota, profesjonalnego opiekuna i� doradcy, który 
towarzyszy grupie na całej trasie, już od wylotu z�Pol-
ski. Ciekawie, starannie zaplanowany każdy dzień, 
czas na podzielenie się wrażeniami sprawiają, że Ka-
meralne podróże to świetny wybór dla prawdziwych 
pasjonatów zwiedzania.

Odkryj cuda Wiecznego Miasta i�zachwyć się widoka-
mi włoskiego południa! Zwiedzanie najciekawszych 
miejsc Rzymu i�jego najsłynniejszych zabytków spra-
wi, że na pewno zechcesz tu powrócić, ale na wszel-
ki wypadek warto wrzucić monetę do fontanny di 
Trevi. Sorrento i� Wybrzeże Amal�  to kwintesencja 
urody włoskiego południa: radość życia, błękit mo-
rza i�bajeczne pejzaże malowane słońcem. Trasa we 
Włoszech: ok. 600 km. 

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

 RZYM

 SORRENTO � POSITANO � AMALFI 
 WATYKAN

� SALERNO

 RZYM

ze Schodami Hiszpańskimi – najsłynniejszymi schodami 
w�Europie. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Trans-
fer do hotelu, zakwaterowanie. Przejazd środkami komu-
nikacj i miejskiej do centrum RZYMU na Piazza di Spagna 

Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. Zwiedza-
nie: wnętrze Koloseum – symbol cesarskiego Rzymu, 
następnie Piazza Rotonda z� Panteonem – antyczną 
świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób Rafaela. 
Kolejno barokowy Piazza Navona z� fontanną Quattro 
Fiumi oraz mały plac z�monumentalną fontanną di Trevi, 
upamiętnioną w�� lmie „La Dolce Vita”. Czas wolny na in-
dywidualne zwiedzanie. Powrót do hotelu, nocleg. Dla zwiedzanie katedry, przerwa na pamiątkowe zdjęcia, 

a� następnie kontynuacja rejsuchętnych przejazd do centrum i� fakultatywnie (za do-  do SALERNO. Wybrzeże 
między Positano i� Salerno zwane „Wybrzeżem Amal� ” datkową opłatą na miejscu): rzymska kolacja w�stylowej 
uznawane jest za naj piękniejsze na świecie. Powrót restauracj i. Powrót do hotelu, nocleg.
do�hotelu, nocleg.

Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwiedzanie 
Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – krótki spacer po 

Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą Sykstyńską, 
słynnym kurorcie, kolorowym, pełnym życia i� radości 

następnie wnętrze bazyliki św. Piotra i� plac św. Piotra. 
miasteczku z�p ę yi kn mi widokami. Przejazd do POSITANO, 

Wizyta w� miejscu spoczynku Jana Pawła II. Czas wolny 
uznawanego za j edno z� naj piękniej szych miast na indywidualne zwiedzanie. Powrót do hotelu, nocleg
we� Włoszech, gdzie nakręcono wiele � lmów i� gdzie 
wypoczywa wiele znanych osób. Krótka przerwa na 
zdjęcia i� początek niezapomnianego rejsu wzdłuż wy- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-

brzeża, pełnego nadmorskich klifów i�zatoczek, do ko- sko. Przelot do Polski.

lorowego i� baj kowego AMALFI. Spacer po miasteczku, 

 KAMERALNA PODRÓŻ � RZYM I�WYBRZEŻE AMALFI        5 DNI ROMKPRA

RZYM   SORRENTO   POSITANO   WATYKAN» » » » » AMALFI  SALERNO 

Positano

Watykan

Rzym

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelu***/**** - s. pokoje  w Rzymie; 2 o

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

4 śniadania (bufet) •p rzelot • transfer: lotnisko-hotel-

lotnisko •opieka pilota  • ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

18.05, 06.07

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

WŁOCHY

16



 Połącz miłość do wypoczynku nad morzem z�pasją 
zwiedzania! Odkrywaj piękne miejsca i� nowe sma-
ki, naładuj baterie i�czerp pełną garścią radość życia 
z�beztroskich wakacj i. 

Adriatyckie plaże w�okolicy Rimini są pięknie utrzy-
mane i� znakomicie zagospodarowane, można tu 
spędzać czas od rana do wieczora, ciesząc się słoń-
cem i�„nicnierobieniem” po włosku. Szerokie i� piasz-
czyste, z�łagodnym zejściem do morza są idealne dla 
dzieci. Na miłośników zwiedzania czekają c eka e i w
miejsca w�najbliższej okolicy, urokliwe miasteczka na 
wzgórzach, a�także klimatyczne, zabytkowe centrum 
Rimini. Riwiera Adriatycka słynie z�fantastycznych ro-
dzinnych parków rozrywki, w� kurortach ciągnących 
się wzdłuż wybrzeża jest mnóstwo sklepów, restau-
racji, pizzerii i�barów. Połącz wypoczynek ze zwiedza-
niem i�daj się zauroczyć wakacyjną atmosferą Riwiery! 
Trasa we Włoszech: ok. 450 km. 

3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.
8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. 7. DZIEŃ.

 SAN MARINO

 WENECJA

 WYPOCZYNEK

 RIMINI � REJS

 RIMINI

 WYPOCZYNEK  WYPOCZYNEK

Śniadanie. Wyjazd do SAN MARINO. Spacer trasą tury-
styczną najstarszej na świecie republiki. Czas wolny na 
zakup pamiątek. Powrót do hotelu w� godzinach połu-
dniowych, czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd autokarem do Chioggi – rejs do 
WENECJI, położonej na ponad 100 wyspach na Adria-
tyku, w� Lagunie Weneckiej, niepowtarzalnego miasta 
z�tysiącami kanałów i� mostów. Rejs na Plac św. Marka. 
Spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, 
przez Plac św. Marka z� wejściem do bazyliki św. Mar-
ka, następnie Ponte Rialto. Czas wolny. Rejs powrotny 
i�przejazd do hotelu. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na p ylaż  lub indy-
widualne zwiedzanie. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny. W� godzinach południowych 
przejazd do Rimini, rejs statkiem tury yst cznym wzdłuż 
wybrzeża, między Rimini a� regionem Mache (bez zej-Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do RIMINI. 
ścia z�pokładu). Podczas rejsu animacj pe i� rzekąska – de- Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd na lotni-Objazd najciekawszych miejsc kurortu z�krótkim posto-

sko w�Rimini. Wylot do Polski.gustacja smażonej ryby (czas trwania rejsu: ok. 3�godz.). jem w� centrum. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
czas wolny. Kolacja, nocleg. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na plaży lub indy- Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na p ylaż  lub indy-
widualne zwiedzanie. Kolacja, nocleg. widualne zwiedzanie. Kolacja, nocleg.

 LECĘ NAD MORZE � RIMINI        8 DNI RMILNMR

RIMINI  SAN MARINO  WENECJA» »

Wenecja

Rimini

San Marino

WŁOCHY

50 km

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Liguryj skie

Rimini

Wenecja

Rimini

San Marino

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2529 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu*** w Rimini/Bellaria; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

7 śniadań, 7 kolacji • przelot • transfery •opieka pilota  

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 90 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

19.06, 03.07, 04.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

WŁOCHY

17



 Wycieczki autokarowe ITAKI to doświadczenie i�pro-
fesjonalizm. Dla wszystkich, którzy lubią podróże 
w�klasycznym stylu, cały czas pod opieką pilota, krok 
po kroku odkrywając niezwykłe miejsca i� poznając 
osoby o�podobnych zainteresowaniach. Jeśli chcesz 
połączyć zwiedzanie z� wypoczynkiem na plaży, ta 
wycieczka jest w�sam raz dla Ciebie!

Odkryj ponadczasową urodę Wenecji, odwiedź pięk-
ną Padwę, miasto św. Franciszka, spaceruj krętymi 
uliczkami San Marino, daj się uwieść Rimini – tęt-
niącej wakacyjnym życiem stolicy Riwiery Adriatyc-
kiej, ze wspaniałą piaszczystą plażą, setkami barów, 
restauracji i�sklepów, a�także k d a  mnóstwem atra cji l
całej rodziny. Łączna trasa we Włoszech: ok. 1050 km. 

 DZIEŃ. 

6. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

Wizyta w� bazylice św. Antoniego z�grobem i� relikwiami 
świętego. Spacer po historycznym centrum, w�tym m.in. 
Prato della Valle. Przejazd do hotelu w�okolicy Rimini. Za-
kwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Wypoczynek na plaży w RIMINI. Dla chęt-
nych fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
wycieczka do SAN MARINO. Spacer trasą turystyczną 
najstarszej na świecie republiki. Czas wolny na zakup 
pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 
WENECJI – stolicy regionu Wenecja Eugenejska, miasta 
założonego w�V w. przez uciekinierów przed prześlado-
waniami barbarzyńskich plemion Hunów. Przejazd au-
tokarem na parking Tronchetto. Rejs słynnymi kanałami 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy weneckimi do placu św. Marka. Spacer obok jednego 
i�Austrię z�krótkimi postojami. z� najbardziej znanych mostów na świecie – Mostu Wes-

tchnień, obok siedziby daw ycn h władców miasta – Pała-
Przyjazd przed południem do PADWY – s y  miasta cu Dożów do bazyliki i�na plac św. Marka – patrona Wene- ł nnego
uniwersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał cj i, którego szczątki spoczywają w�świątyni. Spacer trasą 

Powrót do Polski w�godzinach porannych.Galileusz, studiowali znani Polacy: Mikołaj Kopernik i�Jan turystyczną do Ponte Rialto, najstarszego mostu na Ca-
Kochanowski. Miasto związane jest z�życiem i�działalno- nale Grande. Powrót na plac św. Marka, czas wolny. Wy-
ścią św. Antoniego, patrona rzeczy i� osób zaginionych. jazd do Polski przez Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami.

WYPOCZYNEK NA PLAŻY/RIMINI 
� SAN MARINO

 WENECJA

 PADWA

 JADĘ NA PLAŻĘ! RIMINI        7 DNI XITPLRI

PADWA  RIMINI  SAN MARINO  WENECJA» » »

WŁOCHY

3.-5.

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1498 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelu*** klasy turystycznej w okolicy Rimini 

na Riwierze Adriatyckiej; 2-/3-os. pokoje z łazienkami: 

prysznic, wc • wyżywienie (serwowane): 4 śniadania 

(kontynentalne, wzmocnione), 4 obiadokolacje •p j rze azd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 70 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.07, 23.07, 20.08, 03.09

Padwa

Rimini

San Marino

Wenecja

WŁOCHY

50 km

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Liguryj skie

Rimini

San Marino

Padwa

Wenecja

5,5 / 6 z 12 opinii klientów
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 Wycieczki autokarowe ITAKI to doświadczenie i�pro- i�zakochaj się w�Wenecji od pierwszego wejrzenia lub 
fesjonalizm. Dla wszystkich, którzy lubią podróże kolejny raz. Łączna trasa we Włoszech: ok. 900 km. 
w�klasycznym stylu, cały czas pod opieką pilota, krok 

niezwykłe miejsca i� poznającpo kroku odkrywając  
osoby o�podobnych zainteresowaniach. Jeśli chcesz 
połączyć zwiedzanie z� wypoczynkiem na plaży, ta 
wycieczka jest w�sam raz dla Ciebie! 

Zobacz na własne oczy Weronę, miasto Romea i�Ju-
lii, zwiedzaj piękną Padwę, której patronem jest św. 
Franciszek i�łap słońce na 15-kilometrowej piaszczy-
stej p ylaż  w� Lido di Jesolo. To pełne życia wakacyj-
ne miasteczko, położone między Laguną Wenecką 
i�Adriatykiem, jest dogodnie skomunikowane z�We-
necją. Główna promenada, pełna sklepów, barów 
i� restauracji, wieczorem zamienia się w�typowe wło-
skie „corso”, miejsce spacerów i� spotkań. Skorzystaj 
z� ciekawego programu wycieczek fakultatywnych 

 JADĘ NA PLAŻĘ! LIDO DI JESOLO        6 DNI XITPLJE

WERONA  LIDO DI JESOLO  WENECJA  PADWA» » »

WŁOCHY

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 DZIEŃ. 

6. DZIEŃ.

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy 
i�Austrię z�krótkimi postojami.

dodatkową opłatą na miejscu): zwiedzanie WENECJI, 
Przyjazd do WERONY, miasta znanego z�dramatu Willia- rejs gondolą w Wenecj i, 3 wyspy Lag yun  Weneckiej.
ma Szekspira „Romeo i� Julia”. Chociaż dzieło powstało 
w�XVI w., miasto i� bohaterowie dramatu wciąż są sym-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PADWY – bolem romantycznej miłości. Spacer od rzymskiego am-
słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył � teatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti 
Dante Alighieri, nauczał Galileusz, studiowali K po ernik ze słynnym balkonem Julii. Przejazd do hotelu w�okolicy 
i� Kochanowski. Miasto związane jestLido di Jesolo. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  z�życiem i�działal-
nością św. Antoniego. Wizyta w�bazylice św. Antoniego 
z� grobem i� relikwiami świętego. Spacer po historycz-
nym centrum i�Piazza delle Erbe. Wyjazd do Polski przez 

Śniadanie. Wypoczynek na p ylaż  w LIDO DI JESOLO. Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami.

Obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych fakultatywnie (za 

Przyjazd do Polski w�godzinach porannych.

 WERONA

 PADWA

WYPOCZYNEK NA PLAŻY/LIDO 
DI JESOLO � WENECJA
3.-4.

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1258 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu*** w okolicy Lido di Jesolo; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie 

(serwowane): 3 śniadania (kontynentalne, wzmocnione), 

3 obiadokolacje •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 140 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

24.05, 14.06, 05.07, 06.09, 27.09

Lido di Jesolo

WenecjaWerona Padwa

WŁOCHY

50 km

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Liguryj skie

 Lido di Jesolo

Werona

Wenecja

5,2 / 6 z 6 opinii klientów
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 Bardzo lubiana wycieczka, połączenie o jb azdówki 
i� pobytu w� słynnym włoskim kurorcie Rimini. W� pro-
gramie zwiedzanie Florencji, w� której nagromadzenie 
zabytków przyprawia o�zawrót głowy, spacer po cen-   
trum Wiecznego Miasta i�wizyta w�miejscu spoczynku 
Jana Pawła II, przepiękny Asyż – ojczyzna św. Franciszka 
– z�bazyliką, w�której zachwycają freski Giotta i�roman-
tyczna Wenecja. Rimini – to zmiana nastroju. Cztery 
dni w�najpopularniejszym kurorcie nad Adriatykiem to 
nieskończenie wiele możliwości: szeroka, piaszczysta, 
znakomicie zagospodarowana plaża kusi słodkim „nic-
nierobieniem”. Dyskoteki, kluby i�bary czekają na impre-
zowiczów, smakosze docenią restauracje z� owocami 
morza, a� miłośnicy zakupów znajdą sklepy dostępne 
na każdą kieszeń. Kameralne centrum Rimini to idealne 
miejsce na wieczorny spacer. Warto się wybrać na wy-
cieczkę fakultatywną do Grot Frasassi, niezwykłego sys-
temu jaskiń krasowych  miejscowości Genga. 
Łączna trasa we Włoszech: ok. 2700 km. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do ASYŻU. Zwie-
dzanie: bazylika św. Franciszka, Piazza del Comune, ko-
ściół św. Klary. Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyc-
kiej. Zakwaterowanie, obiadoko jlac a, nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek nad morzem. 
Rimini i�jego kurortowe dzielnice słyną z�p ę yi kn ch, sze-
rokich, znakomicie zagospodarowanych plaż (serwis 
plażowy: ok. 10-16 EUR: parasol + 2�leżaki/dzień). Obia-
dokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny lub półdniowa wycieczka fakul-
tatywna (za dodatkową opłatą na miejscu) do jednego 
z� cudów natury – GROT FRASASSI, w okolicy Gengi 
w�parku narodowym w�regionie Marche. Jest to system 
połączonych jaskiń ze spektakularnymi formami nacie-
ków, małymi jeziorkami oraz pięknymi salami sięgający-
mi rozmiarów 120 x 180�m, przy wysokości 200�m. Od-
powiednie podświetlenie sprawia, że gra światła, wody 
i� półcieni wprawia w�zachwyt odwiedzających. Powrót 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy do hotelu. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

i�Austrię z�krótkimi postojami. 

Śniadanie. Czas wolny – yp w oczynek nad morzem. Po 

Przyjazd do FLORENCJI w� godzinach przedpołudnio- południu wyjazd do SAN MARINO. Spacer trasą tury-

wych. Zwiedzanie stolicy Toskanii: kościół Santa Croce, styczną najstarszej na świecie republiki. Czas wolny na 

Piazza del Duomo, baptysterium a Santa Maria zakup pamiątek. Przejazd do RIMINI i�zwiedzanie histo-, katedr
del Fiore, wieża Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo rycznego centrum: Łuk Cesarza Augusta, most Tyberiu-
Vecchio, Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu w�okolicy sza, główne place: Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri. Czas 
Chianciano Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek nad morzem. 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do RZYMU – zwie- Obiadokolacja, nocleg. 
dzanie Wiecznego Miasta: spacer obok Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitolu, przez plac Wenecki, z�wejściem do 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do WENECJI na 
Panteonu. Kolejno plac Navona, plac Hiszpański ze słyn-

parking Tronchetto. Przejazd słynnymi kanałami wenec-
nymi Schodami Hiszpańskimi, fontanna di Trevi, most 

kimi do placu św. Marka. Zwiedzanie: Most Westchnień, 
i�zamek św. Anioła. Spacer kończy wizyta w�WATYKANIE 

przejście obok Pałac Dożów do bazyliki na placu św. 
– najmniejszym mieście-państwie i� siedzibie najwyż-

Marka. Spacer trasą turystyczną do Ponte Rialto. Wyjazd 
szych władz Kościoła katolickiego. Zwiedzanie wnętrza 

do Polski z�krótkimi postojami. 
Bazyliki św. Piotra, wizyta w� miejscu spoczynku Jana 
Pawła II. Czas wolny. Przejazd do hotelu w� okolicy Rzy-
mu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 

w okolicy

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 ASYŻ 

 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

 GROTY FRASASSI 

 SAN MARINO � RIMINI 

 FLORENCJA 

 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

 RZYM � WATYKAN 

 WENECJA 

 WIECZNE I SŁONECZNE        10 DNI XITRIMI

 FLORENCJA  RZYM  GROTY FRASASSI  SAN MARINO  RIMINI  WENECJA » » » » » » » WATYKAN  ASYŻ 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1968 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** klasy turystycznej: 1 w okolicy 

Chianciano Terme, 1 w okolicy Rzymu/Fiugg , i 5 w okolicy 

Rimini na Riwierze Adriatyckiej; 2-, 3-os. pokoje z łazienkami 

• wyżywienie (serwowane): 7 śniadań (kontynentalne, 

wzmocnione), 7 obiadokolacji • przejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 130 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

11.05, 07.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 

02.08, 16.08, 23.08, 06.09, 13.09

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 805 opinii klientów

Wenecja

Rimini
San Marino

Groty
Florencja Frasassi

Asyż

Rzym

Watykan

Morze
Adriatyckie

Morze
Tyrreńskie

SŁOWENIA

C
H

O
RW

A
CJA

WŁOCHY

100 km

Florencja

Rimini

Rzym
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 Wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy z�jed-
nej strony lubią chodzić własnymi drogami, a�z�dru-
giej doceniają pomoc profesjonalistów w�organizacj i 

W�programie wspólne zwiedzanie Werony podróży. 
i�Padwy oraz 2�dni na indywidualne zwiedzanie lub 
wypoczynek na plaży. Wszystkie noclegi w�jednym 
hotelu w� Lido di Jesolo, największym wakacyjnym 
kurorcie regionu Veneto oraz jednym z� najwięk-
szych kurortów we Włoszech. Na rodziny z�dziećmi 
czekają liczne place zabaw i� park wodny w�okolicy. 
Są tu liczne kafejki, bary i�dyskoteki. A�to wszystko na 
pięknej p a y, dłuż której biegnie deptak. Można l ż wz
tu spacerować o� każdej porze dnia i� nocy. Szeroka,  
piaszczysta plaża, bogata oferta rozrywek, bliskość 
Wenecji – to gwarancja dobrze spędzonego urlopu  
w�Italli. Trasa we Włoszech: ok. 900 km. 

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

do hotelu w�okolicy Lido di Jesolo, zakwaterowanie, 
nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny na indywidualne odkrywanie 
kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari przypominający najpiękniejszych miejsc LAGUNY WENECKIEJ, wypoczy-
muzeum i�Scuola Grande di San Rocco ze sławnymi ob-nek na plaży lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą 
razami Tintoretta. Przejście obok Scuola Grande di San na miejscu): całodzienna wycieczka na 3� wyspy. Rejs 
Giovanni Evangelista i� kościoła San Giacomo dall'Orio. na wyspę BURANO n  z� kolorowych domów i�wy-, zna ą
Następnie w� p gro ramie targ rybny Pescheria. Powrót robu koronek. Spacer po wyspie, czas wolny. Kolejno 
na plac św.�Marka. Czas wolny. Rejs powrotny do Punta rejs na wyspę MURANO, słynącą z�wyrobu szkła. Wizyta 
Sabbioni. Powrót do hotelu, nocleg. w�warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne. Rejs 

do WENECJI na plac św. Marka. Spacer od Mostu Wes-
tchnień, obok kampanili – najwyższej budowli w� mie- Śniadanie. Przyjazd do PADWY – y sł nnego miasta uni-
ście – do placu św. Marka z� bazyliką. Fakultatywnie (za wersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał 
dodatkową opłatą na miejscu): rejs gondolą. Czas wolny Galileusz, studiowali Kopernik i� Kochanowski. Miasto 
na wieczorny spacer po centrum miasta. Rejs powrotny. związane jest z� życiem i� działalnością św. Antoniego. 
Powrót do hotelu, nocleg. Wizyta w�bazylice św. Antoniego z�grobem i�relikwiami 

świętego. Spacer po historycznym centrum i�Piazza del-
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy le Erbe. Wyjazd do Polski z�krótkimi postojami. Śniadanie. Czas wolny na indywidualne odkrywanie i�Austrię z�krótkimi postojami. 

najpiękniejszych miejsc Laguny Weneckiej i� wypoczy-
nek na plaży lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 

Przyjazd do WERONY, miasta znanego z� dramatu na miejscu): wycieczka do WENECJI – rejs promem na 
Williama Szekspira „Romeo i�Julia”. Chociaż dzieło po- plac św. Marka, zwiedzanie Pałacu Dożów, władców We-
wstało w�XVI w., miasto i�bohaterowie dramatu wciąż necj i. Spacer wąskimi uliczkami do Ponte Rialto – naj-
są symbolem romantycznej miłości. Spacer od rzym- starszego mostu na Canale Grande. Dalej na trasie: plac 
skiego am� teatru Arena przez Piazza dei Signori do San Giacomo di Rialto z� kościołem o�tej samej nazwie, 
Casa Capuletti ze słynnym balkonem Julii. Przejazd uważany za najstarszy w� Wenecj i, Campo San Paolo, 

 LAGUNA WENECKA: BURANO 

��MURANO � WENECJA

 PADWA 

 WENECJA 

 WERONA 

 MOJA WENECJA        6 DNI XITMOWE

Wenecja

 WERONA  WENECJA  PADWA » » » LAGUNA WENECKA 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

4,9 / 6 z 79 opinii klientów

Wenecja

Lido di Jesolo

Burano

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1198 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu*** w Lido di Jesolo; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie 

(serwowane): 3 śniadania (kontynentalne, 

wzmocnione) • p rzejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

03.05, 24.05, 14.06, 05.07, 06.09, 27.09
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 Malownicze jeziora, w� których przeglądają się 
majestatyczne Alpy, miasto Romea i� Julii, stolica 
mody, romantyczna Wenecja, cudne wyspy Lagu-
ny Weneckiej w�połączeniu z�wypoczynkiem w�tęt-
niącym życiem Lido di Jesolo z� 15-kilometrową 
piaszczystą plażą. Odkryj piękno Włoch, miejsca, 
które na długo pozostaną w� pamięci i� ciesz się 
słońcem na wakacjach we włoskim stylu. Trasa we 
Włoszech: ok. 750�km. 

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.
2. DZIEŃ. 7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 WYPOCZYNEK/LIDO DI JESOLO

 JEZIORO ISEO

 WENECJA � BURANO � MURANO 

 

 MEDIOLAN
 WERONA � SIRMIONE � JEZIORO  WYPOCZYNEK

GARDA

skich projektantów, restauracjami i� kawiarniami. Przej-
ście na Piazza della Scala z�najsłynniejszą operą na świe-
cie – La Scala. Czas wolny. Przejazd do hotelu w� Lido 
di�Jesolo. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

z�bajkowym zamkiem rodziny Scaglierich. Rejs�po jezio-
rze. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. Śniadanie. Dzień wolny – wypoczynek na plaży lub in-

dywidualne zwiedzanie LIDO DI JESOLO i�okolicy. Kola-
cja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd nad 
otoczone górami JEZIORO ISEO p, ołożone w� dolinie 
Val Camonica. Rejs po malowniczym jeziorze. Spacer Śniadanie. Przejazd środkami komunikacj i miejskiej 
po Monte Isola, największej wyspie jeziora. Opłynięcie do Punta Sabbioni, promowanie do WENECJI. Rejs na 
dwóch prywatnych wysp: Loreto z� p ę yi kn m zamkiem wyspę BURANO ą kolorowych domów i�wyrobu , znan  z�
i�San Paolo z�kompleksem klasztornym. Rejs powrotny, koronek. Spacer po wyspie, czas wolny. Rejs na wyspę 
przejazd do wytwórni wina Lazzari w�okolicy Brescii, de- MURANO, słynącą z�wyrobu szkła. Wizyta w�warsztacie 

wyrabiającym szkło artystyczne. Rejs do Wenecj i. Spa-gustacja trzech rodzajów wina i�innych wyrobów regio-
nalnych. Przejazd do hotelu w� Mediolanie. Zakwatero- cer od Mostu Westchnień, obok kampanili – najwyższej 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Wenecj i. 
wanie, krótki spacer ulicami miasta. Czas wolny. Powrót budowli w�mieście, do placu św. Marka z�bazyliką. Czas 

Transfer do hotelu w�okolicy Werony/Jeziora Garda. Za-
do hotelu, nocleg. wolny. Rejs powrotny do Punta Sabbioni. Kolacja, noc-

kwaterowanie, kolacja, nocleg. leg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Zwiedzanie 
MEDIOLANU – kosmopolitycznej stolicy mody: Piazza Śniadanie. Dzień wolny – wypoczynek na plaży lub in-

Śniadanie. Przejazd do WERONY, znanej z�dramatu Wil- del Duomo, miejsce spotkań mieszkańców miasta i�tu- dywidualne zwiedzanie. Kolacja, nocleg.
liama Szekspira „Romeo i�Julia”. Chociaż dzieło powstało rystów z� całego świata. Centralną część placu zajmuje 
w�XVI w., miasto i�bohaterowie dramatu wciąż są symbo- słynna katedra, czyli Duomo, trzeci co do wielkości ko- Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko  
lem romantycznej miłości. Spacer po centrum Werony, ściół Europy. Zwiedzanie katedry, fakultatywnie: wjazd w�Wenecj i. Przelot do Polski.
od Piazza Bra z�rzymskim am� teatrem Arena z�I�w. przez windą lub wejście schodami na jej dach, skąd roztacza 
Piazza dei Signori do Casa di Giulietta ze słynnym bal- się widok na miasto i�Alpy. Spacer po najstarszym i�naj-
konem Julii. Czas wolny. Przejazd do SIRMIONE – prze- bardziej eleganckim centrum handlowym we Włoszech 
pięknie położonego nad JEZIOREM GARDA miasteczka – Galleria Vittorio Emanuele ze sklepami znanych wło-

 BŁĘKITNA GRANICA        8 DNI VCEJEZI

WERONA  SIRMIONE  JEZIORO GARDA  JEZIORO ISEO  MEDIOLAN  LIDO DI JESOLO  WENECJA  BURANO  MURANO » » » » » » » »

Murano Burano

Sirmione Werona Lido 
di Jesolo

Mediolan

Wenecja

WŁOCHY

SZWAJCARIA

 J. COMO

 J. ISEO

J. GARDA

20 km

Morze
Adriatyckie

Morze
Liguryj skie

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3089 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***: 2 w okolicy Jeziora Garda, 

1 w Mediolanie, 4 w Lido di Jesolo; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 7 śniadań (kontynentalne, wzmocnione), 

6 kolacji •p rzelot •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 135 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

14.05, 18.06, 17.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

WŁOCHY

Jezioro Iseo

Sirmione
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 Przepiękny widokowo, bardzo urozmaicony pro-
gram, p po rostu wspaniały tydzień we Włoszech! 
Północna Italia to zjawiskowe jeziora, które zachwy-
cą nie tylko romantyków, i� słynne miasta sztuki jak 
Mediolan, Wenecja, Werona. Wycieczka dedykowa-
na jest zarówno tym, którzy wybierają się pierwszy 
raz do Italii, jak i�bywalcom w�tym niezwykłym kraju, 
tak bardzo ulubionym przez Polaków. Trasa we Wło-
szech: ok. 1600 km. 6. DZIEŃ.4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

Rejs po malowniczym jeziorze. Spacer po Monte Isola, 
największej wyspie jeziora. Opłynięcie dwóch prywat-
nych wysp: Loreto z� pięknym zamkiem i� San Paolo 
z� kompleksem klasztornym. Rejs powrotny, przejazd 

na świecie – La Scala. Czas wolny. Przejazd do CERTOSA do wytwórni wina Lazzari w�okolicy Brescii, degustacja 
DI PAVIA, zwiedzanie monumentalnego opactwa kar-trzech rodzajów wina i� innych wyrobów regionalnych. 
tuzów. Przejazd do hotelu w� okolicy Padwy. Zakwate-Przejazd do hotelu w�okolicy Bergamo/Como. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg. rowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do WE-Śniadanie. Przejazd do BELLAGIO, najpiękniejszego 
NECJI na parking Tronchetto. Rejs na wyspę BURANO, kurortu nad JEZIOREM COMO, słynącego ze wspania-
znaną z� kolorowych domów i�wyrobu koronek. Spacer łych rezydencj i. Promowanie do Tremezzo, zwiedzanie Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy po wyspie, czas wolny. Rejs na wyspę MURANOVilli Carlotta, muzeum i�ogrodu botanicznego. Przejazd , słyną-

i�Austrię z�krótkimi postojami. cą z� wyrobu szkła. Wizyta w� warsztacie wyrabiającym trasą panoramiczną wzdłuż wybrzeża do miasta COMO,   
szkło artystyczne. Rejs do Wenecj i. Spacer od Mostu które wydało takie sławy, jak Pliniusz Młodszy i�Pliniusz 

W�godzinach porannych przejazd do WERONY, miasta Westchnień, obok kampanili – najwyższej budowli Starszy oraz Alessandro Volta. Spacer po centrum 
w� mieście, do pznanego z�dramatu Williama Szekspira „Romeo i�Julia”. lacu św. Marka z� bazyliką. Czas wolny. z� p ę ąi kn  katedrą. Czas wolny. Powrót do hotelu, obia-
Rejs powrotny na parking Tronchetto. Wyjazd do Polski Chociaż dzieło powstało w� XVI w., miasto i� bohatero- dokolacja, nocleg. 

wie dramatu wciąż są symbolem romantycznej miłości. przez Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami. 

Spacer po centrum miasta, od Piazza Bra z� rzymskim 
Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do ME-am� teatrem Arena z� I� w. przez Piazza dei Signori do Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. DIOLANU – kosmopolitycznej stolicy mody. Zwiedza-Casa di Giulietta ze słynnym balkonem Julii. Czas wol-
nie: Piazza del Duomo, miejsce spotkań mieszkańców ny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
miasta i�turystów z�całego świata. Centralną część placu nocleg. 
zajmuje słynna katedra, czyli Duomo, trzeci co do wiel-
kości kościół Europy. Zwiedzanie katedry, fakultatyw-
nie: wjazd windą lub wejście schodami na jej dach, skąd 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do roztacza się widok na miasto i�Alpy. Spacer po najstar-
SIRMIONE – przepięknie położonego nad JEZIOREM szym i�najbardziej eleganckim centrum handlowym we 
GARDA miasteczka z� baj kowym zamkiem rodziny Sca- Włoszech – Galleria Vittorio Emanuele ze sklepami zna-
glierich. Rejs po jeziorze. Przejazd nad otoczone góra- nych włoskich projektantów, restauracjami i�kawiarnia-
mi JEZIORO ISEO, położone w� dolinie Val Camonica. mi. Przejście na Piazza della Scala z�najsłynniejszą operą 

 WENECJA � BURANO � MURANO  BELLAGIO � JEZIORO COMO � COMO 

 WERONA 

 MEDIOLAN � CERTOSA DI PAVIA 

 SIRMIONE � JEZIORO GARDA 
��JEZIORO ISEO

 ZA GÓRAMI, JEZIORAMI        7 DNI XITJEZI

 WERONA  SIRMIONE  JEZIORO GARDA  JEZIORO ISEO  BELLAGIO  JEZIORO COMO  COMO  MEDIOLAN  CERTOSA DI PAVIA  WENECJA 

 MURANO 

» » » » » » » » »

» » BURANO 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1508 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelach***: 1 w okolicy Jeziora Garda, 

2 w okolicy Bergamo/Como, 1 w okolicy Wenecji; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 4 śniadania (kontynentalne, wzmonione), 

4 obiadokolacje • przejazd autokarem • opieka pilota 

•  ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 135 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 21.05, 02.07, 16.07, 10.09, 08.10

5,2 / 6 z 401 opinii klientów

Bellagio

Como
Burano

Murano

Mediolan Sirmione Werona

Certosa di Pavia

Wenecja

WŁOCHY

 J. COMO

 J. ISEO

J. GARDA

25 km

Jezioro Iseo

Bellagio

Murano
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 Piękno włoskiej krainy jezior, wspaniały klimat, mi-
styka spektakularnie położonych sanktuariów to 
tylko część walorów tej trasy, ob� t ją ju ce  w� nieza-
pomniane widoki. Trasa wiedzie przez dwa regiony: 
Lombardię i� Piemont, zahaczając o� przygraniczne 
rejony Szwajcarii. W�programie są dwa słynne jezio-
ra: Maggiore i� Orta, rejsy na malownicze wysepki, 
wjazd na Mottarone z�imponującą panoramą i�prze-
jazd przep ę ąi kn  trasą kolejką Centovalli. Miłośni-
ków Jamesa Bonda na pewno zainteresuje wizyta 
w� miejscu kaskaderskiego skoku, otwierającego 
„GoldenEye”. Kosmopolityc yzn  Mediolan to praw-
dziwa uczta dla miłośników sztuki oraz osób zainte-
resowanych najnowszymi trendami mody. Trasa we 
Włoszech: ok. 950 km. 

 Z�WIDOKIEM NA SIEDEM JEZIOR        8 DNI MXPMAGR

 JEZIORO MAGGIORE  MEDIOLAN  DOMODOSSOLA  RE  LOCARNO  JEZIORO ORTA  ORTA SAN GIULIO  ISOLA DI SAN 

GIULIO  VAL VERZASCA  LAGO DI VOGORNO  EREMO DI S. CATERINA  STRESA  MOTTARONE 

» » » » » » » »

» » » » »

 WYSPY BORROMEJSKIE 

WŁOCHY SZWAJCARIA

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 JEZIORO MAGGIORE 

 WYSPY BORROMEJSKIE 

 MEDIOLAN 

 DOMODOSSOLA � RE � LOCARNO 

Isola dei Pescatori, biorąca nazwę od mieszkańców wy-
spy – rybaków. Średniowieczne zabudowania z�wąs kimi Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Mediolanu. 

Transfer do hotelu w�okolicy Stresy nad JEZIOREM MAG- uliczkami i�jezioro w�tle tworzą wyjątkowo malowniczą 
scenerię i� zachęcają do odpoczynku. Czas wolny. Kon-GIORE. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
tynuacja rejsu na Isola Madre, największą z�Wysp Boro-
mejskich, którą zdobią liczne ogrody w�stylu angielskim 

Śniadanie. Rejs na WYSPY BORROMEJSKIE, których na- i� ogród botaniczny, gdzie rosną azalie, rododendrony 
zwa pochodzi od mediolańskiego rodu Boromeuszy, i� kamelie, a� także najstarszy w� Europie cyprys liczący 
właścicieli wysp od XIV w. do dzisiaj. Wizyta na Isola Bella, ponad 200 lat. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
której właściciele zamierzali nadać kształt łodzi, słynnej 
z� pięknego barokowego pałacu otoczonego wspania- 

Śniadanie. Przejazd do MEDIOLANU – kosmopolitycz-łym ogrodem palmowym i� cytrusowym, ozdobionym 
nej stolicy mody. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, miej-fontannami i�rzeźbami, między którymi spacerują pawie. 
sce spotkań mieszkańców miasta i� turystów z� całego Wyspa dzisiaj jest niezamieszkana, lecz niegdyś gościła 
świata. Centralną część ynna katedra, placu zajmuje sł

wiele znanych osobistości, jak Napoleona Bonaparte, 
czyli Duomo, trzeci co do wielkości kościół Europy. 

czy Księżną Walii Karolinę Brunszwicką. Kolejna wyspa to 
Zwiedzanie katedry, wjazd windą (lub wejście scho-
dami) na jej dach, skąd roztacza się widok na miasto 
i�Alpy. Spacer po najstarszym i� najbardziej eleganckim 
centrum handlowym we Włoszech – Galleria Vittorio 
Emanuele ze sklepami znanych włoskich projektan-
tów, restauracjami i� kawiarniami. Przejście na Piazza 
della Scala z� najsłynniejszą operą na świecie – La Sca-
la. Wizyta w� Castello Sforzesco, XV-wiecznej twierdzy 
i� rezydencj i rodziny Sforzów cznych władców , despoty
Mediolanu, obecnie muzeum mieszczącym dzieła sztu-
ki średniowiecznej, renesansowej i� barokowej. Do naj-
cenniejszych eksponatów należy niedokończone dzieło 
Michała Anioła – Pieta Rondanini. Czas wolny. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Krótki przejazd autokarem do miejscowości 
DOMODOSSOLA, skąd rozpoczyna się podróż kolejką 
Centovalli przez malownicze doliny, wzdłuż głębokich 
przepaści i� skalnych uskoków, prowadząca do Locarno 

5,5 / 6 z 200 opinii klientów

Mottarone

Locarno
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Na rzece zbudowano zaporę o�wysokości 220 m: Dam 
Varzesca – tworząc  w� ten sposób sztuczne jezioro, 
LAGO DI VOGORNO. Zaporę rozsławił skok Jamesa 
Bonda w� scenie otwierającej „Golden Eye”. Od tego 
czasu organizowane są komercyj ne skoki na bungee 
z� zapory. Wejście na zaporę, skąd roztacza się piękny 
widok, a�następnie spacer doliną zaliczaną do naj pięk-
niejszych w� regionie. Kaskady spadającej po skałach 
wody, kamienne mostki, malownicze domy tworzą 
przepiękną scenerię, a� zrobione tutaj fotogra� e będą 
wspaniałą pamiątką z�podróży. Dla chętnych czas wol-
ny na kąpiel w�rzece, z�czego często korzystają w�ciepłe 
dni zatrzymujący się tutaj turyści. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Rejs do EREMO DI S. CATERINA, spektaku-
larnie „zawieszonego” na kli� e na wschodnim brzegu 
jeziora Maggiore. Klasztor Santa Caterina del Sasso Bal-
laro pochodzi z� XIII w., został zbudowany przez kupca 
Alberto Besozziego jako wotum za cudowne ocalenie, 
kiedy jego łódź zatonęła na jeziorze. Zwiedzanie klasz-
toru i�kościołów: Santa Maria Nova i�San Nicola. Powrót 
do miasteczka STRESA, czas wolny. Przejazd kolej ką 
linową na górę MOTTARONE (1491 m n.p.m.) znajdu-

c  si  między jeziorami Maggiore i� Orta. Miejsce to ją ą ę
jest uważane za jeden z� naj piękniejszych punktów wi- 
dokowych Piemontu. W� pogodny dzień można uj rzeć 
szczyty Alp, jak Monte Rosa i�Adamello, i�zachwycić się 
widokiem 7� jezior: Maggiore, Orta, Mergozzo, Varese, 
Comabbio, Monate i� Biandronno. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
sko w�Mediolanie. Przelot do Polski.  

w� Szwajcarii. Krótka przerwa w� podróży w� przygranicz- turystycznym na ISOLA DI SAN GIULIO, oddaloną od 
nej miejscowości RE i�zwiedzanie sanktuarium Madonna brzegu o ok. 400 m. Wizyta w� bazylice poświęconej 
del Sangue (Matki Bożej Krwi). Czas wolny. Kontynuacja dwóm greckim misjonarzom o� imionach Giulio i� Giu-
podróży pociągiem do LOCARNO, najniżej położone- liano, którzy krzewili wiarę chrześcijańską w� regionie. 
go miasta Szwajcarii, znanego z� międzynarodowego Czas wolny. Zwiedzanie Sacro Monte, miejsca poświę-
festiwalu � lmowego, organizowanego tu corocznie od conego św. Franciszkowi z� Asyżu. Sacri Monte (Święte 
1946 r. Zwiedzanie: zamek z�XIV w., Chiesa Nova, Piazza Góry) powstały w� Piemoncie i� Lombardii na przełomie 
Grande. Czas wolny. Powrót w� okolice Stresy statkiem XVI i�XVII�w. i�poświęcone były życiu Jezusa, Matki Bożej 
turystycznym. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. i�świętym. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wycieczka do VAL VERZASCA w� regionie 
Śniadanie. Przejazd nad JEZIORO ORTA, do ORTA SAN Ticino w� Szwajcarii – doliny, przez którą przepływa 
GIULIO, spacer po urokliwym miasteczku. Rejs statkiem rzeka o�tej samej nazwie i�wpada do jeziora Maggiore. 

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

5. DZIEŃ. 6. DZIEŃ.

 EREMO DI S. CATERINA � STRESA 

��MOTTARONE 

 JEZIORO ORTA � ORTA SAN GIULIO  VAL VERZASCA � LAGO DI VOGORNO 

� ISOLA DI SAN GIULIO 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3589 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu*** w okolicy Jeziora Maggiore/

Stresy; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie (serwowane): 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

• przelot •p j rze azd autokarem/busem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 215 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

11.06, 08.07, 20.08

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Val VerzascaLocarno
Re Lago di Vogorno

Domodossola

Wyspy
Borromejskie

Orta San Giulio Stresa
Eremo di S. Caterina

Mottarone
Isola di San Giulio

Mediolan

SZWAJCARIA

WŁOCHY

20 km

J. MAGGIORE

J. ORTA

Domodossola
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 Jezioro Garda uważane jest za najpiękniejsze na wło-
skim bucie. Czy tak jest naprawdę? Warto to spraw-
dzić i�wybrać się z�ITAKĄ do tej bajkowej krainy. W�pro-
gramie widok Gardy i� okolicy z� kolejki gondolowej 
na górę Monte Baldo, a� także krótki rejs po jeziorze 
z� widokiem na zamek w� Sirmione, podczas którego 
można zobaczyć jak zróżnicowana jest linia brzegowa 
jeziora. Jezioro Iseo, sąsiad Ga y,rd  zachwyci wysepka-
mi i�zielonym brzegiem z� kolorowymi willami. Na za-
kończenie wizyty u�sąsiada – degustacja win i�produk-
tów lokalnych. Niezapomnianych wrażeń dostarczy 
Werona – miasto Romea i�Julii i�rejs po Lido di Wenecja 
z�kieliszkiem wina. Trasa we Włoszech: ok. 1000 km. 

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

słynnym balkonem Julii. Czas wolny. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do MALCESINE, urokliwej miejsco-
wości wśród zielonych wzgórz, z�p ę ąi kn  starówką uwa-
żaną za najpiękniejszą nad Gardą. Nad miasteczkiem 
góruje twierdza rodu Scaglieri z�XIII w., gdzie był więzio-
ny w� 1786 r. Goethe. Spacer po centrum. Wjazd linową 
koleją gondolową na MONTE BALDO (1760 m n.p.m.) 

Podczas rejsu kieliszek wina musującego prosecco (dla 
skąd rozpościera się p ę y i kn  widok na jezioro i okolicę.�  

dzieci sok) i�drobna przekąska (chipsy, salatini). Spacer 
Przejazd do BARDOLINO – niewielkiego kurortu z�pięk-

od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, przez Plac 
ną promenadą z� palmami i� sosnami, słynącego z�wina 

św. Marka z�wejściem do bazyliki św. Marka, następnie 
o�tej samej nazwie. Spacer po starówce, zwiedzanie ro-

Ponte Rialto. Czas wolny. Powrotny rejs po Canale Giu-
mańskiego kościoła św. Seweriusza. Wizyta w�muzeum 

decca na parking. Wyjazd do Polski przez Austrię i�Cze-
oliwy, gdzie można obejrzeć m.in. narzędzia do wyrobu Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy chy z�krótkimi postojami po drodze. 
oliwy i�kupić lokalne wyroby. Powrót do hotelu, obiado-i�Austrię z�krótkimi postojami. 
kolacja, nocleg. 

Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 
W� godzinach porannych przyjazd do WERONY, miasta 
znanego z� dramatu Szekspira „Romeo i� Julia”. Chociaż 
dzieło powstało w�XVI w., miasto i�bohaterowie drama- Śniadanie. Przejazd do SIRMIONE – przepięknie poło-

tu wciąż są symbolem romantycznej miłości. Spacer po żonego nad JEZIOREM GARDA miasteczka z� bajkowym 
zamkiem rodziny Scaglierich. Rejs łódkami po jeziorze. centrum od Piazza Bra z� rzymskim am� teatrem Arena 
Przejazd nad otoczone górami JEZIORO ISEO, położone z� I� w. przez Piazza dei Signori do Casa di Giulietta ze 
w� dolinie Val Camonica. Rejs po malowniczym jeziorze. 
Spacer po Monte Isola, największej wyspie jeziora. Opły-
nięcie dwóch prywatnych wysp: Loreto z� pięknym zam-
kiem i�San Paolo z�kompleksem klasztornym. Rejs powrot-
ny, przejazd do wytwórni wina Lazzari w� okolicy Brescii. 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): degu-
stacja trzech rodzajów win i� innych wyrobów regional-
nych: ser, salami. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WENECJI na 
parking Tronchetto. Rejs statkiem turystycznym przez 
południową część Laguny Weneckiej z�widokiem na wy-
spy: Delle Rose, San Clemente, San Giorgio Maggiore. 
Dalej trasa wiedzie obok wysp San Servolo, San Lazzaro 
degli Armeni i� Lazzaretto Vecchio do wejścia do portu 
i� na Morze Adriatyckie. Opłynięc e ysp a Certosa, i w  L
Sant Andre i�wysp Vignole i� powrót na Plac św.� Marka. 

 MALCESINE � MONTE BALDO 

��BARDOLINO 

 WERONA 
 SIRMIONE � JEZIORO GARDA 

��JEZIORO ISEO 

 WENECJA 

 POCZTÓWKA ZNAD GARDY        6 DNI XITJEWE

 WERONA  MALCESINE  MONTE BALDO  BARDOLINO  SIRMIONE  JEZIORO GARDA  JEZIORO ISEO  WENECJA  » » » » » » »

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,0 / 6 z 205 opinii klientów

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1258 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu *** w okolicy Jeziora Garda; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 3 śniadania (kontynentalne, wzmocnione), 

3 obiadokolacje •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 135 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

29.04, 03.05, 17.05, 07.06, 09.08, 04.10

50 km

Monte BaldoMalcesine

Bardolino

Sirmione
Werona

Wenecja

WŁOCHY

Morze
Adriatyckie

J. GARDA

J. ISEO

Werona 

Malcesine

San Giorgio Maggiore

Sirmione
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 Tytułowe delicje to najpiękniejsze widoki północnych 
Włoch, którymi cieszyć się mogą uczestnicy wycieczki, 
od lat bardzo popularnej zarówno wśród debiutujących 
italo� lów, jak i�wśród osób, które chcą odkryć północne 
regiony Italii. Na trasie Trydent – ciekawe miasto z�Dolo-
mitami w�tle, słynne głównie z�soboru w�XVI w., miasto 
kochanków Werona, kosmopolityczny Mediolan i� Ge-
nua chwaląca się Krzysztofem Kolumbem. W�maleńkim, 
położonym nad morzem regionie Liguria oczarowują 
dramatyczne krajobrazy gór, które schodzą do morza, 
zapach cytryn, smak pesto, wysadzane palmami pro-
menady. W� programie słynne San Remo, przepiękne 
Rapallo i�Porto� no, miejsca owiane nostalgią minionych 
czasów, natchnienie dla artystów. Łączna trasa we Wło-
szech: ok. 2350 km. 

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym balko-
nem Julii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do MEDIOLANU – kosmopolitycznej 
stolicy mody. Zwiedzanie: Piazza del Duomo ze słynną 
gotycką katedrą, Galleria Vittorio Emanuele z� eleganc-
kimi kawiarniami, tradycyjne miejsce spotkań medio- 
lańczyków a ze słynną operą La Scala, , Piazza della Scal
Castello Sforzesco. Przejazd do hotelu w�okolicy Genui. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przyjazd do GENUI. Zwiedzanie: gotycka ka-
tedra San Lorenzo, dom Krzysztofa Kolumba, Piazza del 
Ferrari z�teatrem San Carlo i�Palazzo Ducale, via Garibaldi 
z�eleganckimi pałacami. Przejazd do SAN REMO, najsłyn-
niejszego kurortu nad Morzem Liguryjskim, znanego 
z�festiwali, kasyna gry i�targów kwiatowych. Spacer po Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy 
Corso dell’Imperatrice z�egzotycznymi palmami i�zwie-i�Austrię z�krótkimi postojami. 
dzanie La Pigna – malowniczego średniowiecznego sta-
rego miasta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

Przyjazd do TRYDENTU. Zwiedzanie stolicy regionu Try-
dent-Górna Adyga, w p� rowincji Trentino: historyczne 
centrum z�romańską katedrą, fontanną Neptuna oraz bu- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do RAPALLO, spa-
dynkami, których fasady pokryte są kolorowymi freska- cer po kurorcie z�wielką przystanią i�ładnym starym mia-
mi, zamek Buon Consiglio. Przejazd do hotelu w�okolicy stem. Następnie wizyta w� PORTOFINO, malowniczym 
jeziora Garda. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. miasteczku na przylądku Monte di Porto� no, otoczo-

nym cyprysami i�oliwkami. Przejazd do hotelu w�okolicy 
Bolonii. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd nad JEZIORO GARDA, największe 
i� najpopularniejsze jezioro włoskie. Droga wiedzie do Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BOLONII, 
położonego na cyplu SIRMIONE z� bajkowym zamkiem zwiedzanie stolicy regionu Emilia-Romania, miasta ar-
rodziny Scaligerich. Spacer po miasteczku. Przejazd do kad i� krużganków. Zwiedzanie zabytkowego centrum: 
LIMONE słynącego z� licznych gajów cytrusowych, pro- Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno z� fontanną Nep-
dukcj i doskonałej oliwy z�oliwek oraz z�długowieczności tuna, bazylika San Petronio, Piazza di Ravegnata ze 
jego mieszkańców. Kolejny punkt programu to WERONA słynnymi wieżami. Czas wolny. Wyjazd do Polski przez 
– miasto znane z� dramatu Williama Szekspira „Romeo Austrię i�Czechy z�krótkimi postojami. 
i� Julia”. Chociaż dzieło powstało w� XVI w., miasto i� bo-
haterowie dramatu wciąż są symbolem romantycznej 
miłości. Spacer od rzymskiego am� teatru Arena przez Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 

 MEDIOLAN 

 GENUA � SAN REMO 

 TRYDENT 

 RAPALLO � PORTOFINO

 JEZIORO GARDA � SIRMIONE 

��LIMONE � WERONA

 BOLONIA 

 WŁOSKIE DELICJE        8 DNI XITDELI

 TRYDENT  JEZIORO GARDA  SIRMIONE  LIMONE  WERONA  MEDIOLAN  GENUA  SAN REMO  RAPALLO  PORTOFINO  BOLONIA » » » » » » » » » »

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1708 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 2 w okolicy 

jeziora Garda, 2 w okolicy Genui, 1 w okolicy Bolonii; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie (serwowane): 5 śniadań (kontynentalne, 

wzmocnione), 5 obiadokolacji • przejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 110 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

09.04, 07.05, 04.06, 30.07, 24.09

5,2 / 6 z 410 opinii klientów
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 Najpiękniejsze widoki Ligurii i� miasta północnych 
Włoch w� urozmaiconym, bardzo ciekawym progra-
mie. Liguria – słynna kraina słońca i� klimatycznych 
miejsc, gdzie zatrzymał się czas, zaprasza na krótkie 
wakacje nad Morzem Liguryjskim i� podróż do Pię-
ciu Światów – Cinque Terre. Na trasie są tak ciekawe 
miejsca jak Genua – dumna z� Kolumba, czy kosmo-
polityczny Mediolan. Warto wybrać się na wycieczkę 
fakultatywną i�w� ciągu jednego dnia zwiedzić słyn-
ne miasta jak Monako, Monte Carlo i� Niceę, a�w�San 
Remo zrobić pamiątkową fotkę. Trasa we Włoszech: 
ok. 2000 km.  

5. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

i�oliwkami. Przejazd do LUKKI, rodzinnego miasta kom-
pozytora Giacoma Pucciniego. Zwiedzanie: katedra San Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 
Martino, kościół San Michele in Foro, zgodnie z� nazwą GENUI, stolicy i�głównego miasta regionu aministracyj-
stojący na miejscu dawnego forum, bazylika San Fredia- no-historycznego Liguria. Zwiedzanie gotyckiej katedry 
no. Przejazd do starej fattorii w�Montecarlo, produkującej San Lorenzo, spacer obok domu Krzysztofa Kolumba na 
wina; obiadokolacja połączona z�degustacją produktów Piazza Ferrari z�teatrem San Carlo i� Palazzo Ducale, Via 
regionalnych, w�tym czterech toskańskich win. W�menu: Garibaldi z�eleganckimi pałacami. Wizyta w�Acquario di 
wędliny, makaron z� grzybami, vin santo toscano, can- Genova, jednym z� największych akwariów na świecie, 
tuccini, a�na dobre trawienie limoncello lub grappa (dla gdzie można podziwiać 600 gatunków zwierząt, w�tym 
dzieci napoje, soki). Powrót do hotelu, nocleg. foki, rekiny i�del� ny. Przejazd do hotelu w�okolicy Spo-

torno/San Remo, zakwaterowanie. Czas wolny na wy-
poczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do Cinque Terre – p ę i ciu wiosek 
przepięknie położonych na urwistym kli� e, do których Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie. Obiadokolacja, 
kiedyś prowadziła jedynie droga morska, wpisanych na nocleg. 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Włoch przez Czechy listę UNESCO. Rejs z� La Spezii do PORTOVENERE – na-
i�Austrię z�krótkimi postojami. zywanego bramą Cinque Terre, zachwy ją g p -ca ce o or

tem jachtowym i� kolorowymi kamienicami. Spacer po 
miasteczku. Kontynuacja rejsu przez RIOMAGGIORE, Śniadanie. Całodzienna wycieczka fakultatywna (za W�godzinach przedpołudniowych przyjazd do LA SPE-
znanej z�widokowych ścieżek spacerowych, z� których dodatkową opłatą na miejscu). Przejazd do SAN REMO, ZII, najważniejszego miasta portowego północnych 
naj bardziej znana jest „Via del Amore” (Droga Miłości), najsłynniejszego kurortu nad Morzem LiguryjskimWłoch, a� także ważnego ośrodka turystycznego. Spa- , zna-

niestety w� ostatnim czasie niedostępna dla turystów. nego z�festiwali, kasyna gry i�targów kwiatowych. Krótka cer po centrum, m.in. wizyta w� XIII-wiecznym kościele 
Na nadbrzeżu zachwycają kolorowe kilkupiętro- przerwa na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd do KSIĘSTWA 

Santa Maria Assunta, spacer obok zamku św. Jerzego, 
we kamieniczki, niemal stykające się z� wodą, a� nad MONAKO, nazywane

wizyta w�porcie. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwa-
go Hongkongiem Morza Śród-

nimi górują położone tarasowo winnice. Rejs kończy ziemnego, drugiego po Watykanie najmniejszego nie-
terowanie, obiadokolacja, nocleg. 

MANAROLA z� kameralnym portem rybackim i� skali- podległego państwa świata (1,9�km�). Trasa wiedzie dro-
stym wybrzeżem p ych, urokliwych zato-, ełnym mał gą widokową, tzw. Corniches. Zwiedzanie zabytkowej 

Śniadanie. Wyjazd do RAPALLO, spacer po kurorcie czek. Powrót do La Spezii pociągiem. Przejazd malow- części Monako, zajmującej wysunięty na 800�m w�morze 
z�wielką przystanią i�ładnym starym miastem. Następnie niczą trasą z� wieloma tunelami wykutymi w� skałach skalny cypel: Rampe Major, Place du Palais przed Pała-
w� programie PORTOFINO, malownicze miasteczko na i�malowniczymi widokami na morze. Powrót do hotelu, cem Książęcym – siedzibą rodu Grimaldich od XIV w., 
przylądku Monte di Porto� no, otoczonym cyp y obiadokolacja, nocleg. katedra św. Mikołaja, gdzie spoczywają m.in. Grace Kelly r sami 

 GENUA 

 PORTOVENERE � RIOMAGGIORE 
��MANAROLA 

 WYPOCZYNEK 

 SAN REMO � KSIĘSTWO MONAKO 
� MONTE CARLO � NICEA  LA SPEZIA

 RAPALLO � PORTOFINO � LUKKA

 PIĘĆ ŚWIATÓW        10 DNI XITGENU

 LA SPEZIA  RAPALLO  PORTOFINO  PORTOVENERE  RIOMAGGIORE  MANAROLA  GENUA  SAN REMO  MONTE 

CARLO  NICEA  CERTOSA DI PAVIA  MEDIOLAN  SIRMIONE  JEZIORO GARDA 

» » » » » » » » » »

» » » » »

 LUKKA  KSIĘSTWO MONAKO 

WŁOCHY  KSIĘSTWO MONAKO  FRANCJA
5,4 / 6 ze 191 opinii klientów

Portovenere
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Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do uro-
kliwego miasteczka SIRMIONE położonego nad naj-
większym jez orem och – JEZIOREM GARDA. Według i Wł  

i�książę Rainier III. Spacer po MONTE CARLO z�reprezen- opinii wielu, jezioro jest najpiekniejsze spośród wszyst-
tacyjnym Place du Casino, przy którym znajdują się ka- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu i�wyjazd do CER- kich w� Italii. Spacer urokliwymi uliczkami miasteczka 
syna, a�najsłynniejsze to Grand Casino –j eden z�symboli TOSA DI PAVIA, zwiedzanie monumentalnego opactwa z� bajkowym zamkiem rodziny Scaligerich. Czas wolny. 
miasta. Czas wolny na � liżankę kawy w� Cafe de Paris, kartuzów. Przejazd do MEDIOLANU – stolicy regionu Wyjazd do Polski przez Austrię i�Czechy z� krótkimi po-
najbardziej znanym miejscu spotkań w� księstwie. Prze- Lombardia i� kosmopolitycznej stolicy mody. Zwiedza- stojami. 
jazd do NICEI, stolicy Lazurowego Wybrzeża, położonej nie: Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą, Galleria 
nad wspaniałą Zatoką Aniołów. Spacer ciągnącą się Vittorio Emanuele z� eleganckimi kawiarniami – trady-
wzdłuż wybrzeża Promenade des Anglais i�malowniczy- Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. cyjne miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza della 
mi uliczkami starego miasta do Wzgórza Zamkowego, Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Czas 
skąd rozciąga się bajeczna panorama miasta i� okolic. wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadoko-
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. lacja, nocleg. 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2488 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 3 w okolicy 

La Spezii, 3 w okolicy Spotorno/San Remo, 1 w okolicy 

Bergamo; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • wyżywienie (serwowane): 7 śniadań 

(kontynentalne, wzmocnione), 6 obiadokolacji • przejazd 

autokarem •opieka pilota •ubezpieczenie KL i NW  

Więcej informacji oraz aktualne ce y an  n  www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 235 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

07.06, 28.06, 13.09

   Jezioro
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W Ł O C H Y

KSIĘSTWO

MONAKO

Certosa di Pavia

Sirmione

Rapallo

Manarola
Riomaggiore

Portovenere

Monte Carlo

Portofino

Mediolan

Genua

La Spezia

San Remo

Lukka
Nicea

50 km

9. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 SIRMIONE � JEZIORO GARDA 

 CERTOSA DI PAVIA � MEDIOLAN 

Jezioro Garda

 Certosa di Pavia

Riomaggiore

Portofi no
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 Fantastyczna wycieczka na południe Włoch, na pięk-
ny półwysep Gargano, z�tygodniowym pobytem na 
miejscu. Gargano, a� szczególnie okolice ślicznego 
Vieste są znane z�wyjątkowej urody krajobrazu, a�tak-
że troski o�ekologię. Białe, skąpane w�słońcu Vieste, 
cudne piaszczyste plaże i� krystalicznie czyste morze 
tworzą scenerię niezapomnianych wakacji. Pobyt na 
Gargano zaplanowano tak, aby był czas na wszystko: 
wypoczynek na p ylaż  i�zwiedzanie okolic bogatych 
w�zabytki i�cuda natury. W�programie Bari, zjawisko-
we Alberobello z�„trulli” – bajkowymi domkami. Fa-
kultatywnie same atrakcje: wycieczka śladami Ojca 
Pio, charyzmatycznego zakonnika i� wyspy Tremiti. 
Trasa we Włoszech: ok. 3300 km. 

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ. 1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

zwiedzanie ojczyzny Rafaela i� Bramantego: katedra, 
Palazzo Ducale – najładniejszy we Włoszech renesan- Śniadanie. Czas wolny. Obiadokolacja. Po posiłku 
sowy pałac. Czas wolny. Przejazd do ASCOLI PICENO wieczorna wycieczka do VIESTE, miasta z� cudownym , 
gdzie zabytki architektury w� różnych stylach tworzą białym starym miastem, najbardziej na wschód wysu-
harmonijną całość, a� główny plac miasta Piazza del niętym punktem półwyspu Gargano. Spacer po malow-
Popolo uważany jest za najpiękniejszy we Włoszech. niczym centrum z� kolorowymi sklepikami oferującymi 
Zwiedzanie: katedra, kościół San Francesco, kościół piękne wyroby lokalnego rękodzieła. Czas wolny. Po-
dominikanów. Spacer po malowniczym starym mieście wrót do hotelu, nocleg. 
prawie w� całości zbudowanym z�trawertynu, odmiany 
marmuru. Przejazd do hotelu w�okolicy Vieste. Zakwa-

Śniadanie. Czas wolny. Obiadokolacja. Po posiłku wie-
terowanie, obiadokolacja, nocleg. czorna wycieczka do PESCHICI – miasteczka położone-

go na zboczu wysokiej wapiennej skały, skąd roztacza 

Śniadanie. Czas wolny: wypo ycz nek na plaży, ko y się wspaniały widok. W�miasteczku restauracja stworzo-rz sta-
nie z� atrakcj i oferowanych przez hotel. Obiadokolacja, na po trosze przez naturę, w� skalnej grocie, serwująca 

nocleg. przysmaki z�owoców morza i� inne regionalne potrawy, 
którą warto odwiedzić w�wolnym czasie. Spacer po mia-
steczku. Powrót do hotelu, nocleg. 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Włoch przez Czechy 
i�Austrię z�krótkimi postojami. Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodat-

Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową kową opłatą na miejscu): wycieczka do SAN GIOVAN-
opłatą na miejscu): wycieczka na WYSPY TREMITI. Mała NI ROTONDO, związanego z� działalnością s ył nnego 

Przyjazd w� godzinach przedpołudniowych do SAN grupa wysp oddalonych o�ok. 40 km od wybrzeża Gar-mistyka Ojca Pio. Przejazd do San Giovanni Rotondo, 
MARINO – p s acer trasą tury yst czną po najstarszej repu- gano słynie ze wspaniałych krajobrazów, kryształowo 

zwiedzanie sanktuarium, wizyta w� miejscu spoczyn-
blice, stanowiącej e nklawę na terenie Włoch. Przejazd czystego morza i�pięknych plaż. Powrót do hotelu. Czas 

ku zakonnika. Dalej na trasie MONTE SANT’ANGELO 
do hotelu na Riwierze Adriatyckiej. Zakwaterowanie, wolny. Obiadokolacja, nocleg. 

– ze średniowiecznym kościołem Archanioła Michała 
czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

i� przejazd przez „las cieni” – FORESTA UMBRA, ostatni 
fragment starożytnego lasu, który porastał większość Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ALBEROBEL-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przej azd do URBINO Apulii. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. LO, gdzie podziwiać można dzielnicę „trulli” – bajkowych 

 VIESTE 

 PESCHICI 

 WYPOCZYNEK 

 SAN GIOVANNI ROTONDO 

� MONTE SANT'ANGELO � FORESTA UMBRA
 WYSPY TREMITI 

 SAN MARINO 

 ALBEROBELLO � BARI 

 URBINO � ASCOLI PICENO 

 WAKACJE NA GARGANO        12 DNI XITGARG

 SAN MARINO  URBINO  ASCOLI PICENO  SAN GIOVANNI ROTONDO  MONTE SANT’ANGELO  FORESTA UMBRA  VIESTE  PESCHICI  WYSPY TREMITI 

 BARI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  LORETO  WENECJA 

» » » » » » » »

» » » » » ALBEROBELLO 

WŁOCHY
5,1 / 6 z 212 opinii klientów

Vieste
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domków o�kamiennych stożkowatych dachach i�tajem-
niczym pochodzeniu. Przejazd do BARI – stolicy regionu 
Apulia, zwiedzanie: bazylika San Nicola z�grobem Bony 
Sforzy, katedra San Sabino, spacer po starym mieście. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu w�okolicy Bari. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SAN BENE- 
DETTO DEL TRONTO, najsłynniejszego kurortu regionu 
Marche. Spacer po nadmorskiej promenadzie z� ty-
siącami palm. Przejazd do LORETO. Wizyta w� jednym 
z� najważniejszych na świecie sanktuariów maryjnych 
– miejscu, gdzie według legendy przechowywany jest 
nazaretański dom Maryi. Przejazd do hotelu w� okolicy 
Rimini. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na parking Tron-
chetto w� WENECJI. Rejs statkiem turystycznym słyn-
nymi kanałami weneckimi do placu św. Marka. Spacer 
od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów przez plac 
św.� Marka, obok bazyliki św. Marka, do Ponte Rialto. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski przez Austrię i� Czechy 
z�krótkimi postojami. 

Przyjazd do Polski w�godzinach porannych.  

10. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

��LORETO 

 WENECJA 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2788 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

9 noclegów w hotelach lub vilaggio***: 2 w okolicy 

Rimini, 6 w okolicy Vieste, 1 w okolicy Bari; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie 

(serwowane): 9 śniadań, 9 obiadokolacji • przejazd 

autokarem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 200 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

18.06, 02.07, 03.09
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SAN MARINO

WATYKAN

Wenecja

Urbino

Bari

S Ł O W E N I A

BOŚNIA

HERCEGOWINA

W Ł O C H Y

Rimini

Loreto

San Benedetto del Tronto
Ascoli Piceno

Peschici
Vieste

San Giovanni Rotondo Monte Sant’Angelo

Alberobello

W. Tremiti

Foresta Umbra

50 km

r e

r e s i

Vieste

Bari

Wyspy Tremiti

Alberobello
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 Apulia – fascynujący region na południu Włoch – to 
turkusowe morze, wyśmienita kuchnia, mnóstwo 
zabytków e wszystkim wyjątkowy klimat. , a� przed
Tutaj jakby czas się zatrzymał, nikomu się nie ps ieszy, 
mieszkańcy są uśmiechnięci i�uprzejmi dla turystów. 
Apulia to tradycje i�natura. Ukryte zatoczki, piaszczy-
ste plaże, jaskinie morskie i�drzewka oliwne. Program 
przygotowany z� myślą o� miłośnikach wypoczyn-
ku nad morzem i� odkrywania ciekawych miejsc. 
Wszystkie noclegi zaplanowano w� jednym hotelu 
niedaleko morza, co pozwala pogodzić zwiedzanie 
z�wypoczynkiem. Na trasie są wspaniałe jaskinie, naj-
piękniejsze miasteczka i�zabytki. W�programie fakul-
tatywnym jest Matera ze słynną dzielnicą Sassi, gdzie 
nakręcono sceny do � lmu M. Gibsona „Pasja”. Trasa 
we Włoszech: ok. 1100 km. 

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

„trulli”, bajkowych domków o� kamiennych stożkowych 
dachach. Następnie przejazd do czarującego OSTUNI, 
zwanego również Białym Miastem ze względu na do-
minujący, b yiał  kolor zabudowy starówki. Spacer po 
centrum, czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Powrót do 
hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do urokliwego miasteczka LO-
COROTONDO, uznawanego za perełkę tej części Italii, 
wpisanego na listę najpiękniejszych miasteczek we 

– nadmorskiego kurortu, na malowni ycz m skalnym kli- Włoszech. Na tych terenach wyrabia się także znane 
� e z�wieloma jaskiniami. Można tu odpocząć od gwaru wino, noszące nazwę miejscowości. Spacer po najcie-
i� zgiełku na kameralnych plażach ukrytych wśród skał. kawszych miejscach miasteczka. Czas wolny. Przejazd 
Rejs łódkami wzdłuż nabrzeża, z� wizytą w� najpiękniej- do jedej z�winnic w�okolicy, zapoznanie z�procesem wy-
szych grotach. Czas wolny. Fakultatywnie (za dodatkową twarzania wina, degustacja 4� rodzajów trunku. Powrót 
opłatą na miejscu): obiadokolacja w�stylowej restauracji do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
serwującej lokalne potrawy. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, 
Śniadanie. Przejazd do OTRANTO leżącego na styku nocleg. 
dwóch mórz: Adriatyckiego i�Jońskiego, jednej z�najcie-
kawszych miejscowości w�regionie. Spacer po starówce, 
zwiedzanie katedry Santa Maria Annunziata i� Zamku Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową 

Aragońskiego. Spacer po malowniczo położonym na opłatą na miejscu): wycieczka do regionu Bazylikata. 
Przejazd nad Zatoką Tarencką do MATERY. Wizyta w�zja-skałach deptaku, skąd rozpościera się widok na morze 
wiskowym mieście, zawieszonym na skale głęboki ge o i� okolicę. Przejazd do LECCE, zwanego Florencją połu-

dnia, położonego w�sercu Półwyspu Sa wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum lentyńskiego, na 
obcasie włoskiego buta i�słynącego z�p ęi knej zabudowy Matery. Degustacja produktów lokalnych (za dodatko-

wą opłatą na miejscu). Czas wolny. Powrót do hotelu, w�stylu zwanym „barokiem z�Lecce”. Spacer po zabytko-
obiadokolacja, nocleg. wym starym mieście: Piazza Sant'Oronzo, bazylika San-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Bari, trans- ta Croce, Teatro Romano, Piazza del Duomo. Powrót do 
fer do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, obiadoko- hotelu, obiadokolacja, nocleg. Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w�Bari, 
lacja, nocleg. przelot do Polski. 

Śniadanie. Przejazd do centrum BARI – stolicy regionu Śniadanie. Przejazd do GROTY CASTELLANA – zwiedza-
Apulia. Zwiedzanie: bazylika San Nicola, gdzie pochowa- nie jaskiń krasowych, uważanych za jedne z� najważ-
na jest Bona Sforza, katedra San Sabino. Spacer po starym niejszych we Włoszech, z� pięknymi naciekami skalny-
mieście. Czas wolny. Przejazd do POLIGNANO A� MARE mi. Przejazd do ALBEROBELLO i� zwiedzanie dzielnicy 

 LOCOROTONDO 

 WYPOCZYNEK 
 OTRANTO � LECCE 

 MATERA 

 GROTY CASTELLANA 

 BARI � POLIGNANO A�MARE ��ALBEROBELLO � OSTUNI 

 TURKUSOWA GRANICA        8 DNI BRITOUR

 BARI  POLIGNANO A MARE  OTRANTO  LECCE  GROTY CASTELLANA  ALBEROBELLO  OSTUNI  MATERA  » » » » » » » » LOCOROTONDO 

WŁOCHY

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3509 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu*** w pobliżu morza; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

7 śniadań (bufet), 6 obiadokolacji (serwowane) 

• przelot •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 200 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

10.06, 11.06, 08.07, 19.08, 03.09, 09.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,0 / 6 z 80 opinii klientów

WŁOCHY

Bari

Polignano a Mare

Groty Castellana

Alberobello
Matera Ostuni

Locorotondo

Lecce

Otranto

Morze 
Adriatyckie

Morze 
Jońskie

25 km

Alberobello

Polignano a Mare

32



Słońce, przepiękne krajobrazy, niezwykłe zabytki, tur-
kusowe morze to atuty Apulii, regionu rozciągające-
go się od ostrogi aż do obcasa włoskiego buta. Trasa 
rozpoczyna się zwiedzaniem wykutej w�skale Matery, 
następnie Alberobello z� dzielnicą bajkowych „trulli”, 
przepiękne barokowe Lecce i� Bari – stolica Apulii. 
Warto poznać atmosferę południa, spacerując przez 
białe, nieco senne Otranto. Dodatkowy fakultatyw-
ny rejs wzdłuż wybrzeża Gargano to relaks i� nieza-
pomniane pejzaże urokliwych wysp. Rozbudowany 
program zwiedzania Neapolu – klimatycznej stolicy 
Kampanii, zachwyci nie tylko amatorów włoskiego 
klimatu. Warto przedłużyć pobyt o� wypoczynek na 
wybrzeżu Kalabrii, w�wybranym hotelu z�oferty ITAKI. 
Trasa we Włoszech: ok. 1220 km. W�2021 r. wycieczka 
otrzymała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

z�największych mozaik podłogowych we Włoszech. Prze-
jazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie i� przejazd do VIESTE. Czas 
wolny na wypoczynek lub fakultatywnie (za dodatkową wykopalisk antycznego miasta, zasypanego popiołem 
opłatą na miejscu): rejs wzdłuż WYBRZEŻA GARGANO, wulkanicznym w� I�w. n.e. Przejazd do hotelu w�Kalabrii. 
podczas którego podziwiać można piękne zatoczki Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja, nocleg.
z� jasnymi plażami, imponującymi formacjami skalnymi 
i�grotami krasowymi. Zakończenie rejsu w�Vieste. Krótki 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotnisko spacer po białym miateczku pełnym wąskich uliczek i�kli-
i�bezpośredni przelot do Polski. Dla osób przedłużających Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot matycznych zaułków. Przejazd do hotelu. Zakwaterowa-

do Włoch. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nie, kolacja, nocleg. pobyt o�tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwatero-
wanie, przejazd na lotnisko i�transfer do wybranego hotelu.nocleg.

Śniadanie. Przejazd do NEAPOLU. Wizyta w� opactwie 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd nad Certosa di San Martino, barokowym kompleksie klasz-

Zatoką Tarencką do MATERY. Wizyta w� zjawiskowym tornym Kartuzów. Wizyta w� Castel Sant’Elmo – śre-

mieście zawieszonym na skale głębokiego wąwozu. dniowiecznym zamku otoczonym murami obronnymi, 

Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum Matery obecnie spełniającym funkcję muzeum. Wjazd windą 

z� domami wykutymi w� skale, gdzie nakręcono sceny na najwyższą kondygnację, skąd rozpościera się pano-

do � lmu M. Gibsona „Pasja”. Przejazd do ALBEROBELLO, ramiczny widok na Wezuwiusz, Zatokę Neapolitańską, 
Centro Storico z� wyraźnie zaznaczoną Spaccanapoli, gdzie podziwiać można dzielnice „trulli”, bajkowych 

domków o� kamiennych stożkowych dachach. Przejazd dzielnicę Margel a i lin i� wzgórze Posilipo oraz Rivierę d

do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Chiaia. Przejazd kolejką do eleganckiej dzielnicy Chiaia. 
Spacer urokliwymi uliczkami przez promenadę Margelli-
na do Castel dell’Ovo, zamku wzniesionego na małej wy-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LECCE – ma-
sepce. Wizyta na Piazza del Plebiscito z�Bazyliką San Fran-

łej Florencji południa, z� piękną architekturą w�stylu tzw. 
cesco di Paola, Palazzo Reale, Teatro San Carlo – jed y n m 

baroku z�Lecce. Spacer po mieście i�zwiedzanie: bazylika 
z� największych teatrów operowych w� Europie. Podczas 

Santa Croce – najpiękniejsza budowla barokowa w�rejo-
spaceru podziwiać można również neorenesansową Ga-

nie, Palazzo Celestini, Piazza del Duomo otoczony zabyt-
lerię Umberto I� i�Castel Nuovo, zwany rownież Maschio 

kowymi budynkami, świetnie zachowany rzymski am� -
Angioino. Powrót do hotelu, kolacja i�nocleg.

teatr z�I�w. p.n.e. Przejazd do OTRANTO, leżącego na s yt ku 
dwóch mórz: Adriatyckiego i�Jońskiego, znajdującego się 
na liście “Najpiękniejszych miasteczek Włoch”. Spacer po Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do POMPEJÓW – 
starówce, zwiedzanie katedry, w�której znajduje się jedna miasta, w�którym zatrzymał się czas. Zwiedzanie terenu 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do BARI 
– stolicy regionu Apulia. Zwiedzanie: bazylika San Nicola 
z�grobem Bony Sforzy, katedra San Sabino. Spacer po sta-
rym mieście. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO, zwią-
zanego z�działalnością słynnego mistyka Ojca Pio. Zwiedza-
nie sanktuarium i�wizyta w�miejscu spoczynku zakonnika. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

 BARI � SAN GIOVANNI ROTONDO

 VIESTE � WYBRZEŻE GARGANO

 NEAPOL

 MATERA � ALBEROBELLO

 LECCE � OTRANTO

 POMPEJE

 WŁOCHY NA OBCASIE        8 DNI SUFAPUL

Vieste

 MATERA  ALBEROBELLO  OTRANTO  BARI  VIESTE  POMPEJE » » » » » » » » » LECCE   SAN GIOVANNI ROTONDO   WYBRZEŻE GARGANO  NEAPOL  

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................
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W CENIE 

CENA OD 3419 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/*** pokoje (możliwość ; 2-os. 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 7 kolacji 

• przelot • przejazd autokarem (busem/minibusem/vanem) 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 150 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

12.06, 04.09

4,9 / 6 z 53 opinii klientów

20 km

Morze
Ty rreńskie

Vieste

San Giovanni Wybrzeże GarganoRotondo

Bari

Neapol Alberobello

Pompeje

Matera Lecce

Otranto

WŁOCHY

Wybrzeże Gargano

Alberobello
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Jeżeli lubisz słońce, piękne widoki i�włoski tempera- 
ment to ta wycieczka jest dla Ciebie! Od Wezuwiu-
sza przez Watykan i�Wieczne Miasto, na pełne życia, 
kolorowe południe Włoch, które mimo wielkiej po-
pularności wśród turystów zachowało autentyczny 
charakter. W� programie są dwie wyspy g: le endarna 
Capri i� p ęi kna zielona Ischia, niesamowity Neapol 
– pełne zanurzenie w� atmosferze włoskiego „mez-
zogiorno” i� niezwykły włoski Wersal – Caserta, która 
zagrała w� wielu � lmach. Warto przedłużyć wakacje 
o� dodatkowy tydzień pobytu w� wybranym hotelu 
w�Kalabrii. Trasa we Włoszech: ok. 1300 km.

5. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

i� licznymi fontannami – pis w anej jako arcydzieło archi-
tektury i� projektowania krajobrazu na listę UNESCO. 
Przejazd do MONTE CASSINO – miejsca heroicznych 
walk polskich wojsk w� czasie II wojny światowej. Wi- krwi patrona miasta z� postaci skrzepłej w� płynną oraz 
zyta w� opactwie benedyktyńskim i� chwila zadumy na z�XVII-wiecznej kaplicy i� renesansowej kryp yt  z�urną ze 
Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd do CASERTY. szczątkami świętego. Wizyta w� Castel Sant’Elmo – śre-
Zwiedzanie pałacu królewskiego, otoczonego ogrom- dniowiecznym zamku otoczonym murami obronnymi, 
nym parkiem, słynącym z�wielu zabytkowych fontann. obecnie spełniającym funkcje muzeum. Wjazd windą 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. na najwyższą kondygnację, s ąk d rozpościera się pano-

ramiczny widok na Wezuwiusz, Zatokę Neapolitańską, 
Centro Storico z� wyraźnie zaznaczoną Spaccanapoli, 
dzielnicę Margellina i� wzgórze Posilipo oraz Rivierę di 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatyw- Chiaia.Wizyta na Piazza del Plebiscito z� Bazyliką San 
nie (za dodatkową opłata na miejscu): całodzienna Francesco di Paola, Palazzo Reale, Teatro San Carlo – 
wycieczka na wyspę ISCHIA. Przeprawa promowa, prze- jednym z� największych teatrów operowych w� Europie. 
jazd do ISCHIA PORTO i� ISCHIA PONTE, gdzie znajduje Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
się największa atrakcja wyspy –  Castello Aragonese, do Włoch. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, 
ogromny zamek-twierdza na kli� e, wzniesiony w�XV w. nocleg.
Warto tu odwiedzić katedrę dell’Asunta z�dobrze zacho-
wanymi freskami szkoły Giotta. Przejazd do FORIO. Spa-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wycieczka na WEZUWIUSZ, cer w�ogrodach La Mortella, gdzie na obszarze dwóch 
jedyny czynny wulkan Europy kontynentalnej. Wjazd hektarów można podziwiać ponad 3�tysiące gatunków 
autokarem na parking w� masywie wulkanu, ok. 30-mi- rzadkich i� egzotycznych roślin. Przeprawa promowa. 
nutowy spacer do tarasu widokowego przy kraterze. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Przejazd do POMPEJÓW. Zwiedzanie terenu wykopalisk 
antycznego miasta zasypanego popiołem wulkanicz-

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatyw-nym w� I� w. n.e. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
nie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs na CAPRI – 

czas wolny, kolacja, nocleg.
słynną wyspę w� Zatoce Neapolitańskiej. Całodzienny 
pobyt na uwielbianej przez cesarzy rzymskich malowni-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WATYKANU czej wyspie, znanej z� pięknych widoków i�śródziemno-
– stolicy chrześcijaństwa. Wizyta w� Bazylice św. Piotra morskiej roślinności. Rejs łódkami wokół wyspy. Wizyta 
i� w� miejscu spoczynku Jana Pawła II. Spacer po placu w�miasteczku Capri i�Anacapri. Czas wolny na wypoczy-
św. Piotra. Zwiedzanie historycznego centrum RZYMU nek i� plażowanie. Przeprawa promowa do SORRENTO. 
– Wiecznego Miasta. Spacer obok Koloseum, Forum Spacer po pełnym życia, kolorowym miasteczku. Po-
Romanum, Kapitolu i� dalej przez plac Wenecki, Piazza wrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Navona, plac Hiszpański do słynnej Fontanny di Trevi. 
Wejście do Panteonu – wspaniale zachowanej antycz-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NEAPOLU, 
nej budowli, świątyni wszystkich bogów. Przejazd do 

stolicy regionu Kampania. Spacer ulicą szopkarzy, 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

podczas którego zobaczyć można między innymi: an-
tyczną Bazylikę San Gregorio Armeno, plac Piazza San 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TIVIOLI. Zwie- Gaetano. Wizyta w� katedrze św. Januarego, której po-
dzanie Villa d’Este zachwycającej tarasowymi ogrodami czątki sięgają XIII w. Katedra słynie z� cudu przemiany 

Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na lotnisko i�bezpo-
średni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt 
o�tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, 
przejazd na lotnisko i�transfer do wybranego hotelu.

 ISCHIA � ISCHIA PORTO � ISCHIA 

PONTE � FORIO

 WEZUWIUSZ � POMPEJE

 CAPRI � SORRENTO

 WATYKAN � RZYM

 NEAPOL

 TIVIOLI � MONTE CASSINO � CASERTA

 WŁOSKIE WAKACJE        8 DNI SUFROMA

 WEZUWIUSZ  POMPEJE  RZYM  TIVOLI  MONTE CASSINO  CASERTA  ISCHIA  ISCHIA PORTO  ISCHIA PONTE  FORIO  CAPRI 

 NEAPOL 

» » » » » » » » » » »

» »

 WATYKAN 

 SORRENTO 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3229 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc g o raniczona  

›�

7 noclegów hotelach**/***; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki); wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji •p rzelot • 

przejazd autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 155 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

26.06, 17.07, 28.08

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 20 opinii klientów

Rzym

Ischia Ponte

MORZE

TYRREŃSKIE

WŁOCHY

50 km

Tivoli�
Watykan 

Rzym 

Monte Cassino

Caserta�

Wezuwiusz 

Forio Pompeje�
Neapol

Ischia Ponte Ischia
Sorrento�

Ischia Porto
Capri�
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Klasyczna trasa po Sycylii, fascynującej egzotyką, 
bogactwem zabytków i� fantastycznymi krajo-
brazami, które stały się natchnieniem dla wielu 
artystów. Wyspa mitów i� legend ze wspaniałymi 
zabytkami z�czasów antycznych to mozaika kultur 
i� narodów, które uczyniły ją tak ekscytującą. Bar-
dzo popularny program t cieszący się dobry-, od la
mi opiniami wśród turystów. Profesjonalni piloci, 
intensywny, lecz niemęczący program zwiedzania, 
zakwaterowanie w� dobrej klasy hotelach to gwa-
rancja udanego wyjazdu. Warto przedłużyć sycy-
lijskie wakacje o�dodatkowy tydzień pobytu w�wy-
branym hotelu z bogatej oferty wczasowej. Łączna�  
trasa na Sycylii: ok. 1080 km. W�2021 r. wycieczka 
otrzymała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

datkową opłatą na miejscu): wjazd jeepem na wyso-
kość 2900 m n.p.m. Przejazd do TAORMINY. Zwiedzanie 
Teatro Greco, malowniczo położonych ruin antycznego 
teatru. Spacer po Corso Umberto do Piazza IX Aprile 
z�tarasem widokowym na Etnę i�zatokę. Przejazd do ho-
telu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do MESYNY, poło-
żonej w� malowniczej Cieśnienie Messyńskiej. Na prze-
strzeni stuleci miasteczko trzykrotnie zostało odbudo-
wane z� ruin. Spacer po urokliwym centrum, podczas  
którego zobaczyć można Plac Katedralny z�XII w. kate-
drą i� dzwonnicą zwieńczoną jednym z� największych 
zegarów astronomicznych na świecie. Warte uwagi są: i� Śródziemnego. Założone j uż w� czasach antycznych 
Fontanna Oriona p yrz  Placu Katedralnym, Piazza del zachwyca starówką. Spacer po mieście pełnym perełek 
Catalani i� pobliski Kościół Santissima Annunziata dei architektonicznych, jak Palazzo Cavarretta. Przejazd do 
Catalani. Czas wolny na odpoczynek w�jednej z� klima-salin, stanowiących jeden z�symboli wyspy, gdzie wciąż 
tycznych kafejek. Następnie w� p gro ramie Fontanna pozyskiwana jest sól morska w� procesie odparowywa-
Neptuna przy placu Unita d’Italia, skąd można po-nia wody. Znajdują się tu charakterystyczne wiatraki 
dziwiać panoramę na port z� Fortem Di San Salvatore z� czerwonymi dachami, które często można zobaczyć 
i� jego 60 m kolumną zwieńczoną postacią Madonny na widokówkach. Przejazd do MARSALI, uroczego mia-
della Lettera – p atronki i�obrończyni miasta. Następnie steczka słynącego z�winnic. Czas wolny. Przejazd do ho-

telu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. przejazd do CEFALU, zwanego Perłą Morza Tyrreńskiego 
oraz leżącego u�stóp potężnej skały La Rocca. Spacer do 
centrum miasteczka z�jego najsłynniejszym zabytkiem 

Śniadanie i�wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do AGRY- – monumentalną katedrą z� XII w., zbudowaną przez 
GENTU. Zwiedzanie Doliny Świątyń, jednego z� najważ- normandzkiego króla Rogera. Czas wolny. Przejazd 
niejszych miejsc archeologicznych w� basenie Morza do�hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Śródziemnego. Dolina obejmuje obszar prawie 2000 ha 
i�w�całości wpisana jest na listę światowego dziedzictwa 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lot-kulturowego UNESCO. Większość zgromadzonych w�tym 
nisko i� przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają miejcu budowli pochodzi z�V w. p.n.e., a�wśród nich odna-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot na Sycylię. pobyt o�tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwate-leźć można pozostałości po Świątyni Hery, Świątyni Hera-
rowanie, transfer do wybranego hotelu.Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny. Kola- klesa i�wielu innych miejscach kultu. Przejazd do PIAZZA 

cja, nocleg. ARMERINA i�wizyta w�słynnej rzymskiej willi o�powierzch-
ni ok. 3500 m�, gdzie w� ponad 40 pomieszczeniach 
(w�tym toaletach!) zachowały się wspaniałe mozaikowe Śniadanie. Zwiedzanie PALERMO, stolicy Sycylii; prze-
posadzki o� unikalnej tematyce i�jakości wykonania. Naj-pięknie położonej u� stóp wzgórza Monte Pellegrino, 
słynniejszą mozaiką są tzw. dziewczęta w�bikini. Przejazd egzotycznej mieszanki kultury europejskiej i� orientalnej. 
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.W� architekturze Palermo widać wpływy arabskie, nor-

mańskie, barokowe i�secesyjne. Podczas zwiedzania zoba-
czyć można m.in. wspaniałą katedrę. Ze względu na czas Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NOTO. Spacer 
jej powstania, przebudowy i�przeprowadzone renowacje, po mieście słynnym ze wspaniałej barokowej architek-
katedra charakteryzuje się wspaniałym połączeniem wie- tury pałaców i�kościołów: Porta Reale, kościół San Fran-
lu stylów architektonicznych. Następnie najs ył nniejsze cesco, rynek o�doskonałych proporcjach z�Chiesa Madre 
fontanny Palermo z� trzypoziomową Fontanną Wstydu. i� imponującymi pa acał mi. Przejazd do SYRAKUZ. Zwie-
Na trasie zwiedzania znajduje się także Piazza Bellini z�in- dzanie: stare miasto z�Piazza del Duomo, źródło Aretuzy, 
teresującymi zabytkami normańsko-saraceńskimi. Słynne teatr grecki ze wspaniałym widokiem na morze, Lato-
katakumby w� klasztorze kapucynów mieszczące mumie mia del Paradiso z�grotą zwaną Uchem Dionizosa. Prze-
mnichów i� osób świeckich, kaplica Palatyńska. Przejazd jazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
do MONREALE. Zwiedzanie katedry ze wspaniałymi mo-
zaikami – najwybitniejszym dziełem sztuki sycylijsko-nor-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wjazd na ETNĘ. Dominu-
mańskiej. Powrót do hotelu, czas wolny. Kolacja, nocleg.

jąca nad wschodnim wybrzeżem Sycylii Etna jest naj-
wyższym czynnym wulkanem Europy (3340 m n.p.m.). 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TRAPANI, Przejazd autokarem na parking na wysokości kraterów 
miasta położonego na styku Morza Tyrreńskiego Silvestri (ok. 1800 m n.p.m.). Dla osób chętnych (za do-

 MESYNA � CEFALU 

 AGRYGENT � PIAZZA ARMERINA 

 PALERMO � MONREALE

 NOTO � SYRAKUZY 

 ETNA � TAORMINA 

 TRAPANI � MARSALA 

 POMARAŃCZE I�MANDARYNKI        8 DNI PMOMAND

PALERMO  MONREALE  TRAPANI  MARSALA  AGRYGENT  PIAZZA ARMERINA  NOTO  ETNA  TAORMINA  MESYNA  CEFALU» » » » » » » » » » » SYRAKUZY 

WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***/****; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 

7 kolacji • opieka pilota • przelot • przejazd autokarem 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.05, 13.06, 20.06, 11.07, 05.09

5,3 / 6 z 804 opinii klientów

Morze
Tyrreńskie

Morze
Śródziemne

SYCYLIA

Palermo Mesyna

Trapani 

Monreale
Cefalu Taormina

Marsala 
Etna

Piazza Armerina
Agrygent

Syrakuzy
Noto

40 km

Cefalu
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Druga co do wielkości włoska wyspa leży w�połowie 
drogi między Europą i�Afryką i� ma ponad 1800 km 
niezwykle urozmaiconego wybrzeża. Piaszczyste 
plaże, urwiste skały, wysepki, a�przede wszystkim za-
dziwiające niepowtarzalnym szmaragdowym kolo-
rem kryształowo czyste morze sprawiły, że Sardynię 
wybierają na wypoczynek celebryci i� stała się ona 
synonimem ekskluzywnych wakacji. W� p gro ramie 
najpiękniejsze miejsca bajkowej wyspy, pozostało-
ści po cywilizacj i nuorskiej – intrygujące megality 
w� kształcie ściętego stożka, kolorowe Alghero i�tęt-
niące życiem Cagliari. Na trasie przepiękne krajobra-
zy gór Gennargentu i�wizyta w�ciekawym muzeum 
folkloru w�Nuoro, a�także fantastyczna wycieczka na 
Korsykę i�bajkową La Maddalenę. Warto przedłużyć 
sardyńskie wakacje o�dodatkowy tydzień w�wybra-
nym hotelu. Trasa na Sardynii: ok. 1110 km.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

Śniadanie. Wycieczka na Korsykę. Przejazd do SANTA 
TERESA GALLURA, miejscowości turystycznej z� portem. 
Przeprawa promowa do SAN BONIFACIO na Korsyce. 
Zwiedzanie przepięknie położonego na kli� e średnio-
wiecznego miasta-fortecy, otoczonego murem obron-
nym, z� krętymi, wąskimi uliczkami. Czas wolny. Powrót 

dynii z�jedną z�najpiękniejszych na wyspie katedr. Katedra na Sardynię. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
św Mikołaja istnieje na wyspie już od XII wieku. Przez 
lata była rozbudowywana i� zmieniana, dlatego zawiera 

Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową elementy architektoniczne charakterystyczne zarówno 
opłatą na miejscu) całodzienna wycieczka na archipe-dla stylu romańskiego, gotyckiego jak i�barokowego. Na-
lag wysp La Maddalena. Przejazd do Palau i� przeprawa stępnie POZZO DI SANTA CRISTINA, miejsce nuorskich 
promowa na wyspę LA MADDALENA z�cudownymi za-rytuałów religj yi n ch sprzed 3�tys. lat. Uwagę podróżnych 
tokami i�plażami oraz uroczym centrum miasta o�tej sa-przyciąga studnia zbudowana na starożytnym świętym 
mej nazwie. Następnie przejazd na słynącą z�dziewiczej źródle. Przejazd do SU NURAXI – zwiedzanie jednego 

z� naj lepiej zachowanych kompleksów budowli powsta- przyrody wyspę CAPRERA, znaną także jako miejsce, 
gdzie spędził wiele lat i� zmarł Garibaldi. Wizyta w�jego łych w� okresie cywilizacji nuragów, wpisanego na listę 
domu, Casa Bianca. Dom obecnie przekształcony jest na UNESCO. Oglądając warowny kompleks można zauważyć 
muzeum włoskiego bohatera narodowego. Powrót na masywną podstawę, z� przyległymi mniejszymi wieżami, 
La Maddalena. Czas wolny na wypoczynek i�plażowanie. siedem baszt i�pozostałości po przylegającej do nich wio-
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.sce. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-Śniadanie. Przejazd do CAGLIARI – stolicy Sardynii. Pano-
sko. Bezpośredni przelot do Polski. Dla osób przedłu-ramiczny objazd miasta: wzniesienie Tonaria z� bazyliką 
żających pobyt o� tygodniowy wypoczynek: śniadanie, Nostra Signora, przejazd na Monte Urpinu, skąd rozta-
wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer do wy-cza się przepiękny widok na okolicę. Spacer po Castello – 
branego hotelu.Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot starym mieście, gdzie zobaczyć można Torre San Pancra-

na Sardynię. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kola- zio, czyli wysoką wieżę będącą jednocześnie symbolem  
cja, nocleg. miasta, katedrę Santa Maria oraz Torre dell’Elefante – po-

chodzącą z� 1307 roku bliźniaczą wieżę do San Pancra-
zio. Czas wolny. Przejazd do NORY – y rz mskiego miasta 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ALGHERO. Po z�III�w. p.n.e., obecnie terenu wykopalisk z�dobrze zacho-
drodze krótka wizyta w�samotnie stojącym kościele San- wanymi pozostałościami archeologicznymi. Zwiedzanie 
ta Trinita di Saccargia, który jest jednym z� najwspanial- terenu wykopalisk. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
szych p yrz kładów architektury pizańskiej na Sardynii. 
Zwiedzanie Alghero. Oryginalna katalońsko-gotycka ar-
chitektura starego miasta jest pozostałością po czasach, Śniadanie. Wykwaterowanie. Trasa wiedzie w�głąb wy- 
kiedy Sardynia była pod rząda spy, przez tereny tajemniczej i� górzystej Barbagii do mi Hiszpanów. Spacer 

ORGOSOLO. To górskie miasteczko słynie z�murali – malo-wąskimi, malowniczymi uliczkami uforty� kowanego 
wideł na fasadach budynków. Obiad w�pasterskiej zagro-niegdyś miasta. Wycieczka statkiem do przepięknej Gro-  
dzie. W�menu: sery, wędliny, chleb oraz tradycyjne paster-ty Neptuna. To największa a�zarazem jedna z�najpiękniej-
skie dania: maialetto arrosto i�pecora in capotto. Na deser szych jaskiń Sardynii. Jaskinia zachwyca niesamowitymi 
owoce i�domowe ciasteczka. Do obiadu serwowane jest formacjami skalnymi i� klimatycznymi kolorami, na wy-
tradycyjne domowe wino i� � lu e ferru czyli mocniejszy ciągnięcie ręki są wiekowe stalaktyty i� stalagmity. Prze-
napój alkoholowy produkowany z�winogron. Następnie jazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
wizyta w�NUORO: spacer po starym mieście, zwiedzanie 
muzeum etnogra� cznego z� najbogatszym na Sardy-
nii zbiorem strojów ludowych, biżuterii oraz jedynych 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SASSARI, zwie- w�swoim rodzaju masek i�strojów karnawałowych. Prze-
dzanie drugiego pod względem wielkości miasta na Sar- jazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

 SANTA TERESA GALLURA 

��SAN�BONIFACIO 

 LA MADDALENA � CAPRERA 

 CAGLIARI � NORA

 ALGHERO 

 ORGOSOLO � NUORO 

 SASSARI � POZZO DI SANTA 

CRISTINA � SU NURAXI 

 SARDYNIA, ZŁOTA RYBKA MARZEŃ        8 DNI OLBSARY

ALGHERO  SASSARI  POZZO DI SANTA CRISTINA  SU NURAXI  CAGLIARI  NORA  ORGOSOLO  NUORO  SANTA TERESA GALLURA 

 LA MADDALENA  CAPRERA  

» » » » » » » »

» » » SAN BONIFACIO (KORSYKA) 

WŁOCHY  FRANCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3349 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach ***/**** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji •p rzelot • przejazd 

autokarem, busem, minibusem lub vanem • opieka pilota 

• ubezpieczenie NW i KL

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 255 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

19.06, 07.08, 28.08

4,9 / 6 z 270 opinii klientów

San Bonifacio
La Maddalena

Santa Teresa Gallura Caprera

Sassari

Alghero

Nuoro
Pozzo di Orgosolo

Santa Cristina

Su Nuraxi

Cagliari

Nora

Morze
Tyrreńskie

Morze
Śródziemne

SARDYNIA

50 km
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 Niezapomniane, wypełnione intensywnym pro-
gramem dni pełne wrażeń! Wspólne odkrywanie 
najpiękniejszych miejsc i� podróż śladami wybit-
nych osobistości i�artystów. Wspaniała lekcja histo-
rii i� sztuki w� jednym z� najchętniej odwiedzanych 
przez turystów miast na świecie. W�programie tak-
że zwiedzanie słynnego Wersalu – kapiącej złotem 
królewskiej rezydencj i. Sprawdzone hotele klasy  
turystycznej, klasyczny program zwiedzania Pary-
ża, komfortowe autokary i�profesjonalni piloci. Wy-
cieczka zdecydowanie warta swojej ceny! Łączna 
trasa we Francj i: ok. 1000 km. 

4. DZIEŃ.
 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre – j edno 
z� najbardziej malowniczych miejsc Paryża. Spacer Rue 
des Saules, gdzie znajduje się legendarne miejsce spo-
tkań paryskiej bohemy – Au Lapin Agile – p rzez Place 
Pigalle do Place Blanche ze słynnym kabaretem Moulin 
Rouge. Przejazd na lewy brzeg Sekwany. Spacer po Po-
lach Marsowych. Czas wolny. Dla chętnych (za dodatko-
wą opłatą na miejscu): wjazd lub wejście na wieżę Ei�  a, 
uważaną za symbol Paryża. Rejs statkiem po Sekwanie. 
Z�pokładu statku zobaczyć można m.in.: fasadę Muzeum 
d’Orsay, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, katedrę No-
tre-Dame, budynek Conciergerie i�Grand Palais. Powrót 
do hotelu i�nocleg. skiem z�różowego marmuru i�ośmioma posągami kobiet, 

symbolizującymi największe miasta Francji. Zwiedzanie 
neoklasycznego kościoła de la Madeleine. Spacer Bo-Śniadanie. Wycieczka (RER) do WERSALU. Zwiedzanie 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francji. ulevard des Capucines na plac Opery. Opéra Garnier to pełnego przepychu pałacu, byłej rezydencji Króla Słońce 
jeden z�najpiękniejszych i�największych teatrów muzycz-Ludwika XIV. Spacer po królewskich ogrodach, dziele An-

Przyjazd do hotelu na przed mieściach Paryża, zakwa- nych świata. Zwiedzanie muzeum perfum Fragonard. dré Le Nôtre’a. Na szczególną uwagę zasługują wielkie 
Spacer Rue de la Paix do Place Vendôme, przy którym terowanie. Po krótkim odpoczynku przejazd sławnym fontanny i� labirynty z� żywopłotów. Przejazd do Paryża. 
stoi m.in. słynny hotel Ritz. Czas wolny. Wyjazd do Polski. paryskim metrem lub RER do centrum PARYŻA: Centrum Wjazd na 56. piętro Tour Montparnasse, na odkryty taras 

Pompidou będące jedną z�najbardziej rozpoznawalnych widokowy, skąd rozciąga się przepiękna panorama stoli-
budowli miasta, Hôtel de Ville – siedziba administracj i cy świata. Powrót do hotelu i�nocleg. Przyjazd do Polski. 
miasta, zwiedzanie kościoła św. Seweryna, Dzielnica Ła-
cińska: Panteon, Sorbona, gwarny bulwar Saint-Michel, 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd (RER) do centrum bulwar Saint-Germain z� licznymi restauracjami, kawiar-
Paryża. Zwiedzanie miasta (w� trakcie zwiedzania prze-niami i�butikami. Powrót do hotelu i�nocleg. 
jazdy metrem). Przejazd na plac Charles’a� de Gaulle’a. 
Następnie: Łuk Triumfalny – pomnik narodowy, symbol 

Śniadanie. Przejazd autokarem do centrum Paryża. Francji, Champs Elysées cie ąsz ce się sławą najpiękniejszej 
Zwiedzanie miasta: bazylika Sacré-Cœur wzniesiona na ulicy świata, imponujący Place de la Concorde z� obeli- 

 WERSAL � PARYŻ

 PARYŻ

 

 PARYŻ

 PARYŻ

 PARIS, PARIS…        6 DNI XFRPARI/XFRPARP

Wersal

 PARYŻ » WERSAL 

FRANCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Paryż

Paryż

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1298 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu*** na przedmieściach Paryża; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywie- 

nie: 3 śniadania • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

28.04, 30.04, 11.06, 07.07, 30.07, 13.08, 17.09, 

02.10

4,8 / 6 z 379 opinii klientów
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Krok po kroku, bez pośpiechu, w� tempie dogod-
nym dla każdego uczestnika, spacer po Paryżu to  
wspólne odkrywanie miasta marzeń. W�programie 
zawarte są wszystkie naj bardziej znane zabytki, 
a� także miejsca, które przewijają się w� setkach 
książek i�� lmów: miejsce spotkań artystów Au La-
pin Agile, kabaret Moulin Rouge oraz salony mody 
haute couture, gdzie sklepowe wystawy to praw-
dziwe galerie sztuki. Wiele atrakcj i, każda godzina 
precyzyj nie zaplanowana, łącznie z� czasem wol-
nym do dyspozy jc i uczestników.

2. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

przyciągają turystów z�całego świata. Następnie spacer 
Ogrodami Tuileries, łuk triumfal yn  Carousel, następnie 
przez dziedziniec z� piramidami Luwru do placu Ven-
dôme, przy którym stoi m.in. słynny hotel Ritz, na plac 
Opery. Opéra Garnier to jeden z� najpiękniejszych i� naj-
większych teatrów muzycznych świata. Zwiedzanie mu-
zeum perfum Fragonard. Powrót do hotelu. Fakultatyw-
nie: wieczór w� kabarecie Moulin Rouge (za dodatkową 
opłatą na miejscu). Nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie kościoła św. Seweryna. Następ-
Śniadanie. Przejazd metrem w� okolice wieży Ei�  a. Rejs nie w�programie Wyspa św. Ludwika: Biblioteka Polska, 
statkiem po Sekwanie. Dla chętnych wjazd lub wejście kościół św. Ludwika, Hôtel Lambert. Będąc na wyspie, 
na wieżę Ei�  a, uważaną za symbol Paryża (za dodatkową nie można zapomnieć o� skosztowaniu słodkich przy-
opłatą na miejscu). Następnie w�programie: plac Charle-smaków w�najznakomitszej lodziarni miasta – Bertillon. 
s’a�de Gaulle’a, Łuk Triumfalny – y s mbol Francji, spacer po Spacer po Dzielnicy Łacińskiej : romański kościół Saint-
Polach Elizejskich, cieszących się sławą najpiękniejszej 

-Germain-des-Prés – najstarsza świątynia miasta, prze-
ulicy świata, imponujący plac de la Concorde z� obeli-

rwa na kawę w� słynnej kawiarni Les Deux Magots lub 
skiem z�różowego marmuru i�ośmioma posągami kobiet, 

położonej tuż obok Café de Flore. Wjazd na 56. p ęi tro 
symbolizującymi największe miasta Francji. Przejście na 

Tour Montparnasse, na odkryty taras widokowy, skąd 
plac de la Madeleine, często wymieniany jako naj lepszy 

rozciąga się przepiękna panorama stolicy świata. Spa-
adres dla smakoszy. Plac otaczają naj lepsze paryskie de-

cer po Ogrodach Luksemburskich. Zwiedzanie Pan- likatesy i� sklepy spożywcze. Zwiedzanie neoklasyczne-
teonu – miejsca spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii go kościoła dZbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Paryża. e la Madeleine. Czas na zakupy w� pobliżu 
Skłodowskiej-Curie i� Woltera. Spacer bulwarem Saint-

Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Przejazd metrem słynnych delikatesów Fauchon. Czas wolny. Powrót do 
-Michel. Czas wolny na kolację w� okolicach Rue de la hotelu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): na Montmartre. Zwiedzanie: bazylika Sacré-Cœur 
Huchette i� Rue de la Harpe, przy których znajdują się  kolacja przy muzyce na żywo w�restauracji. Nocleg.wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, plac du 
liczne restauracje i�bary. Powrót do hotelu, nocleg.

Tertre – j eden z� najbardziej malowniczych zakątków 
Paryża. Dalej spacer Rue des Saules, gdzie znajduje Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
się legendarne miejsce spotkań paryskiej bohemy – Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum d’Orsay, prezentujące- sko. Przelot do Polski.
Au Lapin Agile, przez plac Pigalle do placu Blanche ze go sztukę drugiej połowy XIX w. i�początków XX w. Licz-
słynnym kabaretem Moulin Rouge. Powrót do hotelu. ba zgromadzonych tu sławnych dzieł jest imponująca. 
Nocleg. Obrazy Moneta, Maneta, van g , RGo ha enoira i� Pissarra 

 KRÓTKI SPACER PO PARYŻU        5 DNI PARKROS

 

FRANCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2239 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelu*** w centrum Paryża; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

4 śniadania •p rzelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 125 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

01.05, 09.07, 24.09

5,2/ 6 z 60 opinii klientów
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Lubisz podróżować w�dobrym towarzystwie i�pozna-
wać nie tylko piękne miejsca, ale także osoby jak Ty 
kochające zwiedzanie? Kameralne podróże to wy-
cieczki w�wąskim gronie ok. 10-12 uczestników oraz 
pilota, profesjonalnego opiekuna i� doradcy, który 
towarzyszy grupie na całej trasie, już od wylotu z�Pol-
ski. Ciekawy, starannie zaplanowany każdy dzień, 
czas na podzielenie się wrażeniami sprawiają, że Ka-
meralne podróże to świetny wybór dla prawdziwych 
pasjonatów zwiedzania.

Odkryj kultowe miejsca Paryża!  Wybierz się na pięk-
ny rejs po Sekwanie, aby oglądać Stolicę Świata z�in-
nej perspektywy, zachwyć się niezwykłą panoramą 
miasta z�wieży Ei�  a, podziwiaj słynny Łuk Triumfalny 
i� poczuj jedyną w� swoim rodzaju atmosferę arty-
stycznej dzielnicy Montmartre. Wizyta w� Wersalu 
przenosi w�świat minionych czasów, robi tu wrażenie 
monumentalny pałac z� bogato zdobionymi wnę-
trzami, wręcz emanującymi przepychem. Na p ęi kno 
otaczających go Ogrodów Wersalskich, gdzie domi-
nuje elegancka geometria, składają s ęi  unikalne ro-
śliny, malownicze żywopłoty, rzeźby i�fontanny. 

 KAMERALNA PODRÓŻ � PARYŻ I�WERSAL        4 DNI PARKPPW

PARYŻ » WERSAL

Paryż

Paryż

Paryż

Wersal

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 PARYŻ

 PARYŻ

 PARYŻ

 PARYŻ � WERSAL

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do PARYŻA. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie. Rejs statkiem po Sekwanie. Następnie wjazd 
gwarny bulwar Saint-Michel, Ogrody Luksemburskie. 

na wieżę Ei�  a, uważaną za symbol Paryża. Przejazd me-
Wyjazd do WERSALU. Zwiedzanie pełnego przepychu 

trem na Montmartre. Zwiedzanie bazyliki Sacré-Coeur, 
pałacu, by jłe  rezydencj i Króla Słońce Ludwika XIV. Spa-

wzniesionej na szczycie wzgórza Montmartre, Place du 
cer po królewskich ogrodach, dziele André Le Nôtre’a. 

Tertre – j ednego z�najbardziej malowniczych zakątków 
Na szczególną uwagę zasługują wielkie fontanny i� labi-

Paryża. Spacer rue des Saules, gdzie znajduje się legen-
rynty z�żywopłotów. Powrót do hotelu, nocleg.

darne miejsce spotkań paryskiej bohemy – Au Lapin 
Agile, przez plac Pigalle do placu Blanche ze słynnym 
kabaretem Moulin Rouge. Fakultatywny wieczór w� ka- Śniadanie. Wykwaterowanie. Zdeponowanie bagażu 

barecie Moulin Rouge (za dodatkową opłatą na miej- w� hotelowej przechowalni. Przejazd metrem na plac 

scu). Powrót do hotelu, nocleg. Charles’a�de Gaulle’a. Następnie podziwiać można Łuk 
Triumfalny – y s mbol Francj i i�Champs-Elysées, cieszące 
się sławą najpiękniejszej ulicy świata oraz piękny plac 

Wczesne śniadanie. Przejazd metrem na Î le de la Cité, 
de la Concorde z� obeliskiem z� różowego marmuru 

będącą najstarszą częścią miasta. Znajdują się tu m.in. 
i�ośmioma posągami kobiet, symbolizującymi najwięk-

katedra Notre-Dame, Pałac Sprawiedliwości i� Concier-
sze miasta Francj i. Powrót do hotelu, odbiór bagaży. 

gerie. Następnie zwiedzanie kościoła św. Seweryna. 
Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

Spacer po Dzielnicy Łacińskiej : paryski uniwersytet 
Sorbona, zwiedzanie Panteonu – miejsca spoczynku 
m.in. Victora Hugo, Marii Skłodowskiej-Curie i�Woltera, 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2349 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu**/*** w centrum Paryża; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

3 śniadania •p rzelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko 

• przejazd autokarem do Wersalu • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 145 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

26.05, 12.08, 02.09, 15.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

FRANCJA
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 Piaszczyste plaże i�pionowe skały wchodzące w�mo-
rze – tak wygląda niezwykłe wybrzeże Normandii 
i�Bretanii, rejonów Francji, gdzie tak wiele jest jeszcze 
do odkrycia. Urzeka niecodzienną urodą Mont Saint-
-Michel, jedna z�największych atrakcji Francji. Na tra-
sie miejsca uwiecznione w�dziełach mistrzów pędzla 
i�pióra, spotkania ze sztuką i�fantastyczne krajobrazy. 
W� p gro ramie także „klasyczne” zwiedzanie Paryża, 
obejmujące wszystkie najważniejsze atrakcje tury-
styczne. Łączna trasa we Francji: ok. 2600 km. 

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

po słynnym nadmorskim drewnianym deptaku Les 
Planches i� wizyta w� porcie jachtowym. Przejazd do 
HONFLEUR – niewielkiego, malowniczego portu rybac-
kiego i� handlowego na lewym brzegu ujścia Sekwany,   
naprzeciw Hawru. Najstarszą część miasta stanowią: 

malując ją w�cyklu swoich obrazów. Kolacja. Przejazd do Vieux Bassin z� XVII w. – obecnie przystań jachtowa, 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. nabrzeża Sainte-Catherine i� Saint-Étienne, drewniany 

kościół Sainte-Catherine w�stylu gotyku płomienistego 
z� wolnostojącą drewnianą dzwonnicą. Wyjazd w� kie-Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do RENNES. Spa-
runku ÉTRETAT, miejscowości nadmorskiej słynącej cer po stolicy Bretanii: Place des Lices, w�którego okolicy 
z�dwóch klifów: Falaise d’Amont i�Falaise d’Aval. Niezwy-koncentrują się domy o� konstrukcj i szkieletowej, kate-
kły urok tego miejsca sprawił, że Étretat było inspiracją dra Saint-Pierre z� pozłacanym � amandzkim ołtarzem, 
dla wielu artystów. Tworzyli tu m.in. Claude Monet, bazylika Saint-Sauveur, Palais du Parlement, piękna Rue 
Eugène Boudin, Guy de Maupassant i�Victor Hugo. Prze-Saint-Georges, słynnąca z� kamienic z� muru pruskiego, 
jazd do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.kościół Saint-Melaine z� przylegającym do niego ogro-

dem Thabor, zaliczanym do najpiękniejszych parków 
publicznych Francj i. Przejazd do hotelu, zakwaterowa- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do centrum 
nie, nocleg. PARYŻA słynnym paryskim metrem (RER). Spacer: Cen-Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i.

trum Pompidou, Hôtel de Ville – siedziba administracj i 
miasta. Zwiedzanie kościoła św. Seweryna, wzniesione-

Przyjazd do PARYŻA. Zwiedzanie miasta: monumental- go w�pobliżu wyspy La Cité. Spacer do Dzielnicy Łaciń-
Śniadanie. Wyjazd do SAINT-MALO – j ednej z� najchęt-na bazylika Sacré-Coeur wzniesiona na szczycie wzgó- skiej, gdzie znajdują się znane i�ważne dla miasta: Pante-
niej odwiedzanych miejscowości Bretanii, silnie uforty-rza Montmartre, Place du Tertre – jeden z� najbardziej on, Uniwersytet Sorbona i�Ogrody Luksemburskie. Czas 
� kowanego portu o�długiej i�bogatej historii. To niezwy-malowniczych zakątków Paryża. Następnie w� progra- wolny na kolację w�okolicach Rue de la Huchette i� Rue 
kłe miejsce zostało nazwane przez Flauberta „kamienną mie: Łuk Triumfalny – symbol Francj i, Champs-Elysées de la Harpe, gdzie znajdują się liczne restauracje i�bary. 
koroną na falach”. Spacer uliczkami starówki wzdłuż cieszące się sławą najpiękniejszej ulicy świata. Rejs Wyjazd do Polski.
murów miasta. Przejazd malowniczą trasą wzdłuż CÔTE statkiem po Sekwanie. W�czasie trwania rejsu z�pokładu 
DE GRANIT ROSE uważanego za jedno z� p ęi kniejszych statku zobaczyć można m.in. fasadę Muzeum d’Orsay, 
nabrzeży morskich Francj i. Ogromne różowe skały Przyjazd do Polski.

Pont Neuf – najstarszy most Paryża, katedrę Notre-Da-
o� niezwykłych kształtach, sąsiadujące z� piaszczystymi me, budynek Conciergerie i� Grand Palais. Czas wolny 
plażami, tworzą niezwykłą kompozy jęc  barw z� mo-przy Polach Marsowych. Dla chętnych wieczorem 
rzem i�niewielkimi połaciami zieleni. Krótki odpoczynek wjazd na wie ęż  Ei�  a lub wejście schodami na jej drugi 
w� LE� CONQUET – ślicznej wiosce rybackiej. Wjazd na poziom. Przyjazd do hotelu na przedmieściach Paryża, 
Pointe De Saint-Mathieu, wspaniały punkt widokowy zakwaterowanie, nocleg.
z� latarnią morską nad 30-metrowym urwiskiem i�ruina-
mi opactwa św. Mateusza. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do GIVERNY, pięk-
nej wioski, w� której ostatnie lata swego życia spędził 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MONT SAINT-Claude Monet, goszcząc pod swym dachem Cézanne’a, 
-MICHEL, które położone jest na skalistej stożkowatej Matisse’a� i� Renoira. Namalował tu m.in. cykl „Nenufa-
wysepce, połączonej z� lądem groblą. Wyspę otaczają  ry”. Odwiedzający Giverny mogą spacerować po tych 
mury obronne. Spacer po Grande Rue, Wielkimi Scho-samych alejach, po których przechadzał się genialny 
dami do bram opactwa. Zwiedzanie klasztoru wpisane-malarz, zwiedzić dom i� ogród Moneta. Na szczególną 
go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd uwagę zasługują właśnie ogrody: kwiatowy i�wodny, za-
do CAEN. Zwiedzanie miasta: romańsko-normański Ab-projektowane i�troskliwie p ęgiel nowane przez Moneta. 
baye aux Hommes, kościół Saint-Étienne, Abb ya e aux 

Przejazd do ROUEN – dawnej siedziby książąt Norman-
Dames, La Trinité, zamek Wilhelma Zdobywcy. Kolacja 

dii. Spacer po historycznym centrum miasta, któremu 
w�okolicach Caen. Przejazd do hotelu w�okolicach Caen. 

uroku dodają liczne budowle z� muru pruskiego: Place 
Zakwaterowanie, nocleg.

du Vieux-Marché, kościół Sainte-Jeanne-d’Arc, katedra 
Notre-Dame, prezentująca wszystkie odmiany stylu 
gotyckiego, jeden z� najwspanialszych zabytków Fran- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do pięknego 
cj i. Do sławy katedry przyczynił się sam Claude Monet, DEAUVILLE, modnego kurortu na Côte Fleurie. Spacer 

 RENNES

 PARYŻ

 SAINT�MALO � CÔTE DE GRANIT  PARYŻ
ROSE � LE CONQUET

 GIVERNY � ROUEN

 MONT SAINT�MICHEL � CAEN

 DEAUVILLE � HONFLEUR ��ÉTRETAT

 RENDEZ�VOUS Z�FRANCJĄ        9 DNI XFRPNBR

PARYŻ 

 ÉTRETAT  PARYŻ

» » » » » » » » »»
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W CENIE 

CENA OD 2278 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

6 noclegów w hotelach** na trasie wycieczki; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

6 śniadań kontynentalnych, 2 kolacje w restauracjach 

FLUNCH (typu self-service) zgodnie z p g  ro ramem • przejazd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

11.06, 23.07, 10.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

FRANCJA
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 Lawenda i�ochra od setek lat wpisane są w�życie i�kra-
jobraz Prowansji. Ich niezwykłe kolory nierozerwal-
nie wiążą się z�tym przepięknym zakątkiem Francji. 
Ochra maluje krajobraz Vaucluse siedemnastoma 
odcieniami, od czerwonych po żółte. Kwitnące la-
wendowe pola co roku przyciągają turystów z� ca-
łego świata. Również nasi Klienci chętnie wybierają 
się w� taką podróż. Stąd kolejny sezon naszych wy-
jazdów „W� kolorze lawendy i� ochry”. Serdecznie za-
praszamy pasjonatów Francji, miłośników prowincji 
i� osoby szukające niezapomnianych pejzaży do fo-
tografowania. Łączna trasa we Francji: ok. 1900 km. 

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

Śniadanie. Przejazd malowniczą drogą u�stóp Petit Lu- nu, otoczonego w� całości średniowiecznymi murami 
beron. Krótka wizyta w� położonym na wzgórzu BON- obronnymi, dawnej siedziby arcybiskupów i� papieży. 
NIEUX z�p ę ąi kn  zabudową, licznymi p ylac kami i�bruko- Czas na � liżankę café au lait w�jednej z� kawiarenek na 
wanymi uliczkami. Z�miasta rozpościera się przepiękna malowniczym Place Crillon. Zwiedzanie: majestatyczny, 
panorama na okoliczne wzniesienia, winnice, kolorowe dominujący nad miastem Pałac Papieży; romańska ka-
pola i� sady owocowe. Spacer po LOURMARIN umiesz- tedra Notre-Dame des Doms, znany z�piosenki most Sa-
czonym na liście najpiękniejszych miasteczek Francj i. int-Bénezét. Czas wolny na Place de l’Horloge, centralny 
Zwiedzanie zamku, wybudowanego w� XV w. na fun- punkt miasta z�teatrem, ratuszem, licznymi restauracja-
damentach twierdzy z� XII w. Wizyta na miejscowym mi, barami i�kawiarniami. Wyjazd do Polski. 
cmentarzu, gdzie pochowany został najbardziej znany 
mieszkaniec Lourmarin – Albert Camus. Krótki postój 

Przyjazd do Polski. 
w� SILVACANE – zwiedzanie opactwa cystersów, które-
go historia sięga XII w. Popołudnie w�AIX-EN-PROVEN-Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i. 
CE. Spacer po Cours Mirabeau, pięknym zacienionym 
bulwarze z� fontannami i� kawiarniami, elegancki Place 

Przyjazd do hotelu w�Rochefort du Gard i�zakwaterowa- d'Albertas z� fontanną; Place de l'Hôtel de Ville z� wieżą 
nie. Czas wolny na odpoczynek. Relaks przy hotelowym zegarową i� ratuszem, katedra Saint-Sauveur z�pięknym 
basenie. Kolacja. Nocleg. wnętrzem łączącym elementy trzech styli: romańskie-

go, gotyku i�baroku. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do GORDES, malowniczej miejsco-
wości położonej tarasowo wokół góry, na której szczy- Śniadanie. Wyjazd na Lawendowy Szlak. Podróż rozpo-
cie wznosi się renesansowy zamek z� XVI w., pełniący czyna się w� Muzeum Lawendy w� COUSTELLET, gdzie 
dziś rolę ratusza i� muzeum. To jedno z� piękniejszych zwiedzający mogą zapoznać się z�informacjami o�upra-
miejsc Luberon dało natchnienie wielu pisarzom, ma- wie, zbiorze i�destylacj i lawendy. Przejazd przez SAINT-
larzom, fotografom i� � lmowcom. Przejazd do ROUS- -CHRISTOL do malowniczego SAULT, miasta otoczone-
SILLON, pięknej wioski, której największym atutem jest go polami lawendy, uznawanego za jej stolicę. Spacer 
ciepły kolor ochry. Spacer szlakiem ochry (ok. 1� km), po miasteczku, wizyta w�ogrodzie lawendy czas olny  i� w
prowadzącym przez malownicze formacje skalne na zakup miejscowych specjałów: nugatu, miodu la-
o� niezwykłych kształtach i� kolorach. W� pogodny dzień 

wendowego i� macarons. Kolacja. Powrót do hotelu, 
pomarańcz i�czerwień klifów niezwykle pięknie kontra-

nocleg. 
stuje z� zielonymi sosnami i� błękitem nieba. Następnie 
przejazd drogą ochry przez VILLARS i�RUSTREL, którego 
niezwykle piękne okolice zwane są prowansalskim Ko- Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przyjazd do AWI-
lorado. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg. NIONU – miasta położonego na lewym brzegu Roda-

 BONNIEUX � LOURMARIN 
��SILVACANE � AIX�EN�PROVENCE

 GORDES � ROUSSILLON � VILLARS 
� RUSTREL  COUSTELLET � SAINT�CHRISTOL 

� SAULT

 AWINION

 W�KOLORZE LAWENDY I�OCHRY        7 DNI XFRLAWE

 GORDES  ROUSSILLON  VILLARS  RUSTREL  BONNIEUX  LOURMARIN  SILVACANE  AIX-EN-PROVENCE  COUSTELLET  SAINT-CHRISTOL  SAULT » » » » » » » » » »

» AWINION 

FRANCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1948 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi w hotelu Le Lagon** www.hotellelagon.fr; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 4 śniadania, 1 kolacja w restauracji 

hotelowej, 3 kolacje w restauracjach FLUNCH (typu 

self-service) • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

12.06, 03.07, 24.07

5,0 / 6 ze 148 opinii klientów
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 Miejsca z� listy „najpiękniejsze miasteczka Francj i”, 
niezwykłe pejzaże, odnajdowanie śladów słynnych 
artystów, tajemnic historii i�prehistorii i�klasyka pary-
ska na zakończenie pobytu we Francji. Na trasie wy-
cieczki są miejsca światowej sławy, a�także czarujące 
miasteczka, gdzie zatrzymał się czas. Niepowtarzal-
ny, autorski program, od lat ceniony przez naszych 
Klientów. Długość trasy we Francj i: ok. 3800 km.  

4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

obcięciu sobie ucha; Glanum – ruiny rzymskiego mia-
sta; stare miasto z�fontannami, brukowanymi uliczkami 
i�domem Nostradamusa. Przejazd do PARKU CAMARGUE 

z� wiekowymi budowlami kamiennymi, licznymi gale- w�delcie Rodanu, gdzie zobaczyć można żyjące na wol-
riami i� krętymi uliczkami. Wizyta w� muzeum fotogra� i. ności czaple białe, ibisy, białe konie, � amingi i�zimorod-
Do najchętniej oglądanych eksponatów należą portrety ki. Zwiedzanie AIGUES-MORTES, wspaniale zachowane-
Picassa, który ostatnie lata życia spędził właśnie w�Mo- go warownego miasta otoczonego potężnym murem, 
ugins. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg. który ma prawie 2� km długości. Przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WĄWOZU Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PONT DU 
VERDON, naj piękniejszego wąwozu Europy. Strome GARD – trzyp ęi trowego odcinka rzymskiego akweduk-
wapienne ściany opadają 700 m w� dół ku wąskie- tu biegnącego z� Uzès do Nîmes, przerzuconego nad 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i. mu korytu rzeki. Szmaragdowa woda, malownicze rzeką Gardon. Przejazd do ALBI, miasta, którego dzie-
urwiska i� niezwykła roślinność sprawiają, że wizyta je wiążą się nierozerwalnie z� historią katarów. Wizyta 
nad wąwozem pozostawia niezapomniane wrażenia. w�muzeum Toulouse-Lautreca, zwiedzanie okazałej ka-Przyjazd do ÈZE, pięknego miasteczka, którego ulice 
Krótki odpoczynek w� przepięknej miejscowości MO- tedry Ste-Cécile. Przejazd do CORDES, miasteczka poło-i�domy wykuto w�skale. Starannie odnowione i� ukwie-
USTIERS-SAINTE-MARIE, słyną jce  m.in. z� wyrobu de-cone domy, liczne galerie i� warsztaty rzemieślników żonego nad rzeką Cérou, o�którym Albert Camus pisał: 
likatnie zdobionych fajansów. Na szczególną uwagę „wszystko jest tu p ęi kne, nawet żal”. Cordes p ołożone przyciągają tu co roku tysiące turystów. Wizyta w� per-
zasługuje kaplica Notre-Dame-de-Beauvoir, umiesz-fumerii Galimard, gdzie produkuje się perfumy, mydła jest na stożkowatym wzgórzu i�było niegdyś warownią 
czona wysoko nad miastem, w�szczelinie między ska-i�kosmetyki. Zwiedzanie Jardin Exotique, z�którego roz- katarów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
łami. Przejazd do SISTERON, uforty� kowanego mciąga się przepiękny widok. Przejazd do hotelu, zakwa- iasta 
z� imponującą cytadelą, położonego na przełomie  terowanie, nocleg. 
rzeki Durance. Kolacja. Przejazd do hotelu, zakwate-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do CAHORS, rowanie, nocleg. 
otoczonego przez rzekę Lot. Zwiedzanie: Stare Miasto, 

Śniadanie. Wyjazd do BIOT, malowniczej wioski zna- wieża forteczna, uforty� kowany most Valentré. Wyjazd 

nej z� produkcj i ceramiki i� szkła. Następnie zwiedzanie do ST-CIRQ-LAPOPIE – j j z�najładniejszych wiosek  edne

SAINT-PAUL-DE-VENCE, doskonale zachowanego śre- Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do SAINT-RÉMY- położonej na zalesionej wapiennej skale nad rzeką Lot. 

dniowiecznego miasteczka, które zyskało sławę dzięki -DE-PROVENCE położonego u� podnóża mini szczytów Przejazd do PECH MERLE – grupy jaskiń ze stalagmita-
słynnym artystom, którzy mieszkali tu i�pracowali. Prze- Alpilles (zdrobnienie od Alp). W� historię tego miasta mi, stalaktytami i�p ę yi kn mi rysunkami zwierząt. Grotte 
jazd do ANTIBES, wysokiej klasy letniska z� surowym wpisały się dwie wielkie postaci: Vincent van Gogh du Pech Merle to liczące 25 000 lat stanowisko prehi-
Starym Miastem, portem jachtowym i� długą plażą. i� Nostradamus. St-Rémy to miejsce, gdzie udało się za- storyczne. Trasa zwiedzania prowadzi przez kamienne 
Zwiedzanie niezwykłego muzeum Picassa, mieszczą- chować autentyczny styl prowansalskiego życia. Zwie- komnaty zdobione malowidłami cętkowanych koni 
cego się w� zamku Grimaldich. Spacer po MOUGINS, dzanie: jeden z� najpiękniejszych klasztorów Prowansj i oraz wyobrażeniami bizonów i� mamutów. Przejazd do 
pięknym miasteczku położonym na szczycie wzgórza, – St-Paul-de-Mausole, gdzie przebywał van Gogh po ROCAMADOUR, leżącego na wapiennej skale wyrasta-

 WĄWÓZ VERDON 
� MOUSTIERS�SAINTE�MARIE � SISTERON  PONT DU GARD � ALBI � CORDES 

 ÈZE

 CAHORS � ST�CIRQ�LAPOPIE  
��PECH MERLE ��ROCAMADOUR 

 BIOT � SAINT�PAUL�DE�VENCE 
��ANTIBES � MOUGINS 

 SAINT�RÉMY�DE�PROVENCE 
��PARK CAMARGUE � AIGUES�MORTES

 TAM, GDZIE NIE BYLI TWOI SĄSIEDZI        12 DNI XFRSASI

 ÈZE  BIOT  SAINT-PAUL-DE-VENCE  ANTIBES  MOUGINS  MOUSTIERS-SAINTE-MARIE  SISTERON 

 AIGUES-MORTES  PONT DU GARD  ALBI  CORDES  CAHORS  ST-CIRQ-LAPOPIE  PECH MERLE  ROCAMADOUR  SARLAT 

 UZERCHE  MONTGEOFFROY  MONT-SAINT-MICHEL  CAMEMBERT  GIVERNY 

» » » » » » » »

» » » » » » » » » »

» » » » » » »

 WĄWÓZ VERDON  SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 

 PARK CAMARGUE 

 DOMME  PARYŻ 

FRANCJA

Rocamadour Rocamadour

Cahors

5,0 / 6 z 8 opinii klientów
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jącej z� wąwozu. Zwiedzanie: zamek, bazylika St-Sau- do MONT-SAINT-MICHEL, jednego z� najciekawszych 
veur, grobowiec św. Amadoura. Przejazd do hotelu, i� najbardziej malowniczych zespołów zabytkowych we 
zakwaterowanie, nocleg. Francj i, położonego na skalistej, stożkowatej wysep-

ce, połączonej z� lądem groblą. Wyspę otaczają mury 
obronne. Spacer po Grande Rue Wielkimi Schodami 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do SARLAT. Spa-
do bram opactwa. Zwiedzanie klasztoru, wpisanego 

cer po zbudowanym ze złocistego kamienia mieście, 
na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

bogatym w� renesansowe kamienice: Place de la Li-
nocleg. 

berté – renesansowe centrum miasta: rue de la Répu-
blique i� rue de la Salamandre z�typowymi dla miasta 
zabudowaniami, katedra. Przejazd do DOMME, mia- Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie regionu Pays 

steczka, które zachwyca malowniczym poł d’Auge, ojczyzny cydru, calvadosu i� camemberta, po-ożeniem 
krytej polami, zalesionymi dolinami, sadami i�farmami na skalnym masywie nad brzegiem rzeki Dordogne 

i� niezwykłą pląt aniną wąskich przejść, u mlecznymi. Przejazd do CAMEMBERT – miejscowości liczek, bram 
znanej przede wszystkim miłośnikom sera. Wizyta i� ciemnożółtych domów. Następnie wizyta w� UZER-

CHE – mieście zwanym „perłą regionu Limousin” w� wytwórni sera. Następnie degustacja calvadosu , sto-
w�pobliskiej destylarni, znajdującej się w�malowniczym jącym na skalistym wzniesieniu nad wodami Wezery. 
zamku. Wyjazd do GIVERNY, p ęPonad dachami ciasno stojących budynków wyrasta- i knej wioski, w� której 
ostatnie lata życia spędził Claude Monet, goszcząc pod ją dzwonnice i� wieże strzelnicze, które łączą schody 
swym dachem Cézanne’a, Matisse’a� i� Renoira. Nama- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do centrum i� umocnienia. Kolacja. Przejazd do hotelu, zakwatero-
lował tu m.in. cykl „Nenufary”, znajdujący się obecnie ie zwie-wanie, nocleg. PARYŻA. 9-godzinne zwiedzanie miasta (w�trakc

w� paryskiej oranżerii Tuileries i� w� Muzeum Marmot- dzania p jrze azdy metrem): kościół św. Seweryna, Łuk 
Triumfalny – symbol Francj i, Champs-Élysées cieszące tan. Odwiedzający Giverny mogą spacerować po tych   

samych alejach, po których przechadzał się genialny się sławą najpiękniejszej ulicy świata, Pola Marsowe 

 malarz, mogą zwiedzić dom i�ogród Moneta. Na szcze- u� stóp wieży Ei�  a, rejs statkiem po Sekwanie. Wyjazd 

eleganckiego zamku położonego w� Dolinie Loary. Pro- do Polski. gólną uwagę zasługują właśnie ogrody: kwiatowy 
gram wizyty obejmuje wnętrza z� oryginalnymi gobeli- i� wodny, zaprojektowane i� troskliwie pielęgnowane 
nami i� meblami w� stylu Ludwika XVI, warzywnik, salę przez Moneta. Kolacja. Przejazd do hotelu, zakwatero- Przyjazd do Polski. 
z� siodłami oraz stajnię z� kolekcją powozów. Przejazd wanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie MONTGEOFFROY,

8. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

 SARLAT � DOMME � UZERCHE

 CAMAMBERT � GIVERNY 

 PARYŻ 

 MONTGEOFFROY � MONT�SAINT�
�MICHEL 

Giverny
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Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3328 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

9 noclegów w hotelach** na trasie wycieczki; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

9 śniadań, 4 kolacje w restauracjach FLUNCH (typu 

self-service) •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl 
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 190 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

23.04, 11.06, 02.07
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 Znakomite połączenie: pobyt w� Paryżu – metropolii 
żyją jce  tempem XXI w., stolicy światowej mody i�sztu-
ki oraz powrót do przeszłości – zwiedzanie słynnych 
zamków, bajecznie położonych nad brzegami Loary 
i�jej dopływów. Większość zamków pochodzi z�epoki 
renesansu, zostały zaprojektowane przez włoskich 
artystów dla francuskich królów i�arystokratów. Ponad 
300 zamków w�Dolinie Loary tworzy krainę historycz-
ną chętnie odwiedzaną przez turystów z�całego świa-
ta. Klasyczny, bardzo dobrze rozplanowany program 
zwiedzania Paryża pozwala w� krótkim czasie poznać 
najważniejsze miejsca i� poczuć wspaniałą atmosferę 
stolicy świata. Łączna trasa we Francji: ok. 1100 km. 

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.
5. DZIEŃ.

dziej malowniczych miejsc Paryża. Spacer Rue des Saules, 
gdzie znajduje się legendarne miejsce spotkań paryskiej 
bohemy – Au Lapin Agile, przez Place Pigalle do Place 
Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Spacer po 
Polach Marsowych. Czas wolny. Dla chętnych (za dodat-
kową opłatą na miejscu): wjazd lub wejście na wieżę Ei�  a, 
uważaną za symbol Paryża. Rejs statkiem po Sekwanie. 
W� czasie trwania rejsu z� pokładu statku zobaczyć moż-
na m.in.: fasadę Muzeum d'Orsay uf – najstarszy , Pont Ne
most Paryża, katedrę Notre-Dame, budynek Conciergerie 
i�Grand Palais. Powrót do hotelu i�nocleg. 

jazdy metrem). Przejazd na p lle’a. lac Charles’a� de Gau
Następnie: Łuk Triumfalny – pomnik narodowy, symbol  
Francji – i�Champs-Elysées cieszące się sławą najpiękniej-

Wczesne śniadanie. Całodzienna wycieczka autokaro- szej ulicy świata, imponujący Place de la Concorde z�obeli-
wa do zamków nad Loarą. Przejazd do zamku w�CHAM- skiem z�różowego marmuru i�ośmioma posągami kobiet, 
BORD, największej i� najsłynniejszej rezydencj i w� Doli-

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i. symbolizującymi największe miasta Francji. Zwiedzanie 
nie Loary, wspaniałego dzieła architektury renesansu. neoklasycznego kościoła de la Madeleine. Spacer wzdłuż 
Ogromna rezyde cja a ponad 400 pomieszczeń, ota-n m Boulevard des Capucines na plac Opery. Opéra Garnier 

Przyjazd do hotelu na przedmieściach Paryża, zakwa- cza ją rozległy park i�lasy. Następnie zwiedzanie królew- to jeden z� najpiękniejszych i� największych teatrów mu-
terowanie. Po krótkim odpoczynku przejazd sławnym skiego zamku AMBOISE, pięknie położonego na wzgó- zycznych świata. Zwiedzanie muzeum perfum Fragonard. 
paryskim metrem lub RER do centrum PARYŻA: Cen- rzu nad Loarą. Jest to pierwszy p yrz kład architektury Spacer Rue de la Paix do Place Vendôme, przy którym stoi 
trum Pompidou – j edna z�najbardziej rozpoznawalnych renesansu w� Dolinie Loary. Wraz z� pejzażowymi ogro- m.in. słynny hotel Ritz. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 
budowli miasta, Hotel de Ville – siedziba administracj i dami całość tworzy malowniczą panoramę. W� kaplicy 
miasta, zwiedzanie kościoła św. Seweryna, Dzielnica Ła- św. Huberta znajduje się grób Leonarda da Vinci. Póź-

nym popołudniem przejazd do zamku CHENONCEAU, Przyjazd do Polski. cińska: Panteon, Sorbona, gwarny bulwar Saint-Michel, 
bulwar Saint-Germain z� licznymi restauracjami, kawiar- niezwykle romantycznego, wspartego na przęsłach, 
niami i�butikami. Powrót do hotelu i�nocleg. wznoszącego się nad łagodnym nurtem rzeki Cher. 

Późnym wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd autokarem do centrum Paryża. Zwie-
dzanie miasta: bazylika Sacré-Cœur wzniesiona na szczy- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd (RER) do centrum 
cie wzgórza Montmartre, Place du Tertre – jedno z�najbar- Paryża. Zwiedzanie miasta (w� trakcie zwiedzania prze-

 CHAMBORD � AMBOISE 
��CHENONCEAU

 PARYŻ

 PARYŻ
 PARYŻ

 PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ        6 DNI XFRPALP/XFRPALO

 PARYŻ  PARYŻ» » » » CHAMBORD  AMBOISE  CHENONCEAU 

FRANCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1328 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu  na przedmieściach Paryża; **/***

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 3 śniadania •p j  rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

28.04, 30.04, 11.06, 07.07, 30.07, 13.08, 17.09, 02.10

FRANCJA

B I

Paryż

Amboise 
Chambord

ChenonceauOcean
Atlantycki

Paryż

Zamek w Chambord ©Domaine national de Chambord

Zamek Amboise © L. de Serres

4,8 

4,7 

/ 6

/ 6

  XFRPALP ze 113 opinii klientów

  XFRPALO ze 130 opinii klientów
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Riwiera Francuska to jeden z� najchętniej odwie-
dzanych rejonów na świecie. Zjawiskowe pejzaże 
z� błękitnym Morzem Śródziemnym i� nostalgiczne 
klimaty prowansalskich miasteczek sprawiły, że 
Lazurowe Wybrzeże jest uwielbiane przez arty-
stów i� gwiazdy � lmowe, które znajdują tu spokój 
i� cudowny klimat. W� programie topowe miasta, 
gdzie mimo upływu czasu przetrwała atmosfera 
minionych lat. Na trasie Grasse – kultowe miasto 
perfumiarzy. To właśnie tutaj powstają najsłynniej-
sze zapachy na świecie! Urokliwe Saint-Paul-de-
-Vence zaprasza na spacer śladami najwybitniej-
szych malarzy. Zupełnie odmienne w� nastroj u są 
Monako i� Monte Carlo, kosmopolityczne Cannes, 
pachnące eukaliptusem Wyspy Leryńskie. Łączna 
długość trasy we Francj i: ok. 400 km.

4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

esencje i� olej ki. Wizyta w� wytwórni perfum Galimard. 
Przejazd do CANNES, najsławniejszego miasta Riwiery 
Francuskiej. Zwiedzanie: historyczna dzielnica Le Suqu-
et, promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy i�słynny 
chodnik z�odciskami dłoni gwiazd, stary port. Następnie 
rejs na WYSPY LERYŃSKIE, porośnięte lasem eukaliptu-
sowym i� sosnowym, doskonałe miejsce na wypoczy-
nek. Powrót do hotelu, nocleg. kościołami, malowniczymi fasadami domów w� stylu 

włoskim i�gąszczem sklepików, kafejek oraz restauracj i, 
Quai des Etats-Unis i� Promenada Anglików biegnąca 
wzdłuż brzegu morza, Jardin Albert Ier i� plac Massena. 

Śniadanie. Wyjazd do Księstwa Monako, jednego z�naj-
Czas wolny. Wyjazd w�drogę powrotną do Polski. 

mniejszych państw w�Europie, zajmującego powierzch-
nię 1,9� km�. Zwiedzanie MONAKO: Rampe Major, Place 
du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na Przyjazd do Polski.
szczycie Rocher, katedra św. Mikołaja, w�której znajdują 
się groby biskupów i�monakijskich książąt, w�tym Gracj i 
Patrycj i i� Rainiera III. Zwiedzanie MONTE CARLO. Czas 
wolny na � liżankę kawy w� Café de Paris, najbardziej 
znanym miejscu spotkań w� Księstwie, w� samym sercu 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i. Monte Carlo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta – 
wspaniałym Grand Casino. Przejazd do SAINT-PAUL-DE-
-VENCE, znakomicie zachowanego średniowiecznego 

W� godzinach popołudniowych przyjazd do ANTIBES, 
miasta położonego na wzgórzach nad Baie des Anges, 

wysokiej klasy letniska ze starym miastem, portem lubianego i� cenionego przez wielu artystów. Tworzy-
i� długą plażą. Zwiedzanie muzeum Picassa, gdzie po- li tu m.in. Picasso, Matisse, Renoir i� Chagall. Spacer po 
śród licznych dzieł znajdują się również te przekazane Rue Grande do placyku z�Grande Fontaine, zwiedzanie 
osobiście przez mistrza. Przejazd do hotelu, zakwatero- gotyckiego kościoła Collégiale wzniesionego w�najwyż-
wanie, nocleg. szym punkcie miasteczka. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NICEI, ośrod-
Wczesne śniadanie. Wycieczka do GRASSE, miasta per- ka turystycznego o� światowej renomie, położonego 
fum położonego wśród kwiatów. Esencje zapachowe nad wspaniałą błękitną Zatoką Aniołów. W� progra-
pozyskiwane w� tutejszych perfumeriach wysyłane mie: Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny 
są do wszystkich zakątków świata. Corocznie tysiące widok na miasto i� zatokę. Dalej na trasie stare miasto 
ton kwiatów są tu zamieniane w� drogocenne wonne z� niezwykle pięknymi wąskimi uliczkami, barokowymi 

�MONAKO � MONTE CARLO 
��SAINT�PAUL�DE�VENCE

�ANTIBES

�GRASSE � CANNES � WYSPY �NICEA
LERYŃSKIE

 WYCIECZKA NA LAZUROWE WYBRZEŻE        6 DNI XFRWYLA

 ANTIBES  GRASSE  CANNES  MONTE CARLO  SAINT-PAUL-DE-VENCE  NICEA » » » » » » » WYSPY LERYŃSKIE  MONAKO 

FRANCJA  KSIĘSTWO MONAKO

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1298 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu** w okolicy Cannes; 2-os. pokoje 

z łazienkami • y y w ż wienie: 3 śniadania •p j rze azd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 65 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

03.05, 28.05, 18.06, 16.07, 03.09

20 km

Saint-Paul-de-Vence 
Monte Carlo

Grasse
Nicea

Antibes

Cannes

Wyspy Leryńskie

FRANCJA 
WŁOCHY

Morze 
Śródziemne

KSIĘSTWO
MONAKO

Monako

Grasse

5,5 / 6 z 42 opinii klientów
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 Połącz miłość do wypoczynku nad morzem z�pasją 
zwiedzania! Odkrywaj piękne miejsca i� nowe sma-
ki, naładuj baterie i�czerp pełną garścią radość życia 
z�beztroskich wakacj i.

Relaksujący tydzień na słonecznej Malcie? Dlacze-
go nie! Spaceruj po urokliwej Valletcie oraz wybierz 
się w�rejs na bajeczną wyspę Gozo. Malta zadziwia 
architekturą miast z� wąskimi ulicami i� malowni-
czymi kamienicami, robi wrażenie imponującymi 
kościołami, zachwyca wspaniałymi widokami i�nie-
zwykłą atmosferą minionych czasów. Zapraszamy  
na wypoczynek na wyspie pełnej tajemnic! Trasa 
na Malcie: ok. 55 km. 

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

dotrzeć do SENGLEA słynnego z�odparcia inwazj i turec-
kiej. Czas wolny na podziwianie imponującej panoramy 
wyspy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i� plażowanie. 
Kolacja. Nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub 
całodzienna wycieczka fakultatywna (za dodatkową 
opłatą na miejscu): na wyspę GOZO. Przeprawa promo-
wa na Gozo to jedynie około 30 minut. Mniejsza siostra 
Malty zachwyca bajecznymi krajobrazami, nic więc Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i� plażowanie. 
dziwnego, że to właśnie tu Odyseusz spędził siedem lat Kolacja. Nocleg.
zwabiony przez nimfę Kalipso. Panoramiczne zwiedza-
nie wyspy to idealna okazja do podziwiania spokojnych 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot 
wsi, pięknych krajobrazów. Zwiedzanie wpisanego na 

do Polski.
listę UNESCO zespołu starożytnych świątyń Ggantija. Zbiórka na lotnisku. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu, 

zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Następnie stolica wyspy Ir-Rabat z�dominującą zabudo-
wą Cytadeli, z� której rozpościera się malownicza pano-
rama na miasteczko i�wyspę. Obiad. Przejazd do punktu 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i� plażowanie. widokowego nad jaskinią Kalipso, z� którego roztacza 
Kolacja. Nocleg. się widok na piękną p ęlaż  Ramla. Przejazd do punktu 

widokowego w�okolicy Dwejra, gdzie podziwiać można 
różnorodne formacje skalne wyrzeźbione przez morze 
w�wapieniu na przestrzeni tysięcy lat. Powrót do hotelu, Śniadanie. Przejazd do stolicy wyspy – VALLETTY. Mia-
kolacja, nocleg.sto do dziś zachowało unikalny charakter. Dominuje tu 

architektura i�zabudowa z�okresu, kiedy wyspa należała 
do zakonu kawalerów maltańskich. Zespół miejski w�ca- Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub 
łości wpisany jest na listę UNESCO. Spacer po mieście: fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): prze-
Pałac Wielkich Mistrzów oraz skwer św. Jerzego, port, jazd do mariny w�miasteczku Sliema. Rejs (1,5�godz.) ło-
z�którego roztacza się zapierająca dech panorama mia- dzią wycieczkową dookoła głównych portów Malty. Wi-
sta, następnie Ogrody Baracca. Zwiedzanie katedry zyta w� urokliwych zatoczkach oraz licznych marinach, 
św. Jana, gdzie podziwiać można dzieło Caravaggia gdzie cumują nowoczesne jachty. Doskonała okazja do 
„Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Czas wolny. Przejazd do uwiecznienia na fotogra� ach pięknych widoków na Val-
trzech portowych miast, gdzie pierwotnie kawalerowie lettę i�Trzy Miasta od strony morza. Czas wolny na obiad 
miecza osiedlili się po przybyciu na wyspę. Zwiedzanie i�zakupy w�centrum SLIEMY, ze słynną promenadą pełną 
uforty� kowanego portu COSPICUA, następnie spacer niezliczonych sklepów, kawiarni, restauracj i i�barów. Po-
wąskim labiryntem uliczek w�BIRGU, aby na koniec dnia wrót do hotelu, kolacja, nocleg.

 WYPOCZYNEK

 GOZO

 WYPOCZYNEK

 WYPOCZYNEK

 VALLETTA � COSPICUA � BIRGU 

��SENGLEA

 REJS � SLIEMA

 LECĘ NAD MORZE � MALTA         8 DNI MLALNMM

VALLETTA  COSPICUA  BIRGU  SENGLEA  GOZO  SLIEMA» » » » »

Morze
Śródziemne

MALTA

GOZO

Sliema
Valletta Birgu 

Senglea
Cospicua

5 km

Dwej ra Ggantija 

Ir-Rabat

Gozo

Valletta

Birgu

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3009 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu Mayflower***; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

7 śniadań, 7 kolacji •p rzelot •p j rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 65 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

04.07, 18.07, 14.08, 15.08, 12.09, 18.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

MALTA
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 Wspaniały tydzień na pięknej wyspie! Znakomite 
połączenie zwiedzania najciekawszych miejsc Malty 
i�wypoczynku. Zwiedzanie odbywa się w�spokojnym 
tempie, wszystkie noclegi zaplanowano w�jednym 
hotelu. Na trasie świadectwa historii 5000 lat, wspa-
niałe widoki, zabytki z� listy UNESCO i� tajemnicze 
zaułki, gdzie zatrzymał się czas. Wolne dni można 
wykorzystać na pełen relaks lub wziąć udział w�cie-
kawym programie fakultatywnym. Warto wybrać się 
na piękną wyspę Gozo, gdzie Odyseusz spędził 7� lat 
w�drodze do Itaki. 

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

niec dnia dotrzeć do SENGLEA słynnego z�odparcia in-
wazj i tureckiej. Czas wolny na podziwianie imponującej 
panoramy wyspy. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do mariny w�miasteczku Sliema. Rejs 
(1,5� godz.) łodzią wycieczkową dookoła głównych por-
tów Malty. Wizyta w�urokliwych zatoczkach oraz licznych 
marinach, gdzie cumują nowoczesne jachty. Doskonała 
okazja do uwiecznienia na fotogra� ach pięknych wido-
ków na Vallettę i�Trzy Miasta od strony morza. Czas wolny 
na obiad i�zakupy w�centrum SLIEMY, ze słynną prome-
nadą pełną niezliczonych sklepów, kawiarni, restauracj i 
i�barów. Powrót do hotelu, czas wolny, nocleg. 

dem lat zwabiony przez nimfę Kalipso. Panoramiczne Śniadanie. Czas wolny. Wieczorem fakultatywne (za 
zwiedzanie wyspy to idealna okazja do podziwiania dodatkową opłatą na miejscu): wyjście do tawerny na 
spokoj nych wsi, p ę y  Zwiedzanie i kn ch krajobrazów. noc maltańską. Wieczór rozpoczyna się od dźwięków 
wpisanego na listę UNESCO zespołu starożytnych świą- mandoliny i� tradycyjnego śpiewu. Kolacja, na którą 
tyń Ggantija. Następnie stolica wyspy Ir-Rabat z� do- składają się tradycyjne dania kuchni maltańskiej przy-
minującą zabudową Cytadeli, z� której rozpościera się w w  rzgoto y ane p ez naj lepszych maltańskich kucharzy. 
malownicza panorama na miasteczko i�wyspę. Obiad.  W�menu m.in. przystawki, ricotta ravioli, królik smażony 
Przejazd do punktu widokowego nad jaskinią Kalipso, w�winie i�czosnku, Bragjoli (wołowina z�oliwkami) oraz 
z� którego roztacza się widok na piękną plażę Ramla. wspaniałe maltańskie desery. Do kolacj i podawane jest 
Przejazd do punktu widokowego w� okolicy Dwej ra, maltańskie wino, kawa, herbata i�zimne napoje. Powrót 
gdzie podziwiać można różnorodne formacje skalne do hotelu, nocleg. 
wyrzeźbione przez morze w� wapieniu na przestrzeni 
tysięcy lat. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
sko. Wylot do Polski. Zbiórka na lotnisku. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu, 

Śniadanie. Czas wolny lub udział w wycieczce fakulta-
zakwaterowanie, nocleg. 

tywnej (za dodatkową opłatą na miejscu). Przejazd na 
południe Malty. Wizyta w wiosce WIED-IZ-ZURRIEQ sły-

Śniadanie. Przejazd do MDINY, dawnej stolicy wyspy. nącej z niezapomnianych widoków na pobliską wyspę 
Położone centralnie, niewielkie i� ciche miasteczko ma Fil� a. Rejs łodziami do Błękitnych Grot. Przejazd do ma-
bogatą i� piękną historię. Wąskie, kręte uliczki pamiętają lowniczej miejscowości MARSAXLOKK, gdzie na nabrze-
jeszcze czasy arabskie. Spacer labiryntem średniowiecz- żu można zobaczyć tradycyjne trójkolorowe maltańskie 
nych uliczek jest atrakcją samą łodzie „luzzu”. Powrót do hotelu, nocleg. w�sobie. Nie ma tu ruchu 
samochodowego, czas płynie leniwie rytmem niemal 
identycznym jak setki lat temu. Wizyta w� katakumbach 
św. Pawła. W� drodze powrotnej przystanek w� miejsco-

Śniadanie. Przejazd do stolicy wyspy –  VALLETTY. Mia-wości MOSTA, gdzie znajduje się neoklasycystyczna 
sto do dziś zachowało unikalny charakter. Dominuje tu Rotunda pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
architektura i�zabudowa z�okresu, kiedy wyspa należała 

Maryi Panny. Indywidualne zwiedzanie kościoła. We-
do zakonu kawalerów maltańskich. Zespół miejski w�ca-

wnątrz świątyni znajduje się replika niemieckiej bomby 
łości wpisany jest na listę UNESCO. Spacer po mieście: 

zrzuconej 9�kwietnia 1942 r. Powrót do hotelu, czas wol-
Pałac Wielkich Mistrzów oraz skwer św. Jerzego, port, 

ny. Nocleg. 
z�którego roztacza się zapierająca dech panorama mia-
sta, następnie Ogrody Baracca. Zwiedzanie katedry  

Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub św. Jana, gdzie podziwiać można dzieło Caravaggia 
całodzienna wycieczka fakultatywna (za dodatkową „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Czas wolny. Przejazd do 
opłatą na miejscu) na wyspę GOZO. Przeprawa pro- trzech portowych miast, gdzie p wotnie kawalerowie ier
mowa na Gozo to jedynie około 30 minut. Mniejsza miecza osiedlili się po przybyciu na wyspę. Zwiedzanie 
siostra Malty zachwyca bajecznymi krajobrazami, nic uforty� kowanego portu COSPICUA, następnie spacer 
więc dziwnego, że to właśnie tu Odyseusz spędził sie- wąskim labiryntem uliczek w�VITTORIOSA, aby na ko-

 REJS � SLIEMA 

 NOC MALTAŃSKA 

 WIED�IZ�ZURRIEQ � MARSAXLOKK

 MDINA � MOSTA 

 VALLETTA � COSPICUA 
� VITTORIOSA � SENGLEA 

 GOZO 

 ŚRÓDZIEMNOMORSKA KSIĘŻNICZKA        8 DNI MLAMALL

 MDINA  MOSTA  GOZO: GGANTIJA, IR-RABAT, DWEJRA  WIED-IZ-ZURRIEQ  COSPICUA  VITTORIOSA  SENGLEA  SLIEMA » » » » » » »» » TA  MARSAXLOKK  VALLET

MALTA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2729 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu *** w okolicy Qawra; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • 7 śniadań 

• przelot •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 121 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

16.04, 30.04, 01.05, 14.05, 28.05, 05.06, 11.06, 

04.07, 10.07, 18.07, 01.08, 14.08, 15.08, 29.08, 

12.09, 18.09, 26.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10

5,2 / 6 ze 105 opinii klientów

Morze
Śródziemne

MALTA

Mosta
Sliema

Valletta 

Mdina Vittoriosa

Senglea Cospicua

Wied-Iz-Zurrieq Marsaxlokk 

GOZO

5 km

Ggantija Dwej ra

Ir-Rabat

Valletta
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W�Andaluzji można odnaleźć wszystko to, co kojarzy 
się z� Hiszpanią: � amenco, kastaniety, corridę, białe 
wioski, piaszczyste plaże i� oczywiście hiszpańskie 
słońce. Każdy zakątek regionu pamięta czasy Wiel-
kiego Kalifatu Zachodniego, dlatego nie brakuje tu 
zabytków o� arabskim charakterze, ale i� tych należą-
cych do kultury klasycznej Hiszpanii. Na trasie słynne 
zabytki Maurów w�Kordobie, Sewilli i�Granadzie, pięk-
nie położona Ronda, zabytki z� listy UNESCO i� małe  
urokliwe miasteczka. W� p gro ramie fakultatywnym 
pokaz � amenco i�objazd Gibraltaru. Po intensywnym 
zwiedzaniu proponujemy wypoczynek w� hotelu wy-
branym z� bogatej oferty ITAKI. Trasa w� Hiszpanii: ok. 
1200 km. W�2021 r. wycieczka otrzymała ŻAGIEL ITAKI 
za atrakcyjny program.   

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. 8. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

wspanialszych zabytków Hiszpanii, pomnika architektury 
arabskiej w�Europie Zachodniej, przywodzącego na myśl 
baśnie tysiąca i�jednej nocy. Spacer po ogrodach Gene-
ralife i� zabudowaniach Alhambry. Spacer po Albaicín, 

się pomnik upamiętniający tragiczną śmierć generała najstarszej dzielnicy miasta i� największej mauretańskiej 
Władysława Sikorskiego. Przejazd przez rezerwat przy- dzielnicy Hiszpanii. Czas wolny w� punkcie widokowym, 
rody z�600 gatunkami � ory do jaskini św. Michała, wjazd skąd rozpościera się malownicza panorama warownej 
na Skałę Gibraltarską, gdzie można zobaczyć małpki bez- Alhambry. Zwiedzanie renesansowej katedry Santa 
ogonowe, które według legendy są gwarancją angiel- María de la Encarnación i Capilla Real – późnogotyckiej 
skiego panowania nad skałą. Czas wolny na zakupy (na kaplicy grobowej Królów Katolickich. Alhambra, ogrody 
Gibraltarze obowiązuje strefa wolnocłowa). Przejazd do Generalife oraz dzielnica Albaicín zostały wpisane na listę 
KADYKSU, uchodzącego za najstarsze miasto w�tej części UNESCO. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Europy. Spacer po mieście: stary port, piękna promenada 
Alameda Apodoca z�nabrzeżnymi forty� kacjami i�Parque 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd malowniczą trasą Genovés, Plaza de España, kościół Nuestra Señora del 
przez pasmo górskie Sierra Nevada. Na trasie wycieczki Carmen, starówka pełna wąskich uliczek. Przejazd przez 
m.in. LANJARÓN, malownicze uzdrowisko z�ruinami zam-obrzeża Jerez de la Frontera. Miasto jest stolicą sherry, 
ku, słynące z�wód mineralnych. Wizyta w�regionie, gdzie hiszpańskiej brandy i�tańczących koni. Przejazd do hote-
dojrzewa naj lepsza regionalna szynka – jamón ibérico lu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
– i� degustacja specjalności regionu. Przejazd do NERJA. 
Podziwianie widoków z� otoczonego palmami punktu 
widokowego Balkon Europy, zawieszonego na cyplu nad 
Morzem Śródziemnym. Przejazd do Cueva de Nerja, ze-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do społu jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami, stalagmitami 
Malagi. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny i� malowidłami naskalnymi. Przejazd do hotelu, zakwate-
(zależnie od godziny przylotu). Kolacja i�nocleg. rowanie, czas wolny. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MALAGI, jed- Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od 
nego z� najstarszych miast portowych  w� basenie Morza godziny wylotu), transfer na lotnisko i� wylot do Polski. 
Śródziemnego. Spacer eleganckimi uliczkami pełnymi Dla osób, które przedłużają pobyt o�tygodniowy wypo-
tradycyjnych barów tapas i� kawiarni do XVI-wiecznej czynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko. 
katedry, domu narodzin Pabla Picassa oraz olbrzymiej Transfer do wybranego hotelu.
arabskiej fortecy Alcazaba, siedziby mauretańskich 
władców z� IX w. Przejazd do MIJAS, malowniczego mia-
steczka zwanego klejnotem Costa del Sol. Mijas pełne 
jest urokliwych zakątków, a� rolę taksówek odgrywają tu 
osiołki. Przejazd do położonej wśród dziewiczych wzgórz 
RONDY, jednego z� najstarszych miasteczek Hiszpanii. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KORDOBY, 
Zwiedzanie Plaza de Toros, jednej z� najstarszych aren która została wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie: bu-
corridy. Spacer po mauretańskiej starówce: widowiskowy dowany od VIII w. Wielki Meczet. Spacer po starówce, 
XVIII-wieczny Nowy Most, z� którego rozpościera się im- wąskich uliczkach żydowskiej dzielnicy Juderia z jedną �
ponujący widok na 130-metrową przepaść wąwozu Tag, z�trzech zachowanych w�Hiszpanii synagog z�XIV w., po-
w�którym przepływa rzeka Guadalevín, Plaza Duquesa de mnik Majmonidesa, Kwiatowa Uliczka. Następnie zwie-
Parcent – najbardziej malowniczy plac miasta z�ratuszem, dzanie Alcazar de los Reyes Cristianos – letniej rezydencji 
Casa de San Juan Bosco, XIV-wieczny pałac Mondragón, rodziny królewskiej. Wizyta w�Muzeum Kultury Oliwy. Po-
znany także jako pałac markiza Villasierra. Przejazd do ho- znanie sposobu upraw drzewek oliwnych, a�także tłocze-
telu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. nia i�produkcji oliwy z�oliwek (degustacja oliwy). Przejazd 

w� okolice Granady, zakwaterowanie w� hotelu, kolacja. 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): udział 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GIBRALTARU, 
w�wieczorze tańca � amenco. Powrót do hotelu, nocleg.

brytyjskiego terytorium zamorskiego na Półwyspie Ibe-
ryjskim. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
przejazd do punktu widokowego Punta de Europa, skąd Śniadanie. Zwiedzanie GRANADY, perły Andaluzji, poło-
rozciąga się wspaniały widok na Cieśninę Gibraltarską żonej u� podnóża pasma Sierra Nevada. Zwiedzanie ze-
i�góry Atlas na kontynencie afrykańskim g społu pałacowo-ogrodowego Alhambry, jednego z� naj-, dzie znajduje 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Całodzienne zwiedzanie 
stolicy Andaluzji – SEWILLI, miasta Carmen, Don Juana 
i� Figara, którego zabytkowy zespó jest p sany na listęł w i  
UNESCO. Panoramiczny objazd miasta. Postój przy Placu 
Hiszpańskim. Spacer starą żydowską dzielnicą Santa Cruz. 
Zwiedzanie XV-wiecznego Domu Piłata, bazylika Macare-
na, gdzie znajduje się � gura Madonny płaczącej diamenta-
mi. Zwiedzanie wzniesionej na miejscu dawnego meczetu 
XV-wiecznej katedry Najświętszej Marii Panny, w� której 
znajduje się m.in. kaplica z�grobowcem Krzysztofa Kolum-
ba. Wejście na wieżę Giralda, skąd rozpościera się zachwy-
cająca panorama miasta. Wizyta w�Alkazarze, dawnym pa-
łacu królewskim z�p ę yi kn mi ogrodami, bogato zdobionymi 
salami i� oryginalnymi ornamentami. Czas wolny w� ogro-
dach. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

 LANJARÓN � NERJA 

 SEWILLA 

 MALAGA � MIJAS � RONDA 

 KORDOBA 

 GIBRALTAR � KADYKS 

 GRANADA 

 W�RYTMIE FLAMENCO        8 DNI AGPANDA

 MALAGA  MIJAS  RONDA  GIBRALTAR  SEWILLA  GRANADA  NERJA » » » » » » » » » KADYKS  KORDOBA  LANJARÓN 

HISZPANIA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3149 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań 

i 7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 215 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

25.04, 02.05, 16.05, 06.06, 13.06, 20.06, 12.09

5,3 / 6 z 1564 opinii klientów

Kordoba

Sewilla
Granada

Lanjarón
Malaga

Ronda

Nerja
Kadyks

Mijas

Gibraltar
100 km

Morze 
Śródziemne

Ocean
A tlantycki

HISZPANIA

Granada
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 Hiszpania znajduje się w� pierwszej piątce najchęt-
niej odwiedzanych przez turystów krajów na świe-
cie. To dzięki wspaniałym zabytkom, malowniczym 
krajobrazom, ciekawej historii, pysznej kuchni i�wie-
lu atrakcjom, tak wielu turystów odwiedza różne 
regiony tego kraju. W�programie są dwie największe 
metropolie: Madryt dla miłośników kultury i� sztuki 
i�tętniąca życiem Barcelona. Trasa wycieczki prowa-
dzi także do Cuenca – j ednego z� najpiękniejszych 
miast Kastylii, ze słynnymi „wiszącymi domami”. 
Warto odwiedzić Collioure – niewielką, malowni-
czą nadmorską miejscowość francuskiej Katalonii 
z� małym śródziemnomorskim portem rybackim, 
położoną pośród w innic i� stoków Pirenejów. Trasa 
w�krajach zwiedzanych: ok. 2800 km. 

5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.
6. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do REQUENA, 
otoczonego plantacjami winogron. Z�tego rejonu po-
chodzi największy w� całej Hiszpanii y w bór win czer-
wonych i� różowych. Spacer po starej części  miasta La 
Villa, gdzie znajdują się: kościół Santa Maria, kościół św. 
Mikołaja, dawny klasztor karmelitów. Wyjazd do CU- 
ENCA, wpisanego na listę UNESCO wiszącego miasta 
Hiszpanii. Spacer po mieście: ratusz, gotycka katedra 
Basilica de Nuestra Señora de Gracia, labirynt wąskich 
uliczek, p ylac ków, fontann, punktów widokowych 
tworzy wyjątkową atmosferę. Jednak naj bardziej cha-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na Côte Vermeille, rakterystyczną atrakcją są wiszące domy, czyli Casas 
niezwykłej urody wybrzeże z� mnóstwem skalistych cypli Colgadas, wysunięte ze zbocza, „zaczepione” nad prze-
i�małych zatoczek, do COLLIOURE, malowniczo położonej 

paścią wąwozu. Naj lepiej podziwiać je z�mostu Puente 
miejscowości wypoczynkowej. Krótki spacer po porcie 

de San Pablo zawieszonego między dwoma brzegami 
i� starówce, nad którą górują mury zamku królewskiego. 

rzeki Huécar. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
Przedpołudniowy wyjazd w�drogę powrotną do Polski. 

nocleg. 
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Hiszpani . i

Przyjazd do Polski. 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie MADRYTU, 

Przyjazd do Hiszpanii. Krótka wizyta w�muzeum mistrza stolicy i� największego miasta Hiszpanii, uwiecznionego 
surrealizmu – Salvadora Dalí, w�jego rodzinnym mieście w�wielu � lmach Almodóvara. Panoramiczne zwiedzanie: 
FIGUERES. Przejazd w�okolice Costa Brava. Zakwaterowa- Plaza Mayor, Plac Hiszpański z� pomnikiem Cervantesa, 
nie w�hotelu, nocleg. pałac królewski, arena walki byków Las Ventas. Indywi-

dualne zwiedzanie muzeum Prado, jednego z� najwięk-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Ka- szych muzeów świata, ze wspaniałą kolekcją dzieł Ve-

talonii – BARCELONY. Spacer: dzielnica portowa, Las lazquesa, Goi i� innych znanych artystów lub czas wolny 
i� możliwość odwiedzenia pobliskich parków Retiro lub Ramblas – główny deptak ze słynną halą targową La 

Boqueria, Dzielnica Gotycka, katedra św. Eulalii. Przejście królewskiego ogrodu botanicznego. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie, nocleg. pod Sagrada Família. Czas wolny na indywidualne zwie-

dzanie: Passeig de Gràcia z� domami zaprojektowanymi 
przez Gaudíego, wpisane na listę UNESCO: Casa Mila, Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SARAGOSSY, 
Casa Batlló. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. malowniczo położonej nad rzeką Ebro. Spacer po histo-

rycznym centrum miasta, otoczonym przez nowoczesne 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WALENCJI. bulwary. Zwiedzanie barokowej bazyliki Nuestra Señora 
Spacer po najstarszej dzielnicy miasta: katedra, Plaza de Pilar, symbolu miasta, celu p g yiel rz mek i� perły archi-
de la Reina, Mercado Central – j eden z� największych tektonicznej z� XVII-XVIII w. Wnętrze bazyliki kryje m.in. 
bazarów w� Europie, park w�korycie rzeki Turia, budynek wspaniały ołtarz, malowidła Francisca Goi oraz XV-wiecz-
Giełdy Jedwabiu, wpisany na listę UNESCO. Przejazd do ną kaplicę z�� gurą Najświętszej Marii Panny. Przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. 

 REQUENA �  CUENCA 

 COLLIOURE 

 MADRYT 
 FIGUERES 

 BARCELONA 

 SARAGOSSA 

 WALENCJA 

 HOLA!        9 DNI XESHOES

 FIGUERES  BARCELONA  WALENCJA  REQUENA  CUENCA  MADRYT  SARAGOSSA  COLLIOURE » » » » » » »

HISZPANIA  FRANCJA

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1998 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

6 noclegów hotelach**/*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 6 śniadań • p rzejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 165 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

25.06, 20.08, 01.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,1 / 6 z 71 opinii klientów

Barcelona

50 km
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Figueres

Saragossa
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Walencja
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Morze
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 Fascynująca wyprawa na Półwysep Iberyjski z�wy-
tkowo bogatym programem zwiedzania, znako-ją

mita propozycja dla osób o�duszach podróżników, 
ciekawych nowych krajobrazów, zabytków i� sma-
ków. Na trasie wiele miejsc z� listy UNESCO, wspa-
niałe hiszpańskie i�portugalskie miasta sztuki oraz 
wizyta w�słynnych miejscach kultu – Fatimie i� Lo-
urdes. Program turystyczny jest intensywny i�wła-
śnie za to zbiera zdecydowanie pochwalne opinie 
wśród Klientów. Znakomicie zaplanowany każdy 
dzień wycieczki, przewidziano także czas na indy-
widualne zwiedzanie. Łączna trasa w�zwiedzanych 
krajach: ok. 3900 km.  W 2021 r. wycieczka otrzymała 
ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

mieszcząca liczne relikwie i� skarby sztuki sakralnej, pa-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WALENCJI. łac królewski – Alkazar w�stylu mudéjar, będący orygi-

Spacer po najstarszej dzielnicy miasta: katedra, Plaza nalnym połączeniem islamskiej cytadeli i�pałacu wraz ze 

de la Reina, Mercado Central – jeden z� największych wspaniałymi ogrodami, Plac Hiszpański i� Plac Ameryki. 

bazarów w� Europie, park w� korycie rzeki Turia, budy- Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

nek Giełdy Jedwabiu, wpisany na li ęst  UNESCO. Wizyta 
w�Ciudad de las Artesy las Ciencias – Miasteczku Sztuki Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LIZBONY, 
i� Nauki, największym kulturalnym kompleksie Europy, stolicy Portugalii, malowniczo usytuowanej u� ujścia 
który zachwyca futurystyczną bryłą budynków projek- rzeki Tag. Przejazd do Belem, uroczej nabrzeżnej dziel-
tu słynnego architekta Santiago Calatravy. W�godzinach nicy, pełnej pomników portugalskiego złotego wieku. 
przedpołudnio ych yja d z� miasta. Przejazd malow-w  w z Zwiedzanie: klasztor hieronimitów z�grobowcem Vasco 
niczą trasą z� niezapomnianymi pejzażami, miedzy in- da Gamy, wpisany na listę UNESCO, arcydzieło sztuki 
nymi z�widokiem na najwyższe góry Hiszpanii – Sierra manuelińskiej. Spacer po Belem: pomnik Odkryć Geo-
Nevada. Przejazd do hotelu w� okolicach Granady, za- gra� cznych, wzniesiony w� p ęi ćsetną rocznicę śmierci 
kwaterowanie, kolacja, nocleg. Henryka Żeglarza i� Wieża Belem, jedna z� wizytówek 

miasta. Spacer po Baixa – eleganckiej dzielnicy w�cen-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GRANADY, trum miasta, rozciągającej się od wybrzeża Tagu do 
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Hiszpanii. 

położonej u� podnóża Sierra Nevada. Zwiedzanie słyn- trzech wspaniałych placów: Rossio, Figueira i� Restau-

nej Alhambry, uznawanej za jeden z� nieo� cjalnych cu- radores. Czas wolny. Przejazd na najbardziej wysunięty 

Przyjazd do Hiszpanii. Krótka wizyta w�muzeum mistrza dów świata, wpisanej na listę UNESCO. Spacer po wspa- na zachód punkt Europy – CABO DA ROCA. Wyznacza 

surrealizmu – Salvadora Dalí, w�jego rodzinnym mieście niałych ogrodach Generalife, rozpościerających się na go latarnia wzniesiona na 140-metrowym kli� e domi-

FIGUERES. Przejazd w� okolice Costa Brava. Zakwatero- wzgórzu po północnej stronie Alhambry. Przejazd do nującym nad oceanem. Przejazd do FATIMY, jednego 

wanie w�hotelu, kolacja, nocleg. KORDOBY, miasta o� orientalnym charakterze, z� histo- z� najważniejszych centrów pielgrzymkowych świata 

rycznym centrum wpisanym na listę UNESCO. Zwiedza- chrześcijańskiego. Przejazd do hotelu w� Fatimie lub 

nie meczetu Mezquita, jednego z� najwspanialszych na okolicach. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Katalo-

świecie przykładów arabskiej sztuki budowlanej. Prze-
nii – BARCELONY. Spacer: dzielnica portowa, Las Ramblas 

jazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
– główny deptak ze słynną halą targową La Boqueria, 
Dzielnica Gotycka, katedra św. Eulalii. Przejście pod Sa- Śniadanie. Możliwość udziału w�liturgii lub odpoczynek 
grada Família. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SEWILLI, sto- w�Fatimie. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miej-
Passeig de Gràcia z� domami zaprojektowanymi przez licy Andaluzj i. Zwiedzanie: stara dzielnica żydowska scu): wycieczka do Nazare, San Pedro Moel i� Batalha. 
Gaudíego, wpisane na listę UNESCO: Casa Mila, Casa Ba- Santa Cruz, pełna malowniczych zaułków, katedra – W� programie: Przejazd do BATALHA, zwiedzanie domi-
tlló. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. jedna z�najwspanialszych gotyckich świątyń na świecie, nikańskiego opactwa Matki Boskiej Zwycięskiej, uzna-

 WALENCJA 

 LIZBONA � CABO DA ROCA 

 GRANADA � KORDOBA 

 FIGUERES 

 BARCELONA 

 FATIMA � BATALHA � SAN PEDRO 

DE MOEL � NAZARE 

 SEWILLA 

 VIVA IBERIA        14 DNI XESVIVA

 FIGUERES  BARCELONA  WALENCJA  GRANADA  SEWILLA  LIZBONA  FATIMA  BATALHA  SAN PEDRO DE MOEL 

 PORTO  ÁVILA  MADRYT  BURGOS  SAN SEBASTIAN  LOURDES 

» » » » » » » » » »

» » » » » » » » »

 KORDOBA  CABO DA ROCA 

 NAZARE  SALAMANKA  ESKURIAL 

HISZPANIA  PORTUGALIA  FRANCJA
5,5 / 6 z 741 opinii klientów

Granada
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nego za arcydzieło portugalskiego gotyku, wpisanego Mayor – rynek uznawany za najpiękniejszy w�całej Hisz-
na listę UNESCO. Przejazd do SAN PEDRO DE MOEL, panii, charakterystyczne kamienice w� stylu plateresco. 
malowniczej letniskowej miejscowości usytuowanej Zwiedzanie: uniwersytet z�przepiękną fasadą, Nowa i�Sta-
na klifach wśród piniowych lasów. Krótki czas wolny. ra Katedra. Przejazd do ÁVILI, p ęi knego średniowieczne-
Przejazd do NAZARE, najstarszego miejsca kultu maryj- go miasta wpisanego na listę UNESCO. Spacer po za-
nego w�Portugalii i�wspaniałego kurortu nad Oceanem bytkowej starówce otoczonej doskonale zachowanymi 
Atlantyckim miejscowi rybacy kultywują lokalne , gdzie murami obronnymi ze wspaniałą katedrą. Zwiedzanie 
tradycje. Indywidualne zwiedzanie kościółka na kli� e. romańskiej bazyliki św. Wincentego. Postój w� punkcie 
Powrót do hotelu. Jeśli nocleg jest w�Fatimie, możliwość widokowym ze wspaniałą panoramą na miasto. Przejazd Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BURGOS. 
uczestniczenia w� codziennej, wieczornej modlitwie do ESKURIALU. Zwiedzanie dawnej rezydencji hiszpań- Zwiedzanie katedry, nazywanej „dziełem aniołów”, która 
różańcowej i� procesj i ze świecami w� sanktuarium Naj- skich królów wpisanej na listę UNESCO. Imponujący uchodzi za jedną z�najpiękniejszych świątyń w�stylu go-
świętszej Marii Panny. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. kompleks mieści pałac, klasztor i� mauzoleum hiszpań- tyckim. Katedra słynąca ze wspaniałej architektury oraz 

skich władców kolekcj i dzieł sztuki została wpisana na listę UNESCO. , a�wnętrza kryją wspaniałe dzieła sztuki. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PORTO Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Przejazd do SAN SEBASTIAN, baskijskiego kurortu usy-, mia-
tuowanego nad Morzem Kantabryjskim u� stóp dwóch sta położonego malowniczo u�ujścia rzeki Duero. Spacer 
wzgórz i� przy zatoce La Concha. Spacer po zabytkowej labiryntem wąskich uliczek starego miasta wpisanego Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie MADRYTU, starówce. Przejście na malowniczy most na rzece Uru-na listę UNESCO. Zwiedzanie giełdy ze wspaniałą salą 

stolicy i�największego miasta Hiszpanii, uwiecznionego 
arabską. Wizyta na dworcu św. Benedykta, zbudowany mea, możliwość fotografowania widoku rzeki uchodzą-

w� wielu � lmach Almadóvara. Panoramiczne zwiedza- cej do morza i� Pałacu Festiwalowego. Czas wolny m.in. w�miejscu dawnego klasztoru, kryje wspaniałe dekora-
nie: Plaza Mayor, Plac Hiszpański z� pomnikiem Cervan- na indywidualną degustację lokalnych tapas mających cje z� płytek azulejos. Czas wolny w� malowniczym cen-
tesa, pałac królewski, arena walki byków Las Ventas. opinię naj lepszych w� Hiszpanii. Przejazd do francuskie-trum miasta. Przejazd do hotelu w�okolicach Salamanki. 
Indywidualne zwiedzanie muzeum Prado, jednego 

Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. go LOURDES – centrum kultu maryjnego we Francj i. Za-
z� największych muzeów świata, ze wspaniałą kolekcją kwaterowanie w� hotelu. Kolacja. Czas na indywidualny 
dzieł Velazquesa, Goi i�innych znanych artystów lub czas udział w�wieczornej procesj i maryjnej. Nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SALAMANKI, wolny i�możliwość odwiedzenia pobliskich parków Reti-
znanego ośrodka uniwersyteckiego. Spacer po starym ro lub królewskiego ogrodu botanicznego. Przejazd do 
mieście zbudowanym z�piaskowca o�złotej barwie: Plaza Śniadanie. Wykwaterowanie. Krótki spacer po mieście. hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

Przedpołudniowy wyjazd w�drogę powrotną do Polski. 

Przyjazd do Polski.  

12. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

14. DZIEŃ.

 BURGOS � SAN SEBASTIAN 

��LOURDES 

 PORTO 

 MADRYT 

 SALAMANKA � ÁVILA � ESKURIAL 

 LOURDES 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2998 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie 

(bufet lub serwowane): 11 śniadań, 11 kolacji •p j rze azd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 230 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

16.04, 30.04, 14.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 

06.08, 20.08, 03.09, 01.10, 15.10
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Piękna krajobrazowo i� bogata w� zabytki z� listy 
UNESCO wycieczka po najciekawszych miejscach 
słynnej z� urody Portugalii. Na trasie urokliwa Lizbo-
na, Sintra z� przepięknymi rezydencjami i� tajemni-
czymi zamkami, Coimbra, gdzie starożytność łączy 
się z�teraźniejszością. W� Porto, mieście o� niepowta-
rzalnej atmosferze, będzie czas na degustację słyn-
nego trunku. W� programie najważniejsze ośrodki 
życia religijnego Portugalii i�Hiszpanii, w�tym słynne 
sanktuaria: Santiago de Compostela, Fatima i� Bom 
Jesus do Monte. Planując wyjazd, warto pomyśleć 
o�wypoczynku po zwiedzaniu i�wybrać hotel z�boga-
tej oferty wczasowej ITAKI na znanym z�cudownych 
plaż wybrzeżu Algarve. Łączna trasa w� Portugalii 
i� Hiszpanii: ok. 1700� km. W�2021 r. wycieczka otrzy-
mała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 PORTO � BRAGA � BOM JESUS DO 

MONTE 
 BATALHA � NAZARÉ � ALGARVE 

 ALGARVE

 SINTRA � CABO DA ROCA 

��LIZBONA  

 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 LIZBONA � OBIDOS � ALCOBACA 

 COIMBRA � TOMAR � FATIMA 

cer po starym mieście, otoczonym XIV-wiecznymi mura-
mi obronnymi. Przejazd do ALCOBACA.  Zwiedzanie jed-
nego z� najważniejszych zabytków Portugalii – klasztoru 
i�kościoła Cystersów – największego w�Portugalii. Kościół 
wpisany na listę UNESCO słynie z�gotyckiej architektury. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BATALHA. 
Zwiedzanie arcydzieła portugalskiego gotyku, wpisa-
nego na listę UNESCO: kościół z� kaplicą grobową Jana 
I� i� jego synów, klasztor ze wspaniałym krużgankiem 
i� Grobem Nieznanego Żołnierza, Niedokończona Ka-
plica. Przejazd do NAZARÉ, najstarszego miejsca kultu 
maryjnego w�Portugalii i�wspaniałego kurortu nad Oce-
anem Atlantyckim. Zwiedzanie kościółka na kli� e. Od-
poczynek nad oceanem. Przejazd do hotelu w� regionie 
ALGARVE, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do 
Faro. Transfer do hotelu w�regionie ALGARVE. Zakwatero-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od go-
wanie. Czas wolny, kolacja, nocleg.

dziny wylotu), transfer na lotnisko i�bezpośredni przelot 
do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o�wypoczy- 
nek: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SINTRY – daw- transfer do wybranego hotelu.

nej letniej rezydencji portugalskich monarchów, wpisa-
nej na listę UNESCO. Zwiedzanie Pałacu Narodowego, 
gdzie można podziwiać piękne dekoracje z� płytek azu-
lejos. Przejazd na najbardziej wysunięty na zachód punkt 
Europy – CABO DA ROCA. Przejazd do LIZBONY – stolicy Śniadanie. Przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Portugalii, która oczarowuje niepowtarzalną atmosferą. w� Hiszpanii – najważniejszego po Rzymie i� Jerozolimie 
Spacer po centrum miasta: Plac Handlowy, główny dep- świętego miejsca dla chrześcijan. Spacer po mieście: ro-
tak Lizbony – Rua Augusta, p o. Zakwaterowanie. lac Rossi mańska katedra z�grobem świętego Jakuba, Plac Złotni-
Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miej- ków, plac Obradoiro, Hostal de los Reyes Catolicos z�pięk-
scu): wieczór z�muzyką fado połączony z�kolacją. Powrót ną fasadą w� stylu plateresco, pełniący dawniej funkcję 
do hotelu, nocleg. zajazdu i� szpitala dla pielgrzymów. Powrót do hotelu, 

kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Belém, uroczej 
nabrzeżnej dzielnicy Lizbony, pełnej pomników portu-
galskiego złotego wieku. Zwiedzanie: klasztor Hieroni-
mitów z�zachwycającymi krużgankami, wpisany na listę 
UNESCO, będący arcydziełem sztuki menuelińskiej oraz 
przyległy kościoł z�grobowcem Vasco da Gamy. Spacer po 
Belém podczas którego zobaczyć można: pomnik Odkryć 
Geogra� cznych i�Wieżę Belém, jedną z�wizytówek miasta. 
Przejazd do średniowiecznego miasteczka OBIDOS. Spa-

toru Zakonu Chrystusa Pana, wpisanego na listę UNESCO. 
Przejazd do FATIMY, ośrodka kultu maryjn g , ce o elu licz-
nych p g yiel rz mek. Spacer po Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny: Plac Pielgrzyma, bazylika z�grobowcami bł. 
Łucji, Hiacynty, Franciszka, Kaplica Objawień. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja. Dla chętnych możliwość 
uczestniczenia w�codziennej wieczornej modlitwie i� pro-
cesji ze świecami. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PORTO, miasta 
niezwykłego i� pełnego kontrastów, malowniczo położo-
nego na wzgórzu nad rzeką Duero. Zwiedzanie: katedra, 
kościół św. Franciszka, dworzec São Bento. Spacer zabyt-
kowym mostem króla Ludwika I, z� którego roztaczają się 
piękne widoki na miasto. Spacer: Plac Aliados, kościół Kle-
ryków z� barokową dzwonnicą będącą wizytówką miasta 
Porto, księgarnia Lello & Irmao, ozdobione ceramicznymi 
płytkami kościoły Karmelitów i� Karmelitanek. Fakulta-
tywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem 
po rzece Duero. Wizyta w� piwnicach, gdzie dojrzewają 
doskonałe portugalskie wina. Degustacja słynnego por-
to, z� którego produkcji słynie miasto. Przejazd do BRAGI, 
głównego ośrodka religijnego, nazywanego portugalskim 
Rzymem. Spacer po zabytkowym centrum. Zwiedzanie 
katedry. Przejazd w� okolice Bragi do najwspanialszego 
sanktuarium Portugalii – BOM JESUS DO MONTE. Zwie-
dzanie świątyni położonej na zboczu wzgórza, do której 
prowadzą wspaniałe barokowe schody. Przejazd do hote-
lu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do COIMBRY, daw-
nej stolicy Portugalii, najstars gze o centrum uniwersytec-
kiego. Zwiedzanie: najstarszy w�kraju uniwersytet, założo-
ny w� 1290 r., ze wspaniałą barokową biblioteką, wpisany 
na listę UNESCO Katedra – najwspanialsza romańska ; Stara 
budowla w� Portugalii; kościół św. Krzyża z� arcydziełami 
sztuki rzeźbiarskiej renesansu. Przejazd do TOMAR, miasta 
założonego w�XII w. przez templariuszy. Zwiedzanie klasz-
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W CENIE 

CENA OD 3659 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***/**** kolicy:  w miastach lub o

2 na Algarve, 1 w Lizbonie, 1 w Coimbrze, 2 w Bradze, 

1 w Fatimie; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 6 kolacji 

• przelot •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 174 EUR
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Idealny przepis na Portugalię to Lizbona – jedna z�naj-
mniejszych stolic europejskich zachwyca położeniem, 
oczarowuje niepowtarzalną atmosferą, kusi tysiącem 
kafejek, restauracji oraz wspaniałą architekturą. Pół-
nocna Portugalia to żyzna dolina rzeki Douro, strome 
zbocza z� tarasowymi winnicami, piękna przyroda 
i� liczne zabytki. Porto – p ełne romantyzmu miasto, 
gdzie nieopodal gwarnych uliczek zabytkowego cen-
trum można znaleźć tajemnicze ogrody, zielone, za-
ciszne parki oraz piaszczyste plaże omywane błękitny-
mi wodami oceanu. Niepowtarzalną atmosfe ęr  miasta 
można poczuć odwiedzając niezliczone knajpki, gdzie 
warto skosztować lokalnych przysmaków oraz orzeź-
wiającego vinho verde. Porto przyciąga turystów sło-
necznym klimatem, gościnnością mieszkańców, pięk-
nymi zabytkami ozdobionymi niebies kimi azulejos. 
Na trasie również są dwa sanktuaria: Fatima i�Santiago 
de Compostela. Warto cieszyć się Portugalią przez ko-
lejny tydzień i� przedłużyć wakacje w� hotelu z� oferty 
ITAKI. Trasa w�Portugalii: ok. 1660 km.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

Plac Aliados, Kościół Kleryków z� barokową dzwonnicą Wejście na mury obronne, skąd można podziwiać wspa-
–� wizytówką Porto, księgarnia Lello &� Irmao, ozdobione niały widok na miasto, rzekę Tag i� port. Spacer wąskimi 
ceramicznymi płatkami kościoły Karmelitów i� Karmelita- uliczkami mauretańskiej Alfamy, najstarszej dzielnicy 
nek. Spacer: ulica Św. Katarzyny, kościół św. Ildefonsa od Lizbony. Zwiedzanie: katedra – j edna z� najciekawszych 
zewnątrz pokryty ponad jedenastoma tysiącami trady- budowli w� mieście; kościół św. Wincentego za Murami 
cyjnie pomalowanych niebieskich płytek azulejos, Kaplica – najwspanialszy przykład barokowej architektury w� Li-
Dusz. Krótka wizyta na lokalnym targu. Wizyta w� piwni- zbonie; Panteon Narodowy, gdzie znajdują się grobowce 
cach, gdzie dojrzewają doskonałe portugalskie wina. De- wielkich portugalskich osobistości. Spacer po dzielnicy 
gustacja słynnego porto, mocnego i�aromatycznego trun- Bairro Alto, gdzie skupia się nocne życie miasta. Przejście 
ku, z� którego produkcji słynie miasto. Fakultatywnie (za przez słynne place Baixy: Rossio, Figueira i�Restauradores. 
dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem po rzece Do- Przejazd jedną z� największych atrakcji miasta – windą 
uro. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Santa Justa – p j za ro ektowaną przez ucznia Gustawa Eif-

� a. Spacer: kościół św. Rocha, ruiny kościoła Karmelitów 
zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w� 1755 r. Powrót 

Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie Porto 
do hotelu, kolacja, nocleg.

lub udział w�wycieczce fakultatywnej do SANTIAGO DE  
COMPOSTELA (za dodatkową opłatą na miejscu). Prze-
jazd do najważniejszego po Rzymie i�Jerozolimie święte- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do hotelu w� rejo-
go miejsca chrześcijan. Zwiedzanie: XI-wieczna katedra, nie ALGARVE. Dla osób chętnych (za dodatkową opłatą 
Brama Złotników na miejscu): przejazd na p ę, laż czas wolny. Powrót do ho-, krypta ze szczątkami świętego Jakuba, 

telu, kolacja, nocleg.plac Obradoiro – miejsce spotkań licznych grup piel-
grzymkowych, Hostal de los Reyes Catolicos będący za-
jazdem i� szpitalem dla pielgrzymów. Powrót do hotelu, Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu i� transfer na lotni-
kolacja, nocleg. sko. Bezpośredni przelot Polski. Dla osób, które przedłu-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do żają pobyt o� wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, 
Faro. Transfer do hotelu w�rejonie Algarve. Zakwaterowa-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SINTRY – daw- przejazd na lotnisko i�transfer do wybranego hotelu.
nie, kolacja, nocleg.

nej letniej rezydencji portugalskich monarchów, poło-
żonej w� uroczej okolicy, wśród egzotycznych ogrodów 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w�kierunku Lizbony. i�zalesionych wzgórz, wpisanej na listę UNESCO. Przejście 
Przejazd na tereny Expo ’98 nazywane Parkiem Narodów. pod Palácio Nacional – wspaniały pałac położony w�sercu 
Zwiedzanie jednego z�największych oceanariów na świe- Starego Miasta. Zwiedzanie Quinta da Regaleira, fascy-
cie. Przejazd do FATIMY, ośrodka kultu maryjnego, celu nującej rezydencji otoczonej tajemniczymi ogrodami. 
licznych pielgrzymek. Spacer po sanktuarium Najświęt- Przejazd na najbardziej wysunięty na zachód punkt na 
szej Marii Panny, podczas którego zobaczyć można: plac kontynencie europejskim – CABO DA ROCA. Przejazd do 
Pielgrzyma, bazylikę z� grobowcami bł. Łucji, Hiacynty LIZBONY. Zwiedzanie dzielnicy Belém: klasztor Hieroni-
i� Franciszka, kaplicę Objawień. Przejazd do hotelu, za- mitów z�zachwycającymi krużgankami, wpisany na listę 
kwaterowanie, kolacja. Dla chętnych możliwość uczest- UNESCO, będący arcydziełem sztuki manuelińskiej oraz 
niczenia w�codziennej wieczornej modlitwie różańcowej kościół z�grobowcem Vasco da Gamy. Spacer po Belém: 
i�procesji ze świecami. Nocleg. pomnik Odkryć Geogra� cznych, wieża Belém. Czas na 

tradycyjne ciastko Pasteis de Belém. Przejazd do hotelu. 
Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miej-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PORTO, miasta 
scu): koncert fado połączony z�kolacją. Przejazd do hote-

niezwykłego i� pełnego kontrastów. Zwiedzanie: katedra, 
lu, zakwaterowanie, nocleg.

kościół św. Franciszka, dworzec São Bento, którego hol 
pokrywa ponad 20 000 tradycyjnych, ręcznie malowa-
nych ka� i. Spacer zabytkowym mostem króla Ludwika I, Śniadanie. Zwiedzanie centrum Lizbony. Przejazd zabyt-
z�którego rozciągają się p ęi kne widoki na miasto. Spacer: kowym tramwajem na wzgórze z zamkiem św. Jerzego. 
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W CENIE 

CENA OD 3739 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** w miastach lub okolicy: 

2 na Algarve, 2 w Lizbonie, 2 w Porto, 1 w Fatimie; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 6 kolacji •p rzelot • przejazd 

autokarem •opieka pilota  • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 194 EUR
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Znakomicie zaplanowana trasa, idealna na pierw-
sze spotkanie z� Portugalią, polecana także wszyst-
kim, którzy chcą powrócić jeszcze raz do ojczyzny 
fado. Miłośnicy serii o� przygodach Harry’ego Pot-
tera będą zachwyceni odkrywaniem miejsc i� wi-
doków, które zainspirowały pisarkę do stworzenia 
powieści – j ak zabytkowa księgarnia Lello & Irmao, 
kolory wydziałów uniwersytetu w� Coimbrze oraz 
studenci w� czarnych pelerynach. W� tygodniowym 
programie najpiękniejsze portugalskie miasta, 
zabytki z� listy UNESCO, miejsca kultu i� słynne por-
tugalskie winnice. Lizbona oczarowuje niepowta-
rzalną atmosferą oraz wyjątkową architekturą, Sin-
tra zachwyca romantycznymi parkami i� pałacami. 
W� programie Aveiro, któremu uroku dodają barw-
ne łodzie moliceiros i� Porto, które urzeka swoją 
niepowtarzalnością. Wycieczka kończy się dniem  
wypoczynku na wybrzeżu Algarve. A� komu mało 
słonecznych portugalskich dni, może przedłużyć 
wakacje o� tydzień w� wybranym hotelu nad oce-
anem. Trasa w�Portugalii: ok. 1900 km.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

tedra – najwspanialsza romańska budowla w�Portugalii, 
Kościół Świętego Krzyża z� arcydziełami sztuki rzeźbiar-
skiej renesansu. W� Coimbrze można odnaleźć wiele 
nawiązań do miejsc opisywanych w� powieści o� cza-
rodziejach J.� K. Rowwling. Przejazd do AVEIRO, miasta 
na wodzie, z� charakterystycznym labiryntem kanałów, 
który dominuje w� tutejszym krajobrazie. Spacer po 
centrum, gdzie można podziwiać malownicze domy ry- 
baków. Rejs po kanałach miasta tradycyjnymi łodziami. 
Krótki p jrze azd do Costa Nova, nadmorskiej dzielnicy 
Aveiro z� malowniczymi kolorowymi domkami w� paski. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd do PORTO, malowniczo położone-
go na wzgórzu nad rzeką Duero. Historyczne centrum 
miasta zostało wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie: 
kościół św. Franciszka, dworzec św. Benedykta, zbu-
dowany w� miejscu dawnego klasztoru, który kryje 
wspaniałe dekoracje z� płytek azulejos. Wizyta w�jednej 
z�najpiękniejszych zabytkowych księgarń świata – Lello 
& Irmao. Księgarnia jest rajem dla fanów przygód Har-
ry’ego Pottera. Prawdopodobnie to właśnie znajdujące 
się w�niej schody były inspiracją dla magic yzn ch opisów 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Czas wolny (w�za-Hogwartu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 
leżności od godziny wylotu), transfer na lotnisko i�bezpo-Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot miejscu): rejs statkiem po rzece Duero. Wizyta w� piw-
średni przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt do Faro. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nicach, gdzie dojrzewają doskonałe portugalskie wina, 
o�tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, nocleg. degustacja porto, z� którego produkcj i słynie miasto. 
przejazd na lotnisko, transfer do wybranego hotelu.

Przejazd do GUIMARAES nazywanego kolebką Portu-
galii. Spacer uliczkami średniowiecznego miasta, które Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LIZBONY. Spa-
od 2001 r. jest objęte patronatem UNESCO. Powrót do cer po Belem cy z�pomnikiem , uroczej nabrzeżnej dzielni
hotelu, kolacja, nocleg.odkrywców i�wieżą Belem. Zwiedzanie klasztoru Hiero-

nimitów z�zachwycającymi krużgankami, wpisanego na 
listę UNESCO o arcydziełem sztuki manueliń-, będąceg
skiej oraz kościoła z�grobowcem Vasco da Gamy. Wizy- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� okolice PESO 
ta na Placu Handlowym. Spacer głównym deptakiem DA RÉGUA, miasta położonego przy szlaku winnym 
Lizbony, podczas którego zobaczyć można: Rua Augu- rzeki Duero, serca regionu produkcj i wina porto. Wizyta 
sta, plac Rossio, mauretańską Alfamę – najstarszą dziel- w� Quinta do Seixo – winnicy produkującej doskonałe 
nicę Lizbony. Czas wolny, możliwość przejażdżki zabyt- gatunki portugalskich win – p ą oł czona z� degustacją. 
kowym tramwajem na wzgórze i�obserwacj i miasta ze Przejazd do LAMEGO, miasteczka słynącego z� produk-
wzgórza, gdzie wznos ęi si  zamek św. Jerzego. Przejazd cj i wina musującego Raposeira. Zwiedzanie sanktu-
do hotelu, zakwaterowanie. Fakultatywnie (za dodat- arium Nossa Senhora dos Remedios, miejsca słynnego 
kową opłatą na miejscu): wieczór z�tradycyjną muzyką 

z� licznych cudownych uzdrowień. Przejazd do FATIMY, 
fado połączony z� kolacją. Muzyka fado to tradycyjne 

ośrodka kultu maryjnego, celu licznych pielg yrz mek. 
pieśni portugalskie. Powrót do hoteu i�nocleg.

Spacer po sanktuarium Najświętszej Marii Panny, pod-
czas spaceru podziwiać można plac Pielgrzyma, bazy-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do COIMBRY, likę Matki Boskiej Różańcowej z� grobowcami bł. Łucj i, 
dawnej stolicy Portugalii i� centrum uniwersyteckiego. Hiacynty, Franciszka, a�także kaplicę Objawień. Przejazd 
Zwiedzanie: najstarszy w� kraju uniwersytet, założony do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. Wieczorem możli-
w� 1290� r., ze wspaniałą barokową biblioteką, Stara Ka- wość wzięcia udziału w�procesj i światła. Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SINTRY – ma-
lowniczo położonej na wzgórzu, wpisanej na listę UNESCO 
miejscowości. Zwiedzanie Pałacu Narodowego, gdzie 
można podziwiać piękne dekoracje z�płytek ceramicznych 
– azulejos. Miasteczko pełne jest wystawnych pałaców, 
pięknych ogrodów i� ekstrawaganckich rezydencji szla-
checkich elit. Przejazd na najbardziej wysunięty na zachód 
punkt Europy – CABO DA ROCA. Przejazd w�kierunku wy-
brzeża Algarve. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub udział w� wy-
cieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu). 
W� programie zwiedzanie SILVES – dawnej arabskiej sto-
licy Algarve i� spacer po starej części miasta. Przejazd do 
LAGOS. Spacer po mieście: pozostałości twierdzy, która 
niegdyś broniła dostępu do portu; miejsce jedynego 
w� Europie targu niewolników. Przejazd na PRZYLĄDEK 
ŚW. WINCENTEGO, najbardziej wysunięty na południowy 
zachód skrawek Europy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

 SINTRA � CABO DA ROCA

 SILVES � LAGOS � PRZYLĄDEK 
ŚW.�WINCENTEGO

 PORTO � GUIMARAES

 LIZBONA

 PESO DA RÉGUA � LAMEGO 
��FATIMA

 COIMBRA � AVEIRO

 AZULEJOS I�MOLICEIROS        8 DNI FAOAZUL

 LIZBONA  COIMBRA  AVEIRO  PORTO  GUIMARÃES  LAMEGO  FATIMA  SINTRA  CABO DA ROCA  SILVES  LAGOS » » » » » » » » » » »

»

 PESO DA RÉGUA 

 PRZYLĄDEK ŚW. WINCENTEGO 

PORTUGALIA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** w miastach lub okolicy miast: 

3 na Algarve, 1 w Lizbonie, 2 w Porto, 1 w Fatimie; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 6 kolacji •p • przejazd  rzelot 

autokarem, busem, minibusem lub vanem • opieka 

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 154 EUR

5,2 / 6 z 277 opinii klientów

Guimarães
Peso da Régua

Porto
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da Roca
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Św. Wincentego Silves

PORTUGALIA

100 km

Ocean
Atlantycki

HISZPANIA

Aveiro
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 Attyka to kwintesencja Grecji: wspaniały klimat, fascy-
nująca historia, skarbnica mitów, zabytki, niezliczone 
rozrywki i� atrakcje. Już w� starożytności położenie 
geogra� czne i� port w� Pireusie przyczyniły się do 
szybkiego rozwoju Aten. Tu kształtowały się demo-
kracja, teatr, � lozo� a, klasyczna architektura. Ateny, 
Pireus i�Attyka to nie tylko dawne dzieje, ale i�znako-
mita grecka kuchnia, rejsy po Zatoce Sarońskiej, czy 
wieczorna zabawa w�nocnych lokalach. Po spotkaniu 
z�tętniącą życiem Grecją przyjemnie jest zrelaksować 
się w�hotelu przy pięknej plaży. 

3. DZIEŃ.

 DZIEŃ. 

8. DZIEŃ. 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 EGINA � POROS � HYDRA 

RIWIERA ATTYCKA 

  ATENY 

 PIREUS � JEZIORO VOULIAGMENI 
��RIWIERA ATTYCKA 

 ATENY 

 RIWIERA ATTYCKA � SOUNION 

Śniadanie. Dzień wolny w� Atenach lub fakultatywnie 
(za dodatkową opłatą na miejscu): całodzienny rejs 
na 3� wyspy Zatoki Sarońskiej : EGINA, POROS, HYDRA. 
Zaokrętowanie w� Pireusie – największym greckim 
porcie; rejs na zjawiskową Hydrę z�domami kapitanów 
z�XVIII�w., z�malowniczym portem o�wspaniałej architek- 

południe p y ąrz l dku Attyki. Czas wolny. Chętni mogą turze i... zakazem ruchu samochodowego. To ulubiony 
zwiedzić ruiny świątyni Posejdona. Powrót do hotelu. 

zakątek artystów i� intelektualistów p ujących wy-, oszuk
Obiadokolacja, nocleg. 

tchnienia od gwaru Aten; otwarto tu � lię ateńskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Następnie przepłynięcie na Poros 

Śniadanie. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. – maleńką, uroczą wysepkę u� wschodniego wybrzeża 
Peloponezu. Ostatnią z� p yrz stani jest Egina, słynąca 
z�gajów pistacjowych i�świetnie zachowanej starożytnej Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Aten. świątyni bogini Ateny – Afai. Powrót do Pireusu – trans- sko w�Atenach. Przelot do Polski.  Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie ATEN: port do hotelu, nocleg. 

przejście pod budynek parlamentu Grecj i, dawniej Pa-
łacu Królewskiego, gdzie mieści się Grób Nieznanego 
Żołnierza. Spacer Ogrodami Królewskimi z� pawilonem 
wystawowym Zappio, gdzie odbyw yał  się spotkania Śniadanie. Przed południem wykwaterowanie z�hotelu. 
dotyczące przystąpienia Polski do UE, ruiny świątyn Przejazd do PIREUSU –i  największego portu greckiego 
Zeusa Olimpijskiego, stadion olimpijski Kallimarmaro – i� trzeciego pod względem wielkości na Morzu Śród-
miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich ziemnym. Przejazd przez pasażerską część portu, gdzie 
w�1896�r. Powrót do hotelu, nocleg. kotwiczą promy liniowe i�wielkie statki rejsowe – „pły- 

wające hotele”, a� następnie część jachtowa. Przejazd 
urokliwą drogą przez nadmorskie dzielnice Aten. Po 

Śniadanie. Spacer po jednej z� najciekawszych europej-
drodze JEZIORO VOULIAGMENI – atrakcja geologiczna 

skich stolic. Wizyta w�Muzeum Akropolu, przejście obok 
i� turystyczna w� p ęi knej dzielnicy o� tej samej nazwie. 

Teatru Dionizosa, Odeonu Heroda Attyka do Akropolu. 
Czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd do hotelu 

Zwiedzanie najsłynniejszej ateńskiej budowli – Parte-
na RIWIERZE ATTYCKIEJ. Zakwaterowanie, czas wolny. 

nonu, Erechtejonu – świątyni poświęconej Posejdo-
Obiadokolacja, nocleg. 

nowi i� Atenie, świątyni Nike Apteros oraz Pinakoteki 
i� Propylejów – bramy wejściowej. Dalej trasa prowadzi 
przez Agorę – rynek starożytnych Aten, do dzielnicy Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 
Plaka – malowniczo położonej u� stóp Akropolu, słyną- (za dodatkową opłatą na miejscu): przejazd do lokalnej 
cej z� fantazyjnych budowli i� krętych uliczek pełnych winiarni, zapoznanie się z�procesem powstawania trun-
klimatycznych tawern, nocnych lokali i�sklepów. Powrót ku, degustacja lokalnych gatunków wina z� typowymi 
do hotelu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miej- greckimi przekąskami do wina w� postaci: sucharków, 
scu): kolacja z�pokazem folklorystycznym tańców grec- ogórka, sera i� oliwek. Możliwość zakupienia wina. 
kich przy muzyce na żywo. Nocleg. Przejazd do SOUNION – najbardziej wysuniętego na 

 POD SŁOŃCEM ATTYKI        8 DNI ATHSEAA

 ATENY  EGINA  POROS  PIREUS  JEZIORO VOULIAGMENI  SOUNION » » » » » » » HYDRA   RIWIERA ATTYCKA 

GRECJA

Morze 
Egej skie

GRECJA

Ateny
Pireus�

Jezioro Vouliagmeni
Egina Sounion

RiwieraPoros 
Attycka

Hydra�
100 km

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3029 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***: 3 w Atenach, 4 na Riwierze 

Attyckiej (Hotel Aleksander Beach); 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami i klimatyzacją 

• wyżywienie: 7 śniadań (bufet), 4 obiadokolacje 

(serwowane) • przelot • przejazd autokarem •opieka   

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

12.06, 03.07, 21.08

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

4,7 / 6 z 51 opinii klientów

6.-7.

Ateny

Poros

Hydra
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Kultowe miejsca w� Grecji: Mykonos, Delos, Naxos 
i� bajeczne Santorini. Rejs wśród cykladzkich wyse-
pek to wspaniała okazja do poznania tego zakątka 
Grecji. Mykonos ze stolicą o� tej samej nazwie to 
jedno z� najsłynniejszych miejsc spotkań turystów 
z�całego świata. Urokliwe, tonące w�kwiatach zakątki 
i�starannie utrzymane zabytki stały się malownic yz m 
tłem dla intensywnego nocnego życia. Santorini, 
uważana za mityczną Atlantydę, to miejsce, skąd po-
chodzi większość greckich widokówek. Szmaragdo-
we morze, białe domki, słynna kaldera i�zjawiskowe 
zachody słońca – to na długo pozostanie w�pamięci.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 ATENY 

 SANTORINI: FIRA

 SANTORINI: OIA � AKROTIRI 

 DELOS � MYKONOS

 NAXOS

 NAXOS: NAXOS � DAMALAS 

��DOLINA TRAGAIA � HALKI � APIRANTHOS 

 ATENY

którą wznosi się wieża Bellonias. Przystanek w� wiosce 
DAMALAS, wizyta w� tradycyj nym warsztacie cera-
micznym i� tłoczni oliwek. Dalej trasa prowadzi żyzną 
DOLINĄ TRAGAIA, porośniętą wiekowymi drzewami 
oliwnymi, dębami i�p LKI latanami. Dojazd do wioski HA
z� bizantyjskim kościołem Panagia Protothroni. Wizyta 
w�destylarni cytrusów i�zapoznanie się z� produkcją lo-
kalnego likieru. Zwiedzanie kościoła Panagia Drosiani, 
zabytku z� okresu wczesnochrześcijańskiego, uważa-
nego za jeden z� najstarszych na Bałkanach. Kościół, 
będący częścią starego klasztoru, ma unikalny styl ar-
chitektoniczny, z� odsłoniętymi kamiennymi ścianami, 
trzyczęściową attyką z� kopułą i� trzema przyległymi 
kaplicami od strony północnej, z� kwadratowymi ko-
pułowymi podstawami na dachach. Niektóre z�zacho-

Zbiórka uczestników na lotnisku, przelot do ATEN. Prze- wanych fresków pochodzą z�VI w., a�pozostałe z�okresu 
jazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. od XI do XIV w. Przejazd do APIRANTHOS, położonego 

u� podnóża góry Fanari. Spacer marmurowymi, bruko-
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do portu w�Pireu- wanymi uliczkami do głównego placu. Wizyta w� Mu-
sie, zaokrętowanie. Rejs na SANTORINI. Przejazd do FIRY zeum Archeologicznym z� bogatymi zbiorami z� okresu 
– stolicy wyspy, krótki spacer wśród przyklejonych do protocykladzkiego. Czas wolny. Przejazd przez okolice 
zbocza krateru domków i�wąskich uliczek. Przejazd do Flerio i� Melanes do starożytnego archaicznego kamie-
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. niołomu marmuru. Znajduje się tam imponujący posąg Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Wy-

Kourosa, tzw. „Greka”, o� długości 6,4� m, pochodzący lot do Polski.

z�VII�w. p.n.e. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Rejs na DELOS. Maleńka wysepka na Mo-
rzu Egejskim jest według mitologii miejscem urodzin 
Artemidy i� Apolla. Dziś niezamieszkała, jest w� całości 
stanowiskiem archeologicznym. Delos wieńczy szczyt 
Kynthos, skąd rozpościera się niezapomniany widok 
na cały archipelag Cyklad. Zwiedzanie m.in. Dzielni-
cy Teatralnej, spacer Świętą Drogą ku sanktuarium 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do portu, zaokrę- i� świątyniom Apolla. Następnie rejs na MYKONOS, 
towanie. Rejs na NAXOS. Przypłynięcie do portu, prze- jedną z�naj bardziej kosmopolitycznych wysp greckich, 
jazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na plażo- przyciągającą rokrocznie ogromne rzesze artystów 
wanie. Nocleg. i� turystów z� całego świata, wśród nich również wielu 

celebrytów. Czas wolny i� zwiedzanie Chory – stolicy 
wyspy, spacer wąskimi uliczkami z�białymi domami do 
malowniczej dzielnicy Alefkandra, zwanej Małą Wene-

Śniadanie. Przejazd do stolicy wyspy NAXOS. Spacer cją. Powrót do hotelu na Naxos. Nocleg.
labiryntem uliczek do portu, następnie przejście gro-
blą do nieukończonej świątyni Appolina z�VI w. p.n.e. 
Według mitologii właśnie tutaj Tezeusz miał porzucić Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do portu, zaokrę-
Ariadnę. Następnie wizyta w� dzielnicy Kastro, najstar- towanie. Rejs do Pireusu. Przejazd do hotelu w�Atenach. 
szej części Chory. Przejazd przez wioskę Galando, nad Zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie. Przejazd do OIA. Spacer po najbardziej malow-
niczym miasteczku na wyspie do najsłynniejszego punktu 
widokowego – Kasteli. Czas wolny. Przejazd w� kierunku 
Akrotiri, przystanek na zrobienie zdjęć przy słynnym wia-
traku. Następnie wizyta na najważniejszym stanowisku 
archeologicznym na wyspie – AKROTIRI, wspaniale zacho-
wanym świadectwie życia na Santorini przed erupcją wul-
kanu pod koniec XVII w. p.n.e. Powrót do hotelu, nocleg.

CYKLADY        8 DNI ATHCYKL

ATENY  SANTORINI  FIRA  OIA  NAXOS  DAMALAS  DOLINA TRAGAIA  APIRANTHOS  DELOS  ATENY » » » » » » » » » » » » AKROTIRI  HALKI  MYKONOS 

GRECJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4409 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/***: 2 w Atenach, 2 na Santorini, 

3 na Naxos; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań •p rzelot • przejazd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 195 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

18.06, 10.07, 10.09

Ateny

MYKONOS

DELOS

NAXOS

SANTORINI

Oia

Naxos

Apiranthos 
Halki 

Fira
Dolina Tragaia

Damalas

Akrotiri 

GRECJA

NAXOS SANTORINI

20

5 2

 km

 km  km

Morze

Egej skie

Mykonos

Santorini

5,0 / 6 z 3 opinii klientów
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Na trasie wycieczki są słynne starożytne zabytki i�pra-
wosławne klasztory. Skąpana w� słońcu Hellada to 
nie tylko pomniki przeszłości, ale również wspania-
łe krajobrazy: gaje oliwne, lazurowe morze, piękne 
plaże, tętniące życiem miasta i�senne wioski. Rejs na 
Skiathos to wspaniała okazja by poczuć śródziemno-
morski klimat i�wypocząć na ulubionej wyspie księż-
nej Diany. Tych, którzy chcieliby pozostać w�Grecji na 
dłużej, zachęcamy do przedłużenia wakacji o� tygo-
dniowy pobyt w�wybranym hotelu ITAKI na Thassos. 
Łączna trasa w�Grecji: ok. 1350 km.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.
7. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

 DELFY � ARACHOVA � OSSIOS 

LUKAS 

 JOANNINA � DODONA � JASKINIA 

PERAMA 

 METEORA � KALAMBAKA 
 ATENY � KAVALA 

 SALONIKI 

 CZAS WOLNY/SKIATHOS 

 

 WERGINA � WERIA � GREWENA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie muzeum 
w� DELFACH z� niezwykłymi eksponatami, zaliczającymi 
się do najsłynniejszych w�Grecj i. Następnie zwiedzanie 
terenu wykopalisk archeologicznych, gdzie mieściła się 

Śniadanie. Wizyta w�stolicy Epiru – JOANNINIE. Przejazd antyczna wyrocznia: świątynia Apollina i� ołtarz, skała 
do DODONY, wyroczni w� Grecj i. Zwiedzanie obszaru Sybilli, rzymska agora, skarbce, omfalos – kamień wy-
archeologicznego: starożytny stadion, am� teatr, ruiny znaczający środek ziemi, teatr, stadion. Przejazd do 
Sanktuarium Zeusa. Przejazd do JASKINI PERAMA, która punktu widokowego na malowniczą miejscowość ARA-
zachwyca turystów bogactwem formacj i skalnych i�ko- CHOVA. Przejazd do OSSIOS LUKAS. Wizyta w�klasztorze 
lorów natury. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. bł. Łukasza ze Stiri. Przejazd do hotelu w� Atenach, za-

kwaterowanie, kolacja.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w� prawosławnych 
klasztorach na szczytach skał METEORÓW, gdzie można Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie ATEN. Wizyta 

na Placu Syntagama przy Grobie Nieznanego Żołnierza poczuć atmosferę tajemniczości i� błogiego wyciszenia, 
i�obserwacja zmiany warty. Zwiedzanie Muzeum Akro-a�także podziwiać niesamowite widoki. Przejazd do KA-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot polu: w�nowym gmachu zaprezentowano rzeźby, części LAMBAKI, miasteczka u� podnóży słynnych Meteorów. 
do Kavali. Transfer do SALONIK. Zwiedzanie Salonik: budowli i� artefakty odnalezione na Akropolu. Wizyta Wizyta w�pracowni ikon bizantyjskich, gdzie można po-
wizyta w�Muzeum Kultury Bizantyjskiej, spacer: Kościół na górującym nad miastem Akropolu. Na wapiennym 

znać ciekawy proces „pisania” ikon. Przejazd do hotelu 
św. Demetriusza – patrona miasta, Rotunda św. Jerze- wzgórzu znajdują się pozostałości po kompleksie an-

w�Lamii. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
go – najstarsza budowla w� mieście, Katedra Hagia So- tycznych świątyń. Przejazd do hotelu w�KAVALI. Kolacja, 
phia, Plac Arystotelesa, Biała Wieża. Przejście w� kierun- nocleg.
ku dzielnicy Ladadika. Czas wolny. Transfer do hotelu Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny lub fakul-
w�Chalkidonie, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. tatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs na Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (w�zależności 

SKIATHOS. Ta niewielka wyspa nazywana jest przez od godzin wylotu). Transfer na lotnisko i� bezpośredni 
turystów rajem na ziemi. Jej największą atrakcją jest Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WERGINY, przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt 

gdzie znajdowało się miasto Ajgaj – p ierwsza stolica plaża Koukounaries, która zachwyca drobnym, złotym o� tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowa-
starożytnej Macedonii. Zwiedzanie obszaru archeolo- piaskiem i� lazurową, ciepłą wodą. Z�plaży widać słynny nie, przejazd na lotnisko, transfer do wybranego hotelu.

hotel Skiathos Palace, w� którym wakacje często spę-gicznego, wpisanego na listę UNESCO. Znajdują się tu 
słynne macedońskie grobowce królewskie, w�tym króla dzała księżna Diana. Wyjątkowość wyspy można też 

Filipa II, ojca założyciela imperium Aleksandra Wielkie- podziwiać na ekranie, bo kręcono tu sceny do musicalu 

go. Przejazd do hotelu w� Metsovo malowniczą trasą „Mama Mia” z� Meryl Streep w� roli głównej. Czas wolny 

WERIA – GREWENA pośród greckich, kontynentalnych na plażowanie na wyspie. Przejazd do hotelu w�Delfach. 
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.pejzaży. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

 GRECKIE PRZEPOWIEDNIE        8 DNI KVASALO

SALONIKI  JASKINIA PERAMA  KALAMBAKA  SKIATHOS 

 OSSIOS LUKAS 

» » » » » » » » » » »

» »

 WERGINA  WERIA  GREWENA  JOANNINA  DODONA  METEORA  DELFY  ARACHOVA 

 ATENY   

GRECJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3079 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/***; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 

7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 160 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

20.06, 12.09

4,6 / 6 z 48 opinii klientów

Ateny

Skiathos
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 Olimpijscy bogowie nadal opiekują się piękną 
Helladą, bo zawsze można tu odnaleźć nie tylko 
olbrzymie bogactwo zabytków, ale także piękne 
krajobra y, a tastyczną pogodę, życz  f n zliwych miesz-
kańców i�smaczną kuchnię, która wspaniale smakuje 
w� lokalnych tawernach. W�programie najważniejsze 
atrakcje Grecji kontynentalnej: republika mnichów 
na magicznym półwyspie Athos, tajemnicze bastio-
ny kościoła prawosławnego, Meteora – klasztory 
„zawieszone w�powietrzu” a del� cka i�oczy-, wyroczni
wiście Ateny. Po p ęi knej trasie warto wypocząć na 
plażach Thassos w�wybranym hotelu z� oferty ITAKI. 
Łączna trasa: ok. 1350 km. 

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.
 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

i� nazwane od imienia jego żony, Thessaloniki. Znajdu-
je się tutaj także wielki port łączący Europę z� krajami 
Wschodu. Zwiedzanie: muzeum archeologiczne lub bi-
zantyjskie, bazylika św. Demetriusza. Zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg. 

Wczesne śniadanie. Wyjazd w� kierunku OURANOPO-
LI – ostatniej miejscowości przed granicą z� państwem 
mnichów. Do niedawna senna wioska rybacka, dziś jest 
przyjemną miejscowością turystyczną, nad którą góruje 
wieża Fosfori, strzegąca w�dawnych czasach pobliskich pów). Przejazd przez góry Parnas w�okolice Delf. Zakwa-
klasztorów. Przejazd do portu i� rejs wzdłuż zachodniej terowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. 
części półwyspu ATHOS – wschodniego palca półwy-
spu Chalkidiki, z� fascynującymi krajobrazami i� republi-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do objętych ką mnichów uryści mają ograniczony dostęp. , do której t
patronatem UNESCO prastarych DELF, naj p po ularniej- Okryte tajemnicą państwo mnichów powstało w� X w. 
szego greckiego stanowiska archeologicznego, oto-  i� do dziś rządzi się według średniowiecznych reguł. 
czonego skałami Parnasu. Zwiedzanie centrum kultu Nadal obowiązuje dekret, na którego mocy całkowity 
Apollina, gdzie Pytie przepowiadały przyszłość i�wpły- zakaz wstępu mają tu kobiety i� dzieci, a� od mężczyzn 
wały na losy Grecj i. Na szczególną uwagę zasługują wymagane są procedury wizowe. W�20 klasztorach, kla-
pozostałości po Skarbcach Ateńczyków, święty krąg, sycznych bizantyjskich budowlach sakralnych, mieszka 
świątynia Apollina, teatr poświęcony Dionizosowi, sta- obecnie około 2�tys. mnichów. Góra Athos – święta góra 
dion z�trybunami dla 7�tys. widzów, gdzie odbywały się prawosławia – p w isana jest na listę UNESCO. Powrót do 
igrzyska pytyjskie. Przejazd w� okolice Distomo. Zwie- hotelu, kolacja, nocleg. 
dzanie OSSIOS LUKAS – p w isanego na listę UNESCO 
zespołu klasztornego błogosławionego Łukasza, po-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od łożonego na zboczach Helikonu, uważanego za je-
Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot godziny wylotu), transfer na lotnisko i� bezpośredni den z� najwspanialszych przykładów średniowiecznej 
do Kavali. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt architektury w� Grecj i i� słynącego ze wspaniałych, do-
wolny (zależnie od godziny przylotu). Kolacja i�nocleg. o� tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowa-brze zachowanych złotych mozaik. Przejazd do hotelu, 

nie, przejazd na lotnisko, transfer do wybranego hotelu. zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd malowniczą 
trasą wśród uroczych, małych górskich wiosek w� kie- Śniadanie. Zwiedzanie ATEN, stolicy Grecj i. W progra-
runku METSOVO – miejscowości położon je  na wyso- mie: dominujący nad miastem majestatyczny Akropol, 
kości 1150� m n.p.m., osłoniętej pasmami szczytów gór symbol miasta i idei światowego dziedzictwa (lista 
Pindos. Miasteczko posiada oryginalną drewniano- UNESCO), zwieńczony doskonałą bryłą Partenonu, 
-kamienną architekturę z�XVIII-XIX w., słynie z�tkactwa, Erechtejon podtrzymywany przez p ęi kne kariatydy. 
rzeźbienia w�drewnie i�miejscowych produktów. Degu- Wizyta w muzeum Akropolu mieszczącym wspaniałe 
stacja doskonałego lokalnego sera i� wina. Zakwatero- skarby starożytności. Powrót do hotelu. Wieczorem fa-
wanie w�hotelu, kolacja, nocleg. kultatywnie (za dodatkową opłata na miejscu): miasto 

nocą, kolacja i pokaz folklorystyczny w tawernie w Pla-
ka – historycznej dzielnicy Aten. Kolacja, nocleg.Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie jednej z� naj-

większych atrakcj i turystycznych Grecj i kontynental-
nej – zespołu klasztornego METEORA umieszczonego Śniadanie. Wykwaterowanie. Krótka wizyta w�TERMOPI-
na skałach. Ten wpisany na listę UNESCO, tajemniczy LACH, miejscu słynnej bitwy między Spartanami i�Persa-
„kamienny las” to niezwykła wędrówka w�czasy średnio- mi w�480 r. p.n.e. Przejazd do SALONIK, stolicy greckiego 
wiecznego prawosławia ortodoksyjnego. Mistyczne regionu Macedonia, który szczyci się wspaniałymi za-
klasztory wtopione w� niezwykły krajobraz szczytów bytkami z� czasów rzymskich, wczesnochrześcijańskich 
skalnych to jeden z�najbardziej fascynujących widoków oraz tureckich. Ośrodek słynie z� bezcennych mozaik 
w� Grecj i. W� p gro ramie zwiedzanie dwóch klasztorów w� kościołach, atrakcyjnych muzeów, a� także przypo-
i� wizyta w� pracowni ikon bizantyjskich, gdzie można minającego orientalne bazary targu Modiano. Saloniki 
zapoznać się z� techniką pisania ikon (możliwość zaku- zostały założone w�316 r. p.n.e. przez króla Kassandrosa 

 OURANOPOLI � ATHOS 

 DELFY � OSSIOS LUKAS 

 METSOVO 

 ATENY 

 METEORA 

 TERMOPILE � SALONIKI 

 METEORY I�INNE GWIAZDY        8 DNI KVAMETE

 METSOVO  METEORA  DELFY  ATENY  TERMOPILE  OURANOPOLI  ATHOS » » » » » » » » OSSIOS LUKAS  SALONIKI 

GRECJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3049 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami i klimatyzacją 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazd 

autokarem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 145 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

16.05, 11.07, 19.09

5,0 / 6 ze 132 opinii klientów
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 Kilka p ę yi kn ch dni na Rodos – ulubionej wyspie 
bogów i� urzekającej Kos. Obie wyspy szczycą się 
pamiątkami po wielkich cywilizacjach antycznych: 
Lindos i� stare miasto na Rodos � gurują na liście 
UNESCO, a�świątynia Asklepiosa na Kos jest wielką 
atrakcją i�najważniejszym stanowiskiem archeolo-
gicznym. Warto skorzystać z� bogatej oferty wy-
cieczek fakultatywnych i�zobaczyć piękny zachód 
słońca w� wiosce Zia, wybrać się na malowniczą 
Symi, czy zobaczyć „wrota piekieł” na wyspie Nis-
syros. Zapraszamy do słonecznej Grecj i i� miejsc, 
gdzie zatrzymał się czas! Wakacje warto przedłu-
żyć w� wybranym hotelu z� oferty ITAKI na Rodos. 
Trasa w�Grecj i: ok. 580 km. 

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ. 8. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.
6. DZIEŃ.

tyni Pallas Ateny, ołtarz Heliosa, łaźnie, sklepy i� domy, 
cysternę z�VI wieku p.n.e. Czas na zdjęcia w� malowni-
czych ruinach zamku Kritinia. W� wiosce EMBONA de-
gustacja win z� lokalnej wytwórni. Czas wolny na obiad 
(we własnym zakresie). Przejazd do MONOLITHOS i�de-
gustacja lokalnych miodów ek , wyśmienitej oliwy z�oliw
oraz ognistej wody „Souma”, a�to wszystko z�widokiem 

to mała rybacka wyspa PSERIMOS z piękną piaszczystą � na ruiny średniowiecznego zamku, zbudowanego na 
plażą. Następnie zejście na ląd wyspy KALYMNOS, zna- olbrzymiej skale. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
nej z� poławiaczy gąbek. Czas wolny na obiad (we wła-
snym zakresie). Spacer, czas na zakupy. Na końcu wyspa 

Śniadanie. Czas wolny lub udział w� wycieczce fakul-
PLATI, w� pobliżu której będzie czas na kąpiel w� krysta-

tatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu) na wyspę 
licznie czystej wodzie. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Symi u�wybrzeży Turcj i. Przejazd do portu i� rejs na ma-
lowniczą SYMI. Podczas rejsu można podziwiać pano-

Śniadanie. Czas wolny lub udział w� wycieczce fakulta- ramę wysp Chalki, Thilos i�Sesklia. Na Symi zwiedzanie 
tywnej (za dodatkową opłatą na miejscu): na wyspę klasztoru Michała Archanioła w� Panormitis. Następnie 

NISSYROS. Przejazd do portu i� rejs na malutką wyspę spacer po porcie i�centrum miasteczka Symi, zachwyca-

Nissyros liczącą zaledwie 40� km�. Wizyta przy „wrotach jącego tarasowo zbudowanymi domami z� kolorowymi 
fasadami. Jest to również okazja do poznania sposobu piekieł” – jednym z�największych na świecie aktywnych 

kraterów hydrotermalnych o�nazwie Stefanos. Przejazd wydobywania gąbek z�dna Morza Śródziemnego. Czas 
wolny. Rejs powrotny na Rodos. Powrót do hotelu, ko-do stolicy wyspy – Mandraki, czas wolny na spacer po 
lacja, nocleg.malowniczej, portowej miejscowości. Zwiedzanie klasz-

toru Panagia Spiliani na szczycie skały. Rejs powrotny na 
Kos. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od 

na Rodos. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. W�zależ- godzin wylotu), transfer na lotnisko i�bezpośredni prze-
ności od godziny przylotu: czas wolny. Kolacja, nocleg. lot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o�wypo-Śniadanie. Wykwaterowanie. Przeprawa promowa na 

czynek: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotni-Rodos w� godzinach porannych. Zwiedzanie RODOS. 
sko, transfer do wybranego hotelu.Wizyta na Wzgórzu Monte Smith, wspaniałym punkcie 

widokowym na miasto i�zatokę. Następnie przejście pod Śniadanie. Wykwaterowanie. Przeprawa promowa na 
Odeon i�Stadion. Przejazd do centrum i�spacer po Starym wyspę Kos. Zwiedzanie ASKLEPIONU, pozostałości po 
Mieście: ulica Rycerska, ulica Sokratesa, Plac p Hi okratesa. świątyni boga Asklepiosa, w�czasach rzymskich pełnią-
Czas wolny na Starym Mieście lub na indywidualne zwie-cej rolę ośrodka medycznego. Miejsce to stworzył sam 
dzanie Pałacu Wielkich Mistrzów, gdzie można podzi-Hipokrates i�obecnie jest to największa atrakcja wyspy. 
wiać m.in. starożytne mozaiki z� Kos i�dzieła sztuki z� róż-Przejazd do stolicy KOS, spacer: pozostałości antyczne-
nych epok. Średniowieczne miasto Rodos jest wpisane go miasta, Platan – sze drzewo na wyspie, Zamek  najstar
na listę UNESCO. Wizyta w porcie Mandraki, gdzie we-�Neratzia z�XVI w. Przejście na rynek, czas wolny na pa-
dług legend miał stać szósty cud świata – Kolos Rodyjski. miątkowe zakupy. Wizyta w�fabryce oliwy. Przejazd do 
Przejazd do LINDOS, niezwykłego „białego miasta” z�listy MYLOTOPI, dalej do KEFALOS, pierwszej stolicy wyspy 

i� czas wolny. Wizyta w� wytwórni miodu. Wieczorem UNESCO. Wejście na wzgórze zamkowe, Akropol z� II�w. 
p.n.e., d g pru i od względem wielkości akropol w� Grecji fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wy-

jazd do wioski Zia, położonej na zboczu góry Dikeos, po ateńskim, gdzie znajdują się pozostałości świątyni 

z� p ę yi kn m widokiem na północne wybrzeże i� czas na Ateny i�twierdzy Joannitów z�XIV w. Ze szczytu rozciąga 
się wspaniała panorama na okolicę i� Zatokę św.� Pawła. podziwianie zachodu słońca. Spacer krętymi uliczkami 

wypełnionymi lokalnymi sklepikami. Przejazd do hote- Spacer po urokliwych uliczkach Lindos: Domy Kapitań-

lu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. skie, Centralny Plac, kościół bizantyjsk XIV wi z� . Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wyprawa w� rejs egejski w� kierunku wysp 
Pserimos, Plati i� Kalymnos. Podczas rejsu okazja do Śniadanie. Przejazd do KAMIROS, zwanego „greckimi 
plażowania, kąpieli i� nurkowania. Pierwszy przystanek Pompejami”, gdzie można podziwiać m. in. ruiny świą-

 CZAS WOLNY/SYMI 

 CZAS WOLNY/NISSYROS 

 RODOS � LINDOS 

 ASKLEPION � KOS � MYLOTOPI 

��KEFALOS/ZIA 

 PSERIMOS � KALYMNOS � PLATI 

 KAMIROS � EMBONA ��MONOLITHOS 

 WYSPY DODEKANEZU       8 DNI RHOKOSS

 ASKLEPION   KOS   MYLOTOPI   KEFALOS   ZIA   PSERIMOS   KALYMNOS   PLATI   NISSYROS   RODOS   LINDOS   KAMIROS 

 MONOLITHOS 

» » » » » » » » » » » »

» »

 EMBONA 

 SYMI  

GRECJA

Zia

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 5149 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/*** na Kos; : 4 na Rodos, 3 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji •p • przejazd  rzelot 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 85 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

13.06, 19.09

4,1 / 6 z 30 opinii klientów
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Plati� Kos�
Mylotopi Asklepion

Zia�
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Symi
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Rodos

Kamiros�
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Monolithos
Lindos�

TURCJA

15 km
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 Trasa wycieczki prowadzi przez dwie p ęi kne wyspy Mo-
rza Jońskiego: Korfu i� Lefkadę i�część Grecji kontynen-
talnej. Korfu urzeka zielenią cyp yr sów, turkusową wodą 
oraz zabytkami starego miasta z� listy UNESCO. Warto 
odwiedzić rezydencję cesarzowej Sissi, zobaczyć Pe-
leokastritsę i� Kanał Miłości w�Sidari. Lefkada zachwyca 
malowniczym wybrzeżem i� plażami, a�jej mieszkańcy 
są gościnni i�przywiązani do tradycji. Na długo pozosta-
ną w� pamięci słynne prawosławne klasztory Meteora 
w�Tesalii, spektakularnie zawieszone na skałach. W�pro-
gramie nie zabraknie degustacji lokalnych produktów: 
win, likierów i�kon� tur. Już teraz zdecyduj się przedłużyć 
swoje greckie wakacje o� kolejny tydzień w�wybranym 
hotelu ITAKI na Korfu. Trasa w�Grecji: ok. 900 km.  

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

w�swoim rodzaju, słynnym kamiennym moście na rzece 
Arachthos, zbudowanym za czasów rzymskich. Następ-
nie „zawieszone w� powietrzu”, prawosławne klasztory 
METEORA – jedna z� największych atrakcj i turystycz-

nazwie, gdzie woda mieni się wieloma kolorami tur- nych Grecj i kontynentalnej. Spektakularnie położone 
kusu. Tutaj nagrywany był � lm „Tylko dla Twoich oczu” na szczytach skał Meteorów i�wpisane na listę UNESCO. 
z� serii o� Jamesie Bondzie. Przejazd do punktu wido- Skały osiągające wysokość do 540 m. n.p.m. są drugim 
kowego BELLA VISTA, skąd rozciąga się panorama na po Górze Athos ośrodkiem monastycyzmu i� prawosła-
zatokę w� kształcie serca i� zachodnie wybrzeże. Wizyta wia w� Grecj i. Pierwsze osady relig ji ne osiedliły się na 
w�tradycyjnej wiosce MAKRADES i�degustacja lokalnych skałach pod koniec X w., natomiast najstarszy klasztor 
produktów, jak likier czy kon� tura z�� g. Przejazd na pół- pochodzi z� początków XIV w. W� programie zwiedzanie 
nocne wybrzeże do miejscowości PERULADES i� czas 2� klasztorów. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, ko-
wolny w�punkcie widokowym, skąd rozciąga się malow- lacja, nocleg.
niczy krajobraz wybrzeża. Następnie przejazd do SIDARI, 
gdzie znajduje się słynny Kanał Miłości. Według miejsco-
wej legendy, pr p y ęze ł ni cie kanału ma sprzyjać szczęściu Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez uroczą 

w�miłości. Czas wolny. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. górską wioskę METSOVO do stolicy Epiru – JOANNINY, 
nad brzegiem jeziora Pamvotida. Na przestrzeni wie-
ków miasto zmieniało p yrz należność państwową, co 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do portu i�prze- widoczne jest w� zróżnicowanej architekturze. Spacer 
prawa promowa do Igumenitsy. Przejazd na wyspę po centrum. Przejazd do portu i� przeprawa promowa 
LEFKADA, do stolicy wyspy o�tej samej nazwie. Spacer na Korfu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot pośród wąskich uliczek i� kolorowych arkad: kościół nocleg.na Korfu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wol- Agios Spirydon, kościół Pantokratora z� grobem jedne- 

ny (zależnie od godziny przylotu). Kola jc a, nocleg. go z�najbardziej znanych poetów greckich, Arystotelesa 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od Valaroiti (wejście do kościołów zależnie od ich otwar-
godzin wylotu). Transfer na lotnisko i�bezpośredni prze-cia), port, ratusz. Wizyta w� Muzeum Archeologicznym. 
lot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o�wypo-  Przejazd przez NIDRI, największy kurort na wyspie, z�wi-Śniadanie. Zwiedzanie stolicy wyspy Korfu – KERKYRY, czynek: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotni-dokiem na wyspę Scorpios. Wizyta w�jednej z�lokalnych jednego z� najciekawszych miast Grecj i, którego po- sko, transfer do wybranego hotelu.winnic, poznanie procesu produkcj i wina i� degustacja. czątki sięgają VIII w. p.n.e. Stolica słynie z� bizantyjskich 

Przejazd do malowniczej miejscowości Vasiliki, gdzie forty� kacj i z� wpływami architektury weneckiej, które 
znajdują się tradycyjne greckie domy i� port z�tawerna-górują nad miastem. Stare Miasto Korfu zostało wpi-
mi serwującymi lokalne potrawy. Czas wolny. Przejazd sane na listę UNESCO. Wizyta w� nowej i� starej fortecy, 
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.skąd rozciąga się wspaniała panorama na miasto i�mo-

rze. Zwiedzanie najstarszego kościoła na wyspie – Pa-
nagia Antivouniotissa, mieszczącego obecnie Muzeum 
Bizantyjskie. Spacer po starym mieście: ratusz z�XVII w., Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkowa 
katedra św. Teodory, reprezentacyjny bulwar Liston, ko- opłatą na miejscu) rejs na pobliskie wysepki Morza Joń-
ściół św. Spirydiona z�relikwiami patrona miasta (wizyta skiego. Podpłynięcie do jaskiń Papanikolis i�czas wolny 
wewnątrz), plac Spianada. Czas wolny. Wizyta w�pałacu na kąpiel. Zejście na ląd wyspy MEGANISI i� spacer po 
ACHILLION z�końca XIX w., zbudowanym dla cesarzowej uroczej wiosce Spartochori. Wizyta na p y,laż  czas wolny 
Sissi. Neoklasyczna letnia rezydencja kryje wspaniałe i� posiłek z� grilla (przygotowany przez załogę). Powrót 
wnętrza inspirowane mitem o�Achillesie i�rajskie ogrody na pokład statku i�opłynięcie wyspy SKORPIOS, nalężą-
z�widokiem na morze. W�pałacowym wnętrzu znajduje cej do rodziny Onassis. Miliarder przebywał na wyspie 
się muzeum poświęcone cesarzowej Elżbiecie. Wizyta z�Marią Callas, a�później z�Jacqueline Kennedy. Następ- 
w�KLASZTORZE VLACHERNA, połączonym z� lądem gro- nie przepłynięcie obok prywatnej, niezamieszkanej wy-
blą. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. sepki MADOURI z� tajemniczym domem. Przypłynięcie 

do portu w�Nidri. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Przej azd do malowniczej miej scowości Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do miejscowo-
PALEOKASTRITSA, nad przepiękną zatoką o� tej samej ści ARTA (starożytna Ambrakia). W yiz ta na jedynym 

 METSOVO � JOANNINA 

 LEFKADA � NIDRI � VASILIKI

 KERKYRA � ACHILLION 

��KLASZTOR VLACHERNA

 CZAS WOLNY/REJS: MEGANISI 

��SKORPIOS � MADOURI

 PALEOKASTRITSA � BELLA VISTA 

��MAKRADES � PERULADES � SIDARI  ARTA � METEORA 

 Z�KERKYRY NA LEFKADĘ        8 DNI CFUGREC

 KERKYRA  KLASZTOR VLACHERNA  PALEOKASTRITSA  MAKRADES  LEFKADA  VASILIKI 

 MEGANISI  SKORPIOS 

» » » » » » » » » »

» » » » » » »

 ACHILLION  BELLA VISTA  PERULADES  SIDARI  NIDRI 

 MADOURI  ARTA  METEORA  METSOVO  JOANNINA  

GRECJA

Morze 

Jońskie

GRECJA

ALBANIAPerulades Metsovo 
Meteora Sidari

Makrades Joannina 
Kerkyra Bella Vista

Paleokastritsa Klasztor Vlacherna

Achillion 

Arta 

Lefkada 

Nidri Madouri
Skorpios 

Meganisi
Vasiliki

50 km

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3319 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 

7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 125 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

25.06, 23.07, 20.08, 17.09

Kerkyra

5,0 / 6 z 29 opinii klientów
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Gościnna Albania zaprasza w�ekscytującą podróż po 
swoich najpiękniejszych i�najciekawszych zakątkach. 
Na trasie znajdują się słoneczne miejscowości wy-
brzeża, Vlora i� Saranda – najpopularniejsze kurorty 
Bałkanów. Można też podziwiać słynne zabytki z�listy 
UNESCO – Butrinti, Gjirokastra i� Berat. Nie zabraknie 
opowieści związanych z� postaciami historyczny-
mi jak: Ali Pasza, Skanderbeg – bohater narodowy 
Albanii i� Enver Hodża – y d ktator z� czasów II Wojny 
Światowej. Relaks zapewni rejs na rajski Półwysep 
Karaburun, turkusowe źródła Syri i�Kalter oraz wizyta 
w�słynnej winiarni Cobo. Warto cieszyć się albańskimi 
wakacjami tydzień dłużej w�jednym z�wybranych ho-
teli z�oferty ITAKI. Trasa w�Albanii: ok. 700 km.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.
5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

jest w�na listę UNESCO – pochodzi stąd  albański dyktator, 
Enver Hodża. Wejście do twierdzy Lalaja, zwiedzanie j ed-
nego z� muzeum mieszczącego się w�jego murach. Spa-
cer po urokliwej starówce z� kamiennymi domkami. Czas 
wolny na samodzielne zwiedzanie domu Skanduli, trady-
cyjnego domu z�wieloma dobrze zachowanymi ekspona-
tami domowego użytku. Przejazd do WINNICY COBO, po-
znanie procesu wytwarzania lokalnego wina i�degustacja. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GJIROKASTRY, 
słynnego kamiennego miasta, którego starówka wpisana 

i�znajduje się ok. 3600 bunkrów z�kilometrami podziem-
nych korytarzy. Czas wolny na dziewiczej plaży i� kąpiel Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie BERATU, mia-
w� krystalicznie czystej wodzie. Fakultatywnie (za dodat- sta „tysiąca okien”, wpisanego na listę UNESCO: średnio-
kową opłatą na miejscu): lunch na statku w�trakcie rejsu. wieczna bizantyjska twierdza Berat i�Muzeum Onufrego. 
Przepłynięcie do portu Vlory. Powrót do hotelu, kolacja, Spacer po historycznych dzielnicach: Magalem i� Gorica. 
nocleg. Czas wolny. Przejazd do TIRANY. Spacer po centrum: 

Plac Skanderbega, wieża obserwacyjna z� 1830 r., Meczet 
Ethem Beja z� 1789 r., Pałac Prezydencki. Wizyta w� Bun-
k’Art – bunkrze z�czasów zimnej wojny, który został prze-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad Zatokę Narta 
kształcony w� muzeum i� obecnie uważany jest za jedną 

i� wizyta w� miejscowości ZVERNEC. Spacer wokół pobli-
największych atrakcji miasta. Zakwaterowanie w� hotelu, 

skiego klasztoru Marii Panny z�XIII w., znajdującego się na 
kolacja, nocleg.

malowniczej, porośniętej lasami piniowymi wyspie, do 
której prowadzi drewniany most o�długości 270 m. Prze-
jazd urokliwą trasą przez przełęcz Llogary na wysokości 
ponad 1� tys. m. Przyjazd do PORTO PALERMO. Wizyta 
w�twierdzy Alego Paszy z�XVIII w., skąd roztacza się ma-
lowniczy widok na Morze Jońskie. Przejazd do SARANDY, Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do 

Tirany. Transfer do hotelu. Zależnie od godzin przylotu: popularnego albańskiego kurortu nad Morzem Jońskim. 
Spacer nadmorskim deptakiem, czas wolny. Przejazd do zakwaterowanie, czas wolny, kolacja, nocleg.
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KRUJI. Zwiedza-
nie Białego Zamku i�Muzeum Skanderbega, największe-

Śniadanie. Wizyta w� miejscowości MESOPOTAM, gdzie go bohatera narodowego Albanii. Wizyta na lokalnym 
bazarze, czas wolny. Przejazd do ARDENICY. Zwiedzanie znajduje się imponujący bizantyjski kościół Św. Mikołaja 

Klasztoru Narodzenia Matki Bożej z�niezwykłymi freskami z�XIII w. Przejazd do portowego BUTRINTI, wpisanego na 

z�XVIII w. Przejazd do FIER. Zwiedzanie słynnego Centrum listę UNESCO starożytnego miasta nazywanego „Bałkań-

Archeologicznego Apolonii. Znajdują się tu pozostałości skimi Pompejami”. Zwiedzanie stanowiska archeologicz-

miasta z�558 r. p.n.e. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nego, m.in. pozostałości rzymskich łaźni, agora, am� teatr, 
kolacja, nocleg. świątynia Asklepiosa, aleja ceremonialna oraz świątynia 

Minerwy. Przejazd do SYRI I� KALTER, krystalicznie czy-
stych źródeł nazywanych „Niebieskim okiem”, uważanych 

Śniadanie. Zwiedzanie VLORY. W� 1912 r. proklamowano 
za jedno z�najpiękniejszych miejsc w�Albanii. Podwodne 

tu niepodległość Albanii. Spacer po centrum: Plac Flag, 
źródło według legendy powstało ze łzy zabitego smoka, 

Pomnik Niepodległości, Meczet Murada z�XVI w. Następ-
który porywał dziewczęta z� okolicznych wiosek. Czas 

nie wypłynięcie z�portu we Vlorze na całodzienny rejs wo-
wolny na pamiątkowe zdjęcia. Powrót do hotelu, kolacja, 

kół rajskiego PÓŁWYSPU KARABURUN, podczas którego 
nocleg.

będz e czas wolny a p ażowa e i�kąp ele. Przepłynięc e i  n l ni i i
obok jaskini Haxhi Aliu’s, a� następnie do miejsca, gdzie 
Morze Jońskie spotyka się z� Adriatykiem. Dalej podróż 
wzdłuż wyspy Sazan, gdzie mieściła się baza wojskowa 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od go-
dziny wylotu). Transfer na lotnisko w Tiranie. Bezpośredni 
przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o�ty-
godniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd na lotnisko, następnie transfer do wybranego hotelu.

 BERAT � TIRANA 

 ZVERNEC � PORTO PALERMO 
��SARANDA 

 KRUJA � ARDENICA � FIER 
 MESOPOTAM � BUTRINTI � SYRI 

I�KALTER 

 VLORA � PÓŁWYSEP KARABURUN 

 GJIROKASTRA � WINNICA COBO

 ALBAŃSKIE ORŁY        8 DNI TIAALBA

KRUJA  PÓŁWYSEP KARABURUN  SYRI I KALTER 

 GJIROKASTRA 

» » » » » » » » » »

» » » »

 ARDENICA  FIER  VLORA  ZVERNEC  PORTO PALERMO  SARANDA  MESOPOTAM  BUTRINTI 

 WINNICA COBO  BERAT  TIRANA

ALBANIA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2529 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

noclegów w hotelach***/****; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 

7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.06, 03.07, 21.07, 18.08, 08.09

5,2 / 6 ze 151 opinii klientów 
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 Wspaniała przygoda na bałkańskim szlaku, który 
zadziwia mozaiką kultur, wyznań i� narodowości. 
Na trasie imponujące dzikie góry, zapierające dech 
krajobrazy, lazurowe jeziora, a�także życzliwi ludzie 
i� niepowtarzalna atmosfera swojskich słowiań-
skich klimatów z� dodatkiem orientalnej egzotyki. 
W� programie wizyta na wykopaliskach, zabytki 
wpisane na listę UNESCO, piękne miasta, meczety, 
monastyry i�cerkwie. Łączna trasa w�zwiedzanych 
krajach: ok. 2800 km. 

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

tuarium. Przejazd do KOTORU, niezwykle urokliwego 
miasta o� śródziemnomorskim charakterze, wpisanego Śniadanie. Przejazd do SARANDY – nadmorskiego 
na listę UNESCO. Spacer labiryntem uliczek starego mia- kurortu i� spacer bulwarem. Czas wolny. Przejazd do 
sta z� licznymi placami i�świątyniami oraz wspaniale za- miejscowości BUTRINTI znanej z�wykopalisk archeolo-
chowanym systemem murów obronnych. Zwiedzanie gicznych, wpisanej na listę UNESCO. Na terenie miasta 
katedry św. Tryfona. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. i�przyległych terenach utworzono park narodowy. Ko-

lacja i�nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do KRUJI, jednego z� najstarszych 
miast Albanii, nazywanego balkonem na Adriatyk ze Śniadanie. Przejazd do BERAT –  miasta tysiąca okien, 
względu na swoje położenie. Jest to jedno z� niewielu objętego patronatem UNESCO. Spacer po urokli-
miast w� Albanii, gdzie zachowała się oryginalna za-

wie położonej, na zboczu góry Tomori, miejscowo-
budowa. Spacer po bazarze i� na szczyt wzniesienia 

ści z� labiryntem uliczek i� potężną cytadelą. Wizyta 
z� pozostałościami twierdzy oraz zwiedzanie Muzeum Zbiórka uczestników. Wyjazd do Bośni i�Hercegowiny. w� muzeum etnogra� cznym. Przejazd i� zwiedzanie 
Etnogra� cznego. Przejazd do TIRANY, stolicy i�najwięk-

OCHRYDY – p rastarego macedońskiego ośrodka nad 
szego miasta Albanii. Spacer po centrum z� historycz-

malowniczym jeziorem. Miasto jako jedyne w� Mace-Przyjazd do SARAJEWA, stolicy Bośni i� Hercegowi- nymi i�współczes yn mi obiektami: plac Skanderberga –   
donii Północnej jest wpisane na listę UNESCO. Spa-ny, największego po Stambule skupiska zabytków serce miasta; XVIII-wieczny meczet Ethem Beja – jeden 
cer po Starym Mieście, gdzie można zobaczyć m.in. architektury muzułmańskiej w� Europie. Znajduje się  z� naj piękniejszych zabytków Tirany; wieża zegarowa 

tu ponad 60 meczetów. Jest to miasto wielu wyznań – symbol miasta. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. pozostałości starożytnego teatru. Przejazd do hotelu, 
kolacja, nocleg. i� narodowości, gdzie przenikają się różne kultury i� re-

ligie. Zwiedzanie starego miasta: ratusz, meczet Gazi 
Śniadanie. Przejazd do portowego miasta DURRËS, 

Husrev-bega, Baščaršija; most Gawriła Principa – miej- Śniadanie. Dzień wolny na odpoczynek lub wycieczka gdzie najciekawszym miejscem jest położony na stoku 
sce zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. 

wzgórza rzymski am� teatr należący do najwspanial- fakultatywna (za dodatkową opłatą na miejscu). Prze-
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i�nocleg. jazd malowniczą drogą do MONASTYRU ŚW. NAUMA szych starożytnych zabytków w� Albanii. Przejazd do 

GJIROKASTRA – zwiedzanie malowniczo położonego i� zwiedzanie jednego z� najważniejszych prawosław-

Śniadanie. Przejazd do PERASTU w Czarnogórze, spo- miasta-muzeum isanego na listę UNESCO nych klasztorów w� Macedonii Północnej, następnie , wp , ze sta-
kojnego miasteczka o�jednolitej barokowej zabudowie, rożytną twierdzą, wąskimi, urokliwymi uliczkami sta- rejs łódkami przez wywierzyska Czarnego Drinu i� de-
które ma niewiele ponad 300 mieszkańców. Rejs na Wy- rówki i�gwarną dzielnicą bazarową. Przejazd do hotelu, gustacja lokalnych specjałów. Powrót do hotelu, czas 
spę Matki Boskiej na Skale i�zwiedzanie słynnego sank- kolacja, nocleg. wolny, ko jlac a, nocleg. 

 SARANDA � BUTRINTI 

 KRUJA � TIRANA 

 BERAT � OCHRYDA 

 SARAJEWO 

 DURRËS � GJIROKASTRA 
 MONASTYR ŚW. NAUMA 

 PERAST � KOTOR 

 NA BAŁKAŃSKIM SZLAKU        12 DNI XBHALBL

 SARAJEWO  PERAST  TIRANA  DURRËS  SARANDA  BUTRINTI  BERAT  OCHRYDA 

 NOWY SAD 

» » » » » » » » » » »

» » » » »
 KOTOR  KRUJA  GJIROKASTRA  MONASTYR ŚW. NAUMA 

 PARK NARODOWY MAWROWO  MONASTYR JOVANA BIGORSKIEGO  SKOPJE  SREMSKIE KARŁOWICE 

BOŚNIA I HERCEGOWINA  CZARNOGÓRA  ALBANIA  MACEDONIA PŁN.  SERBIA
5,1 / 6 z 90 opinii klientów
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9. DZIEŃ. 11. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

 P.N. MAWROWO � MONASTYR  NOWY SAD � SREMSKIE 

JOVANA BIGORSKIEGO KARŁOWICE 

 SKOPJE 

Śniadanie. Przejazd przez teren PARKU NARODOWEGO Śniadanie. Spacer po NOWYM SADZIE – kosmopoli-
MAWROWO, największego i�jednego z�najciekawszych tycznym, wielokulturowym mieście. Spacer ulicami 
w� Macedonii Północnej. Teren parku to piękne wyso- Starego Miasta, m.in. ratusz, Pałac Biskupi, cerkiew św. 
kogórskie krajobrazy, kaniony, wodospady i� jeziora. Mikołaja i�cerkiew Soborna, następnie wzdłuż murów 
Przystanki w� punktach widokowych. Zwiedzanie MO- potężnej twierdzy Petrovaradin, zwanej Gibraltarem 

NASTYRU JOVANA BIGORSKIEGO Dunaj u, z� której rozpościera się wspaniały widok na , który słynie ze wspa-
niałego drewnianego ikonostasu wykonanego przez miasto. Zwiedzanie podziemnego systemu korytarzy –  

braci Filipowskich w� 1. poł. XIX�w. Przejazd do hotelu, unikatu na skalę europejską. Przejazd do niewielkiego 

kolacja, nocleg. miasteczka, które w� przeszłości było duchowym cen-
trum Serbii – SREMSKICH KARŁOWIC. Krótki spacer po 
zabytkowym centrum. Wizyta w� lokalnej winnicy i�de-

Śniadanie. Przejazd do SKOPJE, stolicy Macedonii Pół- gustacja wina Bermet. Wyjazd do Polski. 
nocnej. Spacer po mieście: meczet Isy Beja, kompleks 
tureckich łaźni Kursumli An, stary bazar, gdzie można 

Przyjazd do Polski. poczuć klimat dawnych Bałkanów, kamienny most. 
Przekroczenie granicy z� Serb ą. i Przejazd do hotelu, 
kolacja, nocleg. 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2098 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

9 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** 

na trasie wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • y y w ż wienie: 9 śniadań, 9 kolacji •p j  rze azd 

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu ok. 170 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

10.05, 21.06, 05.07, 23.08

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

SERBIA

CZARNOGÓRA

MACEDONIA PŁN.

ALBANIA

Morze

Adriatyckie

Saranda

Sarajewo

wyspa Matki Boskiej na Skale

Skopje

Berat
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 Zapraszamy na wspaniałą wyprawę, podczas której 
odkryjesz skarby Rumunii: wspaniałą przyrodę, uni-
katowe zabytki wpisane na listę UNESCO, warowne 
kościoły i�tajemnicze pałace. Rejon Transylwanii, czyli 
historyczny Siedmiogród, jest kojarzony z� mroczny-
mi zamczyskami, duchami i�wampirami. Stąd właśnie 
pochodzi Drakula, legendarny wampir i� pierwowzór 
postaci literackich i�� lmowych. Podziwiaj malownicze 
krajobrazy Siedmiogrodu, poznaj zachwycający Bu- 
kareszt i�daj się namówić na wieczór folklorystyczny 
z�wieloma atrakcjami. Trasa w�Rumunii: ok. 1000 km. 

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 KLUŻ NAPOKA � TURDA 
��SIGHIŞOARA 

 BUKARESZT 

 BUKARESZT � SYBIN 

 PREJMER � BRASZÓW � RÂŞNOV 
� BRAN 

 SYBIN 

 SINAIA � BUKARESZT 

nie gotyckiej bazyliki, kościoła ewangelickiego, wizyta 
przy Moście Łgarzy. Przejazd do Kluż Napoka. Zakwate-
rowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KLUŻ NAPO-
KA – centrum życia Siedmiogrodu. Spacer przy Placu 
Unii od kościoła św. Michała do Teatru Narodowego. 
Przejazd do TURDA. Zwiedzanie wspaniałej kopalni 
soli, która jest jedną z� najstarszych na świecie. Sól wy-
dobywana była tu już w� czasach rzymskich. Przejazd 
do SIGHIŞOARY. Spacer po historycznym centrum 
Sighişoary, uznawanej za najpiękniejsze miasto Rumu-
nii, w� całości wpisane na listę UNESCO, z� licznymi for-Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do BUKARESZ-
ty� kacjami i�basztami. Zwiedzanie: gmach cytadeli z�XII TU. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. 
w., wieża zegarowa i� kościół górny. Zakwaterowanie 
w�hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Panoramiczne zwiedza-
nie BUKARESZTU: biblioteka uniwersytecka, ratusz, łuk 
triumfalny, Opera Narodowa, ogrody Cişmigiu, przejazd 
reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż wielu sece- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PREJMERU. 
syjnych budowli, cerkwi, teatrów, sklepów i� restauracj i. Zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO kościoła wa- dzanie Muzeum Wsi. Najstarszy i� największy skansen 

w� Rumunii, prezentuje tradycyjną architekturę kraju Wizyta w� gmachu parlamentu – drugim największym rownego, wspaniałego przykładu architektury obron-
i� jest prawdziwym „oknem czasu”, ktna świecie budynku rządowym po waszyngtońskim nej. Przejazd do BRASZOWA – średniowiecznego mia- óre pozwala zo-
baczyć dawne życie mieszkańców. Przejazd do hotelu, Pentagonie. Następnie przejazd do SYBINU. Zakwate- sta z� historycznym centrum, dużym rynkiem, starym 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. rowanie w�hotelu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą ratuszem i� tzw. Czarnym Kościołem arodziła , gdzie n

na miejscu): wieczór folklorystyczny z� muzyką i� kolacją się rumuńska reformacja. Następnie zwiedzanie zamku 
złożoną z� tradycyjnych rumuńskich dań w� regionalnej w�RÂŞNOVIE. Przejazd do wsi BRAN. Zwiedzanie malow- Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w�Bu-
restauracj i. Powrót do hotelu, nocleg. niczego, znanego na całym świecie zamku kojarzonego kareszcie, przelot do Polski.

z�samym Drakulą. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie SYBINU – j ed-
nego z� największych rumuńskich średniowiecznych 
kompleksów miejskich, który w� 2007 r. został wybra- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd trasą widokową 
ny na Europejską Stolicę Kultury. Miasto, które leży na przez Karpaty do SIN AIA, resortu zwanego Perłą Karpat. 
skrzyżowaniu kultur, zachwyca kolorowymi, baj kowymi Zwiedzanie pałacu Peleş – baj kowej letniej rezydencj i 
domami, wieżą zegarową i� p ę ąi kn  starówką. Zwiedza- rodziny królewskiej. Przyjazd do BUKARESZTU, zwie-

 TAJEMNICZA TRANSYLWANIA        7 DNI OTPRUMA

BUKARESZT  KLUŻ NAPOKA  SIGHIŞOARA  BRASZÓW  RÂŞNOV  BUKARESZT» » » » » » » » » » SYBIN  TURDA  PREJMER  BRAN  SINAIA 

RUMUNIA

Bukareszt

Sighişoara

Braszów

Bran

Sybin

5,3 / 6 z 3 opinii klientów

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2789 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

6 noclegów w hotelach*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 6 śniadań, 4 kolacje • przelot • przejazd 

autokarem lub minibusem (w zależności od liczby osób) 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 EUR

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl
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 Rumunia to fascynujący i� różnorodny kraj, który 
wciąż dość rzadko odwiedzany jest przez turystów. 
ITAKA zaprasza na wspaniałą wyprawę, podczas 
której można odkryć największe skarby Rumunii: 
wspaniałą przyrodę, unikatowe zabytki wpisane na 
listę UNESCO, warowne kościoły i�tajemnicze pałace. 
Rejon Transylwanii, czyli historyc yzn  Siedmiogród, 
jest kojarzony z� mrocznymi zamczyskami, duchami 
i�wampirami... w�tym również z�tym najsłynniejszym, 
Drakulą – legendą i� pierwowzorem postaci literac-
kich oraz � lmowych. Trasa w�Rumunii: ok. 1200 km. 

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
7. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

i�tzw. Czarnym Kościołem, gdzie narodziła się rumuńska 
reformacja. Następnie zwiedzanie zamku w� RÂŞNOVIE. 
Przejazd do wsi BRAN. Zwiedzanie malowniczego, znane-
go na całym świecie zamku kojarzonego z�samym Draku-
lą. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd trasą widokową 
przez Karpaty do SINAIA, resortu zwanego Perłą Karpat. 
Zwiedzanie pałacu Peleş – baj kowej letniej rezydencj i 
rodziny królewskiej. Przyjazd do BUKARESZTU, zwie-
dzanie Muzeum Wsi. Najstarszy i� największy skansen 

Moście Łgarzy. Przejazd do ALBA IULIA dawnej stolicy w� Rumunii, prezentuje tradycyjną architekturę kraju 
książąt siedmiogrodzkich. Zwiedzanie imponującej cy-i� jest prawdziwym „oknem czasu” ozwala zo-, które p
tadeli oraz katedry św. Michała, której wystrój należy do baczyć dawne życie mieszkańców. Przejazd do hotelu, 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Rumunii. Przyjazd do najpiękniejszych p yrz kładów renesansu. Przejazd do zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
Kluż Napoka w�godzinach wieczornych. Zakwaterowa- Oradea, zakwaterowanie w�hotelu, kolacja,�nocleg. 
nie w�hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Panoramiczne zwiedza-
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Polski. nie BUKARESZTU: biblioteka uniwersytecka, ratusz, łuk 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KLUŻ NAPOKA triumfalny, Opera Narodowa, ogrody Cişmig , p jiu rze azd 
– centrum życia Siedmiogrodu. Spacer p yrz  Placu reprezentacyjną ulicą Calea Victoriei wzdłuż wielu sece-
Unii od kościoła św. Michała do Teatru Narodowego. syjnych budowli, cerkwi, teatrów, sklepów i� restauracj i. 
Przejazd do TURDA. Zwiedzanie wspaniał je  kopalni Wizyta w� gmachu parlamentu – drugim największym 
soli, która jest jedną z� najstarszych na świecie. Sól wy- na świecie budynku rządowym po waszyngtońskim 
dobywana była tu już w� czasach rzymskich. Przejazd Pentagonie. Czas wolny przy bulwarze Calea Victoriei. 
do SIGHIŞOARY. Spacer po historycznym centrum Wyjazd z�Bukaresztu do Sybinu. Zakwaterowanie w�ho-
Sighişoary, uznawanej za najpiękniejsze miasto Rumu- telu. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
nii, w�całości wpisane na listę UNESCO, z�licznymi forty� - wieczór folklorystyczny z�muzyką i�kolacja złożona z�tra-
kacjami i�basztami. Zwiedzanie: gmach cytadeli z�XII�w., dycyjnych rumuńskich dań w� regionalnej restauracj i. 
wieża zegarowa i�kościół górny. Zakwaterowanie w�ho- Powrót do hotelu, nocleg. 
telu, kolacja,�nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie SYBINU – j ed-
nego z� największych rumuńskich średniowiecznych 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PREJMERU. kompleksów miejskich, który w� 2007 r. został wybra-
Zwiedzanie kościoła warownego, wspaniałego przykła- ny na Europejską Stolicę Kultury. Miasto, które leży na 
du architektury obronnej wpisanego na listę UNESCO. skrzyżowaniu kultur, zachwyca kolorowymi, bajkowymi 
Przejazd do BRASZOWA – średniowiecznego miasta z�hi- domami, wieżą zegarową, piękną starówką. Zwiedzanie 
storycznym centrum , starym ratuszem gotyckiej bazyliki, kościoła ewangelickiego, wizyta przy , dużym rynkiem

 SINAIA � BUKARESZT 

 BUKARESZT 

 SYBIN � ALBA IULIA 
 PREJMER � BRASZÓW � RÂŞNOV 

� BRAN 

 KLUŻ NAPOKA � TURDA � SIGHIŞOARA 

 STRASZNIE FAJNA TRANSYLWANIA        7 DNI XRURUMA

 KLUŻ NAPOKA  SIGHIȘOARA  BRASZÓW  RÂŞNOV  BUKARESZT » » » » » » » » » » TURDA  PREJMER  BRAN  SINAIA  SYBIN  ALBA IULIA 

RUMUNIA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1888 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

6 noclegów w hotelach*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 6 śniadań, 4 kolacje •p jrze azd  

autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 EUR

5,0 / 6 z 42 opinii klientów
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 Absolutnie zjawiskowe widoki, niepowtarzalny błę-
kit morza ozdobionego tysiącem wysp, adriatyckie 
słońce, światowej klasy zabytki i... zapach lawendy. 
Idealne połączenie: podróż w� czasie przez słynne 
chorwackie miasta ze światowej klasy zabytkami z�li-
sty UNESCO i�krótkie wakacje na lawendowej wyspie 
– nieziemsko urokliwym Hvarze. Trasa w�Chorwacji: 
ok. 1600 km. 

5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

na listę UNESCO. Spacer po Placa, tętniącej życiem arterii 
starego miasta: od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu 
Luža z� reprezentacyjnymi budowlami: wieżą zegarową, 
pałacem Sponza i�kościołem św. Błażeja, patrona miasta. 
Zwiedzanie katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. połączony z� obiadem wokół WYSP PAKLENI, czyli Pie-

kielnych. Wyspy leżące na wysokości miasta Hvar słyną 
z�przepięknych plaż. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd przez PÓŁWYSEP PELJEŠAC, który 
Śniadanie. Czas wolny – yp w oczynek na p ylaż  na Hva-ma 65 km długości i� tylko 7� km w� najszerszym miej-
rze. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Chorwacj i. scu. Krótka przeprawa promem lub taksówką wodną 
rejs na WYSPĘ BRAČ, trzecią, co do wielkości wyspę na na WYSPĘ KORČULĘ, jedną z� najciekawszych wysp 
Adriatyku. Wypoczynek na jednej z� najpiękniejszych 

na Adriatyku. Wizyta w� średniowiecznym miasteczku 
Przyjazd do ZADARU w�godzinach przedpołudniowych. chorwackich plaż zwanej Złotym Rogiem w�mieście Bol. 

Korčula, nazywanym Dubrownikiem w� miniaturze. To 
Wizyta w� mieście, którego początki sięgają IX w. p.n.e., Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

jedno z�naj lepiej zachowanych średniowiecznych miast 
słynnego również z� produkowanego tu likieru Mara-

w� basenie Morza Śródziemnego, uważane za miejsce 
schino. Zwiedzanie katedry św. Anastazji, spacer po sta-

urodzenia wielkiego podróżnika Marco Polo. Spacer po Wczesne śniadanie. Przeprawa promowa na ląd. Wyjazd 
rówce z� rotundą św. Donata i� fragmentami rzymskiego 

mieście, m.in. mury obronne, katedra św. M do Polski. arka z�XV w. 
forum. Przejazd do SZYBENIKA, malowniczo położonego 

Wizyta w�jednej z�winiarni na półwyspie Pelješac, który 
u�ujścia rzeki Krka do Adriatyku. Zwiedzanie m.in. jednej 

znany jest miłośnikom wina, słynie z�dingača – najcen-
z�najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesanso- Przyjazd do Polski. 

niejszego chorwackiego gatunku wina; degustacja. 
wa katedra św. Jakuba, wpisana na listę UNESCO. Prze-

Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. jazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do TROGIRU – pięknego śr ednio-
wiecznego miasta otoczonego morzem ód roślin- Śniadanie. Przeprawa promowa. Zwiedzanie WYSPY , wśr

HVAR, nazywanej słoneczną wyspąności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami  lub wyspą lawendy. 

starego miasta, wpisanego na listę UNESCO: rynek, ra- Hvar od niedawna znajduje się na liście jednej z� dzie-

tusz, kościół św. Jana Chrzciciela, katedra św. Wawrzyń- sięciu najpiękniejszych wysp świata, urzeka pięknem 

ca budowana przez cztery wieki. Przejazd do SPLITU, przyrody, urokliwymi uliczkami stolicy oraz oszałamia 

największego miasta Dalmacj i. Zwiedzanie jednej z�naj- zapachem lawendy. Wyspa zachwyca górskimi krajo-

wspanialszych zachowanych do dziś budowli z�czasów brazami i�szczyci się największą liczbą dni słonecznych 
imperium rzymskiego – p ałacu Dioklecjana wpisanego w�roku w�całej Chorwacj i. Przejazd RÓWNINĄ STAREGO 
na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. GRADU – p w isaną na listę UNESCO. Zwiedzanie miasta 

HVAR, najpiękniejszego na wyspie, głównego portu, 
pełnego życia kurortu, popularn ge o wśród gwiazd. 

Śniadanie. Przejazd odcinkiem słynnej RIWIERY MAKAR-
Hvar położony nad zatoką kryje prawdziwe skarby ar-

SKIEJ. Jest to ok. 60-kilometrowy pas ybr eża z�fanta- w z
chitektury i� sztuki. Spacer po historycznym centrum: stycznymi plażami w�zatoczkach, malowniczymi kuror-
rynek, arsenał, katedra św. Szczepana, wieża zegarowa, tami, a�wszystko to na tle gór Biokovo, które dochodzą 
twierdza Spanjol. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. do wysokości ponad 1700 m n.p.m. Przyjazd do DU-

BROWNIKA, nazywanego Perłą Adriatyku. Miasto o�wy-
jątkowej historii, z�kamienną starówką otoczoną najdłuż- Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek na plaży na Hva-
szym systemem forty� kacyjnym w�Europie, jest wpisane rze. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs 

 PÓŁWYSEP PELJEŠAC � WYSPA 

KORČULA
 WYSPA BRAČ

 ZADAR � SZYBENIK

 WYSPA HVAR � RÓWNINA  TROGIR � SPLIT
STAREGO GRADU � HVAR

 RIWIERA MAKARSKA � DUBROWNIK

 REJS WOKÓŁ WYSP PAKLENI

 SŁOŃCE I�LAWENDA        10 DNI XHRHVAR

Hvar

 ZADAR  TROGIR  SPLIT  WYSPA HVAR 

 HVAR 

» » » » » » » »

» » » »

 SZYBENIK  RIWIERA MAKARSKA  DUBROWNIK  PÓŁWYSEP PELJEŠAC  WYSPA KORČULA 

 RÓWNINA STAREGO GRADU  WYSPY PAKLENI  WYSPA BRAČ 

CHORWACJA

Hvar

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1798 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** na 

trasie wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji 

• przejazd autokarem • p o ieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 135 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

21.06, 05.07, 23.08

5,2 / 6 z 239 opinii klientów

Morze

Adriatyckie

CHORWACJA

BOŚNIA

I HERCEGOWINA

Zadar

Szybenik

Split

Trogir Brač Riwiera Makarska

Hvar
PelješacWyspy Pakleni

Równina Starego Gradu Korčula

Dubrownik50 km

66



 Od lat bardzo popularna wycieczka, lubiana za uroz-
maicony program, w� którym światowej klasy zabytki 
pokazywane są na tle najpiękniejszych widoków. Fan-
tastyczne wybrzeże Chorwacji ze słynną Riwierą Ma-
karską, szm gara dowe morze i�skąpane w�słońcu wyspy 
to krajobrazy na długo pozostające w�pamięci. Miłośni-
ków natury ucieszy wizyta w�Parku Narodowym Jezior 
Plitwickich, w� którego niezwykłej scenerii nakręcono 
słynny � lm o� przygodach Winnetou. Na trasie Perła 
Adriatyku – przepiękny Dub rownik i� Split z� unikalną 
starówką wkomponowaną w� antyczny pałac cesarza 
Dioklecjana. Miasta magicznej Dalmacji, zabytki z� listy 
UNESCO, zachwycające widoki i�znakomita turystyczna 
atmosfera na wycieczce ITAKI to gwarancja udanego 
wyjazdu! Trasa w�Chorwacji: ok. 2000 km. 

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

Śniadanie. Przejazd słynną RIWIERĄ MAKARSKĄ z�posto-
jami w�jej najpiękniejszych miejscach. Jest to ok. 60-ki-
lometrowy odcinek wybrzeża z� fantastycznymi plażami 
w� zatoczkach, malowniczymi kurortami, a� wszystko to 
na tle gór Biokovo, które dochodzą do wysokości ponad 
1700 m n.p.m. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 
miejscu): rejs kanionem rzeki Cetiny lub rejs na wyspę 
Brač połączony z� obiadem (zależnie od dostępności). 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do DUBROWNIKA – j ednego z� naj-
słynniejszych miast w� basenie Morza Śródziemnego, 
miejsca o�wyjątkowej historii, nazywanego Perłą Adriaty-
ku. W�programie spacer po pięknej kamiennej starówce, 
wpisanej na listę UNESCO, otoczonej najdłuższym sys-
temem forty� kacyjnym w� Europie. Następnie spacer po 
Placa, tętniącej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Chorwacji. 
Fontanny Onufrego do Placu Luža z� reprezentacyjnymi 
budowlami. Zwiedzanie katedry, klasztoru franciszkanów 

Przyjazd do ZADARU w�godzinach przedpołudniowych. z�XIV w. i�najstarszej apteki w�Europie. Przejazd do hotelu, 
Wizyta w� mieście, którego początki sięgają IX w. p.n.e., kolacja, nocleg. 
słynnego również z�produkowanego tu likieru Maraschi-
no. Zwiedzanie katedry św. Anastazji, spacer po starówce 

Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego JEZIOR PLI-
z� rotundą św. Donata i�fragmentami rzymskiego forum. 

TWICKICH, jednej z� największych atrakcji turystycznych  
Przejazd do SZYBENIKA, malowniczo położonego u� uj-

Chorwacji. Park słynie z� szesnastu pięknych, niedużych 
ścia rzeki Krka do Adriatyku. Zwiedzanie m.in. jednej 

jezior połączonych aż 92 wodospadami i�� guruje na liście 
z� najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesan-

UNESCO. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
sowa katedra św. Jakuba, wpisana na listę UNESCO. Prze-
jazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Zwiedzanie ZAGRZEBIA, stolicy Chorwacji, mia-
sta o� europejskiej architekturze, zupełnie odmiennego 

Śniadanie. Przejazd do TROGIRU – pięknego średnio-  
od miejscowości na wybrzeżu. Spacer ulicami Zagrzebia 

wiecznego miasta otoczonego morzem, wśród roślin-
przez główny plac – p lac bana Jelačiča z�fontanną z�XVII w. 

ności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami 
do Kaptolu – najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogo-

starego miasta, wpisanego na listę UNESCO: rynek, ra-
tyckiej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 

tusz, kościół św. Jana Chrzciciela, zwiedzanie budowa-
Wizyta na jednym z� najpiękniejszych cmentarzy w� Euro-

nej przez cztery wieki katedry św. Wawrzyńca. Przejazd 
pie – Mirogoj. Zaprojektowany przez wielkiego architekta 

do SPLITU, największego miasta Dalmacj i. Zwiedzanie 
Hermanna Bolle stanowi swoiste muzeum pod gołym nie-

jednej z� najwspanialszych, zachowanych do dziś, bu-
bem. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 

dowli z�czasów imperium rzymskiego – p ałacu Diokle-
cjana wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, 
kolacja, nocleg. Przyjazd do Polski. 

 RIWIERA MAKARSKA

 DUBROWNIK

 ZADAR � SZYBENIK

 JEZIORA PLITWICKIE

 ZAGRZEB

 TROGIR � SPLIT

 CHORWACKA LISTA PRZEBOJÓW        8 DNI XHRLISN

 ZADAR  TROGIR  SPLIT  ZAGRZEB » » » » » » » SZYBENIK  RIWIERA MAKARSKA  DUBROWNIK  JEZIORA PLITWICKIE 

CHORWACJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1408 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** na 

trasie wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • y y w ż wienie (bufet lub serwowane): 

5 śniadań, 5 kolacji • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 125 EUR  (w lipcu 
i sierpniu: 140 EUR)

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 21.05, 11.06, 09.07, 20.08, 10.09, 17.09

5,3 / 6 z 364 opinii klientów
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Morze

Adriatyckie

CHORWACJA

SŁOWENIA

BOŚNIA

I HERCEGOWINA
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100 km
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 Chorwacja niezmiennie cieszy się wielką popularno-
ścią wśród turystów. Na trasie wycieczki są absolutne 
hity wakacyjnych podróży. Program wycieczki to staro-
żytne miasta z�bogactwem zabytków kowe widoki, , baj
parki narodowe, miejsca z� listy UNESCO i�dużo więcej! 
Podziwiaj z� ITAKĄ Perłę Adriatyku – Dubrownik, istryj-
skie Rovinj i�Pulę oraz Split z�jedynymi na świecie orga-
nami morskimi. Wspaniałym � nałem jest krótki pobyt 
na wyspie Korčula, otoczonej wielkim błękitem Adria-
tyku, skąpanej w�słońcu i�pachnącej lawendą. To trzeba 
zobaczyć! Trasa w�Chorwacji: ok. 2300 km. 

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.
6. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

gatunku wiśni maraska. Spacer po starówce: jedyne na 
świecie organy morskie, rotunda św. Donata – symbol 
miasta, pozostałości rzymskiego forum. Zwiedzanie kate-
dry św. Anastazji. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO KRKA  – 
uznanego za fenomen przyrodniczy, gdzie podziwiać 
można wspaniałe WODOSPADY NA RZECE KRKA, płyną-
ce przez głębokie wąwozy krajobrazu krasowego. Czas 

wielkiego podróżnika Marco Polo. Spacer po mieście, 
wolny. Przejazd do SPLITU, największego miasta Dalma-

m.in. mury obronne, katedra św. Marka z�XV w. Czas wol-
cji. Zwiedzanie jednej z� najwspanialszych, zachowanych 

ny. Kolacja, nocleg. 
do�dziś, budowli z�czasów imperium rzymskiego – pałacu  
Dioklecjana wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do ho-

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Chorwacji. 
telu, kolacja, nocleg. Śniadanie. Czas wolny – wypoc yz nek na plaży na Korčuli. 

Kolacja, nocleg. 
Przyjazd do ZAGRZEBIA, stolicy Chorwacji, centrum życia 
politycznego, gospodarczego i�kulturalnego kraju. Spacer  

Śniadanie. Przeprawa promowa na ląd. Wyjazd w�drogę 
po zabytkowym centrum z� charakterystyczną, pocho-

powrotną do Polski. 
dzącą z� czasów austro-węgierskich architekturą. Spacer Śniadanie. Przejazd słynną RIWIERĄ MAKARSKĄ. Jest 

przez Gradec i� Kaptol – dzielnice starego Zagrzebia: ko- to ok. 60-kilometrowy odcinek wybrzeża z� fantastycz-
nymi plażami w� zatoczkach, malowniczymi kurortami, ściół św.� Marka, siedziba władz państwowych, główny Przyjazd do Polski.  
a�wszystko to na tle gór Biokovo, które dochodzą do wy-plac – Plac bana Jelačića. Zwiedzanie neogotyckiej kate-
sokości ponad 1700 m n.p.m. Przejazd do DUBROWNIKA dry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przejazd do 

hotelu, kolacja i�nocleg. – jednego z�najsłynniejszych miast w�basenie Morza Śród-
ziemnego, miejsca o� wyjątkowej historii, nazywanego 
Perłą Adriatyku. Zwiedzanie p ęi knej kamiennej starówki, 

Śniadanie. Przejazd do ROVINJA, pięknie położonego na wpisanej na listę UNESCO, otoczonej najdłuższym syste-
niewielkim półwyspie. Spacer po starym mieście. Zwie- mem forty� kacyjnym w�Europie. Spacer po Placa, tętnią-
dzanie katedry św. Eufemii, gdzie spoczywają relikwie cej życiem arterii starego miasta, od Wielkiej Fontanny 
świętej. Przejazd do PULI, najważniejszego miasta Istrii, Onufrego do Placu Luža z�reprezentacyjnymi budowlami. 
z�wieloma zabytkami z� czasów antycznych. Zwiedzanie: Zwiedzanie klasztoru franciszkanów z�XIV w. i�najstarszej 
forum – główny plac, gdzie obecnie skupia się życie to- apteki w� Europie oraz katedry Wniebowzięcia Najświęt-
warzyskie miasta, arena – rzymski am� teatr, jedna z� naj- szej Maryi Panny. Przejazd przez PÓŁWYSEP PELJEŠAC, 
bardziej znanych budowli Istrii i�jeden z�trzech naj lepiej który ma 65 km długości i�tylko 7�km w�najszers yz m miej-
zachowanych am� teatrów starożytnego Rzymu. Przejazd scu. Wizyta w�winiarni na półwyspie Pelješac, który znany 
do hotelu, kolacja i�nocleg. jest miłośnikom wina i�słynie z�dingača – najcenniejszego 

chorwackiego gatunku wina; degustacja. Przeprawa pro-
mem na WYSPĘ KORČULĘ, jedną z�najciekawszych wysp Śniadanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO JEZIOR 
na Adriatyku. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. PLITWICKICH, jednej z� największych atrakcji turystycz-

nych Chorwacji. Park słynie z�szesnastu pięknych, niedu-
żych jezior połączonych aż 92 wodospadami i�� guruje na Śniadanie. Wizyta w�średniowiecznym miasteczku Korču-
liście UNESCO. Przejazd do tętniącego życiem ZADARU. la, nazywanym Dubrownikiem w� miniaturze. To jedno  
Wizyta w� mieście, którego początki sięgają IX w. p.n.e., z�naj lepiej zachowanych średniowiecznych miast w�base-
słynnego również z� Maraschino – likieru z� miejscowego nie Morza Śródziemnego, uważane za miejsce urodzenia 

 P. N. KRKA � �WODOSPADY NA 
RZECE KRKA � SPLIT  

 WYPOCZYNEK  

 ZAGRZEB 
 RIWIERA MAKARSKA 

��DUBROWNIK � PÓŁWYSEP PELJEŠAC 
��WYSPA KORČULA  

 ROVINJ � PULA  

 P. N. JEZIOR PLITWICKICH � ZADAR  

 KORČULA  

 CHORWACKI STRZAŁ W�DZIESIĄTKĘ        10 DNI XHRTOPT

 ZAGRZEB  ROVINJ  PULA  ZADAR  SPLIT » » » » » » »

» » » » »

 PARK NARODOWY JEZIOR PLITWICKICH  PARK NARODOWY KRKA  WODOSPADY NA RZECE KRKA 

 RIWIERA MAKARSKA  DUBROWNIK  PÓŁWYSEP PELJEŠAC  WYSPA KORČULA   KORČULA 

CHORWACJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1948 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** na trasie 

wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji •p j rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 160 EUR  (w lipcu 
i sierpniu: 180 EUR)

  wybrane potwierdzone terminy:

29.04, 10.05, 07.06, 05.07, 23.08, 13.09, 20.09

5,3 / 6 z 300 opinii klientów

Korčula

PN Jezior
Plitwickich

Park Narodowy Krka 
Wodospady na rzece Krka
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 Odkryj z� ITAKĄ, że małe jest nie tylko piękne, ale 
także bardzo interesujące! Słowenia, jedno z� naj-
mniejszyc pa sth ń w naszego kontynentu, zwana 
także Europą w� miniaturze, oczarowuje pięknymi 
krajobrazami. Morze i�alpejskie szczyty, urocze mia-
steczka i� fascynujące zabytki to raj dla miłośników 
zwiedzania. Na trasie bajkowe zamki, najpiękniej-
sze jeziora i�słynne Jaskinie Skocjańskie. Łączna tra-
sa w�Słowenii: ok. 750 km. 

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Słowenii. 

niem słynnego artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, 
Przejazd do LUBLANY, stolicy Słowenii. Spacer po hi-

kościół św. Piotra. Wyjazd do Polski. 
storycznym centrum: plac Prešerena – główne miejsce Śniadanie. Przejazd do BLED, miejscowości malowni-
spotkań mieszkańców stolicy; kościół Zwiastowania czo położonej nad jeziorem ze słynnym kościołem na 
– jeden z�symboli miasta; Potrójny Most – j edno z� naj- wyspie. Zwiedzanie wznoszącego się majestatycznie Przyjazd do Polski.  
słynniejszych dzieł Plečnika, największego architekta na stromej skale zamku Bled, uważanego za jeden 
Lublany; Kolumnada Plečnika; katedra św. Mikołaja; z� najpiękniejszych w� Słowenii. Ze wzgórza zamkowe-
Pałac Biskupi; ratusz; Most Szewców; Zamek Lublań- go roztacza się niezapomniany widok, w�p go odne dni 
ski – doskonały punkt widokowy. Przejazd do ŠKOFJA doskonale widać stąd najwyższy szczyt Słowenii – Tri-
LOKA, uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko glav. Przejazd do BOHINJ, czas wolny nad największym 
Słowenii. Spacer po naj lepiej zachowanym słoweńskim  jeziorem Słowenii, leżącym u� podnóża Alp Julijskich. 
średniowiecznym starym mieście, nad którym malow- Podziwianie wspaniałej scenerii jeziora, w�którego ta� i 
niczo góruje zamek Loka. Przejazd do hotelu, zakwate- malowniczo odbijają się alpejskie szczyty. Wjazd kolej-
rowanie, nocleg. ką linową na górę Vogel: ze stacj i na wysokości 1535 m 

n.p.m. rozciąga się wspaniały widok na jezioro i� alpej-
skie szczyty. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd i�zwiedzanie klasztoru w�STIČNEJ, 
jednego z�najstarszych w�Słowenii: muzeum Śniadanie. Przejazd do JASKIŃ SKOCJAŃSKICH. Zwie-, refektarz, 
biblioteka, kaplica. Przejazd do POSTOJNEJ – zwie- dzanie wspaniałego kompleksu jaskiń uznanych za 

dzanie słynnej jaskini, zaliczanej do naj piękniejszych cud natury i� wpisanych na listę UNESCO. Jaskinie, 
na świecie. Stalagmity i� stalaktyty o� różnych formach uważane za jedne z� najwspanialszych na świecie, 
tworzą tu baj kowy świat. Przejazd do PREDJAMY zachwycają malowniczymi formami naciekowymi. 
i�zwiedzanie słynnego zamku, zachwycającego swym Przejazd do PIRANU, jednego z� naj piękniejszych 
położeniem. Niezwykła budowla została wbudowana miast na wybrzeżu adriatyckim lowniczo położo-, ma
w� otwór jaskini, co sprawia, że jest to jeden z� naj bar- nego na półwyspie. Miasto stanowi perłę weneckiej 
dziej malowniczych zamków w� Europie. Powrót do architektury gotyckiej . Spacer po starówce, m.in.: 
hotelu, nocleg. plac Tartiniego – g łówny plac miasta, nazwany imie-

 LUBLANA � ŠKOFJA LOKA  
 BLED � BOHINJ  

 STIČNA � JASKINIA POSTOJNA 
��PREDJAMA  

 JASKINIE SKOCJAŃSKIE � PIRAN  

 MAŁE JEST PIĘKNE        6 DNI XSOMALE

 LUBLANA  PREDJAMA  BLED  BOHINJ  PIRAN » » » » » » » » ŠKOFJA LOKA  STIČNA  JASKINIA POSTOJNA   JASKINIE SKOCJAŃSKIE 

SŁOWENIA

bowiązkowe i fakultatywne Dodatkowe opłaty o
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 998 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

3 noclegi w hotelu klasy turystycznej**/***; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

3 śniadania • przejazd autokarem •opieka pilota  

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 140 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

28.04, 15.05, 12.06, 17.07, 21.08, 11.09, 18.09, 02.10

5,3 / 6 z 355 opinii klientów

Bled

Bohinj Ško�a Loka

Lublana Stična

Jaskinia Postoj na
Predjama

JaskiniePiran Skocjańskie

SŁOWENIA

AUSTRIA

CHORWACJA

Y

50 km

Bled, www.slovenia.info, photo / Matevž Lenarčič

Piran, www.slovenia.info, photo / Miran Kambic

Predjama

Jaskinia Postojna, www.slovenia.info, photo / Iztok Medja
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 Wspaniałe zabytki Dalmacj i i� Istrii, malownicze 
wybrzeże z� tysiącem wysp i� słynną Riwierą Ma-
karską, znakomity śródziemnomorski klimat spra-
wiły, że Chorwacja jest od lat popularnym celem 
wycieczek. „Jeśli chcecie zobaczyć raj na ziemi, 
przyjedźcie tu” – tak pisał G.B. Shaw o� Dubrowni-
ku. W�poszukiwaniu miejsc, gdzie doj rzewa śliwo-
wica, podziwiać można nie tylko światowej klasy 
zabytki, ale także cuda natury, jak słynna jaskinia 
w�słoweńskiej Postoj nej, wodospady na rzece Krka 
i�Jeziora Plitwickie. Warto wybrać się na wycieczkę 
fakultatywną do republiki Bośni i� Hercegowiny: 
Medj ugorje to znany ośrodek p g yiel rz mkowy, 
miejsce objawień, w� Mostarze zachwyca biały ka-
mienny most odbudowany w� 2004 r. z� zachowa-
niem metod i� surowców sprzed 450 lat! Łącznie 
trasa w�krajach zwiedzanych: ok. 3050 km. 

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

wieża barokowej katedry św. Eufemii. Przejazd do PULI, rum. Przejazd do SZYBENIKA, malowniczo położonego 
zwiedzanie: monumentalny am� teatr z� czasów rzym- u�ujścia rzeki Krka do Adriatyku. Spacer zabytkową sta-
skich, forum – główny plac z�ratuszem. Przejazd do ho- rówką. Zwiedzanie jednej z� najpiękniejszych budowli 
telu, kolacja, nocleg. Dalmacj i, jaką jest renesansowa katedra św. Jakuba, 

wpisana na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, kolacja, 
nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do tętniącego życiem ZADARU. 
Wizyta w� mieście, którego poc ątz ki sięgają IX w. p.n.e., 
słynnego również z� produkowanego tu likieru Mara- Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (za dodatkową 
schino. Zwiedzanie katedry św. Anastazj i, spacer po opłatą na miejscu) do Parku Narodowego Krka, gdzie 
starówce z�rotundą św. Donata i�śladami rzymskiego fo- podziwiać można wspaniałe WODOSPADY NA RZECE 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Chorwacj i. 

Przyjazd do LUBLANY, stolicy Słowenii, w� godzinach 
przedpołudniowych. Spacer po historycznym centrum. 
Przejazd do POSTOJNEJ – zwiedzanie słynnej jaskini, 
zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity 
i�stalaktyty o�różnych formach tworzą tu baj kowy świat. 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do ROVINJ, malowniczego mia-
steczka na zachodnim brzegu półwyspu Istria. Spacer 
po starym mieście, nad którym dominuje 50-metrowa 

 ZADAR � SZYBENIK  

 WODOSPADY NA RZECE KRKA  

 LUBLANA � JASKINIA POSTOJNA  

 ROVINJ � PULA  

 TAM, GDZIE DOJRZEWA ŚLIWOWICA        12 DNI XHRSLIW

 LUBLANA  ROVINJ  PULA  ZADAR  TROGIR  SPLIT 

 MEDJUGORJE  MOSTAR  ZAGRZEB 

» » » » » » » » »

» » » » »

 JASKINIA POSTOJNA  SZYBENIK  WODOSPADY NA RZECE KRKA  RIWIERA MAKARSKA 

 DUBROWNIK  JEZIORA PLITWICKIE 

CHORWACJA  SŁOWENIA  BOŚNIA I�HERCEGOWINA

Mostar

Jeziora Plitwickie

5,2 / 6 z 439 opinii klientów
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KRKA, płynącej przez głębokie wąwozy krajobrazu kra- ropie. Spacer po Placa, tętniącej życiem arterii starego listych wieżach. Wizyta na jednym z�naj piękniejszych 
sowego. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. miasta, od Wielkiej Fontanny Onufrego do Placu Luža cmentarzy Europy – Mirogoj . Zaprojektowany przez 

z� reprezentacyjnymi budowlami: wieżą zegarową, te- wielkiego architekta Hermanna Bolle stanowi swo-
atrem, pięknym pałacem Sponza i�kościołem św. Błaże- iste muzeum pod gołym niebem. Czas wolny. Wyjazd 

Śniadanie. Przejazd do TROGIRU – pięknego średnio- 
do Polski. ja, patrona miasta. Zwiedzanie katedry Wniebowzięcia 

wiecznego miasta otoczonego morzem, wśród roślin-
Najświętszej Marii Panny oraz klasztoru franciszkanów 

ności śródziemnomorskiej. Spacer wąskimi uliczkami 
z�XIV w. i�najstarszej apteki w�Europie. Przejazd do hote-

starego miasta, wpisane Przyjazd do Polski.  listę UNESCO: rynek, ra-go na 
lu, kolacja, nocleg. 

tusz, kościół św. Jana Chrzciciela, zwiedzanie budowa-
nej przez cztery wieki katedry św. Wawrzyńca. Przejazd 
do SPLITU, największego miasta Dalmacj i. Zwiedzanie Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (za dodatkową 
jednej z� najwspanialszych zachowanych do dziś bu- opłatą na miejscu) do MEDJUGORJE i� MOSTARU w� Re-
dowli z�czasów imperium rzymskiego – p ałacu Diokle- publice Bośni i� Hercegowiny. Medjugorje to słynne 
cjana wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do hotelu, miejsce kultu maryjnego, Mostar zainteresuje turystów 
kolacja, nocleg. specy� czną architekturą i�atmosferą z�wpływami turec-

kimi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd słynną RIWIERĄ MAKARSKĄ z�posto-
jami w�jej najpiękniejszych miejscach. Jest to ok. 60-ki- Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego JEZIOR PLI-
lometrowy odcinek wybrzeża z�fantastycznymi plażami TWICKICH, słynącego z�szesnastu p ę yi kn ch niedużych 
w�zatoczkach, malowniczymi kurortami, a�wszystko to jezior położonych na różnych poziomach, połączo-
na tle gór Biokovo, które dochodzą do wysokości ponad nych aż 92 wodospadami. Park jest jedną z� najwięk-
1700 m n.p.m  . Fakultatywnie (za dodatkową opłatą a n  szych atrakcj i turystycznych Chorwacj i, � guruje na 
miejscu): rejs kanionem rzeki Cetiny lub rejs na wyspę liście UNESCO. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
Brač połączony z� obiadem (zależnie od dostępności). 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Spacer po ZAGRZEBIU, stolicy Chorwacj i,  
miasta o� europejskiej architekturze, zupełnie od-

Śniadanie. Przejazd do DUBROWNIKA – zwiedzanie naj- miennego od miejscowości na wybrzeżu: główny 
piękniejszego miasta Chorwacj i, Perły Adriatyku, z� cu- plac z� pomnikiem bana Jelačića i�fontanną z�XVII w., 
downą kamienną starówką wpisaną na listę UNESCO, Kaptol – najstarsza część Zagrzebia. Zwiedzanie kate-
otoczoną najdłuższym systemem forty� kacyjnym w�Eu- dry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o�strze-

6. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.
10. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 TROGIR � SPLIT  

 MEDJUGORJE � MOSTAR  

 RIWIERA MAKARSKA  
 JEZIORA PLITWICKIE  

 ZAGRZEB  

 DUBROWNIK  

Lublana Pula

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1998 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

9 noclegów w hotelach klasy turystycznej**/*** na trasie 

wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 9 śniadań, 9 kolacji •p jrze azd autokarem  

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 160 EUR  (w lipcu 
i sierpniu: 170 EUR)

  wybrane potwierdzone terminy:

03.05, 31.05, 14.06, 16.08, 13.08

Jaskinia
Postojna

PN Jezior Plitwickich

Wodospady na rzece Krka
 

Riwiera Makarska
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 Krótka i�niemęcząca wycieczka do czterech stolic na- 
szych południowych sąsiadów: Bratysławy, Wiednia, 
Budapesztu i� Pragi to doskonała propozycja. Każde 
z�tych miast ma bogatą historię, zabytki warte zoba-
czenia i� miejsca warte odkrycia. Program pozwala 
w� wolnym tempie zwiedzić sztandarowe zabytki, 
którymi szczycą się cztery europejskie stolice. Po 
dniach pełnych wrażeń kolacja w� typowej czeskiej 
gospodzie pozwoli poznać smak lokalnej kuchni. 
Brak nocnych przejazdów to dodatkowy atut prze-
mawiający za wyborem tej wycieczki. Trasa w�krajach 
zwiedzanych: ok. 1650 km. 

  
W 2021 r. wycieczka otrzy-

mała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

3. DZIEŃ. 6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 BUDAPESZT  PRAGA

 BUDAPESZT

 BRATYSŁAWA

 WIEDEŃ

 PRAGA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BUDAPESZTU. 
Zwiedzanie najstarszej dzielnicy miasta – Wzgórza Zamko-
wego wpisanego na listę UNESCO, pomnik i� plac Świętej 
Trójcy ze wspaniałym neogotyckim kościołem Macieja 
i� pomnikiem św. Stefana oraz Baszta Rybacka, skąd roz-
tacza się malowniczy widok na peszteński brzeg Dunaju. 
Następnie w�programie: Zamek Królewski, dzielnica Taban, 
most Elżbiety, góra Gellerta wpisana na Listę UNESCO, 
gdzie według legendy zbierały się czarownice i�odprawiały 
sabat. Następnie cytadela, pomnik Wolności, hotel i�kąpie-
lisko Gellerta. Wizyta w� hali targowej Vasarcsarnok, gdzie 
można nabyć przysmaki i�pamiątki z�pobytu w�Budapesz-
cie. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja i�nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do centrum Pragi. 
Spacer po reprezentacyjnym placu Pragi cu Wacła-– pla
wa o�długości ok. 800 m, następnie Rynek Starego Miasta 
z�zabytkowym zegarem Orloj, który niedawno obchodził 
swoje 600-lecie, ratusz, Pałac Golz-Kinskich – niegdyś 
gimnazjum, do którego uczęszczał Franz Kafka, kościół 
Matki Bożej przed Tynem ozdobiony licznymi iglicami, 
następnie pomnik czeskiego reformatora Jana Husa i�hu-
sycki kościół św. Mikołaja. Przejście traktem królewskim 
na plac Republiki z�olbrzymim gmachem Pałacu Repre-
zentacyjnego Pragi. Przejazd do Polski. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer po Peszcie placem 
Kossutha, przy którym mieści się gmach Parlamentu Wę-
gier – wizytówka prawobrzeżnej strony miasta, dalej pla-
cem Wolności do bazyliki św. Stefana, gdzie przechowy-
wane są relikwie tego świętego. Następnie przejazd aleją Zbiórka uczestników. Przejazd do BRATYSŁAWY zwanej 
Andrassyego wpisaną na listę UNESCO. Przejazd w� kie-perłą Dunaju. Wjazd na Wzgórze Zamkowe, obecnie 
runku Pragi. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja i�nocleg. siedziby prezydenta. Z� tarasu widokowego rozciąga 

się przepiękny widok na panoramę miasta. Spacer po 
mieście, w� którym zachowało się wiele wspaniałych 
zabytków, m.in. katedra św. Marcina, gdzie odbywały 
się koronacje wielu królów węgierskich z�dynastii Habs-
burgów gdy Budapeszt był pod panowaniem tureckim, 
Brama Michalska, kościół św. Elżbiety, Pałac Biskupów 
Ostrzychomskich. Historyczne centrum miasta zdo-
bi XV-wieczny Stary Ratusz oraz pałace: Prymasowski 
i� Grassalkovicha. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
kolacja i�nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do WIEDNIA. Zwiedzanie pałacu 
Schonbrunn – letniej rezydencji cesarskiej zbudowanej 
za panowania Marii Teresy, wpisanej na listę UNESCO. 

Śniadanie. Zwiedzanie PRAGI. Przejazd na Hradczany: Pa-Przejazd staromiejską obwodnicą, zwaną Ringiem, przy 
której znajduje się pomnik cesarzowej Marii Teresy, ko- łac Cerniny i�Lorety. Po uroczystej zmianie warty, zwiedza-

ściół wotywny, teatr, ratusz, opera, parlament, muzeum nie największego zamku Czeskiego – Hradczan: katedra 

sztuki naturalnej, muzeum sztuk pięknych i� inne znane św. Wita, Stary Pałac Królewski, bazylika św. Jerzego, Złota 

miejsca. Spacer dziedzińcami rezydencji zimowej Ho- Uliczka zakończoną Daliborką – średniowiecznym wię-

fburg z� placem Bohaterów zieniem. Zejście na Malostranské Námestí, z� centralnie , kościół augustianów, ko-
ściół kapucynów. Przejście wzdłuż reprezentacyjnych położonym kościołem św. Mikołaja, a� następnie spacer 
ulic Wiednia – Kohlmarkt i� Graben. Zwiedzanie katedry XIV-wiecznym mostem Karola. Okazja do zakupu pamią-
św.� Szczepana, dumy i� symbolu miasta. Czas wolny. Po- tek praskich. Powrót do hotelu. Kolacja z�degustacją cze-
wrót do hotelu, kolacja i�nocleg. skiego piwa w�lokalnej gospodzie. Nocleg. 

 NAD DUNAJEM I�WEŁTAWĄ        6 DNI XSLNADD

 BRATYSŁAWA  WIEDEŃ » » » BUDAPESZT  PRAGA 

SŁOWACJA  AUSTRIA  WĘGRY  CZECHY

Budapeszt

Bratysława

Wiedeń

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1648 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach**/*** wycieczki; 2-os.  na trasie 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

5 śniadań, 5 kolacji •p j rze azd komfortowym autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 130 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 19.05

Praga

Wiedeń
Bratysława

Budapeszt

POLSKA

CZECHY

SŁOWACJA

AUSTRIA

WĘGRY100 km

Praga

5,3 / 6 ze 155 opinii klientów
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 Dysponując kilkoma wolnymi dniami, można wspa-
niale spędzić czas bez konieczności organizowania 
długich wypraw. Wystarczy odwiedzić naszych po-
łudniowych sąsiadów. Praga to modna i�kosmopoli-
tyczna stolica – p ę i kne centrum wpisane jest na listę 
UNESCO. Magia Złotej Uliczki, zaułki Malej Strany 
i� świetne piwiarnie tworzą niepowtarzalny nastrój, 
szczególnie wieczorem  wspaniale , kiedy miasto jest
oświetlone. W�programie fakultatywna wycieczka do 
Pilzna, ojczyzny piwa Pilsner Urquell i�znakomita oka-
zja do degustacji tego legendarnego trunku! Łączna 
trasa w�Czechach: ok. 380 km.  

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

 PILZNO

 PRAGA

 PRAGA

 PRAGA

Uliczka, Malá Strana – kiedyś miasteczko, dziś najbardziej 
romantyczna i� malownicza dzielnica Pragi, most Karola 
z� rzeźbami świętych, rynek staromiejski, ratusz z� zega-
rem Orloj. Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie. Tysiąc-
letnie miasto, pięknie oświetlone nocą, urzeka wspaniałą 
panoramą. Powrót do hotelu, obiadokolacja i�nocleg.

Śniadanie. Wycieczka fakultatywna (za dodatkową opła- 
tą na miejscu) do PILZNA – miasta słynącego z�browaru 
Prazdroj, w�którym warzone jest znane czeskie piwo Pil-
sner Urquell. Zwiedzanie browaru i� Muzeum Piwowar-
stwa połączone z�degustacją piwa. Po południu: spacer 
po starym mieście, którego ozdobą są kościół św. Bartło-
mieja, renesansowy ratusz oraz synagoga. Czas wolny. 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do PRAGI. Zakwaterowanie Wieczorem: powrót do hotelu, obiadokolacja i�nocleg.

w�hotelu, obiadokolacja. Wyjazd na wieczorny spacer po 
Pradze: przejście z�placu Wacława do rynku głównego – Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Spacer uliczka-
Staroměstké Náměstí. Powrót do hotelu i�nocleg. mi żydowskiej dzielnicy Josefov: Staro-Nová Synago-

ga, Klausová Synagoga, ratusz z� hebrajskim zegarem 
Śniadanie. Zwiedzanie: Hradczany – p raski zamek, kate- i� starym żydowskim cmentarzem. Czas wolny. Prze-
dra św. Wita, bazylika św. Jerzego, pałac óle ski, Złota   kr w jazd do Polski.  

 CZESKI DWUTAKT        4 DNI XCZPRAH

 PRAGA  PILZNO »

CZECHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

W CENIE 

CENA OD 1078 PLN *

3 noclegi w hotelu*** w Pradze; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 3 śniadania, 

3 obiadokolacje • przejazd komfortowym autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 1600 CZK

  wybrane po erdzone terminy:twi

19.05

......................................................................................

......................................................................................

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4,9 / 6 ze 129 opinii klientów 

Praga

Praga Praga
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 Czechy to malowniczy kraj na wyciągnięcie ręki, raj 
dla turystów, który czeka tuż za rogiem. Wspaniałe 
tereny górskie, formacje skalne, piękne miasta, oka-
załe zamki, prawdziwe klejnoty architektury – nie 
bez powodów tereny te nazywane są przez poetów 
czeską Szwajcarią. Wydaje się, że ludzie żyją tam wol-
niej, a� gospody i� piwiarnie zapraszają pod strzechy. 
Praga – jedno z� najczęściej odwiedzanych i� niezwy-
kłych miast Europy. Południowe Czec y – yjąt owo h   w k
urokliwa kraina, trochę zapomniana przez turystów, 
pełna niewielkich jezior i�lasów. U�naszych południo-
wych sąsiadów znajduje się aż 12 obiektów wpisa-
nych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
UNESCO, z�których na trasie wycieczki prezentujemy 
aż 5. W� programie wiele zabytków, niezapomnia-
nych widoków, słynne knedliki i� naj lepsze piwo na 
świecie! Trasa w�Czechach: ok. 650 km.  

2. DZIEŃ. 4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

 KONOPIŠTĚ � PRAGA  ČESKÝ KRUMLOV � ZLATÁ 
KORUNA � HLUBOKÁ NAD WEŁTAWĄ

 KUTNÁ HORA
 PRAGA � CZESKIE BUDZIEJOWICE

Śniadanie. Przejazd do KONOPIŠTĚ. Zwiedzanie śre-
dniowiecznego zamku stojącego na wysokim wzgórzu, Śniadanie. Przejazd do ČESKIEGO KRUMLOVA – jed-
w� pięknym parku nad jeziorem. We wnętrzach znajdu- nego z�naj piękniejszych miast Czech, malowniczo po-
je się olbrzymia kolekcja trofeów i� broni myśliwskiej, łożonego nad Wełtawą, wpisanego na listę UNESCO. 
zbiory dzieł sztuki z�okresu gotyku, renesansu i�baroku, Spacer po Starym Mieście, gdzie zachował się śre-
pomieszczenia mieszkalne z� renesansowymi meblami dniowieczny układ urbanistyczny, ciasna zabudowa 
i�słynną miśnieńską porcelaną oraz salon księżnej Zo� i. z� wąskimi brukowanymi uliczkami i� kamienicami 
Jest także szklarnia z� tropikalną roślinnością, park an- ozdobionymi freskami i�attykami, a�także ratusz, słup 
gielski i� ozdobne ogrody. Zwiedzanie PRAGI – miasta maryj ny, kościół św. Wita, kolegium jezuickie i�browar 

względami wyjątkowego, które co roku pod wieloma miejski. Zwiedzanie największej atrakcj i, wspania-
przyciąga rzesze turystów. Zwiedzanie wpisanego na łego, górującego nad całą zabudową zamku. Jego  
Listę UNESCO zabytkowego centrum stolicy: Hradczany wnętrza utrzymane są w� renesansowej i� barokowej 
– zamek praski, katedra św. Wita, bazylika św. Jerzego, estetyce, z� cennymi meblami i� obrazami. Są tu także 
pałac królewski, Złota Uliczka, następnie Malá Strana, kaplica zamkowa, sala balowa i�teatralna, kilkukondy-
most Karola, rynek staromiejski, ratusz z�zegarem Orloj. gnacyj ny most i� wspaniałe ogrody zamkowe. Wśród 
Wieczorny rejs statkiem po Wełtawie. Pięknie oświetlo- eksponatów największe wrażenie robi szczerozłota 
ne miasto, nocą robi największe wrażenie. Powrót do karoca Eggenbergów. Przejazd do ZLATEJ KORUNY – 
hotelu, kolacja, nocleg. wsi, gdzie na cyplu z�trzech stron otoczonym Wełtawą 

znajduje się dawne opactwo cystersów. Przejazd do Zbiórka uczestników. Przejazd do KUTNEJ HORY, zwa-
Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer po Nowym HLUBOKI NAD WEŁTAWĄ, gdzie znajduje się jeden nej Kamiennym Miastem dawnej mennicy królewskiej. 

Zwiedzanie wpisanego na Listę UNESCO Starego Mieście, głównej dzielnicy handlowej stolicy Czech. z� naj piękniejszych czeskich zamków, wzorowany na   Miasta 
Przejazd do CZESKICH BUDZIEJOWIC, miasta, które angielskim zamku królewskim Windsor. Ta monumen-i� katedry św. Barbary, jednej z� najbardziej niezwykłych 

gotyckich świątyń Europy z� bardzo oryginalną architek- zyskało światowy rozgłos dzięki warzonemu tu piwu talna, olśniewająco biała, baj kowa budowla otoczona 

Budweiser w browarze Budějovický Budvar. Spacer po turą. Następnie spacer do Domu Kamiennego, jednego jest pięknym parkiem w� stylu angielskim z� cennymi 

z�najcenniejszych domów mieszczańskich z�XV w., z�pięk- średniowiecznym Starym Mieście: Rynek – najwięk- okazami egzotycznych drzew i�krzewów, a�także staj-

ną, bogato zdobioną ścianą frontową, Włoskiego Dworu szy powierzchniowo w� Europie, z� fontanną Samsona; nią z� myśliwskim zameczkiem i� ogrodem zimowym. 

oraz kolegium jezuickiego. Przy wąskich uliczkach znaj- podcieniowe kamienice; biało-niebieski ratusz z� trze- Zwiedzanie zamku: piękne komnaty, bogato zdobio-

dują się sklepiki z�pamiątkami, a�na rozległych miejskich ma wieżyczkami; katedra św. Mikołaja, Czarna Wieża ne wnętrza zawierające cenne zbiory gobelinów, ob-

placach - restauracje z�ogródkami, gd e p y u� u z�XVI�w., kiedyś punkt obserwacyjny, dziś punkt wzi  rz  k piwa idoko- razów, szkła, porcelany i�broni. Zamek, ze względu na 
można podziwiać to zabytkowe miasto. Przejazd do ho- wy. Zwiedzanie browaru połączone z�degustacją piwa. swoje walory i� niezwykłą scenerię, wykorzystywany 
telu w�okolicach Pragi, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. był w�wielu � lmach. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

 CZESKI FILM        6 DNI XCZFILL

 KUTNÁ HORA  KONOPIŠTĚ  PRAGA   CZESKIE BUDZIEJOWICE  ČESKÝ KRUMLOV  ZLATÁ KORUNA  HLUBOKÁ NAD WEŁTAWĄ  JINDŘICHŮV HRADEC 

 TELČ  JASKINIA KATEŘINSKÁ  KROMĚŘÍŽ 

» » » » » » »

» » »

CZECHY
4,9 / 6 ze 160 opinii klientów

Kutná Hora
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6. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 JASKINIA KATEŘINSKÁ 
� KROMĚŘÍŽ

 JINDŘICHŮV HRADEC � TELČ

wanej morawską Wenecją, wpisanej na Listę UNESCO. 
Spacer po rynku, wzdłuż licznych barokowych i� rene-
sansowych, doskonale zachowanych kamienic, kościoła 
Ducha Świętego z�XIII�w. i�kościoła św. Jakuba z�wysoką 
wieżą, następnie przejście w� stronę zamku, znajdują-
cego się w� północno-zachodniej części starówki. Jest 
to jedna z� najwspanialszych renesansowych czeskich 
rezydencj i z� pięknym ogrodem, bogatymi wnętrzami 
i� pokojami mieszkalnymi, oryginalną komnatą - Salą 
Afrykańską, w� której znajdują się trofea myśliwskie. 
Przejazd do hotelu w�okolicach Brna, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd na te-
reny Morawskiego Krasu, należącego do najwspanial-
szego regionu krasowego w� środkowej Europie. Na 
całym terenie znajduje się ponad 1� tys. jaskiń, część 
jest dopiero odkrywanych i�badanych, do zwiedzania 
udostępnione są tylko cztery. Zwiedzanie największej 
z� nich, JASKINI KATEŘINSKIEJ, która jest częścią starej 
wyciekowej jaskini z� największą komorą na tym tere-
nie (dł. 97� m, szer. 44� m, wys. 20 m) oraz wytworami 
„Czarownica” i� „Bambusowy lasek” utworzonymi , 
z� p ęi knych kilkumetrowych nacieków. Dzięki dobrej 
akustyce kilka razy do roku odbywają się tu muzyczne 
i� wokalne koncerty. Przejazd do KROMĚŘÍŽA. Zwie-
dzanie zamku, dawnej siedziby biskupów i�arcybisku-

 pów ołomunieckich, otoczonego pięknym ogrodem.  
Wnętrza wspaniale zdobione freskami i�sztukateriami 
zainteresowały wiele ekip � lmowych, służyły m.in. za 
scenerię do � lmu Miloša Formana „Amadeusz”. Kro-
měříž ma cenną bibliotekę, liczącą ok. 40 tys. tomów, 
może również poszczycić się gra� kami, rysunkami, 
wspaniałą kolekcją monet, jednym z� największych 
w� Europie archiwów muzycznych, a� także galerią 
malarstwa znaną na całym świecie, z�dziełem Tycjana 
„Apollo i� Mars”, najcenniejszym obrazem w� Republi-
ce. Zespół pałacowo-parkowy wpisany jest na Listę 
UNESCO. Przejazd do Polski.  

oraz kolekcj i ściennych malowideł z�XIV�w. Cały obiekt 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do JINDŘICHOV składa się z� 320 pokoi, zachwycających bogatym wy-A 
HRADCA – miasteczka otoczonego stawami i� lasami strojem. Spacer po mieście: przejście z� zamku wąską 

z�zespołem zamkowo-pałacowym. Zwiedzanie zamku, uliczką na rynek z�renesansowymi, barokowymi i�klasy-
cystycznymi kamienicami, następnie w�stronę semina-do którego dochodzi się starym kamiennym mostem,  

pałacu i�kaplicy z�okrąg ął  wieżą, która była wykorzysty- rium jezuitów i�kościoła św. Jana Chrzciciela. Przejazd do 

wana jako loch, naj lepiej zachowanej czarnej kuc TELČA – zabytkowej miejscowości, perły g re ionu, nazy-hni 
Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 

na www.itaka.pl
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......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1648 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach***: 2 w podmiejskiej dzielnicy 

Pragi, 2 w okolicy Czeskich Budziejowic, 1 w okolicach 

Brna; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 5 śniadań, 5 kolacji • przejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 3400 CZK
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 Czechy to idealne miejsce na udany urlop. Są tu za-
bytki i�ciekawe miejsca na każdą porę roku. Nasi są- 
siedzi mogą zaoferować turystom wiele atrakcji. Cze-
ska stolica zauroczy każdego, ale oprócz Pragi jest 
wiele miejsc z� ciekawą architekturą. W� r mie prog a
m.in. historyczna stolica Moraw – Brno z� niepowta-
rzalną atmosferą, barokowy Ołomuniec, zwany perłą  
na zielonej poduszce, najbardziej znane uzdrowiska: 
Karlowe Wary i�Mariańskie Łaźnie, przepiękne zamki, 
pałace i�rezerwat przyrody Skalne Miasto. Koniecznie 
trzeba spróbować takich specjałów kuchni czeskiej, 
jak knedliki, smażony ser, modra kapusta czy zupa 
czosnkowa. Oczywiście nie można zapomnieć o�cze-
skim piwie! Trasa w�Czechach: ok. 1200 km. 

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

 ZAMEK KARLŠTEJN � BRNO

 ZESPÓŁ PARKOWO�PAŁACOWY 

LEDNICE � OŁOMUNIEC

 KARLOWE WARY � MARIAŃSKIE 

ŁAŹNIE

 SKALNE MIASTO DOLNI 

ADRŠPACH � LIBEREC

 PRAGA

 ZAMEK FRYDLANT � DĚČIN 

��TEPLICE

pięknie oświetlone nocą, urzeka wspaniałą panoramą. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd i� zwiedzanie 
ZAMKU KARLŠTEJN, wznoszącej się na szczycie wa- 
piennej skały, nad zalesionym wąwozem, największej 
ze średniowiecznych warowni w�Czechach. Przejazd do 
BRNA, stolicy Moraw. Spacer po starówce: gotycka kate-
dra św. Piotra i�Pawła na wzgórzu Petrov, kompleks bu-
dynków klasztornych, fontanna Parnas, dwór biskupi, 
renesansowe pałace panów z� Lipe i� panów z� Kunstatu, 

dzanie zamku, gdzie eksponowane są broń, trofea my- kościół św. Jakuba, Hauspersky pałac, modernistyczne 
śliwskie i� stylowe meble. Przejazd do DĚČINA pięknie budynki oraz zamek Špilberk. Przejazd do hotelu, za-

kwaterowanie, kolacja, nocleg. położonego na brzegach Łaby, który zachwyca malow-
niczą okolicą zwaną czeską Szwajcarią. Spacer trasą 
turystyczną wiodącą wśród barokowych budowli aż do 
różanego ogrodu i�zamku dominującego nad miastem, 

Śniadanie. Wykwatero wanie. Przejazd i�zwiedzanie pa-
po drodze późnogotycki most na rzece Polucznicy, ko-

łacu w� Lednicach, jednego ze skarbów wpisanych na 
ściół św. Krzyża, ściana Pasterska z�piaskowcowej skały. 

listę UNESCO. Pałac był własnością rodziny Lichtenste-
Przejazd do TEPLIC, znanego czeskiego uzdrowiska. 

inów. Otaczający pałac park jest jednym z� najpiękniej-
Spacer: ratusz, rynek, plac Zamkowy, kolumna św. Trój-

szych w� Czechach. Wnętrza pałacu w� Lednicach osza-
cy, ogród zamkowy. Przejazd do hotelu, zakwaterowa-

łamiają przepychem dekoracj i i�zgromadzonych w�nim 
nie, kolacja, nocleg. 

sprzętów. Przejazd do OŁOMUŃCA. Spacer po urokliwej 
starówce z� białym ratuszem, z� górującą kwadratową 
wieżą, licznymi wieżyczkami i� wielkim zegarem astro-
nomicznym. Następnie kolumna św. Trójcy, największa Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KARLOWYCH 
z�kolumn morowych w�Czechach, wpisana na listę UNE-WARÓW, najsłynniejszego i� największego czeskiego 
SCO; zabytkowe kamienice; katedra św. Wacława, w�któ-uzdrowiska z� 12 gorącymi leczniczy  zna-mi źródłami,
rej 11-letni Mozart skomponował 6� symfonię F-dur; nego ze słynnych kuracjuszy: Goethe, Schiller, Bismarck 

Zbiórka uczestników. Przejazd do SKALNEGO MIASTA piękne pałace magnackie oraz wspaniałe p ace, i� Marks. Stąd pochodzi słynna becherovka, likier zioło- l m.in. 
DOLNI ADRŠPACH. Wejście na teren rezerwatu przy- plac Republiki. Gwarne uliczki, liczne sklepy i� restaura-wy zwany trzynastą leczniczą wodą. Dzięki wyjątkowej 
rody. Spacer i� podziwianie przepięknych, unikalnych cje tworzą niesamowitą atmosferę. Przejazd do Polski. architekturze Karlowe Wary zaliczane są do najpiękniej-
form skalnych zbudowanych z� piaskowca płytowego, szych uzdrowisk na świecie. Spacer urokliwymi uliczka-
malowniczo i� wspaniale wyrzeźbionych przez natu- mi i� promenadami kurortu. Przejazd do MARIAŃSKICH 
rę. Wysokie skalne ściany, skalny wodospad, piękne ŁAŹNI, p ęi knego uzdrowiska z� 40 źródłami leczniczej 
szmaragdowe jezioro otoczone różnobarwną roślin- wody. Spacer główną ulicą, gdzie znajdują się budyn-
nością i�górne jeziorko zachwycą każdego. Przejazd do ki z� dekoracyjnymi fasadami, znane hotele i� sklepy 
LIBERCA. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. z� pamiątkami, przejście do parku zdrojowego oraz do 
Wieczorny spacer po mieście, gdzie dominują domy Nowej Kolumnady i� domu Goethego. Następnie po-
z� XIX i� XX w.: rynek starego miasta, gdzie znajduje się kaz „Śpiewającej fontanny”, której strumienie „tańczą” 
piękny neorenesansowy ratusz, pomniejszona kopia w�rytm muzyki klasycznej i�� lmowej. Przejazd do hote-
wiedeńskiego ratusza, Teatr Miejski z� monumentalną lu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
fasadą, domy wallensteinowskie, kościół św. Krzyża i�za-
mek. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie PRAGI – miasta 
pod wieloma względami wyjątkowego, które co roku 
przyciąga rzesze turystów. Zwiedzanie: wpisane na listę 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do górującego UNESCO zabytkowe centrum stolicy – Hradczany – za-
na wyniosłej skale ZAMKU FRYDLANT, przebudowa- mek praski, katedra św. Wita, bazylika św. Jerzego, pałac 
nego z� pierwotnego gotyckiego grodu w� rozległy, królewski, Złota Uliczka, następnie Malá Strana, most 
bogato zdobiony zamek renesansowy, z� obszernymi Karola, rynek staromiejski, ratusz z�zegarem Orloj. Wie-
zbiorami o� wartości historycznej i� artystycznej. Zwie- czorny rejs statkiem po Wełtawie. Tysiącletnie miasto, 

 TO SE NE VRATI, PANE HAVRANEK        6 DNI XCZTOSS

 SKALNE MIASTO DOLNI ADRŠPACH  ZAMEK FRYDLANT  DĚČIN  KARLOWE WARY  MARIAŃSKIE ŁAŹNIE 

 ZAMEK KARLŠTEJN  ZESPÓŁ PARKOWO-PAŁACOWY LEDNICE  OŁOMUNIEC 

» » » » » » »

» » » »

 LIBEREC  TEPLICE  PRAGA 

 BRNO 

CZECHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
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W CENIE 

CENA OD 1538 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 5 śniadań, 5 kolacji •p j rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka p. l
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 3000 CZK

5,2 / 6 ze 152 opinii klientów
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 Wizyta w� Czechach, Niemczech i� Austrii pozwoli 
na poznanie różnych kultur, zabytków i� kuchni. 
Bogaty i� zróżnicowany program ze zwiedzaniem 
tak ciekawych miast, jak Český Krumlov, Pasawa, 
Hallstatt i�wizytą w�Orlim Gnieździe Hitlera. Prze-
jazd przez malownicze alpejskie miejscowości, 
rejsy, niezapomniane widoki ze szczytów gór-
skich, a�dla lubiących duże, pełne życia i�zabytków 
miasta: Salzburg i�Wiedeń. Trasa w� krajach zwie-
dzanych: ok. 1500 km. 

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 SALZBURG � BERCHTESGADEN 
��OBERSALZBERG � ORLE GNIAZDO

 ČESKÝ KRUMLOV

 WIEDEŃ
 TWIERDZA HOHENWERFEN 

� HALLSTATT � BAD ISCHL
 ČESKÝ KRUMLOV � PASAWA 

��SALZBURG

 WIEDEŃ

kański, opactwo benedyktyńskie św. Piotra. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie i�nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer po Salzburgu: dom 
rodzinny Mozarta, gdzie urodził się ten wybitny kom- ra, Teatr Zamkowy, parlament, Nowy Ratusz, muzeum 

historii sztuki i� uniwersytet. Spacer po eleganckich uli-pozytor i�gdzie powstała większość dzieł z�okresu jego 
młodości; dawny pałac arcybiskupi, ogrody Mirabell, cach starego miasta, przejście pod Hofburg – dawny pa-

łac cesarski i� zimową rezydencję Habsburgów, z� ogro-fontanna z� Pegazem, ogród karłów i� teatr w� plenerze. 
Przejazd do BERCHTESGADEN, kurortu malowniczo po- dem rodziny cesarskiej, e gle ancką palmiarnią i�Domem 

łożonego u�podnóża Alp Salzburskich, na terenie Parku Motyli. Następnie przejście reprezentacyjną ulicą Kärnt-

Narodowego. Przejazd do OBERSALZBERGU i�wjazd na ner Strasse na Stephansplatz. Zwiedzanie katedry św. 

szczyt Kehlsteinu, do schroniska górskiego zwanego Szczepana – dumy i�jednego z�symboli Wiednia. Spacer Zbiórka uczestników. Przejazd do ČESKIEGO KRUMLOVA 
ORLIM GNIAZDEM – Adlerhost, alpejskiej siedz yib  Hitle- zaułkami miasta, reprezentacyjnymi deptakami starów-– jednego z�najpiękniejszych miast Czech, malowniczo 

ki z�zabytkowymi kamienicami, kościołem zakonu krzy-ra znajdującej się na wysokości 1836�m n.p.m. Prowadzi położonego nad Wełtawą, wpisanego na listę UNESCO. 
tam widokowa, malownicza droga z�tunelami i�wykutą żackiego, domem Mozarta oraz dzielnicą grecką. Fa-

Spacer po starym mieście, gdzie zachował się średnio-
w�skale szybkobieżną windą. Ze szczytu rozpościera się kultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs po 

wieczny układ urbanistyczny, ciasna zabudowa z�wąski-  
Dunaju. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. alpejskie szczyty. Przejazd do ho-mi brukowanymi uliczkami i�kamienicami ozdobionymi piękna panorama na 

telu. Zakwaterowanie, nocleg. freskami i�attykami, a�także ratusz, słup maryjny, kościół 
św. Wita, kolegium jezuickie i� browar miejski. Przejazd Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie pałacu Schon-
do hotelu, zakwaterowanie i�nocleg. brunn, wpisanej na listę UNESCO, letniej rezydencj i ce-

sarskiej zbudowanej za panowania Marii Teresy, m.in.: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� okolicę We-
apartamenty cesarskie, powozownia i�ogrody pałacowe  

rfen. Spacer stromą ścieżką do malowniczo usytuowa-
z�Gloriettą. Przejazd do Polski. 

nej na skalistym wzgórzu TWIERDZY HOHENWERFEN, Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie najwięk-
gdzie znajduje się zamek, kaplica, magazyn broni, sala szej atrakcj i – wspaniałego zamku górującego nad 
tortur i�muzeum sokolnictwa. Przejazd do HALLSTATTU, całą zabudową Českiego Krumlowa. Jego wnętrza 
miasta położonego nad brzegiem jeziora, na zboczach utrzymane są w� renesansowej i� barokowej estetyce, 
Dachsteinu, wpisanego na listę UNESCO. Odkryto tu z� cennymi meblami i� obrazami, są tu także: kaplica 
najstarsze ślady wydobycia soli w� rejonie Salzburga. zamkowa i� sala balowa, kilkukondygnacyj ny most 
Spacer po mieście, które nazywane jest romantyczną i�wspaniałe ogrody zamkowe. Wśród eksponatów naj-
ikoną Austrii. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na większe wrażenie robi szczerozłota karoca Eggenber-
miejscu): rejs po jeziorze. Przejazd do BAD ISCHL, poło-gów. Przejazd do PASAWY, położonego na wzgórzu, 
żonego w�sercu pojezierza uzdrowiska, które na miejsce miasta trzech rzek, jednego z� najstarszych i� naj pięk-
wypo ycz nku wybierał cesarz Franciszek Józef z�małżon-niejszych miast Bawarii. Spacer po starym i� nowym 
ką. Spacer po centrum miasteczka, gdzie znajdują się centrum malowniczymi uliczkami z� restauracjami 
piękne barwne kamieniczki, liczne hotele i� pensjonaty, 

i� kawiarenkami. Dzięki architektom z� południa układ 
eleganckie restauracje, kawiarnie i� cukiernie. Przejazd 

miasta i� liczne zabytki nadają Pasawie włoskiej at-
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

mosfery. Zwiedzanie górującej nad miastem katedry 
św. Stefana (St. Stephansdom) z� największymi kate-
dralnymi organami na świecie. Przejazd do rodzinne- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WIEDNIA 
go miasta Mozarta – SALZBURGA, którego staró wka i� zwiedzanie naddunajskiej stolicy. Przejazd wzdłuż 
� guruje na liście UNESCO. Spacer po starym mieście: Ringstrasse – okazałego bulwaru, jednej z� najbardziej 
twierdza Hohensalzburg, katedra, kościół francisz- reprezentacyjnych ulic. Panoramiczne zwiedzanie: ope-

 SĄSIEDZKA TRYLOGIA        6 DNI XCZTRYY

 ČESKÝ KRUMLOV 

 WIEDEŃ 

» » » » » » » »

»

 PASAWA  SALZBURG  BERCHTESGADEN  OBERSALZBERG  ORLE GNIAZDO  TWIERDZA HOHENWERFEN  HALLSTATT  BAD ISCHL 

CZECHY  NIEMCY  AUSTRIA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 1948 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki; 

2-os. po jko e (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 5 śniadań • p j rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 600 CZK i 130 EUR

5,2 / 6 z 89 opinii klientów
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 Augustusburg, Bamberg, Berlin, Bonn… to tylko 
początek Niemieckiego alfabetu, trasy, która prze-
mierza ten tak bliski geogra� cznie, a�jednak nie do 
końca odkryty kraj. Ciekawy, zróżnicowany program, 
pokazujący wiele aspektów Niemiec. Od wschodu, 
po zachód. Przekrój historii Niemiec, zabytki z� listy 
UNESCO, romantyczne historie, malownicze widoki, 
dumne zamki, piękne pałace, miejsca związane ze 
słynnymi ludźmi, wpisane w�dzieje europejskiej kul-
tury. Trasa w�Niemczech: ok. 1600 km. 

 1. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

 SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 

 NORYMBERGA � WÜRZBURG 

��FRANKFURT NAD MENEM

 KOLONIA � BONN 

� AUGUSTUSBURG 

 KOBLENCJA � ZAMKI NADREŃSKIE 

 DREZNO � BAMBERG � BACHARACH � BRAUBACH 

ger, XVIII-wiecznego barokowego pałacu, na terenie miastem rozpocznie się od Czterech Wież, przez jeden 
którego znajduje się kilka muzeów. Zwiedzanie: Łaźnia z�symboli miasta – fontannę Schängelbrunnen, ratusz, 
Nimf, Pawilon Obronny, Zbrojownia i�Galeria Dawnych konwent jezuicki do pomnika cesarza Wilhelma i�zbie-
Mistrzów. Chwila czasu wolnego na spacer po starym gu rzek tzw. Niemieckiego Rogu. Następnie rejs po 
mieście. Przejazd do BAMBERGU – uroczego miasteczka Renie w�kierunku Lorelei. Ze skały Lorelei rzuciła się do 
wpisanego na listę UNESCO. Spacer po Klein Venedig, wody młoda dziewczyna zdradzona przez kochanka. 
czyli Małej Wenecj i – przepięknym  średniowiecznym Przeistoczona w�syrenę zwodziła rybaków w�okoliczne 
zespole architektonicznym, malowniczo wkompono- skały, skazując ich na nieuchronną śmierć w� wodach 

wanym w�krajobraz nad rzeką Regnitz, Stary Ratusz, ka- Renu. Po drodze wspaniałe widoki na ZAMKI NADREŃ-

tedra św. Jerzego i�św. Piotra, Stara Rezydencja – dawny SKIE: Sterrenberg, Liebenstein, Maus, Katz Rheinfels.  
Po�wyokrętowaniu przejazd do BACHARACH niezwykle pałac biskupi z� pięknym dziedzińcem otoczonym go-

tyckimi budynkami szachulcowymi. Przejazd do hotelu urokliwego miasteczka z�przepiękną starówką i�dobrze 

w�okolicy Norymbergi. Zakwaterowanie, nocleg. zachowanymi murami obronnymi. Czas wolny. Przejazd 
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Niemiec. Przyjazd do do BRAUBACH, miasteczka z� zabudową szachulcową, 
SZWAJCARII SAKSOŃSKIEJ. Region słynie z� niezwykłych w� którym znajduje się imponujący zamek Marksburg. 
krajobrazów. Majestatyczne skaliste szczyty, u� których Zwiedzanie zamku: zbrojownia, kuchnie zamkowe, wie-
podnóża wije się Łaba, to p rawdziwie bajkowa kraina, Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie NORYMBERGI. że obronne, dziedziniec. Powrót do hotelu, nocleg. 

Spacer po starym mieście: kościół św. Wawrzyńca, ko-gdzie można odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. 
Krótki postój przy pu ściół św. Sebalda i� kościół NMP. Przejazd do WÜRZBUR- nkcie widokowym Bastei (Baszta), 

GA, którego zabytki wpisane są na listę UNESCO. Zwie-skąd roztacza się niesamowity widok na pogranicze nie-
Śniadanie. Czas wolny lub całodzienna wycieczka fakul-miecko-czeskie. Czas wolny. Przejazd do twierdzy König- dzanie barokowego pałacu biskupów, czyli Rezydencj i, 
tatywna (za dodatkową opłatą na miejscu): do KOLONII której jedną z� największych atrakcj i jest ogromny fresk stein. Budowana z� ogromnym rozmachem przez kilka 
i� BONN. Przejazd autokarem do Kolonii. Zwiedzanie: wieków jest jedną z� największych europejskich twierdz o� powierzchni 600 m�. Spacer po starym mieście: kate-
katedra wpisana na listę UNESCO olśniewająca archi-dra św. Kiliana, Dom pod Sokołem, ratusz. Przejazd do górskich. Zwiedzanie: budynek studzienny, gdzie znaj-
tekturą i� detalami architektonicznymi. Na szczególną FRANKFURTU NAD MENEM, stolicy � nansowej Niemiec. duje się najgłębsza studnia w�Saksonii (ok. 150 m), staj-
uwagę zasługuje wnętrze z� relikwiarzami Trzech Króli, 

nia komendanta, p y Spacer starym miastem, które kontrastuje z� drapacza-r watne pomieszczenia dowódcy 
dębowymi stellami oraz wspaniałe witraże. Następnie mi chmur nowoczesnego miasta. Przejazd do hotelu fortu, obwarowania twierdzy, skarbiec, zbrojownia, cele 
wizyta w� romańskim kościele św. Marcina. Spacer po 

więzienne. Czas wolny. Przejazd do Czech na nocleg. Za- w�okolicy Koblencj i. Zakwaterowanie, nocleg. 
starym mieście: stary rynek, ratusz, dom tańca Gürze-

kwaterowanie w�hotelu w�okolicy Teplic, nocleg. 
nich, kościół NMP na Kapitolu. Czas wolny. Zwiedzanie 
wpisanego na listę UNESCO pałacu AUGUSTUSBURG, 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do DREZNA, stoli- Śniadanie. Zwiedzanie KOBLENCJI, miasta malowniczo dawnego pałacu biskupiego utrzymanego w� stylu 
cy Saksonii. Zwiedzanie miasta rozpocznie się od Zwin- położonego u� zbiegu Renu i� Mozeli. Spacer starym rokokowym: imponująca klatka schodowa i� ponad 

 NIEMIECKI ALFABET        8 DNI XDEALFA

 SZWAJCARIA SAKSOŃSKA  FRANKFURT NAD MENEM  KOBLENCJA  ZAMKI NADREŃSKIE 

 BACHARACH  KOLONIA  LIPSK 

» » » » » » »

» » » » » » » » » »

 DREZNO  BAMBERG  NORYMBERGA  WÜRZBURG 

 BRAUBACH  BONN  AUGUSTUSBURG  WARTBURG  WEIMAR  POCZDAM  BERLIN 

NIEMCY

Berlin
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Wersalem. Zwiedzanie: park i�pałac Sanssouci w�całości 
wpisany na listę UNESCO. Przejazd do hotelu w�okolicy 
Berlina, zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Całodzienne zwiedzanie 
BERLINA, rozpocznie się od centrum: Reichstag, Brama 
Brandenburska, pozostałości Muru Berlińskiego, Aleja 
Unter den Linden. Czas wolny. Przejazd do Wyspy Mu-
zeów. Wizyta w�Muzeum Pergamońskim, gdzie zgroma-
dzono niezwykle cenne zabytki sztuki starożytnej. Do 
tych najcenniejszych należy Brama Isztar, brama agory 
z�Miletu oraz wspaniałe rzeźby antycznej Grecj i i�Rzymu. 
Przejazd do Charlottenburg, zwiedzanie pałacu. Wyjazd 
do Polski późnym popołudniem. Powrót do Polski. 

20�udostępnionych do zwiedzania komnat pałacowych Liszt, Lukas Cranach Starszy, mieszkał Goethe, Schil-
wraz z� apartamentami prywatnymi Wittlesbachów. ler… Spacer po mieście: dom Goethego, dom Schillera, 
Czas wolny w�ogrodach pałacowych. Przejazd do Bonn, ratusz, dom Cranacha. Zwiedzanie kościoła św. Pawła 
dawnej stolicy RFN. Spacer po mieście: Sternstrasse, i�św. Piotra, gdzie podziwiać można tryptyk, dzieło ojca 
dom Beethovena, rezydencja książąt-elektorów, kate- i�syna – Lukasa Cranacha Starszego i�Młodszego. Spacer 
dra. Powrót do Koblencj i, nocleg. parkiem do Pawilonu Goethego. Czas wolny. Przejazd 

do hotelu w�okolicy Weimaru, zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WARTBURGA, 
gdzie podziwiać można imponującą średniowieczną Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LIPSKA. Zwie-
twierdzę wpisaną na listę UNESCO. Z�warownią związa- dzanie rozpocznie się od kościoła św. Tomasza, gdzie 
na jest postać Marcina Lutra, który przebywał tu w�ukry- pochowany jest Jan Sebastian Bach, następnie spacer 
ciu i� pracował nad przekładem Nowego Testamentu po starym mieście i�czas wolny przy słynnych pasażach, 
na język niemiecki. Przejazd do WEIMARU, stolicy nie- gdzie znajdują się klimatyczne knajpki. Na szczególną 
mieckiego klasycyzmu. Jest to miejsce wyjątkowe dla uwagę zasługuje Madlerpassage, opisa y n  w�„Fauście” 
historii kultury europejskiej. W�Weimarze tworzył Bach, Goethego. Przejazd do POCZDAMU zwanego pruskim 

8. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 BERLIN 

 WARTBURG � WEIMAR 

 LIPSK � POCZDAM 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2448 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelu**/*** y Teplic : 1 w okolic

w Czechach, 1 w okolicy Norymbergi, 3 w okolicy 

Koblencji, 1 w okolicy Weimaru, 1 w okolicy Berlina; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań •p j rze azd autokarem 

• rejs po Renie    i NW• opieka pilota •ubezpieczenie KL 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 185 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 28.05, 23.07

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl
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 Szwajcaria pokazana inaczej, nie tylko sztandarowe 
miejsca i� najpiękniejsze widoki, ale także rejony na 
styku z�Włochami, Francją i�Niemcami, gdzi pe rzeni-
kające się kultury i�tradycje tworzą niesamowity, po-
nadnarodowy i�kosmopolityczny charakter tej części 
Europy. Fantastyczny program owany do osób , adres
o� szerokich zainteresowaniach: przepiękne miasta, 
zapierające dech krajobrazy, arcyciekawe muzea: 
pojazdów mechanicznych i�piłki nożnej, a�nawet Eu-
ropejska Organizacja Badań Jądrowych! Trasa w�kra-
jach zwiedzanych: ok. 1500 km. 

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

ma szerokość około 150� m główną ulicą miasta Bahnhofstrasse. Wokół ulicy zlo-, a� spadek wody to około 
23� m. Każdej sekundy przez wodospad p epły a kalizowane są eleganckie butiki luksusowych marek. rz w
około 600 m� wody. Zakwaterowanie w�hotelu w�oko- Zwiedzanie Muzeum Piłki Nożnej sygnowanego przez 
licy Jeziora Bodeńskiego. Nocleg. FIFA. W�Muzeum FIFA zobaczyć można galerię sław pił-

karskich, liczne pamiątki i� trofea piłkarskie oraz liczne 
wystawy multimedialne. Przejazd do hotelu w� okolicy 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez teren Nie-
Lucerny, zakwaterowanie, nocleg. 

miec do Alzacj i we Francj i. Zwiedzanie zamku Haut-
Kœnigsbourg w� Orschwiller. Zamek położony na ska-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie LUCERNY, listym wzgórzu w� przeszłości był ważnym punktem 
obronnym pogranicza francusko-niemieckiego. Prze- miasta gdzie historia splata się z� nowoczesnością. Spa-

 niezwykle urokliwego miasteczka cer do symbolu miasta: Mostu Kaplicznego, następnie jazd do COLMAR, 
spacer starówką do kościoła Franciszkanów i� Mostu położonego pośród winnic. Spacer Starym Miastem, 

które jest kwintesencją Alzacj i. Fakultatywnie (za dodat- Plewnego do Museggmauer, pozostałości systemu 
kową opłatą na miejscu): rejs gondolami po tzw. Małej forty� kacyjnego. Przejazd do Alpnachstad, gdzie sta-

Zbiórka uczestników. Wyjazd z� Polski, azd przez przej Wenecj i. Przejazd do MILUZY. Zwiedzanie Narodowego cje początkową ma słynna kolej zębata na PILATUS. 
Niemcy z�krótkimi postojami. Muzeum Pojazdów Mechanicznych. Muzeum prezentu- Jest to jedna z� największych atrakcj i Szwajcarii. Kolej-

ka należy do jednej z� najbardziej stromych na świecie. je w�niezwykle ciekawy sposób historię motoryzacj i po-
cząwszy od 1878� r. Zobaczyć tu można kilkaset pojaz- Maksymalne nachylenie stoku, który pokonuje kolej to 

dów mechanicznych i�samochodów na czele ze starymi aż 48 stopni. Wjazd na szczyt, skąd roztacza się piękny Przyjazd do Szwajcarii do ST. GALLEN. Spacer zachwy-
samochodami wyścigowymi, bolidami F1. Perłą kolekcj i widok na Jezioro Czterech Kantonów i�Alpy. Czas wolny. 

cającym architekturą starym miastem do wpisanej na 
Przejazd do INTERLAKEN położonego między jeziorami jest błękitne Bugatti Royale, które należało do twórcy listę UNESCO kolegiaty. Barokowe wnętrze monumen-

legendarnej marki - Ettore Bugatti. Przejazd do winnicy, Thun i� Brienz u� podnóży monumentalnych wiecznie 
talnej katedry zdobią arcydzieła sztuki XVIII� w. Zwie-

ośnieżonych szczytów Alp Berneńskich. Wizyta w� ma-degustacja lokalnych win. Zakwaterowanie w� hotelu dzanie biblioteki kolegiackiej, gdzie zgromadzono 
w�okolicy Miluzy, nocleg. nufakturze czekolady i�największym w�regionie sklepie 

ponad 2000 średniowiecznych manuskryptów. Prze-
z�zegarkami – Kirchhofer. Czas wolny. Zakwaterowanie 

jazd do STEIN AM RHEIN - niewielkiego miasteczka 
w�hotelu w�okolicy Interlaken, nocleg. 

„wyjętego” wprost z� epoki średniowiecza. Podziwiać Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BAZYLEI. 
tu można doskonale zachowane mury miejskie, wie- Spacer starówką trzeciego co do wielkości miasta 
życzki obronne, jak również tradycyj ne domy, ratusz Szwajcarii. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kate-
i�wznoszący się nad miasteczkiem zamek. Zwiedzanie dra i�pochodzący z�XIV�w. Ratusz oraz Brama Spelentor Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Szwaj-
opactwa św. Jerzego. Wizyta przy WODOSPADACH stanowiąca fragment dawnych forty� kacj i. Przejazd do carii – BERNA. Spacer Starym Miastem wpisanym na listę 
RENU. Są to największe wodospady w� Europie, próg ZURYCHU, światowego centrum � nansowego. Spacer UNESCO. Czas wolny. Przejazd do GENEWY, najbardziej 

 COLMAR � MILUZA 

 LUCERNA � PILATUS � INTERLAKEN 

 ST. GALLEN � STEIN AM RHEIN 

��WODOSPADY RENU 

 BAZYLEA � ZURYCH 

 BERNO � GENEWA � INSTYTUT 

CERN 

 ALPEJSKI GRAND TOUR        10 DNI XCHPOGR

 ST. GALLEN  STEIN AM RHEIN  WODOSPADY RENU  COLMAR  MILUZA  BAZYLEA  ZURYCH  LUCERNA  PILATUS  BERNO  GENEWA 

 INSTYTUT CERN  ANNECY  CHAMONIX  MONT BLANC  MEDIOLAN  BERNINA EXPRESS  ST. MORITZ  VADUZ 

» » » » » » » » » » »

» » » » » » » »

 INTERLAKEN 

FRANCJA SZWAJCARIA NIEMCY WŁOCHY LICHTENSTEIN
4,5 / 6 z 95 opinii klientów
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Pilatus

Mont Blanc
4810

kosmopolitycznego miasta Szwajcarii. Genewa jest sie-
dzibą wielu organizacj i międzynarodowych, m.in. ONZ 
i�WHO. W�sumie swoje siedziby ma tutaj około 250 róż- 
nych organizacj i. Przejazd do INSTYTUTU CERN - Euro-
pejskiej Organizacj i Badań Jądrowych. Instytut zajmuje 
się � zyką cząsteczkową, a�kilka lat temu stał się słynny po 
opublikowaniu informacji o�wytworzeniu cząsteczek an-
tymaterii. Zwiedzanie wystawy multimedialnej pokazu-
jącej podstawy � zyki jądrowej. Spacer promenadą nad 
Jeziorem Genewskim do słynnej fontanny Jet d'eau, któ-
ra stała się symbolem miasta. Spacer Starym Miastem, 
które jest sercem i�duszą miasta. Czas wolny. Zakwatero-
wanie w�hotelu w�okolicy Annecy/Annemasse. Nocleg. 

skąd roztacza się widok na miasto i�Alpy. Spacer po naj-
starszym i�najbardziej eleganckim centrum handlowym 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ANNECY. we Włoszech – Galleria Vittorio Emanuele ze sklepami 
Zwiedzanie miasteczka zwanego Wenecją Alp p. S acer znanych włoskich projektantów, restauracjami i�kawiar-
niezwykle urokliwą starówką do Le Palais de l'Isle, czyli niami. Przejście na Piazza della Scala z� najsłynniejszą 
Pałacu na wyspie. Wybudowany w�XIII�w. pośrodku ka- operą na świecie – La Scala. Wizyta w� Castello Sforze-
nału pałac pełnił funkcje sądu oraz więzienia. Jest to też  sco, XV-wiecznej twierdzy i� rezydencj i rodziny Sforzów, 
jeden z� najczęściej fotografowanych zabytków francu- despotycznych władców Mediolanu, obecnie muzeum 
skich. Czas wolny w� Ogrodzie Europy, p ę y p i kn m arku mieszczącym dzieła sztuki średniowiecznej, renesanso-
publicznym pełnym straganów z� pamiątkami. Przejazd wej i�barokowej. Do najcenniejszych eksponatów nale-
do CHAMONIX, miasteczka leżącego u� stóp najwyż- ży niedokończone dzieło Michała Anioła – Pieta Ronda-
szego szczytu Europy – MONT BLANC (4810� m n p.m.) . nini. Powrót do hotelu, nocleg. 
Wjazd koleją gondolową na wysokość 3842� m n.p.m. 
na Aiguille du Midi. Z�tarasu widokowego roztacza się 

kniejszych alpejs cki h widoków. Na wycią-jeden z�najpię
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd pociągiem pa-gnięcie ręki są Alpy włoskie, francuskie i� szwajcarskie. 

Czas wolny. Powrót do Chamonix. Przejazd do Medio- noramicznym BERNINA EXPRESS, którego trasa wiedzie 
lanu. Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. z� pełnej słońca Lombardii poprzez ośnieżone Alpy do 

ST. MORITZ. Czas wolny w� jednym z� najsłynniejszych 
ośrodków narciarskich na świecie. Przejazd do stolicy 

Śniadanie. Zwiedzanie MEDIOLANU – kosmopolitycz-
księstwa Lichtenstein – VADUZ. Spacer po mieście, czas 

nej stolicy mody: Piazza del Duomo, miejsce spotkań 
wolny. Wyjazd do Polski przez Niemcy z�krótkimi posto-

mieszkańców miasta i� turystów z� całego świata. Cen-
jami. 

tralną część placu zajmuje słynna katedra, czyli Duomo, 
trzeci co do wielkości kościół Europy. Zwiedzanie kate-
dry, wjazd windą (lub wejście schodami) na jej dach, Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. 

7. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 ANNECY � CHAMONIX � MONT 

BLANC 

 BERNINA EXPRESS � ST. MORITZ 

��VADUZ 

 MEDIOLAN 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2588 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki: 

1 na pograniczu niemiecko-szwajcarskim w okolicy 

J. Bodeńskiego, 1 w okolicy Miluzy, 1 w okolicy Lucerny, 

1 w okolicy Interlaken, 1 w okolicy Annecy/Annemasse, 

2 w okolicy Mediolanu; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań 

kontynentalnych  • przejazd autokarem •opieka pilota  

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 150 EUR, 200 CHF

  wybrane potwierdzone terminy:

26.05, 23.06, 07.07, 18.08

Chamonix

Colmar

Bernina Express
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 Niezwykle bogata w� piękne widoki wycieczka pro-
wadząca poprzez ośnieżone szczyty Alp do słonecz-
nego, pełnego palm i� kolorów Ticino – najbardziej 
południowego kantonu Szwajcarii, nazywanego 
„Svizzera italiana”. Na trasie są największe atrakcje 
Szwajcarii, przejazd pociągiem panoramicznym, wi-
zyta w�Pałacu Lodowym, rejs statkiem po jeziorze Lu-
gano, miasta o�ciekawej architekturze, miejsca z�listy 
UNESCO. 

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

ku miniatur. Na obszarze około 2� hektarów podziwiać 
można najciekawsze i� najważniejsze zabytki Szwajcarii 
w�miniaturze. Przejazd do hotelu w�okolicy Chiavenna/
Tirano. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do TIRA-
NO we włoskiej Lombardii. Przejazd pociągiem panora-
micznym BERNINA EXPRESS do ST. MORITZ – j ednego 
z� najsłynniejszych kurortów narciarskich świata. Trasa 
prowadzi przez jedne z� najpiękniejszych krajobrazów 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Całodzienna wy- alpejskich. Pociąg wspina się na ponad 2000� m n.p.m., 
cieczka w� Alpy Berneńskie. Przejazd do Grindelw od palm we włoskim Tirano do ośnieżonych szczytów ald 
–�„wioski lodowcowej” leżącej u�stóp JUNGFRAU. Wjazd alpejskich. Przejazd malowniczą trasą prowadzącą od 
kolej ką na Jungfraujoch (3454� m n.p.m.). Trasa kolejki pełnego słońca i� palm regionu Ticino przez górskie 
wykuta jest w� litej skale i�prowadzi wewnątrz szczytów przełęcze i�wiecznie ośnieżone szczyty alpejskie do DA-
Eiger i� Mönch. W� cenę wjazdu kolejką wliczona jest VOS (przejazd panoramiczny przez miasto). Miasto zy-
wizyta w� Pałacu Lodowym – labiryncie o� powierzch- skało sławę jako uzdrowisko i�ośrodek narciarski. Jest to 
ni 1� tys. m�, gdzie długie, błękitne korytarze o� śliskich też miejsce cyklicznych spotkań światowych przywód-
lodowych ścianach prowadzą do ogromnej komnaty ców. Przejazd do CHUR, stolicy Gryzonii. Spacer po sta-
z� lodowymi rzeźbami. Zjazd kolejką do Lauterbrunnen, rym mieście należącym do jednego z� najpiękniejszych 
przejazd autokarem do hotelu w� okolicy jeziora Luga- i� naj lepiej zachowanych w� Szwajcarii: pałac biskupi, 

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Szwajcarii przez Niem- no. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
cy z�krótkimi postojami. Czas wolny. Wyjazd do Polski przez Niemcy z� krótkimi 

postojami. 

Przyjazd do STEIN AM RHEIN niewielkiego miasteczka Śniadanie. Przejazd do BELLINZONA – miasta, które jest 
„wyjętego” wprost z�epoki średniowiecza. Podziwiać tu Przyjazd do Polski w�godzinach porannych. wrotami do regionu Ticino. Ze względu na strategicz-
można doskonale zachowane mury miejskie, wieżyczki ne położenie pomiędzy Lombardią i�wysokimi Alpami 
obronne jak również tradycyjne domy, ratusz i� wzno- miasto swój rozwój zawdzięczało szlakom łączącym 
szący się nad miasteczkiem zamek. Czas wolny. Przejazd  Szwajcarię z�Włochami. Wejścia strzegły trzy imponują-
do ST. GALLEN. Spacer zachwycającym architekturą ce fortece położone na zboczach gór. Wpisane na listę 
starym miastem do wpisanej na listę UNESCO kolegia- UNESCO zamki są największą atrakcją miasta. Zwiedza-
ty. Barokowe wnętrze monumentalnej katedry zdobią nie Castelgrande – najbardziej okazałego zamku. Krótki 
arcydzieła sztuki XVIII�w. Zwiedzanie biblioteki kolegiac- spacer na starówkę z� piękną architekturą. Czas wolny. 
kiej, gdzie zgromadzono ponad 2000 średniowiecznych Przejazd do LOCARNO malowniczo położonego nad 
manuskryptów. Przejazd do hotelu w� okolicy Jeziora jeziorem Maggiore. Spacer po urokliwym miasteczku. 
Bodeńskiego. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Następnie wizyta w� niewielkiej miejscowości ASCONA. 

Z�położonej na wzgórzu miejscowości rozciąga się ma-
lowniczy widok na ośnieżone Alpy p i� ołożone u� pod-Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ZURYCHU 
nóża jezioro Maggiore z� typową śródziemnomorską –� � nansowej stolicy Szwajcarii. Spacer Bahnhofstrasse 
roślinnością. Przejazd p yrz  wzgórzu St. Giorgio, które w� kierunku Jeziora Zuryskiego, zwiedzanie Fraumün-
wpisane jest na listę UNESCO ze względu na liczne ster – XIII-wiecznego kościoła ozdobionego witrażami 
skamieniałości znalezione na tym obszarze. Powrót do Marca Chagalla ze scenami ze Starego Testamentu. 
hotelu w�okolicy jeziora Lugano, obiadokolacja, nocleg. Przejazd do BERNA – stolicy Szwajcarii. Zwiedzanie: 

wieża zegarowa, dom Alberta Einsteina, gdzie � zyk 
pracował nad teorią względności, katedra. Berneńska Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LUGANO. 
starówka znajduje się na liście UNESCO. Przejazd do IN- Jest to jeden z�najważniejszych ośrodków � nansowych 
TERLAKEN położonego między jeziorami Thun i�Brienz. Szwajcarii. Leżące na pograniczu Włoch i�Szwajcarii mia-
Miasteczko zyskało sławę w�XIX�w. dzięki promowanej sto charakteryzują silne wpływy włoskie i� szwajcarski 
przez arystokrację modzie na odnowę biologiczną i�za- porządek. Spacer po pięknej starówce pełnej knajpek, 
chowanie zdrowia. Zakwaterowanie w�hotelu w�okolicy restauracj i i�eleganckich butików do jeziora Lugano. Rejs 
Interlaken, obiadokolacja, nocleg. po malowniczym jeziorze do MELIDE. Zwiedzanie par-

 TIRANO � BERNINA ESPRESS 

� ST. MORITZ � DAVOS � CHUR 

 JUNGFRAU 

 BELLINZONA � LOCARNO 
 STEIN AM RHEIN � ST. GALLEN

� ASCONA 

 ZURYCH � BERNO � INTERLAKEN 

 LUGANO � MELIDE 

 SZWAJCARIA W MINIATURZE        8 DNI XCHTICI

 STEIN AM RHEIN  ST. GALLEN  ZURYCH  BERNO  JUNGFRAU  BELLINZONA  LOCARNO  ASCONA  LUGANO  MELIDE 

 DAVOS  CHUR 

» » » » » » » » » »

» » » » »

 INTERLAKEN 

 TIRANO   BERNINA EXPRESS  ST. MORITZ 

SZWAJCARIA WŁOCHY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2288 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki: 1 na 

pograniczu niemiecko-szwajcarskim, 1 w Szwajcarii 

w okolicy Interlaken, 3 na pograniczu włosko-

szwajcarskim; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) 

z łazienkami • wyżywienie (bufet lub serwowane): 

5 śniadań, 5 obiadokolacji •p j rze azd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 350 CHF

  wybrane potwierdzone terminy:

01.05, 15.05, 29.05, 12.06, 03.07, 31.07, 11.09

4,6 / 6 z 231 opinii klientów
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BellinzonaAscona Tirano
Lugano

Melide 50 km

Kolejka na Jungfraujoch
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 Fiordy to jedna z�najwspanialszych atrakcj i na Ziemi.  
Połączenie błękitu � ordów z� zielenią górskich hal 
i� bielą ośnieżonych wierzchołków gór zachwyca na 
każdym kroku. Region norweskich � ordów ze wzglę-
du na swe wyjątkowe walory przyrodnicze i� krajo-
brazowe zajął pierwsze miejsce w�plebiscycie na naj-
piękniejszy cel podróży na świecie, przeprowadzony 
przez magazyn „National Geographic”. W� programie 
zwiedzanie m.in. Oslo – miasta Muncha i�Ibsena – oraz 
Bergen – nazywanego wrotami do krainy � ordów. 
Wspaniałe widoki na najpiękniejsze � ordy: najdłuższy 
i� najgłębszy Sogne� ord, i� najbardziej widowiskowy 
Geiranger� ord. Dzika, nieskażona przyroda, widowi-
skowe wodospady, imponujące lodowce, przejazdy 
malowniczymi trasami oraz fakultatywnie rejs z�Flåm 
do Gudvangen po Aurlands� ordzie i� Næro� ordzie. 
Zapraszamy do bajkowej krainy � ordów! Trasa w Nor-
wegii: ok. 2300�km plus przeprawy promowe. 

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
7. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

Krótki pobyt w� parku olimpijskim. Przejazd doliną Gud-
brandsdal wzdłuż wijącej się rzeki Lågen. Zakwaterowa-
nie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie BERGEN 
z�przewodnikiem, m.in.: popularny targ rybny i�kwiato-
wy, st y par  ort Bryggen ze słynnym nabrzeżem z� pięk-
nymi hanzeatyckimi domami � gurującymi na liście 
UNESCO, stara, drewniana zabudowa Bryggen, wieża 
Rosenkrantza. Zwiedzanie kościoła św. Marii, najstar-
szego budynku w� Bergen. Czas wolny lub możliwość 
indywidualnego wjazdu kolej ką torową na górę Fløyen 
(320 m n.p.m.), skąd roztacza się wspaniały widok na 
Bergen. Dalsza podróż wzdłuż pięknego HARDANGER-
FJORD, przejazd przez kanion Mabødal do Fossli. Krótki 
postój przy Vøringsfossen – wspaniałym wodospadzie 
o�182-metrowym spadku wody. Przejazd przez najwięk-
szy górski płaskowyż Europy – HARDANGERVIDDA, na-
stępnie przez Geilo, wzdłuż rzeki Hallingdal. Przejazd do 
hotelu w�jednej z� małych, malowniczych, typowo nor-
weskich miejscowości. Zakwaterowanie, nocleg. 

Zbiórka uczestników. Przejazd do portu. Przeprawa pro-
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w� drogę powrot-mowa. 
ną przez Oslo, Helsingborg i� Malmö. Przejazd do portu. 
Przeprawa promowa. 

Zacumowanie. Przejazd wzdłuż zachodniego wybrze-
ża Szwecj i do granicy z�Norwegią. Oba kraje łączy im-

Przyp y ęł ni cie promu. Przejazd do Polski. ponujący most Svinesund o�dł. 704 m, ze wspaniałym 
widokiem na IDDEFJORD. Przejazd do FREDRIKSTAD. 
Zwiedzanie p ęi knie położonego miasteczka z� naj- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� stronę jęzora 
lepiej zachowaną fortecą w� Skandynawii, Starym lodowca Jostedalsbreen-Boyabreen, a� następnie do 
Miastem, Muzeum Miasta i� mariną. Fakultatywnie (za malowniczego Fjærland. Wizyta w� Muzeum Lodow-
dodatkową opłatą na miejscu): obiad w�regionalnej re- cowym, z bardzo ciekawą wystawą multimedialną 
stauracj i. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. poświęconą lodowcowi Jostedalsbreen i�zmianom kli-

matycznym. Obejrzenie 20 min. � lmu przedstawiające-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do OSLO, stolicy go wyprawę na lodowiec. Przejazd w� stronę Sogndal, 
położonego nad brzegiem słynnego SOGNEFJORD, wikingów malowniczo położonej nad brzegiem Oslo-
do Mannheller, stamtąd przeprawa promowa do Fod-� ordu. Zwiedzanie Oslo z� miejscowym przewodnikiem: 
nes. W�drodze do Flåm przejazd najdłuższym tunelem gmach parlamentu i� katedra.Wizyta w� Muzeum Łodzi 

Wikingów órym eksponowane są łodzie z� IX w., w� Norwegii – ok. 25� km. Fakultatywnie (za dodatko-, w� kt
wą opłatą na miejscu): rejs z� Flåm do Gudvangen po skonstruowane przez wikingów i Muzeum Statku Po-  

larnego Fram, którym Roald Amundsen jako pierwszy AURLANDSFJORD i� NÆROFJORD (wpisanym na listę 

zdobył biegun południowy. Przejazd z�półwyspu Bygdøy UNESCO) – okazja do podziwiania fantastycznych wi-

do parku Vigelanda, gdzie można podz doków: malowniczo położone wioski nad � ordami, iwiać wspaniałe 
rzeźby – dzieło życia sławnego artysty. Spacer po cen- wodospady, górskie szczyty. Krótki postój w� porcie 
trum miasta, gdzie znajduje się m w� Gudvangen, następnie p jrze azd przez kanion Stal-.in. Pałac Królewski, 
uniwersytet, Teatr Narodowy oraz ratusz. Czas wolny heim. Wizyta w� punkcie widokowym, skąd można po-
w� centrum Oslo. Następnie przejazd wzdłuż brzegów dziwiać kilkudziesięciometrowe wodospady Tvindefos-
jeziora Mjøsa, największego jeziora Norwegii, do LILLE- sen. Przejazd do Bergen – stolicy � ordów norweskich. 
HAMMER, światowej sławy ośrodka sportów zimowych. Zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd malowniczą doliną 
Romsdalen w� okolice Åndalsnes, gdzie znajduje się Ścia-
na Trolli – znana wspinaczkowa trasa. Następnie przejazd 
w� stronę słynnej DROGI TROLLI z�wieloma serpentynami 
i� niezapomnianymi widokami. Przed wjazdem na szczyt 
Drogi Trolli krótki postój przy jedynym na świecie znaku 
drogowym „Uwaga na Trolle”. Dalszy przejazd w�stronę zna-
nej z�uprawy truskawek doliny Valldal i�miejscowości o�tej 
samej nazwie, położonej nad Norddals� ord. Krótka prze-
prawa promowa Linge-Eidsdal przez NORDDALSFJORD. 
Dalsza podróż w�stronę słynnej DROGI ORŁÓW i�przejazd tą 
trasą do Geiranger –j ednej z�najpiękniej położonych miej-
scowości w� Norwegii. Krótka wizyta w�Miejscowości Geir-
nager z�widokiem na GEIRANGERFJORD, wpisany na listę 
UNESCO, oraz piękne wodospady, które spadają do niego 
z� dużej wysokości, tworząc oryginalny spektakl. Rejs pro-
mem po Geiranger� ordzie z�Geiranger w�stronę Hellesylt. 
Podziwianie zjawiskowych widoków i�wodospadów, m.in. 
Siedmiu Sióstr i� Zalotnika. Przejazd do hotelu w� pobliżu 
miejscowości Forde. Zakwaterowanie, nocleg. 

 BERGEN � HARDANGERFJORD 

��HARDANGERVIDDA 
 DROGA TROLLI � NORDDALSFJORD 

� DROGA ORŁÓW � GEIRANGERFJORD 

 IDDEFJORD � FREDRIKSTAD 

 SOGNEFJORD � FLÅM 

��AURLANDSFJORD � NÆROFJORD 

 OSLO � LILLEHAMMER 

 DO FIORDÓW NORWEGII        8 DNI XNOFIOL

 IDDEFJORD  OSLO  LILLEHAMMER  DROGA TROLLI  NORDDALSFJORD  GEIRANGERFJORD  SOGNEFJORD  FLÅM 

 NÆROFJORD  BERGEN  HARDANGERFJORD  HARDANGERVIDDA 

» » » » » » » » »

» » » » »

 FREDRIKSTAD  DROGA ORŁÓW 

 AURLANDSFJORD 

NORWEGIA

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3028 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

5 noclegów w hotelach klasy turystycznej; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

5 śniadań •p j rze azd autokarem •przeprawy promowe  

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 700 NOK

  wybrane potwierdzone terminy:

28.05, 05.06, 13.06, 15.07, 23.07, 31.07, 08.08, 

16.08, 01.09, 09.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,3 / 6 z 409 opinii klientów
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Islandia to wyspa marzeń dla pasjonatów natury: krysta-
licznie czyste powietrze, 10 tys. dudniących wodospa-
dów, lodowce, rzeki, jeziora, zatoki, fiordy, wulkany i�nie-
biańskie gejzery. To również raj dla miłośników zwierząt: 
na klifach i�wysepkach gromadzą się kolorowe maskonu-
ry, g płu taki i�rybitwy. Porośnięte mchem, trawą i�porosta-
mi wielkie połacie kraju to miejsce wypasu owiec i�długo-
włosych koni islandzkich, a�w�okalających wyspę wodach 
żyje wiele gatunków ssaków morskich: wieloryby, orki, 
delfiny i�foki. W�lecie słońce świeci prawie 24 godziny na 
dobę, więc można bez końca podziwiać urodę nieokieł-
znanej przyrody. Na trasie najpiękn jie sze krajobrazy, Gey-
sir – od którego pochodzi nazwa „gejzer”, słynne jeziora 
lodowcowe, fantastyczne wodospady i�parki narodowe 
z�endemiczną roślinnością i�dzikimi zwierzętami niespo-
tykanymi nigdzie indziej na świecie. Islandia urzeka nie 
tylko cudami natury, ale także ciekawymi zwyczajami 
i� życzliwością mieszkańców. Ziemia wikingów, uwiecz-
niona w�tysiącach sag, pozwoli doświadczyć wszystkich 
żywiołów: ziemi, powietrza, wody i� ognia. Łączna trasa 
w�Islandii: ok. 1900 km.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.2. DZIEŃ.

ale także z�możliwości przejścia za jego kaskady i�podzi-góruje masyw Esja (914 m n.p.m.). Czas wolny na indy-
widualne zwiedzanie. Powrót do hotelu, nocleg. wiania ogromnej ściany wody z�niecodziennej perspek-

tywy. Przejazd do SKÓGAR, zwiedzanie najsłynniejsze-
go islandzkiego Muzeum Folkloru, gdzie oprócz 6� tys. 
eksponatów znajdują się przykłady różnego rodzaju 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd trasą tzw. Złote- islandzkiego budownictwa wiejskiego. Spacer do wo-
go Kręgu do najważniejszych atrakcj i przyrodniczych dospadu SKÓGAFOSS, gdzie według legendy za 60-me-
południowej Islandii. Przejazd do PARKU NARODOWE- trową ścianą wody ukryty jest skarb wikingów. Przejazd 
GO THINGVELLIR – miejsca narodzin narodu islandzkie- wzdłuż pasma, gdzie znajduje się groźny wulkan Eyja-
go, krainy zgromadzeń średniowiecznego parlamentu. � allajökull. Wizyta w�Thorvaldseyri, miejscu związanym 
Park, najstarszy na wyspie, położony nad największym z� erupcją wulkanu w� 2010 r i� projekc u. Przejazd ja � lm
naturalnym jeziorem – Thingvellir, ze względu na swój wzdłuż lodowca MÝRDALSJÖKULL (596 km� lodu) z�gó-
unikalny ekosystem, niesamowity krajobraz i�historycz- rującym śpią yc m olbrzymem anem , najstarszym wulk
ne znaczenie, został wpisany na listę UNESCO. Leży on na wyspie – Katla. Przejazd do najdalej wysuniętego na 
w� miejscu zetknięcia płyt tektonicznych eurazjatyckiej południe punktu Islandii – przylądka DYRHÓLAEY, skąd 
i�północnoamerykańskiej, co powoduje aktywność sej- rozciąga się wyjątkowy krajobraz na lodowiec i�wyłania-
smiczną i�wulkaniczną. Przejazd nad „złoty wodospad” jące się z�morza bazaltowe iglice będące pozostałościa-
GULLFOSS, gdzie z�32 m woda spada w�głębiny długie- mi po wyspach wulkanicznych. Centralnym punktem 
go na 2�km wąwozu „białej rzeki” Hvítá. Do spadających półwyspu jest gigantyczny łuk z�czarnej, zastygłej lawy, 
wód jednego z� najwspanialszych wodospadów Euro- który prowadzi w� głąb Oceanu Atlantyckiego. Spacer 
py można zbliżyć się na wyciągnięcie ręki i� podziwiać po zapierającej dech w� piersiach CZARNEJ PLAŻY – 
piękne tęcze. Przejazd do regionu Haukadalur (Dolina najbardziej wysuniętym obszarze na południu Islandii. 
Sokołów), gdzie znajduje się GEYSIR – jc o iec wszystkich Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
gejzerów, powstały w�XIII w. Na terenie parku jest kilka 
gejzerów wyrzucających słup ogrzanej magmą wody 
i� pary wodnej na wysokość 70 m. Przejazd do hotelu, Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Ke� avíku/
zakwaterowanie, nocleg. Islandia. Zakwaterowanie w�hotelu. Nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez ciągnącą 
się między lodowcem a�Oceanem Atlantyckim Mýrdals-

Śniadanie. Spacer po REYKJAVÍKU, najdalej n pa ółnoc sandur, równinę żwiru, strumieni i� pól lawy, do PARKU 
wysuniętej stolicy świata, malowniczo położonej nad NARODOWEGO SKAFTAFELL, który zachwyca ogromem 
zatoką Faxa� ói: jeziorko Tjörnin, u� któ gre o brzegu Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd wzdłuż połu- i� niezwykłością zjawisk przyrody. Podejście do ściany 
wznosi się nowoczesny ratusz; stare miasto z�parlamen- dniowego wybrzeża do wodospadu SELJALANDSFOSS, lodowca VATNAJÖKULL. W� celu ochrony największego 
tem, katedrą, operą, placem Austurvöllur. Nad miastem słynnego nie tylko ze swojego 60-metrowego spadku, lodowca na świecie poza lądolodami Antarktyki i�Gren-

�P.N. THINGVELLIR � GULLFOS 

��GEYSIR 

�P.N. SKAFTAFELL � VATNAJÖKULL 

� BREIDAMERKURSANDUR � JÖKULSÁRLÓN 

� ALMANNASKARD 

�SELJALANDSFOSS � SKÓGAR �REYKJAVÍK 
� SKÓGAFOSS � MÝRDALSJÖKULL 

��DYRHÓLAEY � CZARNA PLAŻA 

 ISLANDIA, ZIEMIA OGNIA I�LODU        8 DNI KEFISLW

 REYKJAVÍK  PARK NARODOWY THINGVELLIR  SKÓGAR  SKÓGAFOSS  MÝRDALSJÖKULL  DYRHÓLAEY 

 CZARNA PLAŻA  PARK NARODOWY SKAFTAFELL  VATNAJÖKULL  BREIDAMERKURSANDUR  JÖKULSÁRLÓN  ALMANNASKARD  MÖÐRUDAL 

 PARK NARODOWY JÖKULSÁRGLJÚFUR  JEZIORO MÝVATN  GOÐAFOSS  AKUREYRI  REYKHOLT 

 BARNAFOSS  REYKJAVÍK  BŁĘKITNA LAGUNA 

» » » » » » » »

» » » » » » »

» » » » » » » »

» » » »

 GULLFOSS  GEYSIR  SELJALANDSFOSS 

 DETTIFOSS  GLAUMBÆR  DEILDARTUNGUHVER 

 HRAUNFOSSAR 

ISLANDIA

Jökulsárlón

5,5 / 6 z 305 opinii klientów
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landii, połączono w�2008 r. obszar parków narodowych 
Skaftafell i�Jökulsárgljúfur, tworząc Park Narodowy Vat-
najökull, największy w� Europie, obejmujący 12% po-
wierzchni kraju. Przejazd piaszczystą pustynią BREIDA-
MERKURSANDUR do spektakularnej laguny lodowcowej 
JÖKULSÁRLÓN – jeziora z�górami lodowymi, najczęściej 
fotografowanego cudu natury Islandii. Fakultatywnie (za 
dodatkową opłatą na miejscu): rejs po jeziorze wśród  
potężnych połyskujących bloków lodu, w� scenerii z� � l-
mu z� Jamesem Bondem „Die Another Day” czy „Tomb 
Raider”. Przejazd w�góry ALMANNASKARD we Wschod-
nich Fiordach – j ednego z�najstarszych obszarów geolo-
gicznych na ziemi, gdzie możn pa odziwiać twory skalne 
sprzed 20 mln lat i� rzadkie okazy reniferów. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez pustynię 
MÖÐRUDAL do PARKU NARODOWEGO JÖKULSÁRGL- wrzucił do wód Goðafoss posągi pogańskich bożków. które pompuje co sekundę 180 l wody o temperaturze �
JÚFUR, gdzie w� malowniczym kanionie znajduje się Spacer ulicami AKUREYRI – uważanego za stolicę północ- bliskiej 100°C. Przejazd do wioski REYKHOLT, dawnego 
DETTIFOSS – wodospad o� największej w� Europie sile nej Islandii, położonego w�głębi najdłuższego islandzkie- centrum polityczno-naukowego Islandii, gdzie mieszkał 
przepływu. Przejazd nad JEZIORO MÝVATN, gdzie wy- go � ordu Eyja� ördur. Czas wolny. Fakultatywnie (za do- słynny islandzki poeta i�polityk Snorri Sturluson. Przejazd 
stępują naj liczniejsze w� całej Islandii kratery, gorące datkową opłatą na miejscu): obserwowanie wielorybów. w� okolice Húsafell nad niezwykłe lawowe wodospady 
źródła, kociołki błotne oraz świeżo zastyg płe ola lawy. Przejazd górskimi terenami nad wybrzeże, gdzie hoduje BARNAFOSS i� HRAUNFOSSAR ze 100 imponującymi 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

się islandzkie konie. Po drodze wizyta w� kaskadami przelewającymi się przez zakrzepłą lawę do GLAUMBÆR, 
gdzie znajduje się ciekawe osiedle domków pokrytych wąwozu turkusowej rzeki Hvitá. Dla chętnych (za dodat-

kową opłatą na miejscu): przejazd do kąpieliska BŁĘKIT-torfem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad „wodospad NA LAGUNA i�kąpiel w�najsłynniejszych źródłach geoter-

malnych Islandii, w�których woda pochodzi z�głębokości bogów” – GOÐAFOSS, gdzie wody rzeki Skjálfanda� jót 
spadają z� grzmotem w� głębiny na samym środku pła- 2�tys. m i�ma właściwości lecznicze i� relaksacyjne. Inten-

skiego, skalistego terenu. Wodospad ma znaczenie histo- sywnie błękitna barwa wody silnie kontrastuje z�polami 
ryczne: wraz z�przyjęciem przez Islandię chrześcijaństwa Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad DEILDARTUN- lawy. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski.
przewodniczący Althingu, parlamentu islandzkiego, GUHVER – najpotężniejsze źródło termalne w� Europie, 

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

�MÖÐRUDAL � P.N. JÖKULSÁRGLJÚFUR 
� DETTIFOSS � JEZIORO MÝVATN 

�GOÐAFOSS � AKUREYRI � 
GLAUMBÆR 

�DEILDARTUNGUHVER ��REYKHOLT 
� BARNAFOSS � HRAUNFOSSAR 
��REYKJAVÍK � BŁĘKITNA LAGUNA 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 7849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej i na farmach na 

trasie wycieczki; 2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 

7 śniadań •p rzelot •p j rze azd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 85 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

29.05, 03.06, 12.06, 24.06, 26.06, 15.07, 24.07, 

21.08, 04.09
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 Lubisz pod óżo ać w�dobrym towarzystwie i�pozna-r w Wyspy Owcze to archipelag marzeń dla  miłośników 
wać nie tylko piękne miejsca, ale także osoby jak Ty nieokiełznanej przyrody, aktywnego wypoczynku 

kochające zwiedzanie? Kameralne podróże to wy- i�surowego klimatu. W�okalających 18 wysp wodach 

cieczki w�wąskim gronie ok. 10-12 uczestników oraz żyje wiele gatunków ssaków morskich: wieloryby, 

pilota, profesjonalnego opiekuna i� doradcy, który orki, del� ny i� foki, na klifach i� wysepkach groma-
dzą się kolorowe maskonury, głuptowarzyszy grupie na całej trasie, już od wylotu z�Pol- taki i� rybitwy. 
Porośnięte mchemski. Ciekawy, starannie zaplanow yan  każdy dzień, , trawą i� porostami pustkowia 
to miejsce wypasu owiec, których populacja dwu-czas na podzielenie się wrażeniami sprawiają, że Ka-
krotnie przekracza liczbę mieszkańców. Ta wietrzna meralne podróże to świetny wybór dla prawdziwych 
kraina urzeka nie tylko cudami natury, bogactwem pasjonatów zwiedzania.
fauny i� dzikimi krajobrazami, ale także ciekawymi  
zwyczajami i� życzliwością mieszkańców – potom-
ków normańskich osadników mówiących językiem 
farerskim. Na trasie są przepiękne widokowo rejo-
ny wysp Streymoy, Eysturoy, Borðoy, Vágar, Myki-
nes i� Kalsoy. Niezapomniane wrażenia zapewnią 
przejazdy siecią tuneli łączących wyspy, trekkingi 
w� zmiennej aurze, wieczorna kąpiel w� oceanie czy 
degustacja lokalnych przekąsek. Dla żądnych przy-
gód podróżników czeka ciekawa oferta fakultatyw-
na: lot śmigłowcem nad archipelagiem oraz rejs po  
Atlantyku szybkim pontonem typu RIB. Łączna trasa 
na Wyspach Owczych: ok. 500 km. 

 KAMERALNA PODRÓŻ � WYSPY OWCZE        9 DNI FAEKPWO

WYSPA STREYMOY  WYSPA EYSTUROY  WYSPA VÁGAR  WYSPA STREYMOY » » » » » » » WYSPA MYKINES  WYSPA BORÐOY  WYSPA KALSOY  WYSPA BORÐOY

Gásadalur, wyspa Vágar

wyspa Vágar

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

 WYSPA STREYMOY: TÓRSHAVN 

��KIRKJUBØUR

 WYSPA MYKINES

 WYSPA STREYMOY: TÓRSHAVN

Śniadanie. Poranny spacer do centrum Tórshavn, czas 
na kawę i�zakupy. Lunch w�jednej z�wielu klimatycznych 
kafejek (za dodatkową opłatą). Około 13.00 przejazd do 
osady KIRKJUBØUR pięknie usytuowanej na przedmie-
ściach Tórshavn, dawniej centrum politycznego i� du-
chowego archipelagu. Wizyta w� katedrze św. Magnu-
sa, która nigdy nie została ukończona. Obok katedry 
znajduje się Kirkjubøargarður – najstarszy na świecie 
stale zamieszkały dom należący do znamienitej rodzi- 
ny Paturssonów, z� której wywodzą się artyści, politycy 
i� działacze społeczni. Wizyta w� protestanckim kościele 
św. Olafa oraz na przyległym cmentarzu, gdzie znajdują 
się groby farerskich bohaterów narodowych. Powrót 
do hotelu, czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową 
opłatą na miejscu): rejs po Atlantyku szybkim ponto-
nem typu RIB. To wyjątkowa podróż z� prędkośc ąi  120 
km/h połączona z�wizytą w� największych morskich ja-
skiniach na świecie. Często można tam spotkać orki za-
mieszkujące okoliczne wody. Powrót do hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do portu. Rejs promem na MYKI-
NES – najpiękniejszą wyspę archipelagu. W�trakcie rejsu 
można zobaczyć z�bliska wyspę Tindhólmur oraz dolinę 
Gásadalur – symbole surowego piękna Wysp Owczych. 
Spacer po Mykines: wizyta w�jedynej osadzie na wyspie, 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot na Wyspy dziś niemal opuszczonej. Następnie przejście metalową 
Owcze. Transfer do hotelu w�Tórshavn, zakwaterowanie. kładką na Mykinesholmur – małą wysepkę, którą za-
Spacer po TÓRSHAVN, stolicy Wysp Owczych. Nazwa mieszkuje największa na Atlantyku kolonia maskonu-
miasta w�języku farerskim oznacza „port Thora” – nor- rów i�głuptaków. Po powrocie do osady, degustacja lo-
dyckiego boga piorunów i� burzy. Wizyta w� Tinganes, kalnych przysmaków w� miejscowym barze, m.in. piwa 
najstarszej dzielnicy miasta, która jest obecnie siedzibą rabarbarowego. W� drodze powrotnej 40-minutowy 
farerskiego parlamentu. Czas wolny. Powrót do hotelu. rejs szybką łodzią wzdłuż najpiękniejszego � ordu Wysp 
Nocleg. Owczych. Powrót do hotelu. Nocleg.

WYSPY OWCZE
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4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.
9. DZIEŃ.

 WYSPA EYSTUROY: MASYW 

SLÆTTARATINDUR � GJÓGV

 WYSPA VÁGAR

 WYSPA STREYMOY: SAKSUN 

��WYSPA BORÐOY: KLAKSVIK

 WYSPA BORÐOY: KLAKSVIK

 WYSPA KALSOY

Śniadanie. Przejazd najwyżej położoną trasą Wysp 
Owczych w� kierunku MASYWU SLÆTTARATINDUR. 
Trasa prowadzi przez niezwykły tunel łączący wyspy 
Streymoy i� Eysturoy, zdobiony dziełami słynnego lo-
kalnego artysty Tróndura Paturssona. Trekking (ok. 300 
m różnicy poziomów) na najwyższy szczyt archipelagu 
– Slættaratindur o� wysokości 882 m n.p.m. Przejazd 
do GJÓGV – osady uznawanej za najpiękniejszą na 
Wyspach Owczych. Lunch w� zbytkowym pensjonacie 
Gjáargarður. Następnie spacer po malowniczej okolicy. 
Z�klifu o�wysokości 200 m n.p.m. roztacza się panorama 
otwartego oceanu i� przeciwległej wyspy Kalsoy. Licz-
nie zamieszkują ją maskonury, ostrygojady i� głuptaki. 
Powrót do hotelu. Wieczorem spacer z� lokalnym prze-
wodnikiem na p ęlaż  i�kąpiel w�oceanie oraz degustacja 
lokalnego Akvavitu. Powrót do hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na wyspę VÁGAR. 
Godzinny trekking na klif Trælanípan. Przejazd do wio-
ski Gásadalur skąd roztacza się panorama wysp: Myki-
nes oraz Tindhólmur, a�także zapierający dech widok na 
wodospad Múlafossur. Fakultatywnie (za dodatkową 
opłatą na miejscu): 30-minutowy lot śmigłowcem po-
nad najpiękniejszymi zakątkami archipelagu: jezioro 
Fjallavatn, Víkar, Mykines, Trælanípa oraz wodospad 
Bøssdalafossur. Przejazd do Klaksvik, drugiego najwięk-
szego miasta Wysp Owczych. Zakwaterowanie w�hote-
lu. Nocleg. terystyczny wydłużony kształt, p   4� tunele, rzecinają ją

które prowadzą do kilku miejscowości położonych po 
drugiej stronie gór. Przejazd tunelami do wsi Trøllanes, 
następnie krótki trekking na przylądek Kallurin. W�dro-

Śniadanie. Przejazd do malowniczo położonej wsi Sak- dze powrotnej przystanek w� Mikladalur, największej 
sun, miejscowość liczy zaledwie 14 stałych mieszkań- osadzie na wyspie, gdzie znajduje się posąg kobiety-fo-
ców, znajduje się tu kościół wybudowany w�1858 r. oraz ki – Kópakonan. Powrót promem do Klaksvik. Przejazd 
czynna farma owiec – Dúvugarðar, która pełni także siecią tuneli do osady Viðareiði, położonej p u� odnóża 
funkcję lokalnego muzeum. Trekking do � ordu, u� pod-

najwyższego w� Europie przylądka Enniberg. Jeśli czas 
nóża wsi, gdzie znajduje się laguna Pollin. W�czasie od-

pozwoli spacer do opuszczonej osady Múli. Powrót do 
pływu można spacerować wzdłuż piaszczystego brzegu 

hotelu. Nocleg.
laguny. Powrót do hotelu. Czas wolny lub fakultatywnie 
(za dodatkową opłatą na miejscu): wizyta w�rzemieślni-
czym browarze w� KLAKSVIK. Zwiedzanie pomieszczeń, Śniadanie. Czas wolny na indywidualne zwiedzane 
w� których odbywają się poszczególne etapy produkcj i KLAKSVIK lub dla chętnych trekking na górę Klakkur 

tacza się wspaniały widok na połączone z� degustacją różnych gatunków lokalnego (413 m). Ze szczytu roz
piwa. Powrót do hotelu. Nocleg. Klaksvík oraz wyspy Kunoy i� Kalsyy. Powrót do hotelu. 

Nocleg.

Śniadanie. Poranny spacer do portu. Rejs promem na 
wyspę KALSOY, gdzie nakręcono najnowsze przygody Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Wy-
Jamesa Bonda „Nie czas umierać”. Wyspa ma charak- lot do Polski.

Tórshavn, wyspa Streymoy

Mikladalur, wyspa Kalsoy

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 12779 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów w hotelach na trasie wycieczki; 2-os. pokoje 

z łazienkami • y y w ż wienie: 8 śniadań, 1 lunch rzelot • p

• przejazd autokarem • przeprawy promowe • opieka 

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

23.07, 13.08

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl
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 Potwór z� Loch Ness, szkocka kratka, whisky i� przy-
słowiowe skąpstwo to najczęstsze skojarzenia ze 
Szkocją. O�tym, jak wiele więcej ma do zaoferowania 
ten fascynujący kraj, można się przekonać podczas 
tygodniowego, ciekawie zaplanowanego wyjaz-
du. Na� trasie przepiękne widokowo rejony. Spokój 
szkockich krajobrazów jest pozorny: wrzosowiska, 
doliny i� jeziora skrywają wiele tajemnic i� drama-
tycznych historii. W� p gro ramie romantyczne ruiny 
zamków i� kościołów, wspaniałe rezydencje, stolica 
Szkocji – Edynburg, romantyczna wyspa Skye. I�bar-
dzo dużo ciekawych opowieści: skąd wziął się dżem 
pomarańczowy, gdzie rozgrywano pierwsze partie 
w�golfa. Trasa w�Szkocji: ok. 1400 km. 

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 GLENFINNAN � DOLINA GLENCOE 

� INVERARAY 

 GLAMIS � DUNNOTTAR 

 GLASGOW 

 GLASGOW

 EDYNBURG 

 PITLOCHRY 

 LOCH NESS � LOCH DUICH 

��WYSPA SKYE 

 STIRLING � FALKIRK WHEEL 

��FORTH BRIDGE � ST ANDREWS 

skaliste szczyty Cuillins. W� drodze do hotelu przeprawa 
promowa Armadale – Mallaig. Przejazd do hotelu w�oko-
licy Fort William, zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w� kierunku Fort 
William, miasta u� stóp najwyższej góry Wielkiej Bryta-rek oddana do użytku w� 2002 r. uważana jest za jeden 
nii – Ben Nevis. Po drodze przystanek przy wiadukcie z� cudów szkockiej inżynierii. Kolejnym jest wiktoriański 
kolejowym GLENFINNAN, znanym z� � lmów o� Harrym most FORTH BRIDGE z� 1890 r., który można podziwiać 
Potterze. Kolejny przystanek przy tzw. Schodach Nep-w�drodze do ST ANDREWS w�hrabstwie Fife. Zwiedzanie 
tuna – dziewięciu śluzach wchodzących w�skład Kanału ruin katedry – niegdyś największej i� najwspanialszej ka-

tedry w�Szkocji. Zwiedzanie ruin zamku biskupów, który Kaledońskiego wybudowanego na początku XIX w. 

w� epoce pełnił też funkcję morskiej fortecy i� więzienia przez szkockiego konstruktora Thomasa Telforda. Prze-
jazd DOLINĄ GLENCOE, w�okolice Inveraray w�hrabstwie stanu. Przejazd do hotelu w� okolicy Dundee/Perth, za-
Argyll i�Bute. Zwiedzanie zamku INVERARAY, który słynie kwaterowanie, nocleg. 
z� ciekawego połączenia elementów baroku, neogotyku 
i�stylu palladiańskiego. Zakwaterowanie w�hotelu w�oko-

Śniadanie. Przejazd do słynnego zamku GLAMIS, w� któ- licy Glasgow. Nocleg. 
rym Szekspir (wbrew faktom) umieścił akcję „Makbeta”. 
Tutaj spędziła dzieciństwo matka królowej Elżbiety II oraz 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spacer do katedry św.�Mun-na świat przyszła księżniczka Małgorzata. Przejazd do ma-
lowniczo położonego na klifach wschodniego wybrzeża go – jedynej wzniesionej przed reformacją katedry 

w� Szkocji, która zachowała się do dziś bez większych zamku DUNNOTTAR. Przejazd do zamku Balmoral nad 
zniszczeń. Następnie George Street – g łówna arteria rzeką Dee, wybudowanego przez królową Wiktorię i�księ-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do GLASGOW. miasta. Pełna sklepów, kawiarni i�restauracji, daje niemal cia Alberta, prywatnej rezydencji rodziny królewskiej, 
Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. nieograniczone możliwości zakupów oraz relaksu przy w� której królowa tradycyjnie spędza sierpień każdego 

kawie. Czas wolny. Transfer na lotnisko i�przelot do Polski. roku. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do PITLO-
CHRY, typowego, urokliwego szkockiego miasteczka. 
Zwiedzanie zamku Blair Athol, leżącego na posiadłości 
rodu Murray’ów – książąt Hrabstwa Atholl. Zamek z�XIII�w. 
mieści cenne kolekcje broni, trofeów myśliwskich, mebli, 
porcelany czy koronek. W�ogrodach żyją p awie i�jelenie. 
Wizyta w� destylarni szkockiej whisky – zwiedzanie po-
mieszczeń, w� których odbywają się poszczególne etapy 
produkcji: słodowanie, śrutowanie, fermentacja, destyla-
cja, leżakowanie, a� na końcu faza najważniejsza – degu-
stacja. Przejazd do hotelu w�okolicy Inverness, zakwate-
rowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ruin zamku 
Urquhart, malowniczo położonego nad jeziorem LOCH 
NESS. Przejazd do zamku Eilean Donan na wyspie LOCH 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do STIRLING. DUICH. Zamek wzniesiony w� 1220 r. przez szkockiego 
Zwiedzanie zamku, gdzie w� 1543 r. odbyła się korona- króla Aleksandra II zachował swój unikalny klimat, był 
cja Marii Stuart. Niegdyś ulubiona rezydencja dynastii plenerem dla � lmów „Nieśmiertelny” i�„Świat to za mało”. 
Stuartów, dziś uznawana za perłę szkockiego renesansu. Przejazd mostem Skye Bridge na WYSPĘ SKYE, gdzie 
Przejazd do FALKIRK WHEEL – obrotowa winda dla ba- wśród jezior i�wszechobecnej mgły górują niedostępne 

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Szkocji – EDYNBURGA. Zwie-
dzanie zamku edynburskiego, symbolu Szkocji, jednego 
z�najstarszych i�największych zamków w�Wielkiej Brytanii. 
Wizyta na Grassmarket u� podnóża zamkowego wzgó-
rza, pod pomnikiem wiernego pieska Greyfriars Bobby 
i�w�Szkockim Muzeum Narodowym. Spacer po Royal Mile 
– głównej ulicy starego miasta, z�jej zaułkami, kościołami, 
sklepikami i� pubami. Objazd miasta autokarem p, odczas 
którego zobaczymy Nowe Miasto – georgiańską dzielnicę, 
którą zamieszkiwali słynni lekarze Joseph Lister i�Alexan-
der Fleming, pisarze Robert Louis Stevenson i�Arthur Co-
nan Doyle. Przejazd wzdłuż ogrodów Princes Street Gar-
dens, obok pseudogotyckiego monumentu Sir Waltera 
Scotta, historycznego hotelu Balmoral do Pałacu Holyrood 
– rezydencji monarchów brytyjskich w�Szkocji oraz do sie-
dziby Parlamentu Szkockiego. Powrót do hotelu, nocleg. 

 ZAMKI I�SMOKI        8 DNI GLAZAMK

 GLASGOW  EDYNBURG  STIRLING  FORTH BRIDGE  ST ANDREWS  GLAMIS  DUNNOTTAR  PITLOCHRY  LOCH NESS  LOCH DUICH 

 GLENFINNAN  DOLINA GLENCOE  INVERARAY  GLASGOW 

» » » » » » » » » »

» » » » »

 FALKIRK WHEEL 

 WYSPA SKYE 

WIELKA BRYTANIA

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4039 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/***: 2 w okolicy Dundee/

Perth, 1 w okolicy Inverness, 1 w okolicy Fort William/

Oban, 3 w okolicy Glasgow; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań •p rzelot 

• przeprawa promowa Armadale – Mallaig • przejazd 

autokarem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 GBP

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 28.05, 25.06, 09.07, 23.07, 13.08, 17.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

5,5 / 6 ze 111 opinii klientów

EdynburgGlasgow

Pitlochry

St Andrews

Stirling

M

 

o

 

 ed
ly

 Cf o

thirF

e
 H

y
ps

y
W

YNAW

N

Y
SZKOCKAOWO

D I
O U

 P

i ekzd
ry

b

Ż

Ł

ro
M

rth 
 Fo

ay

 
a

Ben Nevis
1344

Skye

Glenfinnan

Kan. Północny 

Loch Loch
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 Bajeczna kraina zielonej trój listnej koniczyny, gdzie 
leprikony, najbardziej znane irlandzkie skrzaty, skry-
wają garnki ze złotem na końcu tęczy, a�mrok skrywa 
legendarnego olbrzyma Fionna MacCumhaila z� po-
wieści Williama Butlera Yeatsa. Kraj katedr, klaszto-
rów, pedantycznie utrzymanych dworów g, o rodów, 
zamków i� twierdz zachwyca wspaniałą architekturą 
i� p ę yi kn mi krajobrazami. Bardzo ciekawy p gro ram 
łączący Irlandię z Irlandią Północną. Łączna trasa 
w�krajach zwiedzanych: ok. 1670 km. 

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.
6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 BUNRATTY FOLK PARK � BURREN 

��KLIFY MOHERU 

 DUBLIN

 WICKLOW � DOLINA 

GLENDALOUGH 

 GALWAY � P. N. CONNEMARA 

� KYLEMORE 

 KILKENNY � CASHEL 

 LONDONDERRY � GROBLA 

OLBRZYMA � BELFAST 

 PIERŚCIEŃ KERRY 

 DUBLIN 

zaadoptować jedną z tysiąca owiec i�uzyskać dożywotni �
darmowy wstęp na farmę. Zwiedzanie Muckross House, 
XIX-wiecznego dworu w�stylu elżbietańskim, gdzie mie-
ści się muzeum folkloru i� rolnictwa. Powrót do hotelu 
w�okolicy Killarney/Tralee, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do BUN-
RATTY FOLK PARK, gdzie na obszarze 10 hektarów wo-
kół zamku Bunratty odtworzono XIX-wieczne irlandzkie 
gospodarstwa, chaty i� sklepy, a� nawet wiejską ulicę 
z� pubem, kuźnią, sklepem tekstylnym, pocztą i�drukar-

–� główna katedra irlandzkiego Kościoła. Przejazd do 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do DUBLINA. nią. Przejazd do BURREN – surowej krainy, gdzie domi-

Trinity College, uczelni założonej w� 1592 r. Czas wolny 
nują płaskie skały, rozległe wapienne równiny, urwiste Transfer do hotelu w�okolicy Dublina, zakwaterowanie, na zakupy na Grafton Street. Dla chętnych fakultatyw-
klify, podziemne tunele i�pieczary. Spacer KLIFAMI  MO-nocleg. nie (za dodatkową opłatą na miejscu): zwiedzanie Gu-
HERU wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, gdzie bezustannie 

inness Storehouse i� poznanie metody produkcj i tego 
uderzające fale i� kotłująca się woda powodują erozję 

słynnego irlandzkiego piwa. Zakwaterowanie w�hotelu 
215-metrowego urwiska. Zakwaterowanie w� hotelu 

w�okolicy Dublina, nocleg. 
w�okolicy Lisdoonvarna. Nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Prze-
lot do Polski.  

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 
GALWAY – urokliwego nadmorskiego miasteczka. 
Spacer wąskimi, krętymi uliczkami, przy których kry-
je się niezliczona ilość pubów, sklepików i� kawiarni. 
Czas wolny. Przejazd w� rejon PARKU NARODOWEGO 
CONNEMARA. Krajobraz jest zdominowany przez wrzo-
sowiska, granitowe góry oraz tereny bagienne. Liczne 
są tu również jeziora. Nad jed y nich – Kylemore n m z�

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do Lough – leży opactwo KYLEMORE, co oznacza „wielki 
KILKENNY – najmniejszego miasta Irlandii, dawniej las”. Zakwaterowanie w�hotelu w�okolicy Sligo. Nocleg. 
zwanego Marmurowym Miastem, nad którym góruje 
majestatyczny zamek Kilkenny. Zwiedzanie XII-wiecz-
nego zamku, dawnej siedziby rodu Butlerów. Przejazd 
do CASHEL, zwiedzanie Rock of Cashel, kompleksu Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 
średniowiecznych budowli sakralno-obronnych, uwa- LONDONDERRY (Derry). Spacer ulicami drugiego co do 
żanego za dawny ośrodek druidyczny. Zakwaterowanie wielkości miasta Irlandii Północnej, które jest symbolem 
w�hotelu w�okolicy Killarney/Tralee, nocleg. walk protestantów z� katolikami. Przejazd nad GROBLĘ 

OLBRZYMA na północnym wybrzeżu, gdzie znajduje się 
37 tys. uformowanych podczas erupcji wulkanicznej, cia-

Śniadanie. Całodzienna wyprawa PIERŚCIENIEM KERRY 
sno ułożonych kolumn bazaltowych, obję yt ch progra-

– trasą wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Naj-
mem UNESCO. Przejazd panoramiczny przez BELFAST. 

popularniejszy szlak turystyczny Irlandii jest magiczną 
Zakwaterowanie w�hotelu w�okolicy Belfastu. Nocleg. 

mieszanką potarganych wiatrem skał, oceanu i�subtro-
pikalnej roślinności. Zwiedzanie farmy owiec Kissane, 
gdzie można karmić owce, oglądać psa pasterskiego Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do centrum 
przy pracy, uczestniczyć w� strzyżeniu owiec, a� nawet DUBLINA. Zwiedzanie: katedra św. Patryka z� XIII� w. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do dworu Po-
werscourt w� górach WICKLOW – XIII-wiecznego pałacu, 
obecnie jednej z� naj lepiej utrzymanych irlandzkich po-
siadłości w�otoczeniu bajecznych ogrodów. Z�posiadłości 
rozciąga się wspaniały widok na Górę Cukru. Przejazd 
do polodowcowej DOLINY GLENDALOUGH. Zwiedzanie 
położonego nad jeziorem klasztoru św.�Kevina – dawnej 
pustelni. Jest to jedno z� naj lepiej zachowanych opactw 
w�Irlandii. Zakwaterowanie w�hotelu w�okolicy Kilkenny/
Waterford, nocleg. 

 W KRAINIE LEPRIKONÓW        9 DNI DUBIRLL

 DUBLIN    WICKLOW  KILKENNY  PIERŚCIEŃ KERRY  BUNRATTY FOLK PARK  KLIFY MOHERU 

 PARK NARODOWY CONNEMARA  KYLEMORE 

» » » » » » » » »

» » » » » »

 DOLINA GLENDALOUGH  CASHEL  BURREN  GALWAY 

 LONDONDERRY  GROBLA OLBRZYMA  BELFAST   DUBLIN  

IRLANDIA  WIELKA BRYTANIA

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4689 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów w hotelach**/***: 2 w okolicy Dublina, 

1 w okolicy Kilkenny/Waterford, 2 w okolicy Killarney/

Tralee, 1 w okolicy Lisdoonvarna, 1 w okolicy Sligo, 

1 w okolicy Belfastu, 2-os. pokoje (możliwość  

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 8 śniadań 

• przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

16.05, 06.06, 18.07, 29.08, 19.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,8 / 6 ze 116 opinii klientów
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 Program od lat cieszący się dużą popularnością i�znako-
mitymi opiniami. Pasjonujące zabytki, lokalne klimaty, 
zapachy i� smaki Orientu w� świetnie zaplanowanym 
tygodniu z� mnóstwem atrakcji. Na trasie fascynująca 
Kapadocja z� księżycowymi widokami i� czarodziejskimi 
kominami skalnymi, kościoły wykute w�skałach, Stambuł 
– intrygująca metropolia, miasto leżące na dwóch konty- 
nentach. W� programie niezapomniany rejs po Bosforze 
i�znakomita zabawa na wieczorze tureckim w�jaskiniach 
Kapadocji. Warto skorzystać z�proponowanego progra-
mu fakultatywnego: lot balonem nad Kapadocją, Stam-
buł nocą, pokaz tańca wirujących derwiszów. Po pełnym 
wrażeń tygodniu proponujemy wypoczynek nad mo-
rzem. Fantastyczny wybór miejsc i�hoteli znanych z�wy-
sokiego standardu i� świetnego poziomu all inclusive. 
Łączna trasa w�Turcji: ok. 2100 km. W 2021 r. wycieczka 
otrzymała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

7. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 KAPADOCJA � KONYA � ANTALYA 
 STAMBUŁ

 ANTALYA 

 PAMUKKALE � HIERAPOLIS 

 STAMBUŁ � ANKARA

 BURSA 

 KAPADOCJA

kościołów wyrzeźbionych w� tu� e wulkanicznym, kry-
c ch wspaniałe freski, w�większości z�XI w., wizyta na ją y

wzgórzu Uchisar, skąd rozpościera się panoramiczny 
widok na Kapadocję. Przejazd i�zakwaterowanie w� ho-
telu, kolacja. Wieczorem wspaniała zabawa podczas 
„Tureckiej Nocy”, zorganizowanej w�jednej z�jaskiń Ka-
padocj i. Zabawa obejmuje program artystyczny, napoje 
alkoholowe i�bezalkoholowe. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do STAMBUŁU, miejscu) lot balonem nad Kapadocją. Niepowtarzalna 
jednej z� naj bardziej intrygujących metropolii świata, okazja do podziwiania wspaniałego krajobrazu z�góry. 
miasta na dwóch kontynentach. Zwiedzanie: Hagia So- Wykwaterowanie z� hotelu i�przejazd do KONYI, jednej 
phia – Świątynia Mądrości Bożej, najsławniejsza bizan- z� naj bardziej relig j yi n ch i� konserwatywnych miejsco-
tyjska budowla w�Stambule, uznawana za jeden z�cu- wości w�Turcj i. Tutaj powstał zakon tańczących derwi-
dów architektonicznych świata. Wizyta na Hipodromie. szów, których charakterystyczną cechą jest umiejętnść 
Dawny tor wyścigów konnych i� rydwanów obecnie medytacj i w�ruchu. Zwiedzanie muzeum Mevlany – za-
może nazwany być sercem starego Stambułu. Bliskość łożyciela zakonu. W�muzemu zobaczyć można między 
do pozostałych atrakcj i sprawia, że miejsce to licznie innymi ponad 30 tysięcy rękopisów, a�także pochodzą-
przyciąga turystów. Błękitny Meczet – naj piękniej- ce z�okresu XIII-XVIII wieku dywany i�kilimy. Przejazd do 
szy i� najsławniejszy meczet Stambułu z� 6� minaretami hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
i� ścianami pokrytymi 20 tys. niebieskich fajansowych 
płytek. Wizyta na największym krytym targowisku 
świata – Wielkim Bazarze – p o� owierzchni 45 tys. m Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od �, 
gdzie w�ok. 4�tys. sklepów można kupić niemal wszyst- godziny wylotu), transfer na lotnisko i� bezpośredni 

przelot do Polski. Dla osób, które p  ob t ko. Rejs statkiem po cieśninie Bosfor. Jest to naj lepszy rzedłużają p y
o�tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowa-sposób na relaks i� poznanie wybrzeża. Cieśnina łączy 

Wschód z�Zachodem nie, transfer do wybranego hotelu. , ma znaczenie strategiczne i�była 
jedną z� najważniejszych dróg morskich na świecie. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. Fakul-

do Antalyi. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, czas tatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): „Stambuł 
nocą”, ycz li wieczorny spacer po mieście. To wspaniała wolny, kolacja i�nocleg. 
okazja, aby przekonać się, jak miasto żyje nocą. Powrót 
do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez majesta-
tyczne góry Taurus do PAMUKKALE, zwanego bawełnia-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie pałacu Top-ną twierdzą, jednego z�najwspanialszych cudów natury. 
kapi – imponującej rezydencj i sułtanów i� centrum Spacer po białych wapiennych tarasach, które zostały 

wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie ruin HIERAPOLIS, administracyj nego przez ponad 380 lat. Przejazd do 

miasta założonego w�II w. p.n.e. przez władcę Pergamo- ANKARY, stolicy Turcj i. Zwiedzanie Mauzoleum Ata-
turka – narodowej świątyni poświęconej ojcu Turków, nu Eumenesa II, gdzie do dziś w�bardzo dobrym stanie 

zachował się teatr. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą twórcy współczesnego państwa tureckiego. Ankara 

na miejscu): pokaz rytualnego tańca derwiszów. Prze- w�przeszłości znana była z�hodowli rasowych zwierząt 

jazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. oraz uprawy gruszek i�winogron. Obecnie jest ważnym 
ośrodkiem handlowym i� przemysłowym, a� w� jej ob-
ręb ei  mieszczą się liczne stanowiska archeologiczne. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BURSY, pierw- Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Fakultatywnie (za 
szej stolicy imperium osmańskiego, obecnie popular- dodatkową opłatą na miejscu): „Hammam”, czyli wizyta 
nego ośrodka sportów zimowych w�Turcj i. Zwiedzanie w�tureckiej łaźni. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
Zielonego Meczetu wraz z� przylegającym do niego 
grobowcem. Jest to najbardziej malowniczy meczet 
Bursy – swoją nazwę zawdzięcza kolorowi fajansowych Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KAPADOCJI 

płytek, którymi jest wyłożone jego wnętrze. Czas wolny słynącej z� księżycowego krajobrazu, podziemnych 
miast i� skalnych kościołów. Zwiedzanie: skansen Göre-w� centrum. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kola-

cja, nocleg. me, największy i� najciekawszy kompleks skalnych 

 ORIENT EXPRESS        8 DNI AYTOREX

 ANTALYA  HIERAPOLIS  BURSA  ANTALYA » » » » » » » » PAMUKKALE  STAMBUŁ  ANKARA  KAPADOCJA  KONYA 

TURCJA

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2009 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** w miastach lub w okolicy 

miast: 2 w Antalyi, 1 w Pamukkale, 1 w Bursie, 

1 w Stambule, 1 w Ankarze, 1 w Urgup; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami, klimatyzowane 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji •p rzelot • przejazdy 

autokarem • opieka licenconowanego polskojęzycznego 

przewodnika • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 160 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

07.05, 11.05, 14.05, 21.05, 25.05, 27.07, 27.08, 

03.09, 15.10

5,2 / 6 z 1445 opinii klientów

Stambuł
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 Fascynująca wycieczka pozwala odkryć niezwykłe 
zakątki zachodniej Turcj i. To właśnie tu można po-
dziwiać śnieżnobiałe tarasy Pamukkale, płonące 
wzgórze Chimery i�zachwycić się błękitem Morza 
Egejskiego. Na rejsie wokół wyspy Kekova intrygu-
je zatopione miasto, a� rajskie widoki 12�wysp za-
pierają dech. Zwiedzając słynne starożytne miasta 
Afrodyzja i�Efez każdy poczuje jak się obywatel an-
tycznej metropolii. Na trasie są także piękne plaże, 
czas na relaks i�znany kurort Kusadasi. Warto prze-
dłużyć tureckie wakacje o tydzień nad morzem �
w�hotelu z�oferty ITAKI. Trasa w�Turcj i: ok. 1210 km. 

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 KUSADASI

 IZMIR

 ZATOKA GOCEK � YASSICA 

��TERSANE

 PAMUKKALE � HIERAPOLIS

 

 AFRODYZJA � CHIMERA

 EFEZ � SELCUK � SIRINCE

 MYRA � KAS � PATARA

starożytnego miasta MYRA. Można tu podziwiać wspa-
niałe, wkomponowane w� krajobraz, licyjskie grobowce 
skalne o� fasadach p yprz ominających antyczne świą-
tynie. Myra słynie również z� działalności św. Mikołaja, 
biskupa, wielkiego � lantropa, który pomagał potrze-
bującym. To właśnie z�jego dobroczynnością wiąże się 
zwyczaj wręczania podarków. Wizyta w�kościele św.�Mi-
kołaja. Następnie rejs wokół wyspy Kekova, podczas 
którego można podziwiać zatopione miasto: kolumny, 

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek w� KUSADASI sły-schody, ruiny murów i� miejskich zabudowań. Przejazd 
nącym z�pięknych plaż i�bogatej historii lub fakultatywnie do KAS, spacer po uro  kliwym miasteczku portowym. 
(za dodatkową opłatą na miejscu): wycieczka do Izmiru Przejazd przez miejscowość PATARA, zwiedzanie ruin 
– jednego z�najnowocześniejszych miast Turcj i. Przejazd starożytnego miasta i� postój przy słynnej piaszczystej 
do dzielnicy Karsiyaki, gdzie znajduje się dom żony Ata-plaży o�długości ponad 12 km ztałowo czystym , nad krys
turka. Rejs promem na drugą stronę zatoki. Spacer ma-morzem. Przejazd do hotelu w�Fethyie, zakwaterowanie, 
lowniczym deptakiem z� widokiem na Zatokę Izmirską, kolacja, nocleg. 
który prowadzi do Placu Konak. Znajduje się głównego 
tu jeden z�najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta 
– wieża zegarowa oraz mały meczet wyłożony błękitnymi 

Śniadanie. Przejazd do portu w� Fethiye. Wypłynięc kafelkami. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.ie 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PAMUKKALE, w�kierunku ZATOKI GOCEK, słynącej z�niepowtarzalnych 

zwanego bawełnianą twierdzą, jednego z� najwspanial- widoków i� malowniczych wysp. Rejs wokół 12�wysp to Śniadanie. Wykwaterowanie i� przejazd na lotnisko 
szych cudów natury. Spacer po białych wapiennych wspaniała okazja do spędzenia całego dnia w� okolicy w�Izmirze. Bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które 
tarasach, wpisanych na listę UNESCO.  Zwiedzanie ruin przypominającej prawdziwy raj. Sosnowe lasy, piasz- przedłużają pobyt o�wypoczynek: śniadanie, wykwatero-

czyste plaże i� krystalicznie czysta woda to idealne wa-HIERAPOLIS, miasta założonego w�II w. p.n.e. przez władcę wanie, transfer do wybranego hotelu. 
Pergamonu Eumenesa II, gdzie do dziś w�bardzo dobrym runki do wypoczynku i�relaksu. W�ciągu dnia czas wolny 

z�możliwością skorzystania z�kąpieli wodnych i�słonecz-stanie zachował się teatr. Fakultatywnie (za dodatkową 
nych. Postój przy wyspach YASSICA. Następnie przepły-opłatą na miejscu): pokaz rytualnego tańca derwiszów. 
nięcie obok największej wyspy zatoki Gocek – TERSANE, Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
która kiedyś służyła jako stocznia. Do początku XX w. na 
wyspie mieszkali Grecy. Powrót do portu w�Fethiye. Po-

Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): lot wrót do hotelu, kolacja, nocleg.
balonem nad Pamukkale. Niepowtarzalna okazja do 
podziwiania wspaniałego krajobrazu z� góry. Powrót do 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do EFEZU, jed-hotelu. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do bardzo 
nego z�największych i�naj lepiej zachowanych starożyt-dobrze zachowanych pozostałości antycznego miasta 
nych miast. Zwiedzanie ruin miasta, wpisanych na listę AFRODYZJA, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie 
UNESCO: m.in. Droga Arkadyjska, biblioteka Celsusa, ruin świątyni, stadionu, pałacu biskupiego i�łaźni Hadria-
teatr, łaźnie, liczne świątynie i� budynki użyteczności na. Zakwaterowanie w� hotelu w� okolicy Cirali, kolacja. 
publicznej. Przejazd do pobliskiego SELCUKU. Zwie-Spacer na CHIMERĘ, zwaną również Płonącą Skalą, gdzie 
dzanie ruin bazyliki św. Jana i�domu, gdzie ostatnie lata 

spod ziemi wydostają się płomienie, które naj lepiej oglą-
życia spędziła Matka Boska. Przejazd do malowniczo 

dać po zachodzie słońca. Ognie płoną nieprzerwanie od 
położonej wioski SIRINCE, otoczonej gajami owocowy-

starożytności – dawniej służyły żeglarzom za naturalną 
mi i�winnicami. Degustacja wina w�jednej z� lokalnych 

latarnię morską. Powrót do hotelu, nocleg.
winnic. Przejazd do hotelu w� Kusadasi, zakwaterowa-
nie. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� kierunku miej- „Hammam”, czyli wizyta w� tureckiej łaźni, powrót do 
scowości Demre, niedaleko której znajdują się ruiny hotelu. Kolacja, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot 
do IZMIRU. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg.

OGNIE CHIMERY        8 DNI ADBCHIM

 IZMIR  HIERAPOLIS  AFRODYZJA  CHIMERA  MYRA  PATARA  YASSICA  TERSANE  EFEZ  SIRINCE » » » » » » » » » » » » » » PAMUKKALE  KAS  ZATOKA GOCEK  SELCUK  KUSADASI 

TURCJA

TURCJA
 Izmir 

Sirince

Efez Selcuk Hierapolis
Afrodyzja 

Kusadasi Pamukkale

Zatoka Gocek
Yassica

Tersane Chimera 
Patara MyraKas 

100 km

Morze 
Śródziemne

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2369 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***/**** w miastach lub 

w okolicy miast: 1 w Izmirze, 1 w Pamukkale, 1 w Cirali, 

2 w Fethyie, 2 w Kusadasi; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami, klimatyzowane • y y w ż wienie: 

7 śniadań, 7 kolacji •p rzelot •p j rze azdy autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju. 

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 140 EUR

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Kekova

Kas

5,0 / 6 z 20 opinii klientów
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 Gruzja cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
i�sympatią turystów. To niezwykły kraj zapierających 
dech krajobrazów, gościnnych mieszkańców i�wspa-
niałej kultury. Tu typowo wschodnie podejście do 
życia spotyka się z�zachodnimi standardami. Każdy 
region Gruzji ma swoją unikatową specy� kę. Trasa 
wycieczki pozwala poznać centralną Gruzję i�zachód, 
zamieszkiwany przez Adżarów, ze stolicą w� Batumi. 
W� Adżarii można nie tylko zachwycić się pięknymi 
miejscami, ale także odkryć tradycyjne potrawy 
i�trunki. Trasa w�Gruzji: ok. 2100 km. 

8. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.
1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 BATUMI � WYPOCZYNEK

 MCCHETA � MONASTYR DŻWARI 

��GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA ��ANANURI

 GONIO � WODOSPADY ADŻARII

 REJS PO MORZU CZARNYM
 TBILISI

 DOLINA TRUSO � TWIERDZA 

ZAKAGORI � KAZBEGI � MONASTYR 

ŚW.�TRÓJCY

 TBILISI

 GORI � UPLISCYCHE
 KACHETIA � MONASTYR BODBE 

��SIGNAGI

 JASKINIA PROMETEUSZA 

� MONASTYR GELATI �  MONASTYR 

MOTSAMETA ��KUTAISI

Powrót do KUTAISI. Zwiedzanie drugiego co do wielko-
ści miasta Gruzj i i� stolicy regionu Imeretia. Spacer po 
mieście, wizyta w�katedrze Bagrati. Czas wolny. Powrót 
do hotelu. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BATUMI. Za-
kwaterowanie w� hotelu. Czas wolny na plażowanie 
i� indywidualny spacer po mieście. Wieczorem wyjście 
z�przewodnikiem: wizyty w�ciekawych miejscach i� loka-
lach Batumi, oraz opowieści, historyjki i�legendy na jego 
temat. Na zakończenie wieczoru kolacja w� popularnej 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MCCHETY. batumskiej restauracj i z�adżarskimi potrawami, różniący-
Zwiedzanie legendarnej świątyni Sweti Cchoweli. Czas mi się od typowo gruzińskich. Powrót do hotelu, nocleg. 
wolny. Przejazd do malowniczo położonego MONA-
STYRU DŻWARI, zwiedzanie. Przejazd GRUZIŃSKĄ 
DROGĄ WOJENNĄ. Zwiedzanie malowniczo położonej Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 

twierdzy ANANURI, z�przełomu XVI i�XVII�w. Poniżej jej (za dodatkową opłatą na miejscu): całodniowa wyciecz-
ka do twierdzy GONIO i nad WODOSPADY ADŻARII. Po-murów rozciąga się Jezioro Żinwalskie, sztuczny zbior-
wrót do Batumi w�godzinach wieczornych. Czas wolny. nik powstały po utworzeniu zapory. Przejazd na punkt 

widokowy przy Przełęczy Krzyżowej (2379� m� n.p.m.). Wyjście na kolację do gruzińskiej restauracj i (dla wszyst-
kich). Powrót do hotelu, nocleg.Czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd do Gu-

dauri, zakwaterowanie w�hotelu. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Gruzj i na 

(za dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem wy-
lotnisko w�Kutaisi. Transfer do hotelu w�TBILISI z�przerwą 

cieczkowym po Morzu Czarnym, a�następnie lunch i�de-
na indywidualny posiłek w�restauracj i. Zakwaterowanie 

gustacje gruzińskich alkoholi w� lokalnej agroturystyce 
w�hotelu. Wyjście na powitalną kolację do restauracj i na Śniadanie. Wyjazd samochodami terenowymi do oraz warsztaty masterclass, dla chętnych udział w� wy-
starym mieście. Powrót do hotelu, nocleg. zjawiskowej DOLINY TRUSO przy granicy z� Osetią robie specjałów regionalnej kuchni adżarskiej. Powrót 

Południową. Dolina jest znana ze źródeł mineralnych, do hotelu. Czas wolny. Wieczorem pożegnalna kolacja 
jezior, średniowiec yzn ch wież obronnych, mona-Śniadanie. Zwiedzanie TBILISI, stolicy Gruzj i. Przejazd w�restauracj i. Powrót do hotelu, nocleg.
styru Abano oraz TWIERDZY ZAKAGORI. Spacer po kolej ką linową do twierdzy Narikala. Zwiedzanie fabry-
najciekawszych miejscach doliny, wizyta w�twierdzy. ki brandy Saraj ishvili. Poznanie procesu wytwarzania 
Przejazd do KAZBEGI (obecnie Stepantsminda), po- Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w�Ku-

trunku i� degustacja. Czas wolny na indywidualny po-
łożonego na wysokości 1740� m� n.p.m. Czas wolny taisi. Wylot do Polski.

siłek. Wjazd kolej ką linową do najwyżej położonego 
lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

parku w�Tbilisi – Mtatsminda. Czas wolny na indywidu- 
obiad w�agroturystyce. Przejazd pod jeden z�naj pięk-

alny spacer, zakup pamiątek i�zdjęcia. Powrót do hote-
niej położonych monastyrów w� Gruzj i – MONASTYR 

lu. Dla chętnych fakultatywnie (za dodatko ą p ąw  o łat  
ŚW. TRÓJCY (2200 m n.p.m.) u� podnóża góry Kazbek 

na miejscu): wyjście do łaźni siarkowych i� kąpiel. Na 
(5033 m n.p.m.). Zwiedzanie monastyru. Powrót do 

zakończenie dnia kolacja z� folklorem w� stylowej re-
hotelu. Kolacja, nocleg.

stauracj i w�centrum miasta. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GORI. Czas 
wolny. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

Śniadanie. Wyjazd do KACHETII. Przejazd do MO- obiad w� agroturystyce. Następnie zwiedzanie położo-
NASTYRU BODBE, zwiedzanie miejsca pochówku nego nieopodal UPLISCYCHE – najstarszego skalnego 
św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gru- miasta w�Gruzj i, powstałego w�drugim tysiącleciu p.n.e. 
zj i. Przejazd do SIGNAGI, gdzie odbywa się najstar- Przejazd do Kutaisi, zakwaterowanie w� hotelu. Kolacja, 
szy festiwal wina w� Gruzj i. Zwiedzanie miasteczka nocleg.
i� wielkiego muru z� czasów, kiedy Singagi było nie-
zdobytą twierdzą. Przejazd do jednej z�winnic w� re-
gionie. Degustacja wina, pokaz wypieku chleba oraz 
warsztaty masterclass gruzińskich potraw. Następ-
nie supra z� muzyką na żywo w� winnicy. Tradycyj na Śniadanie. Przejazd do JASKINI PROMETEUSZA, zwie-
gruzińska uczta z� lokalnymi specjałami, domowym dzanie największej jaskini w�Gruzj i. Czas wolny na indy-
winem, czaczą (samogonem 40-50% wyrabianym widualny posiłek. Przejazd do dwóch MONASTYRÓW: 
z�winogron) i�tradycyj ną muzyką ludową. Powrót do GELATI i�MOTSAMETA. Zwiedzanie. Przejazd do agrotu-
Tbilisi, nocleg. rystyki na lunch połączony z�pokazem folklorystycznym. 

 GRUZIŃSKI KALEJDOSKOP        11 DNI KUTBATL

TBILISI  MONASTYR BODBE  SIGNAGI  MCCHETA  ANANURI  DOLINA TRUSO 

 GORI  UPLISCYCHE  MONASTYR GELATI   MONASTYR 

MOTSAMETA  BATUMI  GONIO  REJS PO MORZU CZARNYM

» » » » » » » »

» » » » » » » »

» » » » »

 KACHETIA  MONASTYR DŻWARI  GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA 

 TWIERDZA ZAKAGORI  KAZBEGI  MONASTYR ŚW. TRÓJCY  JASKINIA PROMETEUSZA 

 KUTAISI  WODOSPADY ADŻARII 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 5059 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

10 noclegów w hotelach i pensjonatach klasy turystycznej; 

2-os. pokoje z łazienkami • y y w ż wienie: 10 śniadań, 

1 obiad z pokazem folklorystycznym, 10 kolacji • przelot 

• przejazd autokarem lub busem • p o ieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 130 USD i 250 GEL

  wybrane potwierdzone terminy:

11.06, 15.06, 31.08 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

GRUZJA

Kutaisi

92



 OFF�ROAD I�NA TRASIE � GRUZJA        9 DNI TBSOFR1

 MONASTYR DAWID GAREDŻA  KANION MARTVILI 

 JASKINIA PROMETEUSZA  KUTAISI  GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA  KAZBEGI 

» » » » » » » »

» » » » » » » »

 UDABNO  JEZIORO PARAVANI  DIDI ABDULI  WARDZIA  ACHALCICHE  BATUMI  MESTIA 

 GORI  MCCHETA  TBILISI  ANANURI 

GRUZJA

4. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 ACHALCICHE � BATUMI  

 MESTIA  

 KANION MARTVILI � JASKINIA 
 MONASTYR DAWID GAREDŻA 

PROMETEUSZA � KUTAISI  
��UDABNO  

 GORI � MCCHETA � TBILISI  

 JEZIORO PARAVANI � DIDI ABDULI 

� WARDZIA  

 GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA 

��KAZBEGI � ANANURI  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do twierdzy 
w� ACHALCICHE o� bogatej historii sięgającej X w. Prze-
jazd bardzo widokową trasą wzdłuż granicy z� Turcją. 
Przyjazd do BATUMI. Czas wolny na indywidualne zwie-
dzanie miasta, lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą 
na miejscu) wyjazd samochodem do ogrodu Botanicz-
nego. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Trasa ok. 230 km. 

jazd do KAZBEGI, najpopularniejszego miasta na Drodze 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� głąb gór Kau- Wojennej, położonego u� podnóża drzemiącego wulka-
kazu. Na trasie przejazd obok jednej z� największych nu Kazbek (5047 m n.p.m.). Zwiedzanie monastyru Świę-
zapór wodnych świata. Następnie obronne wieże w�ME- tej Trójcy położonego na wysokości 2170�m n.p.m. Przy 
STII wpisane na listę UNESCO, znane z�wielu zdjęć i� re- sprzyjających warunkach atmosferycznych roztacza się 
portaży z�Gruzj i. Mestia znajduje się u�stóp jednej z�naj- stąd spektakularny widok na szczyt Kazbek. W� drodze 
ładniejszych gór Gruzj i – Uszba (4710 m n.p.m.) Czas powrotnej krótki postój przy fortecy ANANURI, poniżej 
wolny na indywidualne zwiedzanie muzeum w� Mesti. murów fortecy rozciąga się Jezioro Żinwalskie, sztuczny 
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Trasa ok. 260 km. zbiornik powstały po utworzeniu zapo y. o ót do Tbi-r  P wr

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Gruzj i. 
lisi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. Trasa ok. 290 km. 

Śniadanie (lub suchy pŚniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do kanionu rowiant). Wykwaterowanie. 
Przylot do Tbilisi w�godzinach nocnych. Transfer do ho- Transfer na lotnisko i wylot do Polski.   MARTVILI oraz JASKINI PROMETEUSZA o� zdumiewają-
telu, zakwaterowanie, odpoczynek. Śniadanie. Przejazd 

cych formacjach naciekowych. Jaskinia została odkryta 
trasą terenową do MONASTYRU DAWID GAREDŻA na 

przez grupę speleologów zaledwie 30 lat temu. Przy-
pograniczu gruzińsko-azerbejdżańskim. Zwiedzanie 

jazd do KUTAISI. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Trasa 
kompleksu kościelnego pochodzącego z�VI w. i�będące-

ok. 220 km. 
go jednym ze świętych miejsc dla Gruzinów. W� drodze 
powrotnej czas wolny na indywidualny posiłek w� pol-
skiej restauracji w� UDABNO. Powrót do Tbilisi terenem Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GORI, nie-

wielkiego miasteczka, w� którym urodził się Józef Sta-przypominającym mongolskie stepy. Czas wolny. Kolacja 
gruzińska w�stylowej restauracji serwującej dania kuchni lin. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie muzeum 
tradycyjnej. Powrót do hotelu, nocleg. Trasa: ok. 130 km. Stalina. Przejazd przez MCCHETA, dawną stolicę Gruzj i. 

Zwiedzanie miasta. Powrót do TBILISI, czas wolny. Fa-
kultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) wyjścia 
do łaźni tureckiej . Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
Trasa ok. 230 km. 

Śniadanie. Przejazd GRUZIŃSKĄ DROGĄ WOJENNĄ. 
Pod złowrogim określeniem nadanym tym terenom ze 
względu na ciężkie walki na początku XIX w. kryje się nie-
zwykle malownicza trasa biegnąca przez Wielki Kaukaz. 
Wzdłuż Drogi Wojennej można podziwiać piękne widoki, 
wspaniałe zabytki, wiele forty� kacj i i�wież strażniczych, 
z�których część przetrwała do dzisiejszych czasów. Prze-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad JEZIORO PARA-
VANI (2000 m n.p.m.), najwyżej położone jezioro w�Gruzji, 
zasilane przez wody mineralne pobliskich źródeł, malow-
niczo wkomponowane w�górską scenerię. Dalej przejazd 
obok wygasłych wulkanów DIDI ABDULI (3301 m n.p.m.). 
Zwiedzanie skalnego miasta WARDZIA usytuowanego na 
zboczu góry Eruszeli – zaawansowany system pomiesz-
czeń został zrujnowany podczas trzęsienia ziemi, które 
nawiedziło te tereny w� XIII w., odkrywając jednocześnie 
komnaty, które do dzisiaj robią wrażenie na zwiedzają-
cych. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Trasa: ok. 160 km. 

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4389 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów w hotelach lub pensjonatach klasy turystycznej; 

2-os. pokoje z łazienkami • y y w ż wienie: 8 śniadań, 

7 kolacji: 6 w hotelach i 1 w restauracji • przelot 

• ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone 

o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 220 USD i 230 GEL

  wybrane potwierdzone terminy:

20.05, 01.07, 12.08, 23.09  

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 55 opinii klientów

 Gruzja to jeden z�najpiękniejszych krajów na świecie 
i�jak mówi gruzińska legenda sam Pan Bóg chciał ją 
zatrzymać dla siebie. To miejsce, w�którym każdy mi-
łośnik podróży znajdzie coś ciekawego, a� o� -roado-
wy wyjazd to świetna okazja, by się o�tym przekonać. 
Gruzja terenowo to propozycja dla wszystkich, którzy  
chcą zbliżyć się do zwiedzanych regionów chać , zje
z� asfaltowych dróg i� utartych szlaków, dotrzeć do 
miejsc gdzie rzadko zaglądają turyści, odwiedzić małe 
klimatyczne restauracje w� niewielkich miejscowo-
ściach, skosztować tradycyjnych potraw. Samochody 
terenowe dojadą tam gd e autokar nie miałby szans.  zi  
Dla chętnych możliwość samodzielnego prowadze-
nia samochodów 4x4.  Trasa w�Gruzji: ok. 1450 km. 
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 Gruzja to kraj, który spełni marzenie każdego miło-
śnika podróży. Niezwykłe krajobrazy, potęga przyro-
dy, wspaniałe zabytki to nie wszystko. Gruzja to także 
gościnni mieszkańcy, wspaniała tradycja wspólnego 
biesiadowania, pyszne wina i� oryginalne potrawy. 
Codzienność przeplata się tu z� bogatą historią, któ-
rej świadectwa przetrwały do dzisiaj. Każdy region 
Gruzji ma swoją specy� kę, którą warto poznać. Na 
trasie są tajemnicze monastyry, potężne twierdze, 
wspaniałe widoki, Kazbegi – mityczna góra Prome-
teusza i� piękna Kachetia, ojczyzna naj lepszych win. 
Będzie także wiele okazji do degustacji gruzińskich 
przysmaków i�spotkań z� mieszkańcami Gruzji. Trasa 
w�Gruzji: ok. 1600 km. 

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

Zwiedzanie fabryki koniaku Saraj ishvili. Poznanie pro- stolicy Kachetii. Wizyta w� fabryce wina Kindzmarau-
cesu wytwarzania trunku i�degustacja. Wieczorne zwie- li, zwiedzanie połączone z� degustacją wytwarzanych 
dzanie Tbilisi: Aleja Szota Rustaweli, spacer po starym trunków: wina i�czaczy – g ruzińskiej wódki produkowa-
mieście i� okolicach Twierdzy Narikala, katedra Sioni, nej z�owoców winogron. Przejazd do winnicy Khareba, 
najstarszy monastyr w�Tbilisi – Anczischati. Przejazd ko- zwiedzanie połączone z� degustacją wina. Tradycyjny 
lejką linową do twierdzy Narikala, z� której rozpościera obiad w�jednej z�winnic, zwiedzanie winnicy, prezenta-
się wspaniały widok na miasto. Spacer do malownicze- cja piwnicy, gdzie jest przechowywane wino. Przejazd 
go wodospadu położonego nieopodal dzielnicy łaźni do MONASTYRU BODBE, zwiedzanie miejsca pochów-
siarkowych. Kolacja w� stylowej restauracj i w� centrum ku św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzj i. 
miasta, z� pokazem tradycyjnych gruzińskich tańców. Przejazd do SIGNAGI, gdzie odbywa się najstarszy festi-
Powrót do hotelu, nocleg. wal wina w� Gruzj i. Zwiedzanie miasteczka i� wielkiego 

muru z�czasów kiedy Singagi było niezdobytą twierdzą. 
Powrót do Telavi. Kolacja w�pensjonacie, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do KACHETII – krainy wina i� innych 
specjałów, regionu bogatego w� średniowieczne twier-
dze, urokliwe miasteczka i�okazałe monastyry. Przyjazd Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd GRUZIŃSKĄ 
na step i� zwiedzanie kompleksu MONASTYRU DAWID DROGĄ WOJENNĄ. Pod złowrogim określeniem nada-Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Gruzj i. GAREDŻA na granicy gruzińsko – azerskiej. Obiad w�re- nym tym terenom ze względu na ciężkie walki na 
stauracj i w� okolicach Manavi. Po obiedzie zwiedzanie początku XIX w. kryje się niezwykle malownicza trasa 
TSINANDALI, pałacu i� przepięknych ogrodów „ojca 

biegnąca przez Wielki Kaukaz. Wzdłuż Drogi Wojennej 
gruzińskiego romantyzmu”, Aleksandra Czawczawadze. 

Przylot do TBILISI we wczesnych godzinach porannych. można podziwiać p ę doki, wspaniałe zabyti kne wi ki, 
Przejazd w�okolice Telavi, zakwaterowanie w�pensjona-

Transfer do hotelu przy starym mieście, zakwaterowa- wiele forty� kacj i i� wież strażniczych, z� których część 
cie. Wyjście na tradycyjną gruzińską suprę, czyli gruziń-

nie. Czas wolny na odpoczynek. Późne śniadanie. Wy- przetrwała do dzisiejszych czasów. Zwiedzanie ma-
ską ucztę z� lokalnymi specjałami i� domowym winem. 

jazd do MCCHETY, która była stolicą Gruzj i do V w. n.e. lowniczo położonej twierdzy ANANURI, z� przełomu 
Powrót do hotelu, nocleg. 

Zwiedzanie legendarnej świątyni Sweti Cchoweli, miej- XVI i� XVII w. Poniżej jej murów rozciąga się Jezioro 
sca koronacj i i� wiecznego spoczynku władców Gruzj i. Żinwalskie, sztuczny zbiornik powstały po utworzeniu 
Przejazd do malowniczo położonego MONASTYRU zapory. Obiad w� restauracj i nieopodal miejscowości 
DŻWARI, zwiedzanie. Obiad w� tradycyjnej restaura- Śniadanie. Wyjazd do Alazani, jednej z� największych Pasanauri serwującej jedne z�najsmaczniejszych w�re-
cj i w� okolicy Mcchety. Przejazd do Tbilisi, czas wolny. dolin w�Europie. Zwiedzanie TWIERDZY GREMI, dawnej gionie chinkali – g ruzińskie pierogi z� mięsem. Konty-

 KACHETIA � MONASTYR DAWID 

GAREDŻA � TSINANDALI

 GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA 

��ANANURI

 TBILISI � MCCHETA � MONASTYR 

DŻWARI

 TWIERDZA GREMI � MONASTYR 

BODBE� SIGNAGI

 GOŚCINA U�GRUZINA        9 DNI TBSGAGR

 TBILISI  MCCHETA  TSINANDALI  TWIERDZA GREMI  MONASTYR BODBE  SIGNAGI 

 ANANURI  DOLINA TRUSO  GORI  WARDZIA  ACHALCICHE  RABATI 

» » » » » » » »

» » » » » » » » »

 MONASTYR DŻWARI  KACHETIA  MONASTYR DAWID GAREDŻA 

 GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA  MONASTYR ŚW. TRÓJCY  BORDŻOMI 

GRUZJA
5,4 / 6 z 74 opinii klientów

Ananuri
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nuacja drogi do Kazbegi z� postojem w� punkcie wi- NASTYR ŚW. TRÓJCY (2170 m n.p.m.). Czas uzdrowiskowego. Zwiedzanie największej twierdzy  wolny. Po-
w� Gruzj i – RABATI. Na terenie kompleksu znajduje się dokowym przed przełęczą Krzyżową (2379 m n.p.m). wrót do pensjonatu, kolacja, nocleg. 

Zakwaterowanie w� pensjonacie, czas wolny. Kolacja, muzeum, synagoga, meczet i� kościół. Wyjazd w� stro-

nocleg. nę Tbilisi, po drodze przerwa na obiad w� restauracj i 
Śniadanie. Przejazd do GORI. Czas wolny. Dla chętnych 

w� okolicy Bordżomi. Przejazd do Tbilisi, zakwatero-
krótkie indywidualne zwiedzanie muzeum Józefa Stali-

wanie w� hotelu, czas wolny. Fakultatywnie (za dodat-na. Obiad w gospodarstwie agroturystycznym. Przejazd 
kową opłatą na miejscu): wizyta i� kąpiel w� łaźniach do BORDŻOMI. Zwiedzanie słynnego uzdrowiska i�spa-Śniadanie. Przejazd samochodami terenowymI do ma- siarkowych. Wieczorem pożegnalna kolacja w�stylowej cer po parku. Przejazd w�okolice Wardzi. Zakwaterowa-lowniczej DOLINY TRUSO � jezior, źródeł wód , znanej z restauracj i z�pokazem tradycyjnych tańców gruzińskich. nie w�pensjonacie, kolacja, nocleg. mineralnych i� średniowiecznych wież obronnych. Na Powrót do hotelu, nocleg. 

trasie przerwy na zdjęcia. Przejazd m.in. obok klasztoru 
Abano i�twierdzy Zakagori. Obiad w�stylowej restaura- Śniadanie. Zwiedzanie skalnego miasta WARDZIA, za-
cj i w� miejscowości Arsha. Przejazd jeepami pod jeden  łożonego w� czasach królowej Tamary, w� czasie złote- Pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie. Trans-
z� najpiękniej położonych monastyrów w� Gruzj i – MO- go wieku Gruzj i. Przejazd do ACHALCICHE, miasteczka fer na lotnisko w�Tbilisi, wylot do Polski. 

7. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.
9. DZIEŃ.

 GORI � BORDŻOMI

 DOLINA TRUSO � MONASTYR 

ŚW.�TRÓJCY

 WARDZIA � ACHALCICHE � RABATI

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4459 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów w hotelach i pensjonatach klasy turystycznej; 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 1 suchy 

prowiant, 7 obiadów, 7 kolacji •p rzelot •p j  rzeazd autokarem 

lub busem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 USD i 20 GEL

  wybrane potwierdzone terminy:

24.06, 08.07, 22.07, 02.09 

Signagi

WardziaMonastyr św. Trójcy

Dolina Truso
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 Piękna podróżnicza trasa po Armenii, kraju, którego 
początki sięgają czasów biblijnych. Symbole Hajasta-
nu, jak mówią o�swojej ojczyźnie Ormianie, to święta 
góra Ararat, która dziś znajduje się na terenie Turcji, 
ale jest doskonale widoczna z�każdego miejsca w�Ar-
menii, wspaniałe klasztory i� chaczkary – kamienne 
krzyże, kt yór ch jest ponoć ponad 100 tys. Gościn-
ność mieszkańców, bogactwo tradycji i� obrzędów, 
wspaniała przyroda i� światowej klasy zabytki spra-
wiają, że Armenia jest coraz chętniej odwiedzana 
przez turystów z� całego świata. W� programie są 
ciekawe, pełne zabytków miasta i�twierdze z�czasów 
urartyjskich, tajemnicze monastyry, przepięknie har-
monizujące z� krajobrazem, intrygujące chaczkary, 
pogańska świątynia, a�także wiele lokalnych smacz-
ków i�klimatów. Trasa w�Armenii: ok. 1600 km. 

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

wanego Watykanem Ormian. Zwiedzanie: kościół Hrip- malowniczym kanionem rzeki Worotan i� wiedzie do 
sime, jeden z� naj piękniejszych zabytków sakralnych MONASTYRU TATEW. Zwiedzanie największego w�Ar-
Armenii; katedra – najstarsza chrześcijańska świątynia menii monastyru, ważnego celu pielgrzymek. Przejazd 
w� Armenii, wzniesiona przez św. Grzegorza Oświe- do hotelu w�okolicy Goris. Zakwaterowanie, nocleg. 
ciciela po przyjęciu przez Armenię chrześcijaństwa; 
ruiny katedry Zwartnoc z� VII� w. Kompleks katedralny 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w� kierunku Vay-w� Eczmiadzynie i� ruiny katedry w� Zwartnoc zostały 
ots Dzor, do ruin starożytnego obserwatorium astro-wpisane na listę UNESCO. Obiad w�domu mieszkańców 
nomicznego. Przejazd przez przełęcz Selim, przerwa i� udział w� przygotowaniu wypieku tradycyj nego chle-
na zdjęcia przy ruinach zajazdu Selim Caravanserai ba ormiańskiego „lavash”. Powrót do Erywania. Wizyta 
z�1332�r. Pobyt nad niezwykle malowniczym JEZIOREM w�destylarni brandy Ararat, fakultatywnie (za dodatko-
SEWAN, położonym na wysokości ok. 1916� m n.p.m., wą opłatą na miejscu): degustacja trunku. Powrót do 

hotelu, nocleg. jednym z� największych jezior Kaukazu. Obiad w� re-
stauracj i nad rzeką Arpa. Następnie wizyta w� dwóch 
kościołach na półwyspie Sevan, pochodzących z� IX�w. 
Przejazd do Dylidżan, zielonego serca Armenii. Zakwa-

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd i�zwie- terowanie, nocleg. 
dzanie MONASTYRU CHOR WIRAP, jednej z� najwięk-
szych atrakcj i turystycznych Armenii. Przez 13 � lat 
był tu więziony św. Grzegorz Oświeciciel. Z� klasz-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Armenii.
toru roztacza się niezapomniany widok na ośnie- Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie DILIDŻAN, 

żone stoki góry Ararat (5165 miejscowości uzdrowiskowej. Spacer po ulicy Shara-� m n.p.m.). Przejazd 
Wcześnie rano p yrz lot do ERYWANIA, stolicy i� naj- do regionu Vayots Dzor słynącego z� wyrobu wina beyan, gdzie znajdują się liczne warsztaty artystów. Da-
większego miasta Armenii, założonego w� 782� r. p.n.e., i� pięknych krajobrazów. Zwiedzanie MONASTYRU lej trasa prowadzi przez malownicze wsie, jedna z� nich 
czyli starszego od Rzymu o� 29 lat. Transfer do hotelu, NORAWANK z� XIII w., zbudowanego na skalnej półce to Molokans, gdzie osiedlili się wygnańcy z�Rosj i. Obiad 
zakwaterowanie, czas wolny. Późne śniadanie. Zwie- w� g ęł bokim wąwozie rzeki Arpa. Obiad w� restaura- w�formie grilla w�tawernie w�Alaverdi. Zwiedzanie MO-
dzanie Erywania. Panoramiczny objazd: Plac Republiki cj i w� pobliżu rzeki, serwującej tradycyj ną kuchnie NASTYRU HAGHPAT, który jest uznawany za jeden z�naj-
ze śpiewającymi fontannami, gmach opery, Aleja Pół- ormiańską. Następnie przejazd kolej ką linową, któ- znamienitszych p yrz kładów armeńskiej architektury 
nocna z�najdroższymi sklepami, Kaskada – y sł nny kom- rej trasa ma ponad 5,7� km i�jest najdłuższa na świe- średniowiecznej i�� guruje na liście UNESCO. Następnie 
pleks architektoniczny, pomnik Matki Armenii, wzgórze cie! W� najwyższym punkcie wagoniki znajdują się MONASTYR AKHTALA z�X-XII w  z� p ę yc śre-i kn h ., znany
Tsitsernakaberd, Uniwersytet Armenii i� wiele innych. na wysokości 320� m nad ziemią, skąd roztacza się dniowiecznych fresków. Przejazd do hotelu w� Dzora-
Przejazd do ECZMIADZYNU, centrum religij nego, nazy- piękny widok na okolicę. Trasa przebiega ponad ghet/Dilidżan. Zakwaterowanie, nocleg. 

 JEZIORO SEWAN 

 MONASTYR CHOR WIRAP 

 

 DILIDŻAN � MONASTYR HAGHPAT 

� MONASTYR AKHTALA 

 ERYWAŃ � ECZMIADZYN 

� MONASTYR NORAWANK � MONASTYR TATEW

 WIDOK NA ARARAT        8 DNI EVNEREW

 ERYWAŃ   ECZMIADZYN   MONASTYR CHOR WIRAP  MONASTYR NORAWANK  DILIDŻAN 

 MONASTYR AKHTALA  MONASTYR SAGHMOSAWANK  ERYWAŃ   GARNI 

» » » » » » »

» » » » » »

 MONASTYR TATEW  JEZIORO SEWAN  MONASTYR 

HAGHPAT  TWIERDZA AMBERD  MONASTYR GEGHARD 

ARMENIA
5,5 / 6 z 39 opinii klientów

Monastyr Chor Wirap
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6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 TWIERDZA AMBERD � MONASTYR 

SAGHMOSAWANK 

 ERYWAŃ � GARNI � MONASTYR 

GEGHARD 

obejmujących twierdzę, pałac i�świątynię do dziś zacho-
wała się jedynie ta ostatnia. Roztacza się stąd wspaniały 
widok na okolicę, opisany przez Ryszarda Kapuścińskie-Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TWIERDZY 
go w�„Imperium”. Zwiedzanie Świątyni Słońca z�III�w.p.n.e., AMBERD. Zwiedzanie forty� kacj i położonej na połu-

dniowym stoku Aragac (4095� m n.p.m.), najwyższej jedynej pogańskiej świątyni na terenie współczesnej Ar-
menii. Następnie zwiedzanie MONASTYRU GEGHARD, góry Armenii. Twierdza leży na na wysokości 2300� m 

n.p.m. na cyplu między przeł którego nazwa pochodzi od świętej włóczni, która ugo-omami rzek Amberd i�Ar-
kashen. Zbudowana w� XI w., była ważnym punktem dziła Chrystusa na krzyżu. Klasztor, wpisany na listę UNE-

strategicznym. Obiad w�domu mieszkańców wsi. Prze- SCO, jest spektakularnie położony w�wielkiej dolinie i�czę-
jazd i� zwiedzanie XIII� w. MONASTYRU SAGHMOSA- ściowo wykuty w�skale. Jest to miejsce święte dla Ormian 
WANK, nazywanego Klasztorem Psalmów, ponieważ i�cel licznych pielgrzymek. Wizyta na Wernisażu – targu, 
przepisywano i�ozdabiano tutaj manuskrypty. Przejazd gdzie można kupić wszystko, w�tym ciekawe rękodzieło 
do hotelu w�Erywaniu. Zakwaterowanie, nocleg. i�wiele innych pamiątek. Powrót do hotelu. Pożegnalna 

kolacja w�hotelu i�koncert folkowy. Nocleg.

Śniadanie. Wizyta w� Matenadaran, muzeum starożyt- Pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie we 
nych rękopisów. Przejazd w� okolice GARNI, niewielkiej wczesnych godzinach porannych, transfer na lotnisko. 
wsi położonej w�prowincji Kotajk. Z�kompleksu budowli Wylot do Polski.  

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** klasy turystycznej: 

4 w Erywaniu, 1 w Goris, 1 w Dilidżanie, 1 w Dzoraghet 

lub Dilidżanie; 2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 

6 śniadań, 1 suchy prowiant, 5 obiadów, 1 kolacja 

• przelot • przejazdy na trasie •opieka  pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

12.06, 10.07, 11.09  

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

GRUZJA
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Dilidżan
Monastyr

Twierdza Saghmosawank Jezioro
Amberd Sewan
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Erywań

Garni

Monastyr Chor Wirap

Monastyr Norawank 

Monastyr
Tatew50 km

Garni

Monastyr Tatew

Jezioro Sewan
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 Niezapomniana podróż słynnym szlakiem burszty-
nowym! Odkryj wspaniałe za yb tki, intrygujące mia-
sta, spróbuj lokalnych przysmaków i�zobacz wszyst-
ko, co warto zobaczyć. W�programie sentymentalna 
podróż do miejsc nierozerwalnie związanych z�Ada-
mem Mickiewiczem, jak Kowno i�cmentarz Na Ros-
sie w�Wilnie, a�także hanzeatyckie miasta: urzekająca 
Ryga i� klimatyczny Tallin. Kilka dni w� Sankt Peters-
burgu – kulturalnej stolicy Rosj i – będzie okazją do 
poznania światowej sławy muzeó w oraz udziału 
w� kolacj i z� lokalnymi potrawami i� tradycyjnymi 
pieśniami. Dodatkowo na trasie imponujące rezy-
dencje carów w� Carskim Siole i� Peterho� e, a� także 
wyprawa na wyspę Kotlin. Łączna trasa w� krajach 
zwiedzanych: ok. 2000 km. 

8. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.
10. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.
6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 PRZEJAZD DO WILNA

 CARSKIE SIOŁO  � SANKT 

PETERSBURG

 WILNO

 SANKT PETERSBURG

 KOWNO

 TROKI

 SZAWLE � RYGA

 KRONSZTAD

 TALLIN

 PETERHOF

i� podziwianie ogrodu pałacu Kadriorg. Panoramiczny 
przejazd przez dzielnicę olimpijską Pirita. Czas wolny. Pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie i�wcze-
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. sny wyjazd z� hotelu. Przejazd na przejście graniczne 

z� Estonią w� Iwangorodzie. Po przekroczeniu granicy 
przejazd przez terytorium Estonii, Łotwy i�Litwy. W�trak-
cie przejazdu przerwa na posiłek (we własnym zakre-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na przejście gra-
sie). Przyjazd do Wilna w� godzinach wieczornych. Za-

niczne z� Rosją w� Iwangorodzie. Przekroczenie granicy. 
kwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg.

Przejazd do miasta Puszkin i� zwiedzanie wspaniałego 
zespołu parkowo-pałacowego, dawnej rezydencj i wład-
ców – CARSKIEGO SIOŁA.  Zwiedzanie Pałacu Katarzyny Śniadanie. Zwiedzanie WILNA, stolicy Litwy. Cmentarz 
z�Komnatą Bursztynową. Spacer po przepięknych ogro- Na Rossie, panorama miasta z�Góry Trzech Krzyży. Spacer 
dach carycy Katarzyny. Czas wolny. Przejazd do Sankt po starym mieście wpisanym na listę UNESCO. Zwiedza-

Petersburga. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. nie: Muzeum Bursztynu, kaplica w�Ostrej Bramie ze słyn-
nym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum 
Adama Mickiewicza, kościół św. Piotra i� Pawła, archika-

Śniadanie. Objazd SANKT PETERSBURGA z�panoramicz- tedra św. Stanisława, Uniwersytet Wileński, kościół św. 
nym zwiedzaniem: Teatr Maryjski, Pole Marsowe, Pałac Teresy, cerkiew św. Ducha. Czas wolny. Kolacja, nocleg.
Marmurowy, Ogród Letni, Monastyr Smolny, z�postoja-

Zbiórka uczestników. Przejazd do KOWNA – stoli- mi w� najciekawszych miejscach. Przejazd do Twierdzy 
cy międzywojennej Litwy. Zwiedzanie archikatedry Pietropawłowskiej z� soborem św. Piotra i� Pawła. Rejs Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TROK, zwie-

św.�Piotra i�Pawła. Spacer po starym mieście z�ratuszem małym statkiem turystycznym po malowniczych ka- dzanie zamku oraz rejs po Jeziorze Galwe wokół zamku 

zwanym Białym Łabędziem Gimnazj um Jezuitów nałach miasta. Czas wolny. Zwiedzanie Ermitażu – j ed- z� degustacją karaimskich kibinów, , , czyli narodowych 
pierogów o�różnym nadzieniu. Wyjazd do Polski.w� którym wykładał Adam Mickiewicz, Domem Perku- nego z� najsłynniejszych muzeów świata. Czas wolny. 

na – litewskiego bożka błyskawic – i� pozostałościami Powrót do hotelu, nocleg. Dla chętnych (za dodatkową 
kowieńskiego zamku. Przejazd do hotelu, zakwatero- opłatą na miejscu): nocny rejs po rzece Newie – j edna 
wanie, kolacja, nocleg. z� największych atrakcj i turystycznych w� Petersburgu. 

Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w�okolice SZAWLI 
i�zwiedzanie Góry Krzyży, gdzie znajduje się ok. 150�tys. Śniadanie. Wyjazd do KRONSZTAD, rosyjskiego mia-
krzyży. Przejazd do RYGI, stolicy Łotwy. Spacer po sta- sta na wyspie Kotlin w�Zatoce Fińskiej. Objazd miasta, 
rówce wpisanej na listę UNESCO: zamek ryski, zespół zwiedzanie: XIX w. sobór św. Włodzimierza, Sobór 
średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała Morski (sobór św. Mikołaja), Plac Kotwiczny, mareograf 
i�Wielka Gildia, Dom Bractwa Czarnogłowych, katedra – przyrząd wyznaczający ś ed r ni poziom Morza Bał-
protestancka, Ulica Alberta – piękne secesyjne kamie- tyckiego, suchy dok Piotra I. Czas wolny. Rejs statkiem 
nice autorstwa Michaiła Eisensteina. Przejazd do hotelu, turystycznym i� podziwianie fortów od strony morza. 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Powrót do Sankt Petersburga. Czas wolny. Wieczorem 

fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wie-
czór z� pieśniami rosyjskimi – doskonała zabawa przy 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TALLINA 
tradycyjnej muzyce rosyjskiej towarzyszącej przy kola-

i�zwiedzanie stolicy Estonii, nazywanej Florencją Pół-
cj i. Powrót do hotelu, nocleg.

nocy. Spacer po przepięknej średniowiecznej starów-
ce wpisanej na listę UNESCO: zamek Toompea – obec-
nie siedziba parlamentu, średniowieczny rynek z� XIV Śniadanie. Przejazd do PETERHOFU. Zwiedzanie pała-
w. z�okazałym ratuszem cu i� wspaniałych ogrodów ze sławną Wielką Kaskadą. , cerkiew Aleksandra Newskie-
go, zespół średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry, Powrót do Sankt Petersburga. Czas wolny. Następnie 
baszta Gruba Małgorzata, kościoły: św. Olafa i�św. Du- wizyta w� Muzeum Ruskiej Wódki. Powrót do hotelu, 
cha z� XIV w. Zwiedzanie katedry luterańskiej, spacer nocleg.

 SZLAK BURSZTYNOWY        10 DNI XLTJANT

KOWNO  RYGA   TALLIN   CARSKIE SIOŁO   SANKT PETERSBURG   KRONSZTAD  WILNO   TROKI» » » » » » » » » SZAWLE  PETERHOF 

Sankt Petersburg
Kronsztad 

Peterhof 

Carskie SiołoTallin 

Ryga 

Szawle 

Wilno Kowno
Troki

ESTONIA

ROSJA

ŁOTWA

LITWA

FINLANDIA

BIAŁORUŚ

POLSKA 100 km

Zatoka Fińska

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3228 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

9 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 

1 w Kownie, 1 w Rydze, 1 w Tallinie, 4 w Sankt 

Petersburgu, 2 w Wilnie; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie (serwowane): 

9 śniadań, 6 kolacji • p rzejazd autokarem • opieka 

pilota • ubezpieczenie Complex

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 330 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

14.07, 22.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

LITWA  ŁOTWA  ESTONIA  ROSJA

Troki
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 Azerbejdżan, nazywany krainą wiecznego ognia, 
może się kojarzyć z polam afto y� i n w mi. Jednak ta po-
dróż pokaże, że nazwa wzięła się z� innego powodu, 
a� kraj ma do zaoferowania o� wiele więcej niż pola 
naftowe. W� programie są magiczne miejsca, gdzie 
płonie wieczny ogień, miejsca kultu zoroastrian, 
otaczających właśnie żywioł największą czcią. Baku – 
stolica, a�zarazem największe i�najbardziej kosmopo-
lityczne miasto w�kraju, wielokulturowe miejsce, któ-
re dzięki ogromnym złożom czarnego złota wyrosło 
na perłę Kaukazu. Miasto przeżywa dziś drugi boom. 
Obok labiryntu uliczek starego miasta i�kamienic naf-
ciarzy w�błyskawicznym tempie wyrastają luksusowe 
wieżowce. Trasa w�Azerbejdżanie: ok. 750 km. 

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.
9. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

Wizyta w� herbaciarni, gdzie można spróbować wiele ro-
dzajów herbaty, bardzo tutaj popularnej i� p jite  o� każdej 
porze dnia, a� także dżemy z� najróżniejszych owoców 
i�warzyw. Podczas picia herbaty mieszkańcy palą sziszę, 
co również jest proponowane chętnym. Powrót do hote-
lu. Czas wolny. Wieczorem wyjście na spacer po mieście 
– Baku by night! Powrót do hotelu przed północą. Nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do SHAMAHI, starożytnego miasta 
założonego na wschodzie. Znane pod nazwą Kamachia. 
Swoją świetność osiągnęło jako stolica Szyrwanu. Spacer 
po mieście. Obiad na świeżym powietrzu w� otoczeniu 

średniowiecznej wieży obronnej. Czas na zdjęcia. Prze-
natury. Przejazd do średniowiecznego LAHIC, gdzie za-jazd do YANARDAG, co oznacza płonącą górę. Podziwia-
chowały się pozostałości architektury z�tego o esu. ej-kr Minie tzw. płonących skał. W� Azerbejdżanie, nazywanym 
scowość słynie z� rzemieślniczych wyrobów z� miedzi. Do krainą ognia, w�wielu m jie scach wydobywający się spod 
dzisiaj wytwarza się tu ręcznie naczynia i�ozdoby. Rozwi-powierzch ga pal się samo stnie. anardag jest aj-ni z i  i  Y  n
nęło się tu także wiele innych zawodów rzemieślniczych,  bardziej znanym miejscem, gdzie można obserwować to 
co spowodowało, że Lahic stał się ważnym ośrodkiem zjawisko. Przejazd do restauracji serwującej dania kuchni 
rzemiosła ludowego. Czas wolny na zdjęcia i� zakup pa-narodowej, obiad. Wizyta w� Centrum Hejdara Alijewa, 
miątek. Powrót do hotelu. Czas wolny. Nocleg. projektu Zaha Hadid Architects, nowoczesnym centrum 

kulturalnym o� futurystycznym kształcie, mieszczącym 
muzeum, sale koncertowe, wystawy i� biura. Wizyta Śniadanie. Przejazd na p ę, yplaż  w oczynek. Obiad w� re-
w� muzeum poświęconym byłemu prezydentowi oraz stauracji. Powrót do hotelu, nocleg. 
w� muzeum samochodów z� ekspozycją rzadkich modeli 
samochodów produkowanych w� różnych krajach od 

Śniadanie. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie końca XIX w. do lat 60. XX w. Spacer Promenadą Baku, 
BAKU, spacer po mieście i� zakup pamiątek. Wieczorem drugą pod względem długości promenadą nadmorską 
wyjście na pożegnalną kolację do stylowej restauracji na świecie, powstałą w� 1909 r. Rejs po Morzu Kaspijskim. 
z� oryginalnym wystrojem i� p gro ramem artystycznym. Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot z� przesiadką Powrót do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 
Powrót do hotelu. Nocleg. w� Kijowie do Baku – miasta położonego na zachodnim 

brzegu Morza Kaspijskiego. 
Śniadanie. Przejazd do wpisanego na listę UNESCO PAR-

Wykwaterowanie z� hotelu w� godzinach nocnych, po-KU NARODOWEGO QOBUSTAN, położonego ok. 65 � km 
branie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko w� Baku, Przylot w�godzinach nocnych. Transfer do hotelu w�cen- od Baku. Znajduje się tu ok. 4000 prehistorycznych petro-
wylot do Polski. trum, zakwaterowanie. Nocleg. Późne śniadanie. Zwie- glifów, wyrytych na skałach rysunków sprzed ok. 12 000 

dzanie najstarszej części BAKU: średniowieczna forteca lat. Słynnymi zabytkami są dwie kamienne konstrukcje 
Iczeri – Szecher z� XII w g wąskich – instrumenty muzyczne, skła jąda ce się z�wielu różnych , dzie wśród labiryntu 
uliczek kryją się liczne łaźnie, karawanseraje, meczety kamieni, które przy uderzeniu wydają dźwięki w�różnych 
i�bazar. To właśnie tu, na wzgórzu, prawie nad samym mo- tonacjach. Podziwianie słynnych wulkanów błotnych, pa-
rzem, znajdowało się centrum starożytnego Baku, wokół miątkowe zdjęcia. Powrót do Baku. Przejazd pod Meczet 
którego wyrosło miasto: p ęi kne kamienice, meczety Bibi-Heybat, odbudowany w� latach 90. XX w. po całko-
i�winnice. Wizyta w� Pałacu Szachów Szyrwanu – jednym witym zniszczeniu przez bolszewików w� 1936 r. Jest to 
z� symboli Baku. Obiad w� restauracji serwującej dania duchowe centrum muzułmanów tego regionu i� jeden 
kuchni narodowej. Następnie wejście na unikalną Wie- z� głównych pomników architektury islamskiej w� Azer-
żę Dziewiczą z� przełomu VII/VIII w., skąd rozpościera się bejdżanie. Obiad w� restauracji serwującej świeże ryby. 
piękny widok na miasto i�morze. Stare miasto z�Pałacem Powrót do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 
Szachów Szirwanu i�Wieżą Dziewiczą zostało wpisane na 
listę UNESCO. Spacer po średniowiecznym rynku. Powrót 
do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd na lokalny bazar, gdzie można kupić 
warzywa, owoce i� przyprawy rosnące w� Azerbejdżanie. 
Jest to wymarzone miejsce na degustację nieznanych 

Śniadanie. Przejazd trasą wśród pól naftowych do miej- owoców, warzyw i� wyrabianych tu smakołyków. Sprze-
scowości SURAXANI na przedmieściach Baku. Znajduje dawcy chętnie częstują swoimi wyrobami. Można tu ku-
się tu Ateszgah – Świątyna Czcicieli Ognia, pochodząca pić również pamiątki dla najbliższych: słodycze, herbaty, 
z�ok. V-IV w. p.n.e, miejsce kultu zoroastrian. Zwiedzanie przetwory. Wizyta w�muzeum tkactwa Azer Elme, pozna-
obecnie znajdującego się tutaj muzeum. Przejazd do nie procesu wyrobu dywanów z�możliwością zakupu na 
miejscowości uzdrowiskowej MARDAKAN. Zwiedzanie miejscu. Obiad w�restauracji serwującej lokalne potrawy. 

 SHAMAHI � LAHIC 

 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

 BAKU

 P.N. QOBUSTAN 

 BAKU 

 BAKU: BAZAR � DEGUSTACJA 

HERBATY 

 SURAXANI � MARDAKAN 

��YANARDAG 

 KRAINA OGNIA � AZERBEJDŻAN        9 DNI GYDBAKU

 BAKU  MARDAKAN  PARK NARODOWY QOBUSTAN  SHAMAHI  LAHIC   BAKU » » » » » » » SURAXANI  YANARDAG 

AZERBEJDŻAN

M o rz e 
K asp ij s k i e

20 km

AZERBEJDŻAN

Lahic

Shamahi 

Yanardag 
Mardakan 

 Baku 
Suraxani 

P. N. Qobustan

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Baku

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów w hotelu**** w centrum Baku; 2-os. 

pokoje z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 

6 obiadów, 1 kolacja pożegnalna, 1 suchy prowiant 

• przelot • p  rzejazdy na trasie • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 120 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

29.04, 03.06, 12.08, 16.09
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W�OGRODACH UZBEKISTANU        8 DNI TASSAMA

 TASZKENT  KOKAND  SAMARKANDA » » » » » RISHTAN  MARGILAN  BUCHARA 

UZBEKISTAN

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 6399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach ***: 2 w Taszkencie, 1 w Kokand, 

2 w Bucharze, 2 w Samarkandzie; 2-os. pokoje 

z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, w tym 1 suchy 

prowiant, 6 kolacji • przelot • przejazdy wg programu;  

opieka pilota; ubezpieczenie KL i NW.

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 USD

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Zapraszamy na piękną podróż do bajecznej krainy. 
Kotlina Fergańska, nazywana ogrodem Uzbekista-
nu i� spichlerzem Azj i, leży między górami Tien-
szan i� Ałaj . W� programie są niezwykłe miasta na 
Jedwabnym Szlaku, skrywające tajemnice minio-
nych wieków  zachwycają krajobrazy naj-, na trasie
bardziej zielonego regionu Uzbekistanu. Odkryj 
Samarkandę, miasto legendarnego Timura, tyrana 
o� duszy artysty, gdzie do tej pory w� budowlach 
dominują turkus i�błękit – ulubione barwy władcy. 
Trasa w�Uzbekistanie: ok. 1800 km.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SAMARKANDY 
– Klejnotu Wschodu, miasta wpisanego na listę UNESCO, 
którym zachwycał się sam Marco Polo. Położona na 
Jedwabnym Szlaku, w� mini yon ch wiekach odgrywa-
ła doniosłą rolę jako ośrodek przemysłowy i� naukowy. 
W� XIV� w. Samarkanda była jedną z� największych stolic 
świata, dzisiaj jest chętnie odwiedzana przez turystów 
podziwiających najstarsze zabytki Azji Środkowej. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny. Fakultatyw-
nie (za dodatkową opłatą na miejscu): degustacja lokal-
nych win. Kolacja, nocleg.miki. Charakterystyczną cechą tego ośrodka jest niepo- 

wtarzalny turkusowo-ultramarynowy kolor, odmienny 
od koloru ceramiki z� innych ośrodków w� Azji. Wizyta 
w�warsztacie, poznanie techniki wyrobu i�malowania ce-
ramiki. Czas wolny. Przejazd do MARGILAN, jednego ze 
starożytnych miast Uzbekistanu leżących na Jedwabnym 
Szlaku, ważnego ośrodka międzynarodowego handlu. 
Wizyta w� fabryce jedwabiu i� zapoznanie z� procesem 
ręcznego wyrobu materiału. Jedwabie wyrabiane w�Mar-
gilan słynęły z�jakości i� były pożądanym materiałem na 
dworach władców na całym świecie. Przejazd na stację 
kolejową i�do Taszkentu. Zakwaterowanie w� hotelu, ko-
lacja, nocleg. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Taszkentu.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd pociągiem szyb-
kobieżnym do BUCHARY (ok. 3� godz.), jednego z� naj-

Przylot do TASZKENTU w�nocy. Transfer do hotelu. Zakwa- starszych miast w� Azji Środkowej, wpisanego na listę 
terowanie, nocleg. Śniadanie. Wykwaterowanie i� zwie- UNESCO. Stare miasto jest jednym z� najcenniejszych 
dzanie miasta. Ponad 2-milionowa stolica Uzbekistanu zespołów architektury islamu w�Azji Środkowej, w�skład 
położona u� stóp Tienszanu, jest jednym z� największych którego wchodzi 140 obiektów. Buchara była najważ-
miast Azji Środkowej. Spacer po starej części miasta. niejszym miastem na Jedwabnym Szlaku. Zwiedzanie: 
Zwiedzanie: kompleks Chast Imam z�grobowcem Hazrati madrasa Kukedash – największa XVI-wieczna szkoła 
Imama, madrasą Barak-Chana i� meczetem Tila Sheikh. teologiczna w� mieście i� jedna z� największych w� Azji 
Przejście na bazar Chorsu – najsłynniejszy targ w�mieście, Środkowej; madrasa Nadir Divan Begi – zbudowana jako 
z� imponującą kopułą, zbudowany na kształt panteonu. karawanseraj, czyli miejsce odpoczynku dla karawan, 
Czas wolny. Przejazd do nowej części Taszkentu pod Po- a� następnie przebudowana na szkołę; Magoki-Attori – 
mnik Odwagi, zbudowany na pamiątkę trzęsienia ziemi meczet, najstarsza starożytna budowla Buchary; Poi Ka-
w� 1966 r. Następnie Plac Niepodległości – serce miasta lon – kompleks głównych meczetów z�VIII w., położony 
z�p ę yi kn mi fontannami. Transfer na stację kolejową. Prze- w�centrum antycznego miasta. Wizyta na bazarze z�wyro-
jazd pociągiem do Kokandu w� Kotlinie Fergańskiej (ok. bami lokalnych rzemieślników gdzie szc gze ólną uwagę , 
4�godz.). Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. przykuwa ręcznie wykonana biżuteria. Zakwaterowanie  

w�hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KOKANDU, któ-
rego początki sięgają X w. Miasto leżące na Jedwabnym Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania Mauzoleum Sama-
Szlaku, ważnym szlaku handlowym z�Chin do Indii, było nidów – miejsce spoczynku Ismaila Samani, władcy rzą-
głównym ośrodkiem religj y , gi n m dzie znajdowało się dzącego na przełomie IX i�X w. Jest to najstarszy zabytek 
ponad 300 meczetów. Wizyta w� Pałacu Khudoyarkhan architektury islamskiej w�Azji Środkowej. Następnie me-
z�XIX w., warowni i�siedziby ostatniego chana, nazywane- czet Bolo-Hauz z�XVIII w. i�Ark Citadel – y c tadela z�V w. bę-
go perełką Kokandu. Następnie mauzoleum Modarikhan dąca siedzibą władców miasta. Przejazd do Sitorai Mokhi 

Khosa – letniej rezydencji ostatniego Emira Buchary. Po-– rodzinny grobowiec chanów, meczet Djami z�98 mister-
nie rzeźbionymi kolumnami i�z�22-metrowym minaretem wrót do Buchary. Czas wolny. Wieczorem pokaz folklory-
na dziedzińcu oraz madrasa Norbutabi – największe cen- styczny na dziedzińcu madrasy Nodir Devanbegi: pokaz 
trum religijne Kokandu. Przejazd do RISHTANU – jednego regionalnych strojów, śpiewy i�tańce ludowe. Powrót do 
z� największych w�Azji Środkowej centrum wyrobu cera- hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Zwiedzanie SAMARKANDY rozpoczyna Regi-
stan, monumentalny plac, wyłożony palonymi cegłami 
i�brukiem. Jego nazwa oznacza „piaszczyste miejsce”. Kie-
dyś było to targowisko na skrzyżowaniu kilku ulic, które 
przekształciło się później w� centrum życia publicznego. 
Plac jest uważany za najwspanialszy zespół architekto-
niczny Azji Środkowej. Otaczają go turkusowe budynki 
pokryte mozaikami. Znajdują się tu 3�madrasy – teologicz-
ne szkoły muzułmańskie, które w�średniowieczu były jed-
nym z�głównych centrów naukowych Wschodu. Czas wol-
ny. Przejście do Gur-Emir, mauzoleum, gdzie pochowany 
jest wielki budowniczy miasta Amir Timur i�jego synowie. 
Mauzoleum z� 34-metrową kopułą jest repliką kopuły 
meczetu Umajjadów w� Damaszku. Kopuła pokryta jest 
dachówkami w� kolorach błękitu i�turkusu, dominujących 
w�zabudowie starego miasta. Następnie wizyta na Siyab, 
największym bazarze w�mieście, nekropolia Shakhi Zinda, 
unikalny zespół starożytnych grobowców z�XIV-XV w., me-
czet Bibi Khanum. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie lub pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowa-
nie i�transfer na lotnisko w�Samarkandzie. Wylot do Polski.

 SAMARKANDA

 SAMARKANDA

 BUCHARA

 TASZKENT

 KOKAND � RISHTAN � MARGILAN

 BUCHARA

4,7 / 6 z 3 opinii klientów

Samarkanda

100



 Legendarne miasta Jedwabnego Szlaku w� podróż-
niczej trasie po Uzbekistanie, wspaniała wędrówka 
po kraju, gdzie wielka przeszłość spotyka się z� post-
komunistyczną rzeczywistością. To właśnie tu w� po-
łowie drogi między Europą C i� hinami spotykały się 
karawany wyładowane towarami. Niezapomnianą 
przygodą będzie wizyta u� plemion koczowniczych, 
żyjących na pustyniach i� stepach. Dodatkową atrak-
cją jest nocleg w�jurcie – namiocie używanym przez 
tubylców podczas wędrówek. Trasa w� Uzbekistanie: 
ok. 2800�km (łącznie z�przelotem wewnętrznym). 

9. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ. 11. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

do CHIWY (ok. 5� godz.). Zakwaterowanie w� hotelu. 
Wieczorny spacer po mieście. Powrót do hotelu, 
nocleg.

Śniadanie. Wy kwaterowanie. Zwiedzanie CHIWY, 
według legendy założonej przez syna Noego. Jedno 
z�naj lepiej zachowanych miast na Jedwabnym Szlaku, 
nazywane jest muzeum pod gołym niebem. Przejazd 
do kompleksu Iczan Kala otoczonego murem. Zwie-
dzanie: cytadela Kunya Arka z� domem chana i� jego 
rodziny, mauzoleum Ismaila Khodja, medresy, meczet 
i�karawanseraj . Podczas zwiedzania wizyta u�uzbeckiej 

Bibi Khanum. W� trakcie zwiedzania obiad. Przejazd do rodziny, prezentacja wypieku chleba, degustacja. Czas 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. wolny, obiad. Przejazd do Nukus, zakwaterowanie 

w�hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MUYNAK, 
dawnego miasta portowego nad Morzem Aralskim. 
Obecnie jego brzeg jest oddalony od miasta o� kilka-
dziesiąt kilometrów. Spacer po Cmentarzu Statków, 
wizyta w� Muzeum Morza Aralskiego. Obiad. Przejazd 
do KHODJEYLI. Zwiedzanie kompleksu archeologiczne-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na PUSTYNIĘ go Mizdakhan, gdzie według legendy pochowany jest 
KYZYŁ-KUM, zakwaterowanie w�jurtach (specjalne na- Adam, pierwszy człowiek stworzony przez Boga i� wy-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Taszkentu. mioty ludów koczowniczych) nad Jeziorem Ajdar-kul. gnany z� Raju. Następnie medresa, karawanseraj i� po-
Przejażdżka na wielbłądach, kąpiel w� jeziorze, obiad. zostałości po twierdzy Gyaur Kala. Przyjazd do Nukus, 
Wieczorem kolacja połączona z� występami zespołu Przylot w�nocy do TASZKENTU, ponad -2 milionowej sto- wizyta w� muzeum sztuki. Przelot do Taszkentu. Zakwa-
folklorystycznego: tańce i�śpiewy ludowe. Nocleg.licy Uzbekistanu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, terowanie w�hotelu, nocleg.

nocleg. Śniadanie. Spacer po starej części miasta. Zwie-
dzanie: kompleks Chast Imam z� grobowcem Hazrati Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GIJDUVAN, wi- Śniadanie lub suchy prowiant. Wykwaterowanie i�trans-
Imama, medresą Barak-Chana i� meczetem Tila Sheikh. zyta w�warsztacie znanego garncarza Abdullaha Narzulla- fer na lotnisko w�Taszkencie. Wylot do Polski. 
Przejście na bazar Chorsu – najsłynniejszy targ w� mie- evs. Warsztat już od pięciu pokoleń znajduje się w�rękach 
ście, z� kopułą, zbudowany na kształt panteonu. Czas jednej rodziny. Sława garncarza sięga poza granice kraju, 
wolny, obiad. Przejazd do nowej części Taszkentu pod jego gośćmi były m.in. byli Hilary Clinton, Madeleine Al-
Pomnik Odwagi. Następnie Plac Niepodległości – serce bright. Poznanie procesu wyrobu ceramiki. Przejazd do 
miasta z� pięknymi fontannami. Czas wolny. Powrót do BUCHARY, najważniejszego miasta na Jedwabnym Szla-
hotelu, nocleg. ku, jednego z�najstarszych miast w�Azji Środkowej . Stare 

miasto jest jednym z� najcenniejszych zespołów architek-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd pociągiem (ok. tury islamu w�Azji Środkowej. W�trakcie zwiedzania obiad. 

2�godz.) do SAMARKANDY – Klejnotu Wschodu. Samar- Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): degu-

kanda leży na Jedwabnym Szlaku i� odgrywała bardzo stacja lokalnych win. Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. 

ważną rolę w�minionych wiekach. Zwiedzanie Registanu, 
monumentalnego placu, wyłożoneg po alonymi cegłami Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania: najstarszy budynek 
i�brukiem. Kiedyś było to targowisko na skrzyżowaniu kil- starego miasta – mauzoleum Ismaila Samaniego, cen-
ku ulic, które przekształciło się później w� centrum życia trum relig ji ne Poyi Kalon, medresa Mir-i�Arab z�XVI�w., 
publicznego. Plac jest uważany za najwspanialszy zespół bazar, Kukeldasz – największa medresa w� Azj i Środ-
architektoniczny Azji Środkowej. Otaczają go turkusowe 

kowej, cytadela Arku, lokalny bazar pełen zapachów 
budynki pokryte mozaikami. Znajdują się tu 3� medresy 

przypraw, gdzie można kupić ręcznie robioną biżuterię 
– teologiczne szkoły muzułmańskie, które w�średniowie-

i�dywany. Czas wolny, obiad. Wieczorem pokaz folklory-
czu były jednym z�głównych centrów naukowych Wscho-

styczny na dziedzińcu medresy Nodir Devanbegi: pokaz 
du. Przejście do Gur-Emir, mauzoleum, gdzie pochowany 

regionalnych strojów, śpiewy i�tańce ludowe. Powrót do 
jest wielki budowniczy miasta Amir Timur i�jego synowie. 

hotelu, nocleg.
Mauzoleum z� 34-metrową kopułą jest repliką kopuły 
meczetu Umajjadów w� Damaszku. Następnie wizyta na 
Siyab, największym bazarze w�mieście, nekropolia Shakhi Śniadanie. Wykwaterowanie, pobranie suchego pro-
Zinda, unikalny zespół starożytnych grobowców wiantu. Czas wolny. Przejazd pociągiem z� Buchary , meczet 

Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania: obserwatorium astro-
nomiczne Uług Beka z� XV w., muzeum archeologiczne 
Afrosiyab i�mauzoleum proroka Daniyora. Wizyta w�fabry-
kach dywanów i� papieru, gdz pie rodukcja odbywa się za 
pomocą starożytnych technik. Czas wolny, obiad. Fakulta-
tywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wizyta w�browa-
rze i�degustacja lokalnych  Powrót do hotelu, nocleg.piw.

 CHIWA � NUKUS

 SAMARKANDA

 MUYNAK � KHODJEYLI 

��TASZKENT

 PUSTYNIA KYZYŁ�KUM

 TASZKENT

 GIJDUVAN � BUCHARA

 SAMARKANDA

 BUCHARA

 BUCHARA � CHIWA

 PRZYSTANEK NA JEDWABNYM SZLAKU � UZBEKISTAN        11 DNI TASCLAS

 TASZKENT  SAMARKANDA  PUSTYNIA KYZYŁ-KUM  NUKUS  MUYNAK  KHODJEYLI  TASZKENT » » » » » » » » » GIJDUVAN  BUCHARA  CHIWA 

UZBEKISTAN

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 7099 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

10 noclegów: 9 w hotelach klasy turystycznej, 

2-os. pokoje z łazienkami, 1 w jurtach (4-os. 

namioty koczowników), wspólne toalety i prysznice 

• wyżywienie: 10 śniadań, 9 obiadów (w tym 1 suchy 

prowiant), 1 kolacja z występem folklorystycznym 

• przelot • przejazdy wg programu • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW.

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 350 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

09.06, 08.09  

5,5 / 6 z 8 opinii klientów

Buchara
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 Wspaniałe dziedzictwo kulturowe, wielka histo- piel w� Morzu Martwym, leżącym w� największej 
ria, miejsca biblij ne i� ciekawe zabytki – wszystko depresj i świata, słynnym z�właściwości leczniczych 
w� znakomicie zaplanowanym „izraelskim” tygo- i� kosmetycznych. Trasa w� Izraelu: ok. 1300 km. 
dniu, podczas którego można poznać najciekaw- W� 2021� r. wycieczka otrzymała ŻAGIEL ITAKI za 
sze miejsca tego fascynującego kraj u. Nazaret, atrakcyj ny program. 
Kana Galilejska, wielokulturowa Jerozolima, Ka-
farnaum, Betlejem to nazwy – y s mbole zapisane 
głęboko w� kulturze chrześcijańskiej. Na trasie są 
także miasta na malowniczym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego: Cezarea i� Hajfa, przewidziano ką-

 ZIEMIA OBIECANA      8 DNI TLVZIEM

 TYBERIADA  HAJFA  NAZARET  TABGHA  CEZAREA 

 TEL AWIW  QUMRAN  MORZE MARTWE  JERYCHO  JEROZOLIMA  BETLEJEM  YAD VASHEM  

» » » » » » » » » »

» » » » » » » »

 SAFED   AKKA  KANA GALILEJSKA  GÓRA KAZANIA  KAFARNAUM  WZGÓRZA GOLAN 

 MASADA 

2. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 SAFED � AKKA � HAJFA � KANA 

GALILEJSKA � NAZARET 

 TYBERIADA 

 GÓRA KAZANIA � KAFARNAUM 

��TABGHA � WZGÓRZA GOLAN 

Śniadanie. Przejazd do SAFED, będącego centrum ży-
dowskiego mistycyzmu, skupionego wokół kabały. 
Spacer po p ęi knie położonym starym mieście. Następ-
nie przejazd do miasta AKKA, jednego z� najstarszych 
portów morskich na świecie. Zwiedzanie Cytadeli oraz 
spacer po starówce. Przejazd do HAJFY – pięknie poło-Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Izraela. 
żonej na zboczach góry Karmel z�fantastycznymi ogro-Przejazd do TYBERIADY. Zakwaterowanie w� hotelu, ko-
dami bahaitów. Zwiedzanie: klasztor Stella Maris i�grota lacja, nocleg. 
Eliasza. Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ, gdzie Chrystus 
dokonał pierwszego cudu, zmieniając wodę w� wino. 
NAZARET – zwiedzanie: kościół św. Józefa i� Bazylika 
Zwiastowania – największa chrześcijańska bazylika na  
Bliskim Wschodzie, gdzie wedle tradycj i Archanioł Ga-
briel przekazał Maryi, że została wybrana na matkę Je-
zusa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd z�hotelu. Postój na GÓRZE KAZANIA, 
gdzie Chrystus wypowiedział osiem błogosławieństw. 
Następnie KAFARNAUM z�ruinami starożytnej synagogi, 
TABGHA – miejsce rozmnożenia chleba i� ryb. Przejazd 
na WZGÓRZA GOLAN, rozległy płaskowyż rozciągający 
się wzdłuż granic Syrii i� Libanu. Wizyta w� Cezarei Gór-
skiej znajdującej się na terenie parku narodowego Ba-
nias, skąd wypływa jedno ze źródeł tworzących rzekę 
Jordan oraz piękny wodospad. Jeśli czas pozwoli, bę-
dzie także okazja do odwiedzenia winiarni i�degustacj i 
lokalnych win. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową 
opłatą na miejscu): wycieczka Jerozolima nocą. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg. 

IZRAEL
5,5 / 6 z 269 opinii klientów

Jerozolima

GóĻra Oliwna
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4. DZIEŃ. 6. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

 CEZAREA � TEL AWIW  JEROZOLIMA 

 MASADA � QUMRAN �   MORZE 

MARTWE � JERYCHO  BETLEJEM � YAD VASHEM 

 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do mia- Śniadanie. Przejazd do JEROZOLIMY – świętego miej-

sta CEZAREA – port i� miasto, którego okres świetności sca trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, 
chrześcijaństwa i�islamu. Zwiedzanie: Góra Oliwna z�ko-przypada na okres panowania Heroda Wielkiego. Za-

chowały się tam ruiny budowli antycznych, mię ydz  in- ściołem Dominus Flevit oraz Bazyliką Agonii (Kościół 
Wszystkich Narodów), skąd rozpościera się niesamowi-nymi wspaniały Am� teatr, w� którym do dziś odbywają 
ty widok na błyszczącą w�słońcu złotą Kopułę na Skale się przedstawienia oraz malowniczo położony nad 
i� Bramę św. Szczepana. Spacer wąskimi uliczkami sta-Morzem Śródziemnym akwedukt z�II�w. Przejazd do TEL 
rego miasta. Przejście Cardo – jedną z�najstars yc u c z h li  

AWIWU – p anoramiczne zwiedzanie miasta. Przejazd 
Jerozolimy prowadzącą w� kierunku Ściany Płaczu, Via 

do hotelu w�Betlejem. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
Dolorosa – Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Pańskiego. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd z�hotelu. Przejazd do MASADY, wjazd Śniadanie. Zwiedzanie BETLEJEM: Bazylika Narodzenia 
kolej ką na wzgórze i� zwiedzanie twierdzy Zelotów, Pańskiego, jedna z� najstarszych świątyń chrześcijań-
która była ostatnim bastionem obrony przed Rzymia- skich oraz Grota Mleczna, gdzie według tradycj i schro-
nami. Przejazd w�okolice jaskiń QUMRAN, gdzie zostały niła się Święta Rodzina w�drodze do Egiptu. Przejazd do 

odnalezione Zwoje znad Morza Martwego. Czas wolny Jerozolimy i�zwiedzanie YAD VASHEM – Muzeum Holo-

na kąpiel w� leczniczych wodach MORZA MARTWEGO caustu. Przejazd na Górę Syjon –  domniemane miejsce , 
Ostatniej Wieczerzy: zwiedzanie grobowca króla Dawi-w� najniżej położonym punkcie na ziemi. Przejazd do 
da i�Wieczernika. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. JERYCHA, które uchodzi za najstarsze miasto na świe-

cie. Nieopodal wznosi się Góra Kuszenia, gdzie według 
Biblii Jezus pościł 40 dni i� nocy oraz był kuszony przez Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
szatana. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. sko w�Tel Awiwie. Wylot do Polski. 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***: 3 w Tyberiadzie, 4 w Betlejem 

• 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazd 

autokarem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 270 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

23.04, 30.04, 21.05, 11.06, 02.07, 09.07, 20.08, 

03.09, 10.09, 17.09, 22.10, 29.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Hajfa

Jerozolima

Betlejem

Cezarea
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Podróże prywatne z�cyklu Tylko dla Ciebie to nieza-
pomniane chwile, które przeżyjesz w�gronie najbliż-
szych osób, nawet już we dwoje. Na trasie pilot jest 
także Waszym osobistym doradcą, który dopasuje 
czas i�szczegóły programu do Waszych życzeń i� pre-
ferencji, a� podczas realizacji programu samochód 
z�kierowcą pozostaje do Waszej wyłącznej dyspozycj .i

Nowość: dodatkowo zapewniamy także asystę pol-
skojęzycznego konsultanta przez aplikację mobilną.

Tajemnicze inskrypcje, spektakularna architektura 
i�cuda inżynierii, zadziwiające do dzisiaj. Odkryj Egipt 
i� poznaj sekrety faraonów, niezwykłą historię wple-
cioną w� dzieje cy wilizacji. Zwiedzaj kraj nad Nilem 
w�gronie przyjaciół czy rodziny, w�kameralnej atmos-
ferze, bez pośpiechu. Na trasie są sztandarowe zabyt-
ki Egiptu, a�także wizyta w� Hurghadzie nad Morzem 
Czerwonym, którą warto przedłużyć o�kolejny tydzień 
w�wybranym hotelu z� oferty ITAKI. Trasa po Egipcie: 
ok. 880 km plus przelot wewnętrzny.

8. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

 KAIR � GIZA

 HURGHADA

 HURGHADA

 LUKSOR � KARNAK 

 KAIR 

 HURGHADA
 DOLINA KRÓLÓW 

dzanie położonej na terenie Teb Zachodnich DOLINY 
KRÓLÓW – miejsca spoczynku królów Egiptu, gdzie 
mieszczą się 64 wykute w� skale kompleksy grobowe, 
w� tym grobowiec Tutenchamona. W� programie świą-
tynia Hatszepsut, gdzie na szczególną uwagę zasługują 
reliefy przedstawiające sceny związane z� wierzeniami 
i� życiem codziennym. Prace przy renowacj i świątyni  
prowadziła grupa polskich archeologów. Obiad. Prze-

wanie i� podziwianie wspaniałego pasa raf koralowych. jazd i�zwiedzanie Medinet Habu – ruin zespołu świątyni 
Powrót do hotelu, czas wolny. Kolacja i�nocleg.Totmesa III oraz świątyni grobowej i�pałacu Ramzesa III. 

Jednym z�najwspanialszych zabytków jest Brama Połu-
dniowa. Przejazd do 18-metrowych Kolosów Memnona, Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od 
jedynej zachowanej części dawnej świątyni Amenhote- godziny wylotu). Transfer na lotnisko w� Hurgadzie, 
pa III. Powrót do hotelu, czas wolny. Kolacja i�nocleg. bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które przedłu-

żają pobyt o�wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, 
transfer do wybranego hotelu.Śniadanie. Wykwaterowanie. Przelot do KAIRU. Zwie-

dzanie stolicy Egiptu i� centrum świata arabskiego. 
Zwiedzanie Cytadeli Saladyna, średniowiecznej twier-
dzy zbudowanej do ochrony przed krzyżowcami, góru-

ce  nad miastem. Znajduje się tu Muzeum Powozówją j , 
gdzie obejrzeć można 6� karet, w�tym jedną złotą oraz 
Meczet Alabastrowy z� charakterystycznymi kopułami. 
Wizyta na najpopularniejszym targowisku w� Kairze: 
Chan al-Chalili, gdzie można kupić wszelkiego rodzaju 

Bezpośredni przelot do HURGHADY. Zakwaterowanie pamiątki i� tradycyjne rękodzieło. Obiad. Przejazd do 
królewskiej nekropolii w�GIZIE na przedmieściach Kairu, w�hotelu w�formule all inclusive, kolacja i�nocleg.
gdzie znajdują się największe budowle starożytnego 
Egiptu, w� tym S� nks i� p mida Cheopsa zaliczana do ira

Śniadanie. Czas wolny. Kolacja i�nocleg. siedmiu cudów świata starożytnego. Zakwaterowanie 
w�hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do LUKSORU. 
Zwiedzanie kompleksu świątyń w�KARNAKU, wpisanych Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie słynnego Mu-
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z�największą zeum Egipskiego. Wśród ponad 100 tys. eksponatów 
na świecie świątynią z�salą kolumnową. Obiad. Przejazd największe wrażenie robią mumie i�skarby z�grobowca 
do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie Świątyni Luksor- Tutenchamona, które zajmują aż 12 sal. Obiad. Przejazd 
skiej wzniesionej na cześć Amenhotepa III. Pierwotnie do Hurghady. Zakwaterowanie w� hotelu w�formule all 
świątynia była połączona ze świątynią Amona w�Karnaku inclusive. Czas wolny, kolacja i�nocleg.
długą aleją s� nksów. Powrót do hotelu, kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wcze- opłatą na miejscu): Dom Del� nów: okazja do podziwia-
śnie rano lot balonem nad Doliną Królów, podziwianie nia nadmorskich krajobrazów oraz del� nów w�ich natu-
wschodu słońca. Powrót do hotelu. Śniadanie. Zwie- ralnym środowisku. W� programie 2� postoje na snurko-

 TYLKO DLA CIEBIE � SEKRETY FARAONÓW        8 DNI HRGFITC

HURGHADA  GIZA  HURGHADA» » » » » » LUKSOR  KARNAK  DOLINA KRÓLÓW  KAIR 

EGIPT

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 3119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach****: 4 w Hurghadzie, 

2 w Luksorze, 1 w Kairze; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie w Luksorze: 

2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje • wyżywienie w Kairze: 

1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja • y y w ż wienie w hotelu 

w Hurghadzie: all inclusive • przelot Polska-Hurghada-

-Polska •p j rze azdy klimatyzowanym samochodem 

osobowym lub mikrobusem z kierowcą • opieka 

polskojęzycznego przewodnika • telefoniczna opieka 

polskojęzycznego rezydenta • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 220 USD

  wszystkie terminy potwierdzone

5,0 / 6 z 10 opinii klientów
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 Wspaniała wyprawa do świata egipskich bogów, która 
wiedzie przez miejsca, gdzie czekają najcenniejsze skar-
by faraonów: monumentalne zabytki minionych cza-
sów. Rejs od Asuanu do Luksoru wygodny m m statkie
wycieczkowym – py ł wającym hotelem. Tak po Egipcie 
kiedyś podróżowali faraonowie, a�teraz jest to znako-
mity sposób na zwiedzanie. Na trasie rejsu fascynujący 
Asuan, Edfu, Dolina Królów, gdzie odkryto grobowiec 
Tutenchamona, słynne świątynie Luksoru, Karnaku, 
Kom Ombo, Edfu. Do tego dwa dni wypoczynku w�ku-
rorcie Marsa Alam. Warto przedłużyć pobyt w� Egipcie 
o�dodatkowy tydzień w�hotelu w�Marsa Alam z�oferty 
ITAKI. Trasa w�Egipcie: ok. 930�km. W 2021 r. wycieczka 
otrzymała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.
8. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 KARNAK � LUKSOR 

 ABU SIMBEL � KOM OMBO � EDFU 

 MARSA ALAM 

 MARSA ALAM 
 MARSA ALAM 

 MARSA ALAM 

 ASUAN � FILE � WYSPA LORDA 

KITCHENERA 
 DOLINA KRÓLÓW 

we, w�tym grobowiec Tutenchamona. Obiad. Zwiedzanie 
świątyni Hatszepsut, gdzie na szczególną uwagę zasługu-  
ją reliefy przedstawiające sceny związane z� wierzeniami 
i�życiem codziennym. Prace przy renowacji świątyni pro-
wadziła grupa polskich archeologów. Przejazd do 18-me-
trowych Kolosów Memnona, jedynej zachowanej części 
dawnej świątyni Amenhotepa III. Kolacja, nocleg na statku. 

Śniadanie. Zwiedzanie położonej na terenie Teb Zachod-
nich DOLINY KRÓLÓW – miejsca spoczynku królów Egiptu, 
gdzie mieszczą się 64 wykute w� skale kompleksy grobo-

kończonego obelisku, znajdującego się w� kamienioło-
Śniadanie. Zwiedzanie kompleksu świątyń w� KARNA-mie granitu kolosa, który po ukończeniu miałby wagę 
KU. Po południu fakultatywnie (za dodatkową opłatą 1200� t i� wysokość 41 m. Zwiedzanie wpisanej na listę 
na miejscu): przejażdżka dorożkami po centrum Luk-UNESCO świątyni bogini Izydy na wyspie FILE, prze-
soru. Obiad na pokładzie statku. Zwiedzanie LUKSORU niesionej na nowe miejsce po wybudowaniu tamy. Do 
– miasta w� południowej części starożytnych Teb, na świątyni prowadzi wejście między 18-metrowymi py-
wschodnim brzegu Nilu. Zwiedzanie Świątyni Luksor-lonami zdobionymi pięknymi reliefami. Rejs feluką na 
skiej wzniesionej na cześć Amenhotepa III. Pierwotnie WYSPĘ LORDA KITCHENERA z�p ę yi kn m ogrodem bota-
świątynia była połączona ze świątynią Amona w� Kar-nicznym. Kolacja, nocleg na statku. 
naku długą aleją s� nksów. Dla osób chętnych udział 
w�pokazie „Światło i�dźwięk” w�Karnaku (za dodatkową 

Śniadanie. Dla osób chętnych (za dodatkową opłatą opłatą na miejscu). Kolacja, nocleg na statku. 
na miejscu) wycieczka fakultatywna do ABU SIMBEL, 
dwóch świątyń skalnych wzniesionych na rozkaz fara-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do Marsa Alam. 
ona Ramzesa II w�XIII w. p.n.e., z�kolosalnymi pomnikami 

Zakwaterowanie w� hotelu w�formule all inclusive. Czas 
władcy, które ukazywały przybyszom z� Nubii potęgę 

wolny, kolacja, nocleg. 
Egiptu. Zwiedzanie KOM OMBO: świątynia poświęcona 
Sobkowi – bogowi płodności o�głowie krokodyla i�Haro-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot 
erisowi – „Dobremu Lekarzowi” o�głowie sokoła. Obiad Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od 

do MARSA ALAM. Zakwaterowanie w�hotelu w�formule 
na statku. Rejs do EDFU, które niegdyś leżało na szlaku godziny wylotu), transfer na lotnisko i� bezpośredni 

all inclusive, nocleg. 
handlowym prowadzącym przez Pustynię Arabską nad przelot do Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt 
Morze Czerwone. Zwiedzanie świątyni boga Horusa, o�wypo ycz nek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiad. Kolacja, należącej do naj lepiej zachowanych świątyń egipski wybranego hotelu. ch. 
nocleg. Prowadziła tu prace polsko-francuska ekspedycja pod 

kierownictwem prof. Michałowskiego. Powrót na sta-
tek. Rejs w�kierunku Luksoru. Kolacja, nocleg na statku. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do Asuanu. Za-
kwaterowanie na statku. Obiad na pokładzie statku. 
Zwiedzanie ASUANU: Tama Asuańska – uważana za 
jeden z� cudów techniki XX w. Przejazd obok niedo-

 SKARBY FARAONÓW        8 DNI RMFSKAR

świątynia Hatszepsut

 MARSA ALAM  FILE  ABU SIMBEL  EDFU » » » » » » » » » ASUAN  WYSPA LORDA KITCHENERA   KOM OMBO  DOLINA KRÓLÓW   KARNAK   LUKSOR 

EGIPT

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 2359 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

4 noclegi na statku*****, 3 noclegi w hotelu***/**** 

w Marsa Alam; 2-os. klimatyzowane kabiny zewnętrzne 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie 

na statku: śniadania, obiady, kolacje • y y w ż wienie 

w hotelu w Marsa Alam: all inclusive • przelot • przejazd 

autokarem lub busem • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 265 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

02.04, 16.04, 30.04. 07.05, 25.06, 02.07, 23.07, 

13.08, 17.09

5,0 / 6 z 571 opinii klientów 
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 Fantastyczne krajobrazy egzotycznych parków 
narodowych i�wspaniałe zabytki świadczące o� hi-
storii Taj landii. W� p gro ramie Bangkok z� majesta-
tycznymi świątyniami, Ayutthaya oraz najsłyn-
niejszy, pełen kolorów i�zapachów p ył wający targ 
w� Damnoen Saduak. Uczestnicy wyprawy będą 
płynąć tradycyj ną łodzią po rzece Chao Phraya 
i� kanałach Bangkoku. Wielką atrakcją jest rejs ło-
dziami motorowymi w�parku Khao Sok po jeziorze 
z� malowniczymi formacjami skalnymi. Wycieczkę 
kończy pełen relaks na cudownych plażach Krabi. 
Trasa w�Taj landii: ok. 2000 km (łącznie z�przelotem 
wewnętrznym). 

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

na koniu oraz pałac Paruskawan, w� którym na począt- można mnóstwo restauracj i, ulicznego jedzenia i�straga-
ku XX� w. mieszkała słynna księżniczka Katia. Wizyta nów z�pamiątkami. Powrót do hotelu, nocleg. 
w�Świątyni Leżącego Buddy, w�której znajduje się jeden 
z�największych na świecie posągów Buddy mierzący aż 
46� m. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Zwiedzanie letniej wycieczka tradycyjną łodzią po rzece Chaophraya i� ka-
rezydencji króla w�BANG PAIN niedaleko Bangkoku. Prze-nałach Bangkoku, które były podstawowym szlakiem 

komunikacyjnym dawnego miasta. Przejazd przez dziel- jazd do dawnej stolicy Taj landii – AYUTTHAYA. Zwiedzanie 
malowniczych ruin pałacu i� świątyń. Miasto przeżywało nicę chińską. Zwiedzanie Świątyni Złotego Buddy. Wie-

czorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): okres rozkwitu od połowy XIV do XVIII� w. i� było wtedy 

przejazd na nocny targ Asiatique Riverfront. Kolacja ser- jednym z� najbogatszych i� najpotężniejszych ośrodków 

wowana składająca się z�tradycyjnych tajskich dań oraz miejskich w� Azji. Znajdowało się tu ponad 2� tys. pozła-
rewia transwestytów – Calypso. Czas wolny na zakupy canych świątyń, których blask widoczny był z�odległości 
na największym targu nocnym Bangkoku, gdzie znaleźć wielu kilometrów. Następnie wyjazd do KANCHANABURI. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Taj landii. 

Przylot do BANGKOKU. Powitanie na lotnisku przez lo-
kalnego przewodnika. Transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie, nocleg. Dla osób chętnych (za dodatkową opłatą 
na miejscu): kolacja w� restauracj i na 78. piętrze hotelu 
Baiyoke Sky – najwyższym budynku w�Taj landii – skąd 
roztacza się panoramiczny widok na miasto. Następnie 
spacer słynną ulicą Khao San. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Zwiedzanie największych atrakcj i BANGKO-
KU: Świątyni Szmaragdowego Buddy, która jest najważ-
niejszym sanktuarium kraju, oraz Pałacu Królewskiego, 
historycznej siedziby królów Taj landii. Przejazd przez 
królewską dzielnicę Dusit, gdzie znajdują się m.in. sala 
tronowa Ananta Samakhom, pomnik króla Ramy V 

 BANG PAIN � AYUTTHAYA 

� KANCHANABURI � RZEKA KWAI 

 BANGKOK 

 BANGKOK 

 BAMBUSOWE ŁODZIE ZŁOTEGO BUDDY        14 DNI BKKBAMS

 BANGKOK  KANCHANABURI  RZEKA KWAI  SANKTUARIUM SŁONI ELEPHANT HAVEN  PARK NARODOWY ERAWAN 

 DAMNOEN SADUAK  PARK NARODOWY SAM ROI YOD  PARK NARODOWY KHAO SOK  KRABI  PHANG NGA   KOH TAPOO 

 BANGKOK 

» » » » » »

» » » » » » » » »

»

 BANG PAIN  AYUTTHAYA 

 HUA HIN  CHUMPHON  PHI PHI 

TAJLANDIA
5,2 / 6 ze 115 opinii klientów

Ayutthaya

P. N. Khao Sok
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Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na plaży lub ro-
mantyczny rejs na słynne wysepki PHI PHI (za dodat-
kową opłatą na miejscu). Jest to niewielki archipelag 
niezwykle malowniczych wysepek, wiele z� nich po-
łączonych jest mierzejami, które tworzą jedne z� naj-
piękniejszych plaż Taj landii. Czas wolny na Phi Phi 
Don. Możliwość zakupów na lokalnym rynku lub czas 
na plażowanie. Obiad. Niewielka Phi Phi Leh, której 
strome skalne ściany kryją w� sobie przepiękną lagu-
nę z� niewiarygodnie turkusowo-zieloną wodą urzeka 
niepowtarzalnym klimatem oraz krajobrazem. Czas 
wolny na plażowanie na słynnej p ylaż  Maya, gdzie na-Czas wolny przy słynnym moście na RZECE KWAI. Zakwa- ROI YOD. Rejs łodzią na cichą p ęlaż  i� 20-min. przejście 

terowanie w�hotelu położonym nad brzegiem rzeki Kwai, kręcono � lm „Niebiańska plaża” z� Leonardo di Caprio. do jaskini Phrayanakorn, gdzie znajduje się otoczona  
Powrót do hotelu, nocleg. w�otoczeniu tropikalnej roślinności, nocleg. stalagmitami piękna altana wybudowana przez króla 

Chulalangkorna. Po południu wyjazd do CHUMPHON. 
Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. Śniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie z�hotelu, trans-

fer na lotnisko. Przelot do BANGKOKU. Zakwaterowanie Śniadanie. Wizyta w� SANKTUARIUM SŁONI ELEPHANT 
w�hotelu, nocleg. HAVEN w� Kanchanaburi, gdzie zobaczyć można jak za- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 

PARKU NARODOWEGO KHAO SOK. Park zajmuje po-chowują się te przepiękne zwierzęta w� naturalnym śro-
dowisku, nakarmić je oraz poznać wiele ciekawych fak- wierzchnię ok. 740 km�, można tu zobaczyć pozosta- Śniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie z� hotelu. 
tów na ich temat. Dla chętnych kąpiel łości dziewiczego lasu tropikalnego, pokrywającego  w�rzece ze słoniami Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 

w� przeszłości cały Półwysep Malajski. Las zamieszkuje (za dodatkową opłatą na miejscu). Przejazd w� kierunku 
Parku Narodowego Erawan, postój przy drewnianym wiele gatunków zwierząt, m.in. słonie, gibony, jelenie, 

Przylot do Polski. 
moście Wam Poh Viaduct, który powstał w�czasie wojny. tapiry. Jego centralną częścią jest jezioro Cheow Larn. 

Wizyta w� PARKU NARODOWYM ERAWAN. Krótki spacer Wycieczka łodziami motorowymi po malowniczym je-
do przepięknie położonego wodospadu i� kąpiel w� kry- ziorze otoczonym stromymi wapiennymi skałami wy-
stalicznie czystej wodzie. Po krótkim odpoczynku prze- rastającymi do 500� m nad poziom wody. Po południu 

przejazd do jednej z� najpiękniejszych prowincj i Taj lan-jazd do Kanchanaburi. Powrót do�hotelu, nocleg. 
dii – KRABI. Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do DAM-
NOEN SADUAK, gdzie znajduje się najsłynniejszy w�Taj-
landii pływający targ. Okoliczni kupcy sprzedają z� łodzi 
owoce, warzywa i� inne artykuły spożywcze oraz wyroby 
lokalnego rękodzieła. Można również spróbować trady-
cyjnych dań przygotowywanych na łodziach. Czas wolny 
na zakupy. Po południu wyjazd do HUA HIN – nadmor-
skiej miejscowości położonej ok. 220 km na południo-
wy-wschód od stolicy Taj landii. Zwiedzanie pałacu kró-
lewskiego Khao Wang w�Petchaburi. Pałac wybudowany 
w� 1859�r. przez króla Mongkuta (Rama IV) położony jest 
na szczycie wzgórza, na które można wjechać kolejką li-
nową. Zakwaterowanie w�hotelu w�Hua Hin, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do małej 
wioski rybackiej Bang Pu w� PARKU NARODOWYM SAM Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na plaży lub ekscy-
tujący rejs do zatoki PHANG NGA i�na wyspę KOH TAPOO 
(za dodatkową opłatą na miejscu). Niepowtarzalny klimat 
zatoki tworzą bujne lasy namorzynowe oraz niezliczona 
liczba maleńkich wysepek pokrytych roślinnością tropi-
kalną. Postój na niewielkiej wysepce Koh Tapoo, zwanej 
wyspą Jamesa Bonda. Wysepkę zaczęto tak nazywać po 
tym, jak nakręcono tu kilka kadrów � lmu „Człowiek ze 
złotym pistoletem”. Następnie wizyta w�jaskini Tham Lod. 
Jest to niepowtarzalna okazja do oglądania niespotyka-
nych formacji skalnych i� mangrowców, pływając wśród 
nich kajakami. Obiad na wysepce Koh Panyee. Powrót do 
hotelu, nocleg. 

11. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

14. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.
9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 PHI PHI 

 BANGKOK SANKTUARIUM SŁONI ELEPHANT 

HAVEN � P.N. ERAWAN
 P.N. KHAO SOK � KRABI 

 DAMNOEN SADUAK � HUA HIN 

 PHANG NGA � KOH TAPOO 

P.N. SAM ROI YOD � CHUMPHON 

 WYPOCZYNEK 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 5280 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 11 śniadań • przelot • przejazd 

autokarem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 250 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

10.04, 29.05, 10.07, 21.08, 04.09, 30.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

J. Cheow Larn

Phang Nga

Z a t o k a

T a j l a n d z k a

Sanktuarium

Most na rzece Kwai

BIRMA
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Ayutthaya

Kanchanaburi

BANGKOK

Krabi

Chao Phraya

Bang Pain

Damnoen Saduak

Hua Hin

Chumphon

Koh Tapoo

Phi Phi

Park
Narodowy
Erawan 

Park Narodowy
Sam Roi Yod

Park Narodowy
Khao Sok

100 km
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Ayutthaya

Phi Phi
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 Tanah Air Kita, czyli nasza ziemia i� nasza woda to 
określenie Indonezji, używane  mieszkańców przez
tego wyspiarskiego kraju. Trasa pełna przygód pro-
wadzi przez Jawę, serce Indonezji, która oszałamia 
kontrastami oraz przez uwodzicielską i�magiczną Bali 
kuszącą wspaniałymi krajobrazami i� plażami. Obie 
wyspy fascynują kulturą i� tradycyjnymi obrzędami. 
Ludzie, pejzaże, potrawy – zystko jest tu barwne  ws
i�egzotyczne. W�znakomicie zaplanowanym progra-
mie jest czas na wszystko: wizyty w� starożytnych 
świątyniach, podziwianie nieziemskich krajobrazów 
dżungli i�wulkanów j  wanilii i� cy-, wizyta na plantac i
namonu oraz zabytki z� listy UNESCO. Przewidziano 
nawet krótki wypoczynek na rajskich plażach Bali. 

 BALI NA JAWIE        14 DNI CGKJAVI

 YOGYAKARTA  PRAMBANAN   BOROBUDUR  PARK NARODOWY BROMO-TENGGER-SEMERU  KALIBARU  ULUN DANU  UBUD 

 KLUNGKUNG  BUKIT JAMBUL  PURA BESAKIH   FLORES   RINCA   KANAWA   KOMODO   PINK BEACH 

» » » » » » »

» » » » » » » » » »

 TANAH LOT 

 GOA LAWAH  TENGANAN 

INDONEZJA

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

wadzić odwiedzającego do mądrości, czyli zrozumie-
nia, które jest jednym z� podstawowych pojęć buddy-Zbiórka na lotnisku. Wylot do Indonezj i.
zmu. Obiad. Powrót do hotelu, czas wolny. Wieczorem 
dla osób chętnych (za dodatkową opłatą na miejscu): 

Przylot do Dżakarty. Transfer do hotelu. Zakwaterowa- przedstawienie na podstawie eposu Ramajana. Powrót 
nie w�hotelu, kolacja i�nocleg. do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lot- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd pocią-
nisko. Przelot do Yogyakarty na indonezyjskiej wyspie giem do Mojokero. Obiad. Przejazd autokarem w�okolice 
Jawa. Zwiedzanie YOGYAKARTY, otoczone wysokimi wulkanu Bromo. Zakwaterowanie w�pensjonacie, nocleg.
murami stare miasto odkrywa swoje niezwykłe pięk-
no dopiero po przekroczeniu pierwszego pierścienia 

Wcześnie rano przejazd minibusami lub samochodami murów, wewnątrz których ukryte są liczne warsztaty 
terenowymi do PARKU NARODOWEGO BROMO-TENG-batiku, zakłady rzemieślnicze, niewielkie targowiska, 
GER-SEMERU. Obserwacja wschodu słońca z�kaldery to meczety. Czas wolny. Zwiedzanie Kratonu, czyli pałacu 
zapierający dech spektakl budzącego się do życia nie-sułtana. Zwiedzanie wpisanej na listę UNESCO świąty-
zwykłego świata. Wschodzące słońce powoli oświetla ni PRAMBANAN. Pochodzący z� IX w. kompleks świątyń 
całą kalderę, ukazując poszczególne stożki wulkanów jest jednym z�najpiękniejszych i�największych zespołów 
położone pośród niemal pustynnego krajobrazu. Czas świątynnych w� Indonezj i. Na szczególną uwagę zasłu-
wolny na śniadanie (w� formie pakietu). Przejazd pod gują posąg pi oświęcone bogom Wisznu, Siwa i�Brahma 
wulkan Bromo. Czas wolny lub dla osób chętnych moż-oraz dekoracje zewnętrzne. Obiad. Zakwaterowanie 
liwość wejścia na szczyt wulkanu. Różnica w�wysokości w�hotelu, czas wolny. Nocleg.
od podnóża do krawędzi to jedynie około 130 metrów, 
pomimo tego widok jest niezapomniany. Pylista droga 

Śniadanie. Przejazd do BOROBUDUR, świątyni, którą prowadzi najpierw ścieżką, następnie schodami na sam 
śmiało można określić klejnotem sztuki i� architektury szczyt z�którego z�jednej strony widać kalderę w�pełnej 
buddyjskiej. Cały kompleks wpisany jest na Listę Świa- okazałości, z� drugiej g ę ęł bi  krateru wulkanicznego, 
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Świątynia za- który wydaje się być żywym organizmem. Powrót do 
projektowana jako mandala jest swoistym labiryntem. pensjonatu, wykwaterowanie. Przejazd do Kalibaru. Po 
Trasa przejścia przez świątynię zaprojektowana jest drodze obiad. Po przyjeździe do hotelu zakwaterowa-
zgodnie z�� lozo� ą buddyzmu i�ma symbolicznie zapro- nie i�czas wolny. Nocleg.

 YOGYAKARTA � PRAMBANAN

 P.N. BROMO�TENGGER�SEMERU

 BOROBUDUR

5,2 / 6 z 45 opinii klientów
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7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

 DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

14. DZIEŃ.

 KALIBARU � TANAH LOT

 ULUN DANU � UBUD

 KLUNGKUNG � GOA LAWAH 

 FLORES � RINCA � KANAWA 

��KOMODO � PINK BEACH

� TENGANAN � BUKIT JAMBUL � PURA BESAKIH 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Wizyta na plan-
tacj i w� okolicy KALIBARU, gdzie uprawia się cynamon, 
wanilię, pieprz, kawowiec oraz kakao. Przejazd do 
portu, przeprawa promowa na Bali. Po drodze obiad. 
Zwiedzanie jednej z�najpiękniejszych świątyń balijskich 
– TANAH LOT. Świątynia leży na skale obmywanej przez 
wody oceanu i�jest jednym z� najczęściej fotografowa-
nych obiektów na Bali. Czas wolny przy świątyni. Prze-
jazd do hotelu w� okolicy Kuty. Zakwaterowanie w� ho-
telu, nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na lokalnym rynku, gdzie kupić 
można oryginalne pamiątki balijskie oraz egzotyczne 
owoce. Przejazd do świątyni Taman Ayun, gdzie czczo-
ne są liczne bóstwa gór. Przejazd do punktu widoko-
wego, skąd roztacza się piękny widok na tarasy ryżowe. 
Przejazd i�zwiedzanie świątyni ULUN DANU malowniczo 
położonej nad brzegami jeziora Bratan. Obiad. Popołu-
dniem zwiedzanie pałacu Puri Saren Agung w� UBUD. 

wanej w�XI�wieku przez hinduskiego mnicha. Świątynia Następnie czas wolny. Ubud słynie w� całej Indonezj i wycieczka realizowana z� anglojęzycznym przewodni-
znajduje się przy jaskini którą licznie zamieszkują nie- kiem lokalnym). Transfer na lotnisko. Przelot do Lauban z� licznych warsztatów rzemieślniczych, galerii sztuki 
toperze. Następnie w� programie postój w� niewielkiej Bajo na wyspie FLORES. Spotkanie z� przewodnikiem i�niezliczonej ilości świątyń. Powrót do hotelu. Nocleg.
wsi TENGANAN. Mieszkańcy osady do dnia dzisiejsze- lokalnym. Przejazd do p yrz stani. Zaokrętowanie na 
go kultywują pradawne tradycje. Na uwagę zasługuje statku. Wypłynięcie z� portu w� kierunku RINCA. Po dro-

dze postój na jednej z�wysepek, gdzie spotkać można również charakterystyczna architektura domów. Dalej 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub udział trasa wiedzie do punktu widokowego BUKIT JAMBUL. Rudawkę Malajską tzw. latającego psa. Jest to jeden 
w� wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na z� największych gatunków nietoperzy dochodzący do Obiad. Na koniec dnia zwiedzanie PURA BESAKIH naj-
miejscu). Przejazd do KLUNGKUNG, zwiedzanie pa- ważniejszej i� największej świątyni Bali. Powrót do ho- długości 35 cm i�wagi ponad 1�kg. Dalszy rejs na Rincę. 
łacu wybudowanego w� XVII w. W� czasach świetności Obiad. Zawinięcie do przystani. Wyjazd w� poszukiwa-telu. Nocleg.
pałac otoczony był fosą, liczne dziedzińce i� pawilony niu waranów tzw. smoków z�Komodo w�ich naturalnym 
zatopione były w� zieleni parku. Do dnia dzisiejszego środowisku. Powrót do przystani, krótki rejs do wybrze-
zachowały się jedynie nieliczne zabudowania, więk- ży niewielkiej wysepki KANAWA. Czas wolny na snurko-
szość została zniszczona przez Holendrów na początku Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub udział w�wy- wanie w�przej rzystych wodach Morza Flores. Przybrzeż-
XX� wieku. Zwiedzanie świątyni GOA LAWAH ufundo- cieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu; ne wody Komodo to jedno z� naj lepszych miejsc do 

nurkowania na świecie. Kolacja i� nocleg na pokładzie 
statku. Śniadanie. Wypłynięcie w� kierunku KOMODO. 
Wyprawa w� głąb wyspy w� poszukiwaniu &quot;smo-
ków z� Komodo&quot; oraz wielu innych gatunków 
zamieszkujących Park Narodowy Komodo. Po południu 
powrót do przystani. Rejs do jednej z� najpiękniejszych 
plaż Indonezj i – PINK BEACH. Jest to jedna z�nielicznych 
na świecie plaż, której piasek jest różowy. Czas wolny 
na plażowanie, snurkowanie. Obiad. Rejs powrotny na 
Flores. Wyokrętowanie. Transfer do hotelu, kolacja, za-
kwaterowanie i� nocleg. Śniadanie. Wykwaterowanie 
z�hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot na Bali. Transfer do 
hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Wylot do Polski.

Przylot do Polski. 

10.-12.

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 7249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 11 śniadań, 

6 obiadów, 1 kolacja • przejazd autokarem lub minibu-

sem (zależnie od liczby osób) rzeloty: Polska-Dżakarta, • p

Denpasar-Polska • przeprawa promowa na Bali • opieka 

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 EUR

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl
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 Egzotyczna wyspa zachwyca zieloną dżunglą, za-
ciekawia setkami gatunków zwierząt, intryguje re-
ligią i�kulturą, uj muje serdecznością mieszkańców. 
W�zróżnicowanym programie jest czas na wszyst-
ko: bliskie spotkania z� niesamowitymi zwierzaka-
mi (od wiewiórek gigantycznych – j ednego z�sym-
boli Sri Lanki, po słonie), wizyty w�dwóch parkach 
narodowych, przejazd widokową trasą kolejową, 
zwiedzanie kolonialnych miasteczek i� wizytę na 
prawdziwej cej lońskiej plantacj i herbaty. Wyciecz-
ka kończy się wypoczynkiem na jednej ze słyn-
nych plaż Sri Lanki. Trasa: ok. 700 km. 

4. DZIEŃ.

 DZIEŃ.

 1.DZIEŃ.
9. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

licy i�urokliwym miasteczku w�kolonialnym, brytyjskim 
stylu. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie w� formie pakietu. Wcześnie rano wykwa-
terowanie i� wyjazd w� kierunku PARKU NARODOWE-
GO RÓWNINY HORTONA. Piesza wycieczka szlakiem 
turystycznym (ok. 3-4� godz.) zaskakuje swoją różno- kolonialnych. Zwiedzanie imponującego fortu wznie-
rodnością. Trasa prowadzi przez liczne strumienie sionego przez Europejczyków. Czas wolny. Przejazd do 
rozcinające trawiaste równiny i�wiecznie zieloną, pełną miejscowości KALUTARA, na południowo-zachodnim 

odgłosów dżunglę. Na terenie parku spotkać można wybrzeżu Sri Lanki. Zakwaterowanie w� hotelu przy 

takie zwierzęta jak mundżaki, sambary, łasice, lam- plaży. Kolacja, nocleg.

party i symbol Sri Lanki –�  Przy  wiewiórki gigantyczne.
strumieniach żyją liczne gatunki płazów i�gadów. Prze- Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.
jazd w�kierunku górskiej miejscowości ELLA, otoczonej 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot polami herbacianymi. Po drodze zwiedzanie jednej 
Śniadanie w�formie pakietu. Wykwaterowanie z� hote-z� plantacj i herbat. Zwiedzanie Ella motorikszami, tzw. Dreamlinerem PLL LOT (Boeing 787) na trasie: Warsza-
lu. Transfer na lotnisko, przelot do Polski. tuk-tukami, które są podstawowym środkiem komuni-wa-Kolombo.

kacj i na Sri Lance. Na trasie m.in. Nine Arches Bridge 
– niezwykle malowniczy wiadukt kolejowy położony 

Przylot na Sri Lankę. Przejazd do miejscowości PINNA- w�samym sercu dżungli. Przejazd do hotelu. Zakwate-
WALA, gd ezi  znajduje się pierwszy na świecie sieroci- rowanie, kolacja, nocleg.
niec dla słoni. Możliwość obserwacj i rytuału ich kąpieli 
w�pobliskiej rzece Ma Oya oraz karmienia. Przejazd do 
KANDY, ostatniej stolicy antycznego Cej lonu, skarbca Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Lekki trekking na 

kultury, sztuki i� rzemiosła. Zwiedzanie świątyni, gdzie wzgórze Little Adams Peak (1141 m n.p.m) skąd rozta-
cza się zapierający dech widok na góry pokryte gęstym przechowywana jest relikwia buddystów – Ząb Buddy. 

Następnie wizyta na miejscowym bazarze. Przejazd do lasem. Czas wolny. Przejazd w� kierunku Yala na połu-
hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. dniowo-wschodnim krańcu wyspy. Po drodze postój 

przy wodospadzie Ravana, nazwanym na cześć jedne-
go z�pierwszych królów Sri Lanki. Przyjazd do Yala i�za-
kwaterowanie w�hotelu. Czas wolny. Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do PER-
ADENIYA, skąd rozpoc m do znie się podróż pociągie
NANU OYA. Trasa wiedzie wśród niesamowitych krajo- Wcześnie rano wycieczka jeepami do PARKU NARO-

brazów dżungli i� gór. Po drodze pociąg mija rozsiane DOWEGO YALA, podczas której spotkać można niezli-

pośród pól wioski. Jest to niepowtarzalna okazja do czoną liczbę zwierząt zamieszkujących wyspę. Na te-
renie parku można znaleźć � amingi, kormorany, dziko poznania codziennego, trudnego życia prowincj i Sri 

Lanki. Po przyjeź żyjące słonie, liczne stada bawołów wodnych, kroko-dzie do Nanu Oya transfer autokarem 
do NUWARA ELIYA – malowniczo położonej pośród dyle, pawie i� lamparty. Powrót do hotelu na śniadanie. 

Wykwaterowanie. Przejazd w�kierunku GALLE, miasta-gór miejscowości, nazywanej małą Anglią ze wzglę-
du na wciąż wyczuwalne wpływy kolonialne i� nieco -fortu wpisanego na listę UNESCO. Spacer w�okolicach 
chłodniejszy mikroklimat. Spacer po przepięknej oko- latarni morskiej i�po porcie z�historią sięgającą czasów 

 P.N. RÓWNINY HORTONA � ELLA 

 WYPOCZYNEK

 PINNAWALA � KANDY

 ELLA 

 PERADENIYA � NANU OYA 

��NUWARA ELIYA

 P.N. YALA � GALLE ��KALUTARA

 SAFARI NA SRI LANCE        9 DNI CMBYALA

 PINNAWALA  PERADENIYA  NANU OYA  NUWARA ELIYA  ELLA » » » » » » »

» »

 KANDY  PARK NARODOWY RÓWNINY HORTONA  PARK NARODOWY YALA 

 GALLE  KALUTARA  

7.-8.

SRI LANKA

Pinnawala Kandy

Peradeniya
Nuwara Eliya

Nanu Oya Ella

Kalutara
P. N. Równiny Hortona

P. N. Yala

Galle

SRI LANKA 

Ocean
Indyj ski40 km

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 5389 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***: 1 w okolicy Kandy, 1 w okolicy 

Nuwara Eliya, 1 w okolicy Ella, 1 w okolicach Parku 

Narodowego Yala, 3 w Kalutara; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 7 śniadań, 

7 kolacji • przelot • przejazd autokarem • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW.

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 130 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

15.04

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

6,0 / 6 z 1 opinii klientów
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 Unikalne świątynie skalne, 3�stolice antycznego Cej-
lonu: na trasie wycieczki najciekawsze miejsca ma-
gicznej wyspy, gdzie   tradycja Dalekiego Wschodu 
przenika się z� nowoczesnością. W� bogatym i� zróż-
nicowanym programie jest także safari po parku 
narodowym, wizyta w�sierocińcu słoni i�malownicze 
widoki egzotycznych plantacj i herbaty, narodowe-
go bogactwa Cej lonu. Egzotyczna wyspa zachwyca 
bujną roślinnością, soczystą zielenią dżungli, wodo-
spadami i�wspaniałymi plażami. Po tygodniu inten-
sywnego, pełnego wspaniałych wrażeń zwiedzania 
warto zostać tu jeszcze kilka dni w� hotelu nad oce-
anem. Łącznie trasa na Sri Lance: ok. 900 km. 

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

 DZIEŃ.
5. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

3. DZIEŃ. 6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

nim punktem zwiedzania jest skalna świątynia Isuru-
muniya pochodząca z� III w. p.n.e. ze słynnymi rzeźbami 
skalnymi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do miejscowości POLONNARUWA, 
stolicy Cej lonu, zbudowanej w� okresie średniowiecza. 
Cały obszar parku archeologicznego wpisanyjest na listę  
UNESCO. Zwiedzanie majestatycznych ruin dawnej sto-
licy: pałac królewski, sala audiencyjna, łaźnie, świątynie 
hinduistyczne oraz świątynia Atadage, czyli Świątynia 
Zęba. Przejazd do jednego z� największych i� najciekaw-
szych parków narodowych na Sri Lance – MINNERIYA, 
gdzie znajdują się rozległe mokradła zamieszkałe przez Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w� kierunku KITUL-
różne gatunki zwierząt: dzikie słonie, egzotyczne ptaki GALI, gdzie kręcono nagrodzony Oscarem � lm „Most 
(ponad 160 gatunków), gady i� piękne motyle. Popo- na rzece Kwai”. Panoramiczny przejazd przez Kolombo. 
łudniowe safari po parku – wspaniała przygoda blisko Przyjazd w okolice PANADURA lub WAIKKAL, zakwatero-�Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot natury, gdzie dzika przyroda jest na wyciągnięcie ręki. wanie w�hotelu, kolacja, nocleg.  Dreamlinerem PLL LOT (Boeing 787) na trasie: Warsza- Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

wa-Kolombo. 
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek. Kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do jednego 
Przylot na Sri Lankę. Przejazd do miejscowości PINNAWA- z� najciekawszych punktów programu, ruin skalnej for-
LA. To pierwsza na świecie hodowla i�sierociniec dla słoni, Śniadanie w� formie pakietu. Wykwaterowanie z� hotelu, tecy S GII RIYA. Olśniewająca pięknem twierdza, kolejny  
która zwróciła uwagę świata na problem malejącej popu- transfer na lotnisko, przelot do Polski.  zabytek z� listy UNESCO, usytuowana jest na ogromnej 
lacji tych pięknych zwierząt. Możliwość obserwacji rytuału skale i�mimo upływu czasu wciąż zachwyca Lustrzanym 
kąpieli słoni w� pobliskiej rzece Ma Oya i� ich karmienia. Murem, Ogrodami Wodnymi i�freskami liczącymi ponad 
Przejazd do miejscowości DAMBULLA. Zwiedzanie zespo- 1500 lat. Krótka wspinaczka do fortu. Przejazd do KANDY 
łu świątyń skalnych, wpisanego na Listę Światowego Dzie- z�przystankiem w�MATALE: wizyta w�Ogrodzie Przypraw. 
dzictwa UNESCO. Są to jed e n z� najpiękniejszych świątyń Kandy to ostatnia stolica antycznego Cej lonu, skarbiec 
na Sri Lance. Na przestrzeni ponad 2000 m� znajduje się kultury, sztuki i� rzemiosła. Zwiedzanie świątyni, gdzie 
ok. 150 malowideł ściennych z�XVIII w. i�jedno z� najwięk- przechowywana jest relikwia buddystów – Ząb Buddy 
szych na świecie przedstawień Buddy, które wyrzeźbione – i�wizyta na miejscowym bazarze. Wieczorem pokaz tra-
jest w�skale. Przejazd do hotelu w�okolicy Sigiriya/Anura- dycyjnych tańców. Zakwaterowanie w� hotelu w�okolicy 
dhapura. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. Kandy, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do ANURADHAPURY – dawnej stoli- Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie KANDY mo-
cy Cej lonu, która w�okresie największej świetności liczyła torikszami, tzw. tuk-tukami, które są podstawowym 
ponad 2� mln mieszkańców. Miasto zostało rozsławione środkiem komunikacj i na Sri Lance. Wizyta w� Royal Bo-
nie tylko ze względu na wielkość, ale przede wszystkim tanical Garden – ogodzie botanicznym, gdzie na obsza-
ze względu na wspaniałą architekturę. Do dzisiaj świąty- rze ponad 60 hektarów rosną przedstawiciele � ory Sri 
nie Anuradhapury zachwycają odwiedzających. Zwie- Lanki, Azj i oraz innych egzotycznych krajów. Przejazd do 
dzanie: święte drzewo Sri Maha Bodhi, pochodzące ze miejscowości NUWARA ELIYA, najchętniej odwiedzanej 
szczepu drzewa, pod którym medytował Budda, kiedy górskiej miejscowości wypoczynkowej Sri Lanki. Trasa 
doznał oświecenia. Jest to najstarsze udokumentowa- wiedzie wśród setek tarasowo ułożonych plantacj i her-
ne drzewo na świecie liczące ponad 2200 lat. Następ- baty, głównego towaru eksportowego wyspy p. S acer po 
nie w� programie imponujące ruiny Spiżowego Pałacu przepięknej okolicy i� urokliwym miasteczku w� kolonial-
z� II�w.� p.n.e., monumentalna stupa Ruwanweliseya i� po- nym, brytyjskim stylu. Zwiedzanie jednej z�plantacji her-
sąg Buddy z� IV w. n.e., który jest jednym z�najświętszych bat. Zakwaterowanie w� hotelu w� okolicy Nuwara Eliya, 
przedstawień medytującego Buddy na Cej lonie. Ostat- kolacja, nocleg. 

 POLONNARUWA � P.N. MINNERIYA

 

 WYPOCZYNEK
 SIGIRIYA � MATALE � KANDY 

 PINNAWALA � DAMBULLA

 ANURADHAPURA  KANDY � NUWARA ELIYA 

 KITULGALA � PANADURA/WAIKKAL

 HERBACIANE TYGRYSY NA CEJLONIE        13 DNI CMBTLOT

 PINNAWALA  DAMBULLA  ANURADHAPURA  POLONNARUWA  SIGIRIYA  MATALE  NUWARA ELIYA » » » » » » » »

» »

 PARK NARODOWY MINNERIYA  KANDY 

 KITULGALA  PANADURA/WAIKKAL 

8.-12.

SRI LANKA

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 6249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach***: 3 w okolicy Sigiriya/

Anuradhapura, 1 w okolicy Kandy, 1 w okolicy 

Nuwara Eliya, 6 w Panadura lub Waikkal; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie: 

11 śniadań, 11 kolacji • p rzelot • p j rze azd autokarem 

• przejazd motorikszą w Kandy • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 215 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

13.07

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,5 / 6 z 51 opinii klientów
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 Pachnące przyprawami i� przyprawiające o� zawrót 
głowy bogactwem kolorów. Skłaniająca do zadumy 
historia, fascynująca relig , mia ozaika etniczna i�wspa-
niałe zabytki wpisane na listę UNESCO. W�programie 
kwintesencja Indii, hinduska klasyka, pełne kon-
trastów Delhi, Tadż Mahal – nowożytny cud świata, 
Różowe Miasto Dżajpur, imponujący Fort Amber, 
Fatehpur Sikri – Miasto Zwycięstwa. Trasa w�Indiach: 
ok. 1000 km. W�2021 r. wycieczka otrzymała ŻAGIEL 
ITAKI za atrakcyjny program. 

4. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.
5. DZIEŃ.2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ. 7. DZIEŃ.

XVIII w. Wtedy też zaczęły powstawać p ęi kne freski zdo-
biące fasady domów bogatych kupców, czyli hawele.  
Niezwykle barwne i� bogate freski przedstawiają sceny 
z� życia codziennego, erotyczne i� relig ji ne. Zakwatero-
wanie w�hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do DŻAJPURU – wód miłości do kobiety. Ta najwspanialsza wizytówka In-
stolicy Radżastanu, zwanego Różowy  Ten m Miastem. dii, wybudowana w�pierwszej połowie XVII wieku, została 

uznana za jeden z�siedmiu współczesnych cudów świata przydomek zawdzięcza kolorowi fasad zabudowań 
starego miasta – różowy kolor symbolizuje gościnność. i�wpisana na listę UN SCO. astępnie ort Agra – potę -E  N F  ż
Dżajpur to również miasto okazałych pałaców i� baza- na twierdza z�czerwonego piaskowca, imperialne miasto 
rów znanych ze wspaniałego rękodzieła oraz jeden otoczone 2,5-kilometrowym murem, arcydzieło projektu 
z� największych w� Indiach ośrodków złotnictwa i� ob- i� konstrukcji objęte patronatem UNESCO. Przejazd do Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot 
róbki kamieni szlachetnych. Zakwaterowanie w�hotelu, Delhi. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja i�nocleg. Dreamlinerem PLL LOT (Boeing 787) na Trasie Warsza-
kolacja, nocleg. wa-Delhi. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
Śniadanie. Przejazd do FORTU AMBER – dawnej siedzi- sko i�przelot do Polski. Przylot do DELHI, stolicy Indii i� politycznego centrum 
by władców Amberu. Przejazd na słoniu lub jeepem na kraju. O� świetności miasta świadczą imponujące za-
wzgórze, na którym wznosi się imponujący fort. Zwie-bytki i�okazałe budynki rządowe. Delhi to kwintesencja 
dzanie wspaniałych budowli obronnych i� pałacowych współczesnych Indii, miasto pełne kontrastów, gdzie 
znajdujących się w� jego obrębie. Po południu zwie-obok siebie istnieją niewyobrażalne bogactwo i� skraj-
dzanie Dżajpuru: Pałac Miejski – królewska rezydencja na bieda oraz historia i� nowoczesność. Zwiedzanie 
i� mieszczące się w� niej muzeum, obserwatorium astro-Starego Delhi: Dżama Masdżid – największy meczet 
nomiczne Dżantar Mantar wpisane na listę UNESCO. w�Indiach, Radż Ghat – miejsce kremacj i Mahatmy Gan-
Przejście pod Pałac Wiatrów, jedną z�najbardziej rozpo-dhiego. Przejście pod zabudowania Czerwonego Fortu 
znawalnych budowli w� mieście, której oryginalną fasa-– ogromnej cytadeli z�czerwonego piaskowca, wpisanej 
dę zdobią setki okien. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

na listę UNESCO. Spacer po Chandni Chowk – g łównej 
arterii Starego Miasta, będącej jednocześnie gwarnym 
bazarem. Przejażdżka rikszą.  Zwiedzanie Nowego Del- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do FATEHPUR SIKRI 
hi: zespół Kutb Minar, w� którym widoczne są wpływy – w� tłumaczeniu Miasta Zwycięstwa. Zwiedzanie zabu-
architektury hinduistycznej i� islamu, mauzoleum Hu- dowań pałacowych miasta, które przez 14 lat było stolicą 
majuna – g robowiec mogolskiego władcy z�XVI w. Kutb imperium Akbara Wielkiego. Do najpiękniejszych z�wielu 
Minar oraz mauzoleum Humajuna zostały wpisane na pamiątek dawnej świetności należą sale audiencji pry-
listę UNESCO. Przejście pod Bramę Indii – 42-metrowy watnych i�publicznych, Wielki Meczet zaprojektowany na 
łuk triumfalny. Panoramiczny p jrze azd obok budynku wzór meczetu w�Mekce oraz Pałac Pięciu Pięter. Fatehpur 
parlamentu i�Pałacu Prezydenckiego. zejazd do hote- Pr Sikri w� 1986 r. zostało wpisane na listę UNESCO. Przejazd 
lu. Zakwaterowanie, kolacja i�nocleg. do Agry. Zakwaterowanie w�hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MANDAWY. Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie AGRY, dawnej 
Po południu spacer po mieście, które nazywane jest stolicy Wielkich Mogołów: Tadż Mahal – jedno z� najbar-
galerią sztuki pod gołym niebem. Historia miasta sięga dziej romantycznych miejsc na świecie stworzone w�do-

 DŻAJPUR

 FORT AMBER DELHI

 FATEHPUR SIKRI

 MANDAWA  AGRA

 KOLORY INDII        8 DNI DELKLOT

 DELHI  MANDAWA  FORT AMBER  AGRA » » » » » DŻAJPUR  FATEHPUR SIKRI 

INDIE

Delhi

Mandawa

Fort Amber Agra

Dżaj pur Fatehpur 

Sikri

INDIE

N
E
P
A
L

100 km

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 4578 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

6 noclegów w hotelach***/**** okolicy  w miastach lub 

miast: 2 w Delhi, 1 w Mandawie, 2 w Dżajpurze, 

1 w Agrze; 2-os. pokoje z łazienkami (możliwość 

1 dostawki) • wyżywienie: 6 śniadań, 6 kolacji • przelot: 

Warszawa-Delhi-Warszawa •p j rze azd klimatyzowanym 

minibusem lub autokarem (zależnie od liczby osób) 

• przejazd do Fortu Amber na słoniu lub jeepem (zależnie 

od dostępności) • p a pilota • ubezpieczenie KL i NW o iek

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 110 USD

Tadż Mahal, Agra

5,5 / 6 ze 170 opinii klientów
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 Zapraszamy na rejs marzeń po Malediwach, cudow-
ną podróż po rajskich atolach, unikalnych na całym 
świecie. Niezwykłe odcienie błękitu bezkresnego 
Oceanu Indyjskiego, intensywnie białe, wspaniałe 
plaże i�zieleń palm to kolory Waszych wakacji. Uroz-
maicony program rejsu prowadzi przez 3�niezwykłe 
atole, a� podczas podróży można poznać to, co naj-
piękniejsze na wyspach: ich zjawiskową p yrz rodę, 
smaki i�zapachy, a�także skarby oceanu, czyli fascynu-

ością i�bo-jącą faunę i�� orę, zachwycającą różnorodn
gactwem. Bliskie spotkania z� rekinami wielorybimi 
i�wąsatymi czy żółwiami, piknik na bezludnej plaży to 
wspomnienia, które pozostaną na długo w�pamięci. 
Zależnie od preferencji można skorzystać z�ciekawe-
go programu fakultatywnego. 

5. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

4. DZIEŃ. 9. DZIEŃ.

wisku, gdzie przemieszczają się całymi stadami. Lunch. 
Możliwość snurkowania z�rekinami wąsatymi. Ten gatu-
nek rekinów zamieszkuje dno oceanu, przy płytko po-
łożonych rafach koralowych i� nie jest groźny dla ludzi. 
Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Dzień wśród wysepek ATOLU VAAVU, naj-
mniej zaludnionego na całych Malediwach. Wizyta 
na wyspie FULIDHOO, gdzie można znaleźć wszystko 
to, co naj lepsze w� Malediwach: miękki, biały piasek, 
kameralne plaże, łagodnie schodzące do oceanu. Na 
wyspach warto skosztować lokalnych p yrz smaków 
sprzedawanych przez miejscowych handlarzy i� dać 
się skusić na kokosa, którego orzeźwiająca woda ugasi 
pragnienie w�upalne dni. Spacer po wyspie. Powrót na 
jacht, lunch. Kolacja w�formie pikniku BBQ na bezludnej 
plaży, gdzie serwowane są potrawy ze świeżo złowio-
nych ryb. Powrót na jacht, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot na 
Malediwy.

Śniadanie. Rejs na ATOL KAAFU, w�pobliże wysp Maafu-
shi i�Guraidhoo. Snurkowanie w� miejscu, gdzie można 

Przylot do Male, stolicy Malediwów. Malediwy to 26 atoli 
pływać z� żółwiami morskimi. Lunch. Przystanek na 

i� blisko 1300 wysepek rozsianych na przestrzeni około 
sandbanku, czyli maleńkiej piaszczystej, niezamieszka-

300 km�. Ląd stały stanowi jedynie około 1% powierzchni 
łej wysepce, otoczonej sza� rowym oceanem. Czas na 

kraju, a� najwyższe wzniesienie osiąga zaledwie ok.� 5� m 
kąpiele słoneczne i� relaks na bezludnej wysepce, pły-

n.p.m. Transfer busem na jacht zacumowany przy wyspie 
wanie lub snurkowanie na pobliskiej ra� e. Dla chętnych 

HULHUMALE. Lunch na jachcie. Czas wolny na wypoczy- fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): nur-
nek. Rejs w�kierunku ATOLU ARI. Kolacja. Wieczór integra- kowanie z� butlą. Wieczorem tradycyj ne malediwskie 
cyjny przy muzyce. Nocleg. wędkowanie i�zwiedzanie wyspy GURAIDHOO. Powrót 

na jacht, kolacja, nocleg.
Śniadanie. Rejs w� poszukiwaniu rekinów wielorybich, 
następnie możliwość snurkowania z� tymi wspaniałymi Śniadanie. Czas wolny na jachcie, możliwość pływania 
zwierzętami. To nie tylko największe rekiny, ale także naj- w�pobliżu jachtu, lunch. Kolacja na łodzi. Nocleg.
większe ryby na świecie! Najdłuższy zmierzony osobnik 
liczył ponad 12 metrów, jednak słyszano o�rekinach wie-
lorybich osiągających nawet ponad 18�m. Mimo imponu- Śniadanie. Czas wolny na jachcie lub na wyspie 

c ch rozmiarów, rekiny wielorybie są gatunkiem łagod- MAAFUSHI, gdzie można skorzystać fakultatywnie (za ją y
nym, żywią się planktonem i�nie stanowią zagrożenia dla dodatkową opłatą na miejscu) z� oferty sportów wod-

człowieka. Pływanie z� nimi to niezapomniane przeżycie. nych: wake boarding – lekcja z�instruktażem, knee board 

Dzięki charakterystycznemu ubarwieniu w�jasne plamki – lekcja z�instruktażem, narty wodne – lekcja z�instrukta-

i� pasy, są one bardzo łatwe do rozpoznania. Rejs na wy- żem, skuter wodny z�przewodnikiem lub wypożyczenie 

spę FENFUSHI, na tradycyjny malediwski lunch. Powrót na samodzielną przejażdżkę, przejażdżka bananem 

na łódź. Kolacja, nocleg. wodnym. Lunch. Czas wolny, kolacja i�nocleg na jachcie.

Śniadanie. Rejs w� kierunku ATOLU VAAVU. Po drodze Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko i�bez-

możliwość oglądania del� nów w�ich naturalnym środo- pośredni przelot do Polski.

 ATOL VAAVU: FULIDHOO

 ATOL KAAFU: GURAIDHOO

 HULHUMALE � ATOL ARI

 ATOL ARI: FENFUSHI

 ATOL KAAFU

 ATOL KAAFU: MAAFUSHI

 ATOL VAAVU

 AHOJ MALEDIWY!        9 DNI MLEREJ1

HULHUMALE  ATOL ARI: FENFUSHI  ATOL VAAVU: FULIDHOO » » » ATOL KAAFU: GURAIDHOO, MAAFUSHI

MALEDIWY

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 7649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

7 noclegów na jachcie Sharifa (typu safari); 2-os. kajuty 

(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • y y w ż wienie: 

7 śniadań, 7 lunchy, 7 kolacji • opieka anglojęzycznej 

załogi: kapitan, nawigator, kucharz, instruktorzy pilnujący 

bezpieczeństwa • przelot: Polska-Male-Polska • transfer 

do łodzi autokarem lub busem • opieka polskojęzycznego 

pilota • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone 

o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka

Więcej informacji oraz aktualne ce y an  n  www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

  wszystkie terminy potwierdzone

Jacht Sharifa

Atol Ari

5,4 / 6 z 21 opinii klientów
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Jeżeli marzysz o�podróży na koniec świata, tropikalnych 
białych plażach i�spotkaniach ze zwierzętami jak z�bajki, 
to właśnie znalazłeś idealną propozycję. Madagaskar 
zachwyca wszystkich bez wyjątku. Przyroda, krajobra-
zy jak z�raju i�błękit oceanu sprawiają, że jest to miejsce 
unikalne w�skali całego świata. Na wyciągnięcie ręki jest 
dzika p yrz roda, spotkania z� lemurami, krokodylami. 
Na trasie są cuda natury w� parkach narodowych, nie-
zwykła rzeka Betsiboka, jest także czas na plażowanie. 
Przedłuż swoją podróż i�wybierz jeden z�pięknych hote-
li ITAKI na magicznej wyspie Nosy Be! Trasa: ok.�580�km 
plus przeloty awionetką. W�2021 r. wycieczka otrzymała 
ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program 8. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ. 9. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.4. DZIEŃ.

u�brzegów Kanału Mozambickego. Jest to region niezwy-
kły krajobrazowo, panuje tu bardziej surowy krajobraz 
zdominowany przez piaskowcowe klify. W� regionie tym 

zapoznanie się z�historią parku i�zasadami tam obowiązu- można natknąć się na występujące licznie pozostałości 
po dinozaurach. Wizyta na lokalnym bazarze. Kupić tu jącymi. Obiad. Przejazd do parku, który jest jednym z�naj-
można miody i�owoce. Powrót do hotelu. Czas wolny na większych obszarów ochrony przyrody na Madagaskarze 
wypoczynek w�hotelu, plażowanie lub dla osób chętnych i� zajmuje powierzchnię około 1350 km�. Ankarafantsika 
(za dodatkową opłatą na miejscu): przejazd do przystani jest jedynym na świecie obszarem órym występuje , na kt

lemur mikrusek złotobrązowy. Parkjest doskonałym miej- na RZECE BETSIBOKA. Krótki rejs łodziami motorowymi  
po rzece do niewielkiej osady rybackiej. Spacer do latarni scem do oglądania ptaków, których występuje tu 129 ga-

tunków morskiej położonej w� delcie rzeki Betsiboka. Przy odro-, w�tym 75 jest endemicznych. Park to także dom 
binie szczęścia będzie można spotkać tu lemury. Obiad. dla kilkudziesięciu gatunków gadów i� płazów. Równie 
Rejs w� kierunku KATSEPY, niewielkiej osady rybackiej. bogaty co świat zwierzęcy jest świat roślinny. Na terenie 
Czas wolny na spacer przy niezwykle urokliwej p ylaż . Po-parku wyróżnia się około 800 gatunków roślin. Rejs po 
wrót do hotelu, kolacja, nocleg.jeziorze, podczas którego spotkać można żyjące tu kroko-

dyle, licznie występujące ptactwo. Przejście w�rejon parku, 
gdzie licznie występują majestatyczne baobaby. Następ- Śniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie. Obiad. Transfer 
nie przejazd do malowniczego kanionu. Czas wolny na na lotnisko, przelot awionetką na NOSY BE. Transfer do 
zdjęcia. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. hotelu, kolacja, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot na Nosy Be.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od go-
Przylot na Nosy Be. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. dziny wylotu), transfer na lotnisko i�wylot do Polski. Dla 
Obiad. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie (za osób, które przedłużają pobyt o�wypoczynek: śniadanie, 
dodatkową opłatą na miejscu): prz je azd do miejscowości wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer do wy-
Hell-Ville. Spacer wąskimi uliczkami, wizyta na targu miej- branego hotelu.
skim, czas wolny na zakupy. Następnie park fauny i�� ory 
– Lemuria Land, gdzie mieszkają najciekawsze zwierzęta 
Madagaskaru: lemury, żółwie, węże, kameleony, gekony 
i� wiele innych. Możliwość poznania procesu produkcji 
olejku Ylang-ylang. W� programie Święte Drzewo Malga-
szów – miejsce modlitw imistycz- Śniadanie. Przejazd bezdrożami w� kierunku Jaskiń Anjo-, czczone w� kulturze an
nej. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg. hibe. Po drodze postoje w� niewielkich wioskach, odda-

lonych od głównych turystycznych szlaków – wspaniała 
okazja do zapoznania się z� codziennym życiem miesz-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, przelot 
kańców Madagaskaru. Przejazd sawanną do przepięknie 

awionetką do MAHAJANGA. Zwiedzanie jednego z� naj-
położonego wodospadu, z� którego woda opada wprost 

większych ośrodków miejskich na Madagaskarze. Spacer 
do krystalicznie czystego i� chłodnego jeziorka. Czas od bulwaru Poincare poprzez Quai Orsini do ulicy Mare-
wolny na kąpiel, obiad. Przejazd do JASKIŃ ANJOHIBE. chal Jo� re. Miasto zachowało swój unikalny, kolonialny 
Położone blisko 40 metrów pod ziemią na płaskowyżu charakter. Kręte, wąskie uliczki, domy niegdyś malowane 
Mahabo rozciągają się na długości kilku kilometrów,   ochrą, drewniane, ręcznie rzeźbione drzwi przypomi-
tworząc sieć komnat z�niezwykłymi formacjami skalnymi. nają o�dawnej świetności. Czas wolny przy nadmorskiej 
To prawdziwy labirynt z� potężnymi salami, zdobionymi promenadzie, na której króluje 22-metrowy baobab, naj-

większy przedstawiciel tego gatunku na Madagaskarze. przez 10-metrowe stalaktyty o� przepięknych kształtach, 
zmieniających się co parę kroków. Na terenie jaskiń do-Obiad. Spacer nadmorskim bulwarem przy ujściu rzeki 
konano wielu znaczących odkryć paleontologicznych. Betsiboka. Zakwaterowanie w� hotelu Baobab Tree Ma-
Eksploracja jaskiń to fascynująca wyprawa w�głąb ziemi. junga. Czas wolny na relaks przy basenie lub plażowanie. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.Kolacja, nocleg.

Śniadanie. Przej azd do PARKU NARODOWEGO 
ANKARAFANTSIKA. Spotkanie z� przewodnikiem e Śniadanie. Przejazd do LE CIRQUE ROUGE, położonego , krótki

Śniadanie. Przejazd nad JEZIORO MANGATSA, gdzie przy 
odrobinie szczęścia wypatrzyć można krokodyle. Jezioro 

m miejscem, gdzie czci s ę cz e lokalne bó- i  li njest święty
stwa. To okazja do zapoznania się z�tutejszymi wierzeniami. 
Krajobraz urozmaicają tamaryndowce i� baobaby. Wizyta 
w�Muzeum Tsiranana. Obiad w�położonej pośród sawanny 
lodży Antsantie, następnie czas wolny na relaks przy base-
nie. Powrót do hotelu w�Mahajanga, kolacja, nocleg.

 NOSY BE 

 JEZIORO MANGATSA 
 NOSY BE 

 JASKINIE ANJOHIBE 

 MAHAJANGA 

 LE CIRQUE ROUGE � P.N. ANKARAFANTSIKA  RZEKA 

BETSIBOKA � KATSEPY 

 MADAGASKAR JAK Z�BAJKI        9 DNI NOSMAHA

NOSY BE  MAHAJANGA  JEZIORO MANGATSA  LE CIRQUE ROUGE 

 NOSY BE   

» » » » » »

» »

 PARK NARODOWY ANKARAFANTSIKA  JASKINIE ANJOHIBE  RZEKA BETSIBOKA 

 KATSEPY 

MADAGASKAR

......................................................................................
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W CENIE 

CENA OD 7649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów: 2 w hotelu***/**** na Nosy Be, 5 w hotelu 

Baobab Tree Majunga****+ (www.baobab-tree-hotel.

mg); 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

i klimatyzacją • wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje 

zgodnie z programem •p rzelot: Polska-Nosy Be-Polska 

• przejazdy minibusem i jeepami • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 260 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

16.06, 07.07, 28.07, 15.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

5,3 / 6 z 50 opinii klientów

Nosy Be

Le Cirque Rouge
Mahajanga 

Katsepy 
Rzeka Betsiboka  P.N. Ankarafantsika 

Jezioro Mangatsa

Jaskinie Anjohibe

MADAGASKAR

100 km

Mahajanga
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Madagaskar to wyspa jedyna w�swoim rodzaju. Mi-
liony lat izolacji od innych lądów sprawiły, że około 
80 procent � ory i�fauny jest tu unikalne i�niespotyka- 
ne nigdzie indziej na świecie. Program wycieczki po-
zwoli zwiedzić i�podziwiać urokliwe, a�wręcz bajkowe 
miejsca tego tajemniczego zakątka ziemi. Góry, parki 
narodowe, a�w� nich wszędobylskie lemury, ciekawa 
historia i� kultura oraz wiele innych atrakcji pozwoli 
odkryć nową, interesującą część naszej planety. Po 
pełnym wrażeń programie warto przedłużyć waka-
cje o�wypoczynek w�wybranym hotelu z�oferty ITAKI 
na pięknej Nosy Be. Trasa: ok. 860 km.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.
4. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

nymi gatunkami ptaków zamieszkującymi okolicę. Czas 
wolny na plażowanie i� obserwację niezapomnianego 
zachodu słońca. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wczesne wykwaterowanie. Całodzienny prze-
W� wyniku erozj i wapienne skały uformowane zostały jazd. Obiad w�PARKU NARODOWYM ANKARANA. Przejazd 
w�fantazyj ne kształty. Obiad. Zakwaterowanie w� lodży do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja, nocleg.
w�okolicy parku, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Ankify. Prze-
prawa łodziami motorowymi na NOSY BE. Transfer do 

Śniadanie. Przejazd w� okolice wzniesienia MONTAGNE hotelu, zakwaterowanie, obiad. Czas wolny na wypo-
DES FRANÇAIS. Jest to teren objęty ochroną ze wzglę- czynek lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miej-
du na występujące tu gatunki zwierząt, m.in. gekony, scu): wycieczka na Nosy Iranja. Wyspa jest rezerwatem 
lemury i� kameleony. Charakterystycznym elementem przyrody, żyją tu żółwie morskie i�kraby palmowe. Ota-
krajobrazu jest jedyny w�swoim rodzaju suchy las z�do- cza ją j ra ska plaża, a�ocean przybiera odcienie od jasno-
minującymi majestatycznymi baobabami. Spacer wśród niebieskiego do kobaltowego. Czas na relaks na plaży  
urzekającej przyrody. Jest to równocześnie przepiękna i�kąpiel w�oceanie. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
trasa widokowa na zatokę Diego oraz miasto Antsirana-
na. Przejazd do niewielkiej, rybackiej wioski RAMENA, 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od 
gdzie wciąż można spotkać rybaków ręcznie tkających 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot na Nosy Be. godziny wylotu), transfer na lotnisko i�wylot do Polski. 
sieci, szkutników naprawiających i� budujących ręcznie 

Dla osób, które przedłużają pobyt o�wypoczynek: śnia-
pirogi. Obiad. Czas wolny na kąpiel w�ciepłych wodach 

danie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, transfer 
Przylot na NOSY BE. Transfer do hotelu. Zakwaterowa- oceanu. Przejazd do ANTSIRANANA Zakwaterowanie 

do wybranego hotelu.
nie. Obiad. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie w�hotelu, kolacja, nocleg.
(za dodatkową opłatą na miejscu): przejazd do miejsco-
wości Hell-Ville. Spacer wąskimi uliczkami, wizyta na tar- Śniadanie. Przejazd do niewielkiej miejscowości Jo� re-
gu miejskim  na zakupy. Następnie park fau-, czas wolny ville, gdzie rozpocznie się zwiedzanie jednego z� naj-
ny i�� ory – Lemuria Land, gdzie mieszkają najciekawsze piękniejszych i� najsławniejszych parków narodowych 
zwierzęta Madagaskaru: lemury, żółwie, węże, kame- Madagaskaru – MONTAGNE D’AMBRE, czyli Parku Na-
leony, gekony i�wiele innych. Możliwość poznania pro- rodowego Góry Bursztynowej. Park słynie z� malowni-
cesu produkcj i olejku Ylang-ylang. W�programie Święte czych krajobrazów dzikiej i� bujnej roślinności. Odwie-
Drzewo Malgaszów – miejsce modlitw, czczone w� kul- dzających urzekają wodospady, jeziora oraz niezwykłe 
turze animistycznej. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. bogactwo świata zwierząt. Przy odrobinie szczęścia 

spotkać tu można najmniejszego kameleona świata – 
brookesia micra. Powrót do hotelu, kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do przystani 
i� promowanie na Madagaskar do ANKIFY. Wizyta na 
PLANTACJI KAKAO. Przejazd i� wizyta w� PARKU NA- Śniadanie. Przejazd do KANIONU TSINGY ROUGE, 
RODOWYM ANKARANA. Zwiedzanie parku w� asyście kolejnego wyjątkowego miejsca nie tylko na mapie 
przewodnika, który p yrz bliży niezwykłe bogactwo Madagaskaru, ale i� świata. Wkrac jąza c na teren parku 
fauny i� � ory tego terenu. Podczas zwiedzania możli- narodowego w� obrębie, którego znajduje się kanion, 
wość obserwowania kilkudziesięciu gatunków gadów odwiedzającego otaczać zaczyna niezwykły, wręcz sur-
i�płazów rokodyli, blisko stu gatunków ptaków, w�tym k , realistyczny krajobraz tworzony przez wapienne skały 
np. ibisa białoskrzydłego, jak również kilkunastu ga- wyżłobione w�ciągu milionów lat przez rzekę Irodo oraz 
tunków lemurów w�ich naturalnym środowisku. Na�te- zjawiska atmosferyczne. Obiad. Przejazd do ZATOKI 
renie parku znajduje się największa w� Afryce sieć ja- ORANGEA z�niepowtarzalnym krajobrazem, białą, piasz-
skiń z� niezwykłymi formacjami skalnymi, tzw. „tsingy”. czystą plażą i�krystalicznie czystą wodą oraz endemicz-

 P.N. ANKARANA 

 NOSY BE 
 MONTAGNE DES FRANÇAIS 

��RAMENA � ANTSIRANANA 

 NOSY BE 

 P.N. MONTAGNE D’AMBRE 

 ANKIFY � PLANTACJA KAKAO 
��P.N.�ANKARANA

 KANION TSINGY ROUGE � ZATOKA 
ORANGEA 

 Z�WIZYTĄ U�LEMURÓW        9 DNI NOSDIES

NOSY BE  MONTAGNE DES FRANÇAIS  ANTSIRANANA 

 NOSY BE

» » » » » »

» » » »

 ANKIFY  PARK NARODOWY ANKARANA   RAMENA   PARK NARODOWY MONTAGNE D’AMBRE 

 KANION TSINGY ROUGE  ZATOKA ORANGEA  PARK NARODOWY ANKARANA 

MADAGASKAR

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 6759 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach*** na trasie wycieczki; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie 

z programem • przelot • transfery • przejazd   

samochodami terenowymi • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 170 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

02.06, 14.07, 04.08

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

4,3 / 6 ze 140 opinii klientów

Ramena

Antsiranana Montagne
des Français

P. N. Montagne d’Ambre
Zatoka Orangea

Kanion 
Tsingy Rouge

P. N. Ankarana

Nosy Be

Ankify MADAGASKAR

Ocean

Indyj ski

Kanał

Mozambicki

50 km
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 Zapraszamy na wyjazdy z� cyklu egzotycznych po-
dróży „Wakacje pod palmami”, łączące zwiedzanie 
i�wypoczy ekn  w�najodleglejszych zakątkach świata.

Seszele, archipelag 115 granitowych wysp położo-
nych na Oceanie Indyjskim zaledwie kilka stopni od 
równika to prawdziwy raj na ziemi. Biały delikatny pia-
sek, ciepłe lazurowe wody oceanu i�zjawiskowa przy-
roda tworzą niezwykły, wakacyjny klimat. Zachwyć się 
Anse Source d’Argent, najpiękniejszą plażą na świecie 
z� oszałamiającymi granitowymi kamieniami, zobacz 
tajemniczy orzech coco de mer i� przeżyj niezwykle 
chwile na pokładzie luksusowego katamaranu. W�zna-
komicie zaplanowanym programie oprócz zwiedza-
nia jest czas na odpoczynek na rajskich plażach.  

 WAKACJE POD PALMAMI! SESZELE        10 DNI SEZWPPS

WYSPA MAHÉ  WYSPA PRASLIN: REZERWAT PRZYRODY VALLEÉ DE MAI 

 WYSPA MAHÉ: VICTORIA  MORSKI PARK NARODOWY PORT LAUNAY  MORSKI PARK NARODOWY SAINTE ANNE 

 WYSPA MAHÉ

» » » » » »

» » » » »

»

 COTE D’OR  ANSE LAZIO  WYSPA LA DIGUE  WYSPY: COUSIN  CURIEUSE 

 ST. PIERRE  MISSION LODGE 

wyspa Cousin

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

kające tu żółwie olbrzymie. Obiad. Czas wolny na Anse 
Source d’Argent zaliczanej do najpiękniejszych i� naj-Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot na Seszele.
częściej fotografowanych plaż na świecie, gdzie impo-
nujące granitowe głazy i� krystaliczna woda współgrają 

Przylot na Seszele na WYSPĘ MAHÉ. Transfer do portu 
z�białym piaskiem ch. Rejs , tworząc raj dla odwiedzający

i� przeprawa promowa na WYSPĘ PRASLIN, drugą co 
powrotny. Powrót do hotelu. Nocleg.

wielkości wyspę archipelagu (ok. 1�godz.). Przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do przystani jachtowej i� zaokręto-
wanie na katamaranie. Rejs w�kierunku WYSPY COUSIN, 
która jest rezerwatem przyrody i� domem dla naj rzad-

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie szych gatunków ptaków. Następnie przepłynięcie 
(za dodatkową opłatą na miejscu): p jrze azd do REZER- na WYSPĘ CURIEUSE, gdzie spotkać można kolonię 
WATU PRZYRODY VALLEÉ DE MAI. Prastary las tropi- ok.� 100�żółwi olbrzymich przywiezionych tu z�Aldabry 
kalny z� bujną roślinnością, wpisany na listę UNESCO w�celu rozmnożenia gatunku. Obiad na pokładzie kata-
jest jednym z�dwóch miejsc na Seszelach (i�na świecie), maranu. Czas wolny na opalanie i� kąpiele w� krystalicz-
gdzie można zobaczyć słynną seszelską palmę wraz z�jej nie czystej, lazurowej wodzie. Przepłynięcie w�kierunku 
owocami – coco de mer o�wadze nawet 30 kg. Rezerwat mikroskopijnej i� bezludnej WYSPY ST. PIERRE, składają-
jest również domem dla niezwykłych gatunków pta-

cej się jedynie z� olbrzymich skał i� zjawiskowych palm, 
ków: papugi czarnej, seszelskiego bulbula i� owocowe-

wokół której są doskonałe warunki do snurkowania. 
go gołębia. Spacer. Przejazd w�okolicę plaży COTE D’OR 

Rejs powrotny. Powrót do hotelu. Nocleg.
w� północnej części wyspy. Obiad w�jednej z� lokalnych 
restauracj i (dodatkowo płatny). Przejazd na plażę ANSE 
LAZIO, jedną z�naj lepszych plaż na świecie z�wyjątkowo 
drobnym i� miękkim piaskiem. Czas wolny na opalanie 
i�kąpiele w�lazurowej wodzie. Powrót do hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do przystani jachtowej i� zaokręto-
wanie na łodzi. Rejs w� kierunku LA DIGUE, czwartej co 
wielkości wyspy archipelagu z�niezwykłą kolonialno-ra-
stafariańską atmosferą. Zwiedzanie: Park Union Estate 
– dawna plantacja kokosa, gdzie zobaczyć można jak 
dawniej wytwarzano olejek kokosowy, uprawiano wa-
nilię, budowano tradycyjne łodzie oraz spotkać miesz-

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer do portu 
i�przeprawa promowa na WYSPĘ MAHÉ, największą i�naj-
ważniejszą z�wysp archipelagu (ok. 1� godz.). Zwiedzanie 
stolicy Seszeli – VICTORII: Clock Tower, miniatura londyń-
skiego Big Bena upamiętniającego rok 1903, w�którym ar-
chipelag otrzymał status brytyjskiej kolonii, nowoczesny 
gmach Biblioteki Narodowej oraz zakup pamiątek na lo-
kalnych straganach i�wizyta na kolorowym rynku ze świe-
żymi owocami, warzywami, rybami i�przyprawami. Wizyta 

 WYSPA MAHÉ � WYSPA PRASLIN

 WYSPY: COUSIN � CURIEUSE 

��ST.�PIERRE WYSPA PRASLIN: REZERWAT 

PRZYRODY VALLEÉ DE MAI � COTE D’OR 

��ANSE LAZIO

 WYSPA MAHÉ: VICTORIA 

� MISSION LODGE � MORSKI PARK 

NARODOWY PORT LAUNAY

 WYSPA LA DIGUE

Anse Lazio, wyspa Praslin

SESZELE
6,0 / 6 z 1 opinii klientów
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w� Ogrodzie Botanicznym, który mieści ciekawe i� ende-
miczne gatunki roślin Seszeli m.in. 6� gatunków seszel-
skich palm oraz zbiór orchidei z� całego świata. Przejazd 
malowniczą drogą Sans Souci prze z Park Narodowy Mor-
ne Seychellois, stanowiący 20% powierzchni wyspy i�za-
chwycający bujną, endemiczną fauną i� � orą. Przeprawa 
do MISSION LODGE, punktu widokowego znajdującego 
się tuż poniżej szczytu Sans Souci, skąd rozciąga się spek-
takularny widok na zachodnie wybrzeże Mahé. Następnie 
wizyta na plantacji herbaty, położonej na zboczach wzgó-
rza Morne Blanc oraz czas wolny na rajskiej pla yż  na te-
renie MORSKIEGO PARKU NARODOWEGO PORT LAUNAY. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i�nocleg.

stani jachtowej i� zaokrętowanie na katamaranie. Rejs 
w�kierunku MORSKIEGO PARKU NARODOWEGO SAINTE 
ANNE, jednego z� najwspanialszych morskich parków 
na świecie, który obejmuje 6� małych wysepek i�chroni 
endemiczne okazy fauny i�� ory. Postój na dwóch z�nich: 
Sainte Anne oraz Moyenne. Czas wolny na opalanie, 
kąpiele w� krystalicznie czystej, lazurowej wodzie oraz 
snurkowanie. Obiad na pokładzie katamaranu. Rejs po-
wrotny. Powrót do hotelu. Kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Kolacja i�nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-
sko. Wylot do Polski.

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 
(za dodatkową opłatą na miejscu): przejazd do przy- Przylot do Polski.

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 WYSPA MAHÉ

 

 MORSKI PARK NARODOWY SAINTE 

ANNE

 

wyspa Mahé

Rezerwat Przyrody Valleé de Mai, wyspa Praslin

Anse Lazio

Cote D’or

Rezerwat Przyrody 
Valleé de Mai 

Morski Park Narodowy Sainte AnneVictoria 

Mission Lodge

Morski Park Narodowy Port Launay

CURIEUSE 

ST. PIERRE
PRASLIN

COUSIN 
LA DIGUE

MAHÉ

SESZELE

Ocean
Indyj ski

10 km

Anse Source d’Argent, wyspa La Digue Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne  
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 12449 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***/****: 4 na wyspie Praslin 

w hotelu Indian Ocean Lodge*** (www.indianoceanlodge.

com), 3 na wyspie Mahé w hotelu Carana Beach**** 

(www.caranabeach.com); 2-os. pokoje z łazienkami; 

wyżywienie: 7 śniadań, 2 obiady, 3 kolacje •p rzelot 

• przeprawy promowe • przejazdy autokarem lub 

minibusem • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 50 EUR

  wybrane potwierdzone terminy:

08.07
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 Wschodnie wybrzeże Kanady to wspaniałe metro-
polie i� zachwycająca p yrz roda, miejsca wpisane 
w� fascynującą historię kraju. Trasa wiedzie przez 
metropolie Kanady: wielokulturowe, tętniące życiem 
Toronto, Montreal – drugie największe francuskoję-
zyczne miasto na świecie, Quebec ze starym mia- 
stem wpisanym na listę UNESCO, Ottawę – stolicę 
Kanady. Wizyta w� parku Algonquin pozwoli cieszyć 
się pięknem kanadyjskiej przyrody. W� ojczyźnie sy-
ropu klonowego nie może zabraknąć wizyty w�tra-
dycyjn j „e Sucrerie”. A�na deser wizyta nad Wodospa-
dem Niagara. Trasa: ok. 2750 km. 

„ ”,

3. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. 4. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

dokowych można podziwiać siłę i�potęgę opadających 

Śniadanie. Przejazd do centrum MONTREALU, drugie- na 83 metry mas wody. Powrót do hotelu, nocleg. 

go co do wielkości miasta Kanady, które jest głównym 
ośrodkiem gospodarczym i� kulturalnym francusko- Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do stolicy Kana-
języcznej części tego kraju. Powstałe z� XVII-wiecznej dy – Ottawy. Droga wiedzie malowniczą doliną rzeki 
kolonii francuskiej miasto jest dziś p ę ąr żn  metropolią Ottawa. Następnie zwiedzanie OTTAWY, która jest uzna-
i� drugim co do wielkości miastem na świecie, gdzie wana za jedną z� najpiękniejszych stolic na świecie. Na 
używa się ję yz ka francuskiego. Zwiedzanie miasta: trasie: budynki parlamentu na wapiennym wzgórzu 
St� Joseph Oratory, Mont Royal skąd podziwiać można Parliament Hill, Sparks Street, Rideau Hall, Laurier Ho-
panoramę miasta, Stary Port oraz old Montreal z�bruko-

use, kanał Rideau. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie 
wanymi uliczkami i�gwarnymi kafejkami i�restauracjami, 

i�nocleg. 
w� których kwitnie życie towarzyskie. Zwiedzanie neo-
gotyckiej katedry Notre-Dame, której wnętrze stanowi 
prawdziwe arcydzieło sztuki sakralnej. Następnie spacer Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w� Canadian Mu-

seum of History, promującym dziedzictwo i� kulturę pełną kolorowych sklepów i�centrów handlowych ulicą 
Zbiórka na lotnisku. Wylot do Kanady. Przylot do Toron- St Catherine oraz po centrum dzielnicy biznesowej. Czas autochtonów, jak również czasowe wystawy z� całe-
to. Transfer do hotelu. Nocleg. wolny. Powrót do hotelu, nocleg. go świata. Przejazd do Huntsville. Nastepnie wizyta 

w� PARKU ALGONQUIN, jednym z� największych par-
ków w� prowincj i Ontario. Krótka prezentacja historii 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do Mont- Śniadanie. Całodzienna wycieczka do QUEBECU. Po 
parku w� Interpretive Centre i� Pioneer Logging Exibit. 

realu. Droga prowadzi w� pobliżu północnego brzegu drodze lunch w� tradycyjnej Sucrerie  gdzie wyrabia-
Wycieczka po parku wśród wspaniałych krajobrazów 

jeziora Ontario, mija PARK NARODOWY TYSIĄCA WYSP ny jest słynny syrop klonowy i� serwowane są lokalne 
i�dzikiej przyrody. Przejazd i�zakwaterowanie w�hotelu, 

– najmniejszy park narodowy Kanady i� dalej wzdłuż potrawy. Zwiedzanie przepięknie usytuowanego i� bo-
nocleg. 

rzeki Świętego Wawrzyńca. Rejs statkiem pośród wysp gatego w� zabytki miasta, będąc ge o stolicą prowincj i 
zwanych również Wyspami Szczęścia. Niektóre z� nich Quebec – największej prowincj i Kanady. Panoramiczne 
to tylko granitowe skały wyrastające z�wody, jednak by zwiedzanie: historyczne stare miasto poprzeplatane Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TORONTO 
zasłużyć na miano wyspy, każda z�nich musi spełniać trzy wąskimi, brukowanymi i� krętymi uliczkami, fort, Du� e- i� zwiedzanie tego największego miasta Kanady. 
podstawowe warunki, a�mianowicie musi na niej rosnąć rin Terrace, skąd roztacza się wspaniały widok na Góry W� 2001� r. miasto otrzymało nadany przez ONZ tytuł 
przynajmniej jedno drzewo, rozmiar wyspy nie może być Laurentyńskie i�statki płynące po Rzece Świętego Waw- „World’s Most Multicultural City”: business district, Chi-
mniejszy niż 6�stóp kwadratowych powierzchni i� każda rzyńca, Château Frontenac, stary port, majestatyczny natown, Old i� New City Halls, Ontario Legislative Buil-
z�nich przez 365 dni w�roku musi być ponad powierzch- budynek Parlamentu. Późnym popołudniem postój dings, Rogers Centre, Casa Loma, Harbourfront i�Yorkvil-
nią wody. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. przy wodospadzie Montmorency, gdzie z� punktów wi- le. Przejazd i�zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. 

 MONTREAL 

 OTTAWA 

 OTTAWA � PARK ALGONQUIN 

 P. N. TYSIĄCA WYSP  QUEBEC 

 TORONTO 

 NA PÓŁNOC OD NIAGARY        9 DNI YYZTORL

 PARK NARODOWY TYSIĄCA WYSP  PARK ALGONQUIN ON-THE-LAKE  WODOSPAD NIAGARA   NIAGARA-» » » » » » » MONTREAL  QUEBEC  OTTAWA  TORONTO 

KANADA

Wodospad Niagara
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8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

 WODOSPAD NIAGARA 
� NIAGARA�ON�THE�LAKE 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad najsłynniej-
szy wodospad świata: WODOSPAD NIAGARA, tworzony 
przez wody jeziora Erie spływające do jeziora Ontario. 
Rejs statkiem Hornblower p ył wającym w� górę rzeki, 
gdzie podziwiać można spektaklularny widok wodo-
spadu. Przejazd Niagara Parkway do malowniczego 
NIAGARA-ON-THE-LAKE, jednego z� naj lepiej zachowa-
nych miast kolonialnych Ameryki Północnej, a� jedno-
cześnie uznanego najpiękniejszym miasteczkiem Kana-
dy. Czas wolny na zakup pamiątek. Transfer na lotnisko. 
Wylot do Polski. 

Przylot do Polski. 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 7949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach***: 2 w Toronto, 

3 w Montrealu, 1 w Ottawie i 1 w Huntsville; 

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 7 śniadań, 1 obiad • bilety wstępu 

i rejsy wg programu • przelot • przejazd minibusami 

lub autokarami zależnie od wielkości grupy • p o ieka 

pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 100 CAD

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Montreal

Ottawa

Montreal

Quebec 

Park Algonquin
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 New York, New York –„mias to, które g yni d  nie śpi”. 
Strzeliste budynki zmuszają do zadzierania głowy, 
a� liczne muzea, galerie, teatry czy kluby przypra-
wiają o�jej zawrót. Na dobry początek Statua Wol-
ności, spacer po Wall Street, SoHo i�Time Square  
i�widok na panoramę miasta z�tarasu widokowego 
Empire State Building. Kolej ną pulę doznań przy-
niesie podróż przez Kalifornię, Arizonę i� Nevadę 
w� poszukiwaniu naj piękniejszych miejsc zachod-
niego wybrzeża USA. Na trasie nieziemskie pejza-
że, wielkie miasta i�słynny Wielki Kanion Kolorado 
– nowoczesność i�ślady wielkiej historii w�jednym. 
W� programie zwiedzanie San Francisco, bajeczny 
Carmel, rozrywkowe Las Vegas i� Los Angeles – 
Miasto Aniołów. Trasa w�USA: ok.�3500 km. 

6. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

z� najsłynniejszych drapaczy chmur. Panorama miasta 
rozpościerająca się z�tarasu widokowego zapiera dech. Śniadanie. Wizyta w� ALCATRAZ, słynnym więzieniu 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) musi- wybudowanym na wyspie o� pionowych klifach, oto-
cal na Brodway’u. Powrót do hotelu, nocleg. czonej lodowatymi wodami ze zdradliwymi p ąr dami. 

Odbywali tu karę słynni gangsterzy,� m. in. Al Capone, 
Robert Stroud i� Machine Gun Kelly. Przejazd słynnym Śniadanie. Przejazd do Dolnego Manhattanu w�okolice 
Golden Gate – p rawdziwym dziełem sztuki i� inżynierii, Ratusza i�Sądu Najwyższego skąd roztacza się niezwykły 
pozostawiającym niezapomniane wrażenia. Przyjazd widok na łączący Brooklyn z� Manhattanem Most Bro-
do uroczego SAUSALITO, położonego nad brzegiem okliński. Wizyta w�9/11 Memorial znanym jako Ground 
zatoki. Czas wolny na odpoczynek, wizytę w�tutejszych Zero, gdzie do 11 września 2001�r. stały bliźniacze wieże. 
galeriach sztuki i�spacer malowniczymi uliczkami z�wik-Wizyta w�kościele Trójcy Świętej. Rejs statkiem na Liber-
toriańską zabudową. Portowy charakter miasteczka ty Island ze Statuą Wolności, skąd można podziwiać 
sprawia, że restauracje Sausalito słyną z� doskonałej miasto od strony zatoki. Wizyta na Wall Street i�w�Fede-
kuchni ob� tującej w�owoce morza. Na przystani często ral Hall, gdzie ślubowanie składał Pierwszy Prezydent 
można zobaczyć foki. Powrót do hotelu i�nocleg. USA – Jerzy Waszyngton. Spacer po urokliwych Little 

Italy, SoHo oraz Placu Waszyngtona – symbolicznym 
początku 5th Ave. Czas wolny w�dzielnicy TriBeCa, gdzie 
znajdują się liczne bary, restauracje i�sklepy. Powrót do 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Nowego Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MONTEREY 
hotelu i�nocleg. 

Jorku. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i�nocleg. leżącym na półwyspie o�tej samej nazwie. Krótki spacer 
po urokliwym nabrzeżu. Przejazd s y  17-MILE ł nną drogą
DRIVE, uznawaną za jedną z� najbardziej malowniczych 

Śniadanie. Zwiedzanie NOWEGO JORKU: Central Park 
na świecie. Zwiedzanie CARMEL, klasycznie p ęi knego 

– ogromna oaza zieleni położona w� centrum Manhat-
miasta nad brzegiem oceanu. Ta niezwykle malownicza 

tanu, Metropolitan Opera, Dakota House, w� którym 
miejscowość letniskowa, bogata w�galerie sztuki i� uro-

mieszkał John Lenon z�Yoko Ono, katedra św. Patryka. 
cze butiki jest idealnym miejscem na popołudniowy 

Czas wolny przy Rockefeller Center. Spacer Piątą Aleją 
spacer. Burmistrzem Carmel przez wiele lat był słynny z�ekskluzywnymi sklepami i� hotelami, uważaną za naj- Śniadanie. Zwiedzanie przepięknego, najbardziej libe-
amerykański aktor i�reżyser Clint Eastwood. Przejazd do bardziej kosmopolityczne miejsce na świecie. Wizyta na ralnego miasta Stanów Zjednoczonych – SAN FRAN-
hotelu. Zakwaterowanie i�nocleg. Grand Central Terminal – najsłynniejszym dworcu ko- CISCO: Union Square, The Embarcadero, przejazd słyn-

lejowym oraz w� Bibliotece Miejskiej. Wieczorny spacer nymi tramwajami linowymi, Transamerica Pyramid,  
po magicznym, oświetlonym milionami neonów cen- legendarne Chinatown, Nob Hill, Grace Cathedral, dziel- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd na PU-
trum Manhattanu: Broadway, Times Square, Avenue of nica Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge – jeden STYNIĘ MOJAVE, położoną w�większości we wschodniej 
The Americas. Wjazd na Empire State Building – j eden z�symboli miasta. Powrót do hotelu, nocleg. części stanu Kalifornia, o�powierzchni około 35 tys. km�. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na indywidu-
alne zwiedzanie lub zakupy. Transfer na lotnisko i�prze-
lot do San Francisco. Transfer do hotelu. Zakwaterowa-
nie i�nocleg. 

 ALCATRAZ � SAUSALITO 

 NOWY JORK 

 MONTEREY � 17�MILE DRIVE 

��CARMEL 

 NOWY JORK 
 NOWY JORK 

 SAN FRANCISCO 

 PUSTYNIA MOJAVE � LAS VEGAS 

 NOWY JORK... NA DOBRY POCZĄTEK        13 DNI NYCWEST

 NOWY JORK 

 P. N. WIELKIEGO KANIONU KOLORADO 

» » » » » » » » »

» »

 SAN FRANCISCO  ALCATRAZ  SAUSALITO  MONTEREY  17-MILE DRIVE  CARMEL  PUSTYNIA MOJAVE  LAS VEGAS  TAMA HOOVERA 

 LOS ANGELES 

STANY ZJEDNOCZONE

Nowy Jork

5,0 / 6 z 28 opinii klientów
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Przejazd do LAS VEGAS, miasta hazardu i� roz yr wki. Za-
kwaterowanie w�hotelu. Spacer główną ulicą i�wizytów-
ką miasta – Las Vegas Strip, na której zlokalizowane są 
najsłynniejsze kasyna i�hotele. Czas wolny. Nocleg. 

Śniadanie. Przejazd do TAMY HOOVERA położonej na 
granicy Nevady z� Arizoną, wśród skalistych grzbietów 
Black Mountains. Następnie przejazd do PARKU NARO-
DOWEGO WIELKIEGO KANIONU KOLORADO, najwięk-
szego i�najstarszego na świecie tworu skalnego. Każde-
go roku jest on odwiedzany przez ok. 5� mln turystów. 
Spacer nad krawędzią Wielkiego Kanionu Kolorado. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do peł-
nego fantazj i i�kolorów Miasta Aniołów – LOS ANGELES. 
Krótki spacer po malowniczym i� szalonym Venice, ze 
słynną Venice Beach. Wieczorem możliwość indywidu-
alnej wyprawy do Santa Monica, gdzie kończy się słyn-
na Route 66. Spacer w�okolicy molo. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie i nocleg. 

Śniadanie. Zwiedzanie miasta Aniołów: Downtown 
z�Disney Hall i�ratuszem, Placita Olvera – najstarsza część do Dolby Theatre – miejsca corocznej gali wręczania nie miasta lub zakupy. Przejazd na lotnisko i� wylot do 
miasta, pomnik El Pueblo i� zabytkowy dworzec Union Oskarów. Przejazd do Beverly Hills i� spacer po Rodeo Polski. 
Station. Zwiedzanie Universal Studios – miejsca, gdzie Drive z�butikami największych projektantów mody. Po-
powstają największe produkcje � lmowe w� Stanach wrót do hotelu i�nocleg. Przylot do Polski. Zjednoczonych. Następnie w� p gro ramie p jrze azd do 
Hollywood i� spacer po Hollywood Boulevard z� wmu-
rowanymi gwiazdami upamiętniającymi sławy amery- Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. W�zależności od 
kańskiego show-businessu w� okolicy Chinese Theatre godziny wylotu – czas wolny na indywidualne zwiedza-

9. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

13. DZIEŃ.

12. DZIEŃ.

 TAMA HOOVERA � P.N. WIELKIEGO 

KANIONU KOLORADO 

 LOS ANGELES 

 LOS ANGELES 

Las Vegas

San Francisco

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 13389 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach**/*** ycieczki;  na trasie w

2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami 

• wyżywienie: 11 śniadań • przeloty: Polska-Nowy Jork, 

Los Angeles-Polska, przelot wewnętrzny: Nowy Jork-San 

Francisco • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • przejazd 

mikrobusem lub autokarem (zależnie od liczby osób) 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 450 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

25.04, 04.07, 22.08, 26.09

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Wielki Kanion Kolorado
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 “The Sunshine State” czyli słoneczny stan – Floryda, 
to jedno z�najatrakcyjniejszych i�najpopularniejszych 
miejsc w� USA. Floryda jest rajem dla spragnionych 
słońca, p ylaż  i� miłośników aktywnego wypoczyn-
ku. W� programie pasjonująca wizyta w� Centrum 
Kosmicznym NASA i� Parku Narodowym Everglades, 
gdzie aligatory żyją w� naturalnym środowisku. Na 
cudownych plażach Miami lub Key West można roz-
koszować się białym piaskiem i� krystalicznie czystą 
wodą, a�miłośnicy sportów wodnych mogą poszaleć 
na skuterach wodnych, zasiąść za sterami super-
szybkiej motorówki, pojeździć na nartach wodnych, 
pływać z�del� nami lub nurkować oglądając rafę ko-
ralową. Wieczorami restauracje serwujące wyśmie-
nite potrawy zapełniają się turystami, a� w� nocnych 
klubach tuż przy p y,laż  zabawa trwa do białego rana. 
Trasa w�Stanach Zjednoczonych: ok. 950 km. 

 1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

 MIAMI

 KENNEDY SPACE CENTER

człowieka, ale wielki krok ludzkości”. Wizyta w�muzeum Wycieczka autokarowa po centrum kosmicznym, pod-
z� pierwszymi statkami kosmicznymi, rakietami i� kom- czas której można zobaczyć m. in. platformę do wystrze-
binezonami kosmonautów oraz w�tzw. Rocket Garden, liwania pojazdów kosmicznych. Wizyta w�U.S. Astronaut 
gdzie podziwiać można rakiety kosmiczne używane Hall of Fame, gdzie można uczestniczyć w� pozorowa-
w� latach pięćdziesiątych. Zwiedzanie wahadłowców nym lądowaniu promu kosmicznego czy spróbować sił , 
które przez ostatnie lata służyły do zaopatrywania sta- w� symulatorze lotów. Liczne interaktywne prezentacje 
cj i kosmicznych i� transportu satelitów. Popularnością pozwalają zapoznać się z� historią podboju kosmosu 
cieszy się wahadłowiec Columbia, w� którym można i� budową Układu Słonecznego. Na terenie muzeum 
poznać warunki życia kosmonautów. Zwiedzanie sali można kupić gadżety i�pamiątki z� logo NASA. Zakwate-
dowodzenia z� czasów programu kosmicznego Apollo. rowanie w�hotelu, nocleg. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Miami. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KENNEDY SPA-
CE CENTER – Centrum Kosmicznego im. Johna F. Ken-
nedy'ego, stanowiącego kosmodrom amerykańskiej 
agencj i kosmicznej NASA. Ten znajdujący się na Przy- 
lądku Canaveral port kosmiczny jest jednym z� najważ-
niejszych na świecie miejsc w�historii podboju kosmosu. 
To tu zapoczątkowano słynną misję Apollo, dzięki której 
20 lipca 1969 r. Neil Armstrong stając na Księżycu, wy-
głosił słowa, które przeszły do historii: „To jest mały krok 

 NAJLEPSZY STAN SŁOŃCA        9 DNI MIAFLOR

 MIAMI  ORLANDO  WALT DISNEY WORLD  MIAMI  GRAND BAHAMA » » » » » » » KENNEDY SPACE CENTER  KEY WEST  PARK NARODOWY EVERGLADES  

 

STANY ZJEDNOCZONE

Miami

Miami

6,0 / 6 z 2 opinii klientów
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3. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

4. DZIEŃ. 6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.

 ORLANDO � WALT DISNEY WORLD

 MIAMI  GRAND BAHAMA

 PARK NARODOWY EVERGLADES

 KEY WEST

jest nazywana przez mieszkańców „rajem”. Zgodnie 

Śniadanie. Czas wolny na zakupy w ysł nnych centrach z� legendą, kto raz znajdzie się na wyspie, do końca ży-

handlowych i outletach ORLANDO lub udział w wy- cia będzie chciał tu powrócić. Zwiedzanie  miasta: Old 

cieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu): Town z�XIX-wiecznymi domkami z�drewna, Douval Stre-
et – najdłuższa i� najpopularniejsza ulica wyspy p ełna przejazd do WALT DISNEY WORLD. Słynny park rozrywki 

to magiczne miejsce przepełnione wyjątkową atmosferą butików, galerii sztuki, kawiarenek, restauracj i i� barów, 
pozwalającą przenieść się do najsłynniejszych bajek Di- Mallory Square, gdzie każdego wieczoru przy zacho-
sney’a. Kompleks oferuje mnóstwo atrakcj i i�możliwości dzie słońca odbywa się � esta. Następnie: dom Ernesta 
zabawy z� dziećmi w�jego dwóch częściach. Pierwszą – Hemingwaya w�stylu kolonialnym – największa atrakcja 
tematyczną – tworzą: Magic Kingdom – najsłynniejsza turystyczna na Key West, wybudowany przez Harry’ego 
część kompleksu, Epcot – Trumana tzw. Mały Biały Dom – Królestwo Myszki Mickey, Di-  letnia rezydencja pre-

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na lotni-sney Hollywood Studio i�Disney Animal Kingdom. W�dru- zydentów USA i� Bahama Village – dzielnica, w� której 
sko w�Miami. Wylot do Polski. giej znajdują się parki wodne: Disney’s Blizzard Beach można poczuć dawną atmosferę Key West. Powrót do 

i�Disney's Typhoon Lagoon. Powrót do hotelu i�nocleg. hotelu, nocleg. 

Przylot do Polski. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Miami. Zwie- Śniadanie. Czas wolny na plażowanie w� Miami lub 
dzanie MIAMI am� bią Duck Tours, z� pokładu której udział w�wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opła-
można zobaczyć miasto zarówno z� lądu, jak i� z� wody. tą na miejscu): całodzienny rejs na wyspę GRAND BA-
Uznane za jedno z� najpiękniejszych miast w� USA leży HAMA. Przejazd do przystani, zaokrętowanie na szybki 
w� południowo-wschodniej części stanu Floryda, mię- prom turystyczny. Ok. 2,5� godzinny rejs do Freeport 
dzy Parkiem Narodowym Everglades a�Oceanem Atlan- na wyspie GRAND BAHAMA. Freeport to drugie co do 
tyckim i� nazywane jest Magicznym Miastem. Dzięki wielkości miasto na Bahamach. Oferuje wiele atrakcj i, 
pięknym plażom, klimatowi i� panującej cały rok, wa- w tym zabytkowe centrum i�kilka malowniczych wiosek 
kacyjnej atmosferze stało się modnym kurortem i�jest rybackich, wykopaliska archeologiczne Lucayan, jeden 
odwiedzane przez turystów z� całego świata. Szerokie z� największych na świecie systemów podwodnych ja-
plaże, malownicze uliczki i� bulwary pełne restauracj i skiń, 3�parki narodowe i�niekończące się plaże Southsi-
i� kawiarni „zagrały” w� takich � lmach, jak „Policjanci de z�czystą, błękitną wodą. To jedyne miejsce, w�którym 
z�Miami”, „Bad Boys”, a�amerykańscy celebryci wybiera- można zobaczyć wszystkie sześć ekosystemów Baha-
ją to miejsce na wypoczynek. Wizyta w� najsłynniejszej mów w� jednym miejscu. Czas wolny na plażowanie 
części miasta – South Beach pełnej małych hotelików i� relaks na wyspie (ok. 4�godz.). Rejs powrotny. Powrót 
w� starych, przepięknie odrestaurowanych budynkach do hotelu, nocleg. 
w�stylu art deco. Spacer nadmorskim bulwarem Ocean 
Drive, przy którym w� niezliczonych restauracjach, ba-

Śniadanie. Przejazd do położonego w�południowej czę-rach i�klubach skupia się życie nocne miasta. Następne 
ści stanu Floryda PARKU NARODOWEGO EVERGLADES, w� programie: Little Havana, dzielnica założona przez 
stworzonego dla ochrony ekosystemu lasów namorzy-kubańskich emigrantów, gdzie można poczuć się jak 
nowych. Ten odwiedzany przez ponad milion turystów w�stolicy Kuby, Downtown – � nansowe centrum miasta 
rocznie park jest największym obszarem dzikiej przyro-i� Florydy i� Key Biscayne – najbogatsza dzielnica Miami 
dy subtropikalnej w� Stanach Zjednoczonych i� trzecim z� Crandon Park Beach, uznawaną za najpiękniejszą 
co do wielkości parkiem narodowym w�kontynentalnej plażę w� Miami. Czas wolny na wypoczynek na plaży 
części USA. Jest to największy las namorzynowy na pół-i� zakupy w� butikach w� South Beach. Zakwaterowanie 
nocnej półkuli, jedno z�najważniejszych miejsc rozrodu w�hotelu, nocleg. 
tropikalnych ptaków brodzących. Atrakcją parku są 
także żyjące w� naturalnym środowisku aligatory, które 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie w� Miami lub można zobaczyć w trakcie zwiedzania i�na farmach ali-
udział w�wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą gatorów. Przejażdżka airboatem – płaskodenną łodzią  
na miejscu): przejazd do KEY WEST, miasta-wyspy, naj- napędzaną wielkim śmigłem, której budowa pozwala 
bardziej wysuniętego na południe kontynentalnego na swobodne poruszanie się po bagiennych rozlewi-
punktu USA. Dzięki wspaniałym plażom i� wyjątkowej skach. Przejazd do Marathonu słynną US-1� czyli Over-
atmosferze Key West jest obok Hawajów jedną z�najpo- seas Highway ze słynnym 17 Miles Bridge o� długości 
pularniejszych wysp w� Stanach Zjednoczonych. Poło- ponad 25 km. Droga wiedzie pośród wysp, zatok, ferm 
żona na samym końcu słynnej drogi Overseas Highway pereł i�palmowych lasów. Powrót do hotelu, nocleg. 

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 9169 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów w hotelach**/*** na trasie wycieczki; 2-os. 

pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami i telewizorem 

• wyżywienie: 7 śniadań • przelot • przejazd autokarem 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 320 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

30.04, 25.06, 13.08, 17.09, 08.10

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

Orlando
Walt Disney World Kennedy

Space Center 

Miami

Park Narodowy Everglades Grand Bahama

Key West
100 km

STANY 

ZJEDNOCZONE 

AMERYKI

Zatoka 

Meksykańska Ocean 

Atlantycki

Kennedy Space Center

Key West
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 Położony po obu stronach równika Ekwador zachwy-
ca fantastyczną przyrodą, zabytkami starożytnych 
cywilizacji, kolonialnymi miastami oraz słynnym żół-
wim archipelagiem Galapagos. Kilkudniowy pobyt 
na tych wyspach jest wielką atrakcją wycieczki. To 
właśnie tu można spotkać rzadkie gatunki ptaków, 
fauny i� � ory morskiej oraz wypocząć na przepięk-
nych plażach w�otoczeniu wulkanicznego krajobra-
zu. Na trasie są 2� przeloty wewnętrzne, przeprawy 
łodziami i� podróż pociągiem jedną z� najbardziej 
malowniczych tras na świecie. Trasa w� Ekwadorze: 
ok. 1000 km. 

3. DZIEŃ. 5. DZIEŃ.

6. DZIEŃ. 1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

w� wiosce rdzennej społeczności SAN JUAN DE ILLU- gdzie Andy przechodzą w� dżunglę nadamazońską. 
Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. MAN. Powrót do hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do LA Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer nad spek-
MITAD DEL MUNDO takularny wodospad PAILON DEL DIABLO – j eden z� naj-, pomnika równika położonego na 

większych wodospadó kwadorze (ok. 80 m wyso-0° szerokości geogra� cznej. Jest to doskonała okazja, w w� E
kości). Przejazd malowniczą trasą z� zapierającymi dech aby znaleźć się na dwóch półkulach w� jednej chwili. 
widokami na Andy do małej wioski GUAMOTE, gdzie Przejazd do QUITO, stolicy Ekwadoru położonej u�stóp 

wulkanu Pichincha, na wysokości 2800 m n.p wydaje się, że czas zatrzymał się w� miejscu. W� wiosce .m. Spacer 
prowadzone są innowacyjne projekty mające na celu po-po starym mieście wpisanym na listę UNESCO: Plac Nie-

podległości, Pałac Prezydencki, Katedra Metropolitalna. prawienie warunków życia miejscowej ludności poprzez 
edukację. Lekcja przyrządzania lokalnego przysmaku Przejazd na wzgórze Panecillo, skąd rozciąga się widok 
empanadas. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. na całe miasto. Na szczycie znajduje się najwyższy alu-

miniowy pomnik na naszej planecie – La Virgen del Pa-
necillo. Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na dwo-Zbiórka na lotnisku. Wylot do Ekwadoru. Przylot do Qu-

rzec kolejowy. Ok. 2,5 godz przejazd bardzo widowi-. ito. Przejazd do indiańskiego miasteczka Otavalo, głów-
skową linią kolejową EL NARIZ DEL DIABLO, gwaran-

nego ośrodka kaletnictwa. Zakwaterowanie w� hotelu, Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Wycieczka do 
tującą malownicze krajobrazy andyjskich wąwozów, PARKU NARODOWEGO COTOPAXI i� wulkanu Coto-kolacja, nocleg. 
stromych zboczy gór oraz typowych indiańskich osad. paxi (5897 m n.p.m.), najwyższego czynnego wul-
Przejazd autokarem z�Alausi do ruin największego mia-kanu na świecie. Przejazd na parking na wysokości 
sta Inków w� Ekwadorze – INGAPIRCA, zbudowanego 4500 m n.p.m., skąd rozpoczyna się trekking do 
na szczycie Canari. Zwiedzanie: forty� kacje, dziedzińce, Śniadanie. Wizyta na targu wyrobów ludowych w�OTA- schroniska Jose Rivas położonego na 4800 m n.p.m. 
tarasy, Świątynia Boga Słońca. Przejazd do Cuenca. Za-VALO. Okazja do zakupu ręcznie tkanych strojów, dywa- Następnie powrót na parking oraz spacer brzegiem 
kwaterowanie w�hotelu, nocleg. nów, wełnianych gobelinów, wyrobów z�drewna. Obiad Jeziora Limpiopungo (3800 m n.p.m.), nad któ yr m 

z� degustacją lokalnych produktów. Po południu prze- spotkać można egzotyczne ptactwo, stada lam i�inne 
jazd nad jezioro kraterowe CUICOCHA, położone u�pod- gatunki ssaków. Obiad w� postaci pakietów. Przejazd  Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Czas wolny w�CU-
nóża wygasłego wulkanu Cotacachi (4939 m n.p.m.). do miejscowości BAÑOS słynącej z�sanktuarium Mat- ENCA, które uważane jest za najpiękniejsze miasto 
Podziwianie fantastycznych widoków podczas krótkie- ki Boskiej i� gorących źródeł, położonej na zboczu Ekwadoru, wpisane na listę UNESCO. Zachwyca kolo-
go rejsu łodzią. W�drodze powrotnej do Otavalo postój wulkanu Tungurahua. Baños to unikatowe miejsce nialną architekturą, brukowanymi uliczkami i� niezwykłą 

 LA MITAD DEL MUNDO � QU ITO  PAILON DEL DIABLO � GUAMOTE

 EL NARIZ DEL DIABLO � INGAPIRCA 

 P.N. COTOPAXI � BAÑOS

 OTAVALO � CUICOCHA � SAN JUAN 

DE ILLUMAN

 CUENCA � P.N. EL CAJAS

 ŻÓŁWIE NA RÓWNIKU        12 DNI UIOGALA

 OTAVALO  CUICOCHA  SAN JUAN DE ILLUMAN  LA MITAD DEL MUNDO  QUITO  BAÑOS  PAILON DEL DIABLO  GUAMOTE 

 INGAPIRCA  CUENCA  ARCHIPELAG GALAPAGOS (BALTRA  SANTA CRUZ  GUAYAQUIL 

» » » » » » » »

» » » » » » » »

 PARK NARODOWY COTOPAXI 

 EL NARIZ DEL DIABLO  PARK NARODOWY EL CAJAS  SAN CRISTOBAL) 

EKWADOR

wulkan Cotopaxi

5,0 / 6 z 20 opinii klientów
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atmosferą. Jest również znane z� produkcji kapeluszy. Po w� wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na 
południu wycieczka do PARKU NARODOWEGO EL CAJAS, miejscu): rejs na jedną z� trzech wysp: Plazas, North 
którego obszar to w�większości płaskowyż porośnięty wy- Seymour lub Santa Fe (którą wyspę można odwiedzić 
sokimi wrzosowiskami andyjskimi z�ponad 20 j0 eziorami w�danym dniu, zależy od aktualnych regulacj i parku na-
i� lagunami polodowcowymi połączonymi małymi rzeka- rodowego). Powrót do hotelu, nocleg. 
mi i�strumieniami. Obiad w�postaci pakietów. Przejazd do 
Guayaquil. Zakwaterowanie w�hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przeprawa łodzią 
motorową na wyspę SAN CRISTOBAL, która zajmuje 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na wschodnią część archipelagu. Zakwaterowanie w� ho-

lotnisko. Przelot na wyspę BALTRA w�ARCHIPELAGU telu. Czas wolny na plażowanie lub udział w�wycieczce 

GALAPAGOS, gdzie znajduje się jeden z� najważniej- fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs na 
wyspę Isla Lobos z�możliwością snurkowania i�obiadem. szych parków narodowych świata, który jest domem dla 

wielu gatunków fauny i�� ory, niewystępujących nigdzie Powrót do hotelu, nocleg. 

indziej. Do najsłynniejszych należą: żółwie słoniowe, le-
gwany morskie,  a� 76 z� 89 gatunków ptaków głuptaki, Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Transfer na 
to gatunki endemiczne. Wyspy Galapagos, a�także ota- lotnisko. Przelot do GUAYAQUIL, największego mia-
czający je pas Oceanu Spokojnego są ściśle chronione sta Ekwadoru i� głównego portu morskiego. Wizyta 
i� objęte patronatem UNESCO. Przeprawa promowa na w� parku Seminario – zabytkowym ogrodzie bo-
drugą co do wielkości wyspę archipelagu, SANTA CRUZ. tanicznym, gdzie po trawnikach biegają legwany, 
Obiad na terenie rezerwatu El Chato, gdzie dodatkową a� w� stawach pływają żółwie. Spacer bulwarem nad-
atrakcją jest możliwość obserwacj i g gi antycznych żółwi brzeżnym Malecon 2000 z� przepięknym widokiem 
w�ich naturalnym środowisku. Przejazd do Puerto Ayora na rzekę Guayas, aż do dzielnicy cyganerii, Las Penas, 
i� spacer do portu, gdzi pe s otkać można lwy morskie z�XIX-wieczną drewnianą architekturą. Zakwaterowa-
i�iguany. Zakwaterowanie w�hotelu i�nocleg. nie w�hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Czas wolny. 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub udział Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 

10. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

11. DZIEŃ.

9. DZIEŃ. 12. DZIEŃ.

 ARCHIPELAG GALAPAGOS 

�SAN CRISTOBAL� 
 ARCHIPELAG GALAPAGOS 

�BALTRA � SANTA CRUZ� 

 GUAYAQUIL

 ARCHIPELAG GALAPAGOS 

�SANTA CRUZ�

Ocean 

Spokoj ny

Archipelag Galapagos
Cuicocha

San Juan de Illuman

Baltra 
Otavalo

Santa Cruz La Mitad del Mundo

 San Cristobal Quito

P. N. Cotopaxi

Pailon del Diablo
Guayaquil

Guamote 
P. N. El Cajas El Nariz del Diablo

Ingapirca 

Cuenca Baños

KOLUMBIA

PERU

200 km

Archipelag Galapagos

Cuenca

Archipelag Galapagos

Cuenca

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 15089 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

11 noclegów w hotelach***: 8 na trasie objazdu, 

3 na wyspach Galapagos; 2-os. pokoje z łazienkami 

• wyżywienie: 11 śniadań, 4 obiady, 1 kolacja • przelot: 

Polska-Quito, Guayaq -uil Polska •p rzeloty wewnętrzne: 

Guayaquil-Baltra, San Cristobal-Guayaquil • przejazd 

vanem, minibusem lub autokarem (zależnie od liczby 

osób) • p o ieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 200 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

19.08
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 Bogata kultura, barwny folklor, niepowtarzalne kra-
jobrazy i�egzotyczne specjały kuchni meksykańskiej. 
Majestatyczne i�intrygujące ruiny największych miast 
Tolteków i� Zapoteków. Piękne, pełne życia miasta 
kolonialne słynące z�galerii sztuki i� pracowni jubiler-
skich. I� oczywiście jedna z� największych metropolii 
świata – Mexico City. Niesamowite krajobrazy planta-
cji kaktusów i�pełne sekretnych zaułków małe meksy-
kańskie miasteczka. Meksyk słynie nie tylko z�zabyt-
ków prastarych cywilizacji i� bajecznych plaż, ale jest 
też krajem widowiskowych � est i� otwartych, rado-
snych ludzi – potomków Majów szpań-, Azteków i� hi
skich kolonizatorów. Ostatnie dni wycieczki to zupeł-
nie inna bajka: luksusowy kurort Acapulco to miejsce 
kosmopolityczne, znakomicie p ygrz otowane na 
przyjęcie Gości z� całego świata. Wspaniała pogoda, 
ekskluzywne sklepy, restauracje i�dyskoteki czynią go 
jednym z� najsłynniejszych kurortów. Meksyk to kraj 
o�wielu twarzach, gdzie każdy odnajdzie sposób na 
odkrywanie wszystkich jego uroków. Łączna długość  
trasy w� Meksyku: ok. 1600 km. W� 2021� r. wycieczka 
otrzymała ŻAGIEL ITAKI za atrakcyjny program.   

2. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

 1. DZIEŃ.

 MEXICO CITY 

 MONTE ALBÁN � SANTA MARIÁ 

DEL TULE � MITLA 

 TEOTIHUACÁN � OAXACA 

 

wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Da-
lej przejazd malowniczą trasą wśród plantacj i kaktusów 
do OAXACA, w� którym przeplatają się elementy kultu-
ry hiszpańskiej i� indiańskiej, słynnego z� galerii sztuki 
i�sklepów z�rękodziełem artyst  Zakwaterowanie ycznym.
w�hotelu. Nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd przez plac 
Trzech Kultur do Sanktuarium Matki Boskiej z�Gwadelu-
py, której budowa wiąże się z�trzykrotnym objawieniem 
Matki Boskiej. Zwiedzanie starej i�nowej bazyliki z�impo-
nującym, bogato zdobionym wnętrzem. Wyjazd z�Mexi-
co City w�kierunku TEOTIHUACÁN, największego miasta 
starożytnego Meksyku, m jie sca gdzie, „ludzie stają się 
bogami”. Zwiedzanie słynnych ruin azteckich: cytadela 
pochodząca z� I�w. n.e., świątynia Quetzalcoatla zdobio-
na rzeźbami przedstawiającymi pierzastego węża, Aleja 
Zmarłych, Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Pałac Ja-
guara, Pałac Quetzalpapalotla. Wyjątkowość historyczną 
i�architektoniczną kompleksu w�Teotihuacán doceniono 

Śniadanie. Wizyta w� Muzeum Antropologicznym z� bo-
gatymi zbiorami sztuki prekolumbijskiej. Zwiedzanie 
MEXICO CITY, jednej z� największych metropolii świata: 
spacer po historycznym centrum miasta, wpisanym na 
listę UNESCO: Zocalo – pl ac Konstytucj i z�katedrą, której 
fasada zdominowana jest przez XVIII-wieczne dzwonni-
ce; Pałac Narodowy wzniesiony w�miejscu pałacu ostat-
niego władcy Azteków – Montezumy, którego wnętrza 

Śniadanie. Przejazd do strefy archeologicznej MONTE 
zdobią olbrzymie murale Diega Rivery, ruiny Templo 

ALBÁN, starożytnej stolicy Olmeków i�Zapoteków, jed-
Mayor – świątyni Azteków, która była miejscem korona-

nego z�najwspanialszych zespołów piramid w�Meksyku, 
cj i, składania o� ar oraz wydarzeń publicznych i� religij-

położonych 2000 m n.p.m., na sztucznie zniwelowanym 
nych. Powrót do hotelu wieczorem, nocleg. 

wzgórzu. Zwiedzanie stanowiska archeologicznego: 
Platforma Północna, Obserwatorium, piramidy, Pałac 
Tancerzy. Liczne piramidy, tarasy i� sztuczne kopce wy-
rzeźbione na zboczu góry to symbole świętej topogra� i 
wpisane na listę UNESCO. Przejazd do wioski SANTA  
MARIÁ DEL TULE, gdzie przy małym kościółku stoi sław-
ne drzewo Tule – olbrzymi cyp y , r s którego wiek szacuje 
się na 2� tys. lat. Wyjazd do jednego z� najbardziej zna-
nych stanowisk archeologicznych Meksyku – MITLA. 
W�skład kompleksu wchodzą m.in.: zespół kolumn, ze-
spół kościołów pozostałości gmachów i�grobowce. Naj-, 
większym skarbem tego miejsca są misterne kamienne 
ornamenty. Powrót do Oaxaca. Zwiedzanie zabytkowe-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Mexico go centrum miasta, znajdującego się na liście UNESCO:  
City. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i�nocleg. XVIII-wieczna katedra z� fasadą w� stylu plateresco, Ba-

 W�SAMO POŁUDNIE        10 DNI MEXSAMU

 MEXICO CITY  TEOTIHUACÁN  MONTE ALBÁN  SANTA MARIÁ DEL TULE  MITLA  ACAPULCO » » » » » » » » » OAXACA  PUEBLA   TAXCO  MEXICO CITY  

MEKSYK
5,3 / 6 z 90 opinii klientów

Teotihuacán
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Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 6709 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

8 noclegów: 5 w hotelach*** na trasie objazdu, 

3 w hotelu Elcano**** w Acapulco; 2-os. pokoje 

(możliwość 1 dostawki; w pokoju znajdują się tylko 

2 podwójne łóżka) z łazienkami • y y w ż wienie: w czasie 

objazdu: 5 śniadań, 1 obiad na łodzi, w czasie pobytu 

w Acapulco: all inclusive •p rzelot •p j rze azd vanem, 

minibusem lub autokarem (zależnie od liczby osób) 

• opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 115 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

29.04, 08.07

 Mexico City

Oaxaca

Acapulco

silica de Nuestra Señora de Soledad, kościół Santo Do- sklepy jubilerskie i�targi srebra. Przejazd do ACAPULCO, 
mingo, którego wnętrze zdobione stiukami należy do popularnego na całym świecie kurortu słynącego z�bia-
najbogats yz ch w�Meksyku. Powrót do hotelu. Nocleg. łych plaż, luksusowych hoteli i�bogatego życia nocnego. 

Zakwaterowanie w�hotelu. Nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Wyjazd we 
wczesnych godzinach porannych do PUEBLA –  Mia- Wypoczynek w� ACAPULCO. Fakultatywnie (za dodat-
sta Aniołów, p ęi knego kolonialnego miasta, malow- kową opłatą na miejscu): wycieczka na słynne pokazy 
niczo położonego w� zielonej dolinie Cuetlaxcoapan, skoków do wody z�blisko 40 metrowych klifów lub pły-
między trzema wulkanami. Miasto słynie z� wyrobów wanie z�del� nami w�Aquatic Park Cici. 
ceramicznych i� słodyczy. Spacer po historycznym cen-
trum, wpisanym na listę UNESCO: imponująca katedra, 

Wypoczynek w�ACAPULCO. Fakultatywnie (za dodatko-
kościół Santo Domingo z� kaplicą Różańcową zdobioną 

wą opłatą na miejscu): rejs po Lagunie Coyuca z�niespo-
złoceniami, przyprawiającą o�zawrót głowy barokowym 

tykaną roślinnością i� licznymi gatunkami ptaków lub 
przepychem, kolorowe targowisko El Parian, dzielnica 

rejs po zatoce Santa Lucia. 
artystów Los Sapos ze sklepami, galeriami, kawiarniami 
i�barami. Zakwaterowanie w�hotelu i�nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do ME-
XICO CITY (ok. 6�godz.), do południowej części miasta. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do TA-
Zwiedzanie pływających ogrodów Xochimilco. Obiad 

XCO, jednego z� najbardziej malowniczych miast Mek-
na łodzi. Rejs po starożytnych kanałach kolorowymi 

syku, z� przepiękną kolonialną zabudową. Zwiedzanie 
łódkami traj inera umili występ El Mariachi. Wieczorem 

kapiącego złotem kościoła San Sebastian y Santa Prisca. 
transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 

Spacer po Placu Borda, otoczonym uroczymi uliczkami 
pełnymi kolorowych a k mieniczek; srebrny rynek. Taxco 
nazywane jest „srebrnym miastem” ze względu na liczne Przylot do Polski.  

5. DZIEŃ.
7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

10. DZIEŃ.

 PUEBLA 
 ACAPULCO 

 ACAPULCO 

 MEXICO CITY 

 TAXCO � ACAPULCO 
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 Zapraszamy na wyjazdy z� cyklu egzotycznych po-
dróży „Wakacje pod palmami”, łączące zwiedzanie 
i�wypoczynek w�najodleglejszych zakątkach świata.

Pełna przygód trasa prowadzi przez jedną z� najsłyn-
niejszych metropolii świata – Mexico City, największe 
miasto starożytnego Meksyku ze słynnymi ruinami az-
teckimi – Teotihuacán oraz kolonialne Taxco. Ostatnie 
dni wycieczki to zupełnie inna bajka: Acapulco – ko-
smopolityczny, luksusowy kurort znakomicie przygo-
towany na przyjęcie Gości z�całego świata. Wspaniała 
pogoda, ekskluzywne sklepy, restauracje i� dyskoteki 
czynią Acapulco świetnym miejscem na luksusowy 
wypoczynek. Trasa w�Meksyku: ok. 1000 km. 

4. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

5. DZIEŃ.
2. DZIEŃ.

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ.

8. DZIEŃ.

3. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

ce; Pałac Narodowy wzniesiony w�miejscu pałacu ostat-
niego władcy Azteków – Montezumy, którego wnętrza 
zdobią olbrzymie murale Diega Rivery, ruiny Templo 
Mayor – świątyni Azteków ła miejscem korona-, która by
cj i, składania o� ar oraz wydarzeń publicznych i� religij-
nych. Powrót do hotelu wieczorem, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie z�hotelu. Przejazd do TAXCO, 
jednego z� najbardziej malowniczych miast Meksyku, 
z� przepiękną kolonialną zabudową. Zwiedzanie ka-
piącego złotem kościoła San Sebastian y Santa Prisca. 
Spacer po Placu Borda, otoczonym uroczymi uliczkami 
pełnymi kolorowych kamieniczek; srebrny rynek. Taxco 
nazywane jest „srebrnym miastem” ze względu na liczne 
sklepy jubilerskie i�targi srebra. Przejazd do ACAPULCO, 
popularnego na całym świecie kurortu słynącego z�bia-
łych plaż, luksusowych hoteli i�bogatego życia nocnego. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Mexico 
Zakwaterowanie w�hotelu. Nocleg. 

City. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i�nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 
Śniadanie. Przejazd przez plac Trzech Kultur do Sank-

(za dodatkową opłatą na miejscu): wycieczka na słynne 
tuarium Matki Boskiej z� GUADALUPE, którego budowa 

pokazy skoków do wody z�blisko 40 metrowych klifów 
wiąże się z�trzykrotnym objawieniem Matki Boskiej. Zwie-

lub p ył wanie z�del� nami w�Aquatic Park Cici. Nocleg. 
dzanie starej i�nowej bazyliki z�imponującym, bogato zdo-
bionym wnętrzem. Wyjazd w� kierunku TEOTIHUACÁN, 
największego miasta starożytnego Meksyku, miejsca Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub fakultatywnie 
gdzie „ludzie stają się bogami”. Zwiedzanie słynnych (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs po Lagunie Coy-
ruin azteckich: cytadela pochodząca z� I�w. n.e., świątynia uca z� niespotykaną roślinnością i� licznymi gatunkami 
Quetzalcoatla zdobiona rzeźbami przedstawiającymi ptaków lub rejs po zatoce Santa Lucia. Nocleg. 
pierzastego węża, A jle a Zmarłych, Piramida Słońca, Pi-
ramida Księżyca, Pałac Jaguara, Pałac Quetzalpapalotla. 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Nocleg. 
Wyjątkowość historyczną i� architektoniczną kompleksu 
w�Teotihuacán doceniono wpisem na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, nocleg. Śniadanie. Wykwaterowanie z� hotelu. Przejazd do 

MEXICO CITY (ok. 6� godz.), do południowej c ęz ści 
miasta. Zwiedzanie pływających ogrodów Xochimil-

Śniadanie. Wizyta w� Muzeum Antropologicznym z� bo-
co. Obiad na łodzi. Rejs po starożytnych kanałach ko-

gatymi zbiorami sztuki prekolumbijskiej. Zwiedzanie 
lorowymi łódkami traj inera umili występ El Mariachi. 

MEXICO CITY, jednej z� największych metropolii świata: 
Wieczorem transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 

spacer po historycznym centrum miasta, wpisanym na 
listę UNESCO: Zocalo – plac Konstytucj i z�katedrą, której  
fasada zdominowana jest przez XVIII-wieczne dzwonni- Przylot do Polski.

 TAXCO � ACAPULCO 

 ACAPULCO 
 GUADALUPE � TEOTIHUACÁN 

 ACAPULCO 

 ACAPULCO 

 MEXICO CITY 

 MEXICO CITY 

 WAKACJE POD PALMAMI! ACAPULCO        9 DNI MEXWPPA

GUADALUPE  TEOTIHUACÁN  MEXICO CITY  TAXCO  ACAPULCO  MEXICO CITY » » » » »

MEKSYK

Dodatkowe opłaty obowiązkowe i fakultatywne 
na www.itaka.pl

......................................................................................

......................................................................................

W CENIE 

CENA OD 5889 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona  

›�

7 noclegów: 3 w hotelu*** w Mexico City, 4 w hotelu 

Elcano**** w Acapulco; 2-os. pokoje (możliwość 

1 dostawki; w pokoju znajdują się tylko 2 podwójne 

łóżka) z łazienkami • wyżywienie: 7 śniadań, 1 obiad 

na łodzi • przelot • przejazd vanem, minibusem lub 

autokarem (zależnie od liczby osób) • opieka pilota 

• ubezpieczenie KL i NW

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 80 USD

  wybrane potwierdzone terminy:

02.07

Teotihuacán

Acapulco Taxco

5,7 / 6 z 3 opinii klientów
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

STANDARD HOTELI 

PODRÓŻ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

DOBA HOTELOWA

UWAGI (dotyczą całej oferty)

OPIEKA PILOTA 

WYCIECZKI LOKALNE 

PASZPORT/WIZY 

KLIMATYZACJA 

BAGAŻ 

muszą być puste. Przewóz tego typu sprzętu podczas transferu lotnisko-hotel-lotnisko 

W�opisie prezentowanych hoteli stosujemy kategoryzację obowiązującą w�danym kraju. 

Informujemy, że każdy kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii 

transferu w�destynacji. W�przypadku imprez o�charakterze typowo narciarskim przewóz 

integralną część umowy.

do jednej walizki lub torby podróżnej (maks. 15�kg) oraz niedużego bagażu podręcznego.

były opisane oraz oznaczone w�sposób umożliwiający właścicielom ich identy� kację.

także z�inspekcji hotelowych przeprowadzanych przez biuro co najmniej raz w�sezonie, 
jako bagaż rejestrowany i�mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem 

wspieramy się także opiniami naszych Klientów na www.itaka.pl.
do samolotu. Baterie z�wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu.

i�apartamentach rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00, a kończy się o godz. 10.00.

W�przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu ostatniej doby 

docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń  hotelowych,  podanej   

na  dokumencie  podróży  w� pozycji „TERMIN” aterowani są po przybyciu do , Goście kw

hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego robocze przed datą wylotu. Wówczas też Klient zostanie poinformowany o�ewentualnym 
na dokumencie podróży w�pozycji „TERMIN”. koszcie takiego transferu.

w�dniu zakończenia rejsu. rejestrowany, chyba, że Warunki Przewozu Pasażerów i�Bagażu danej linii stanowią inaczej. 

Warunki Przewozu Pasażerów i�Bagażu dostępne są na www.itaka.pl/linie_lotnicze.

do obiadokolacji, ubezpieczenia bagażu. Cenę zniżkową dla dzieci stosuje się, gdy są 
oraz opieką rezydenta podczas pobytu (wczasy i�rejsy). Nie zawsze pilot/rezydent będzie 

one zakwaterowane z�co najmniej dwiema osobami dorosłymi.

samym statku co uczestnicy rejsu. Pilot/rezydent jest kompetentnym przedstawicielem 

B.P. ITAKA . Przy przyjeździe grupy rezydent informuje o�godzinach i�miejscu dyżurów, 

do jego zadań należy pomoc przy przylocie, wylocie, podczas pobytu, zaokrętowaniu na 
względnie uzasadnionymi obawami o�bezpieczeństwo uczestników.statku i�przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.

4.  Prezentowane w�katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że 

na zdjęciu w�katalogu.

fakultatywnych nie otrzymują zwrotu za niewykorzystany w�tym czasie pokój hotelowy, 

wycieczki z�powodu zbyt małej liczby chętnych.

Każdy z�uczestników wyjeżdżających poza UE musi posiadać ważny paszport (minimum w�tym przypadku rozumieć przesunięcia czasowe rzędu ok. 30 minut w�stosunku do 

osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z�przyczyn niezależnych od biura. 

1�kwietnia – 31�października, Zima: 1�listopada – 31 marca. Ponadto Biuro posiada 
do kraju, gdzie wym ga ane są wi y,z  Klienci są zobowiązani do dostarczenia dokumentów 

w�oryginale do B.P. ITAKA w�terminie umożliwiającym otrzymanie wizy. Przy wyjeździe 

do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport. mogą zawierać informacje związane z�funkcjonowaniem poszczególnych elementów 

infrastruktury hotelowej oraz serwowania posiłków z�podziałem na ww. sezony.

Hotel jest wyposażony w�klimatyzację tylko w�przypadku, gdy wyraźnie jest to podane 7.  Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i�została obliczona 

wyżej, opłata może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników.

kartą magnetyczną. Karta dostępna jest w�recepcji i�wydawana podczas kwaterowania. 

W�pokojach rodzinnych klimatyzacja jest w�jednym pomieszczeniu.

w�Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl/strefa-klienta/.

niż 75 x 58 x 23 cm) i�bagaż podręczny (o�wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40�cm). 

przewoźnika, dostępną u�sprzedawcy. Dotyczy to np. sprzętu do sur� ngu, windsur� ngu,  się w�uwagach w�opisie wycieczki na www.itaka.pl.  

10. Katalog opracowano w oparciu o informacje zebrane do dnia 04.02.2022 r.

może także wiązać się z�dodatkową opłatą, ponieważ często wymaga zastosowania 

Subiektywna ocena standardu hotelu obejmuje cechy hotelu, które nie wynikają 

i�animacje: programy rozrywkowe, zajęcia sportowe i�inne aktywności, które hotel 

Turyści mają możliwość wzięcia udziału w�fakultatywnych wycieczkach lokalnych. 

Wycieczki do interesujących miejsc turystycznych, często niedalekich od miejsca 

nadzwyczajnymi o� charakterze siły wyższej lub zachowaniem osób trzecich, 

ze względu na sezon, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 

na sezony Lato i�Zima, dla których obowiązują następujące ramy czasowe: Lato: 

8.  Limity bagażowe na przelotach wewnętrznych ujętych w�programach wycieczek 

W�przypadku imprez samolotowych, Klient może zabrać bagaż podręczny od 5�kg 

otrzymują indywidualne odbiorniki, natomiast przewodnicy i�piloci przekazują 

specjalnego środka transportu. Przewóz dodatkowego sprzętu Klient musi zgłosić pocztą 

(gwiazdki, klucze, kategorie literowe). Jednocześnie informujemy, że zarówno na stronie 

kategorii, o�której także informujemy w�opisie hotelu zawartym w�katalogu stanowiącym 

Osoby z�niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich przewożone są 
serwisu hotelowego: dyspozycyjność obsługi, stosunek do Klienta. Nasze oceny wynikają 

5.  B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami 

6.  Podane w�ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych 
turystyczne na warunkach przez nie określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania 

elektroniczną najpóźniej na 3�dni robocze przed wylotem na adres: cok@itaka.pl wraz 

na osobę). W�przypadku imprez autokarowych ilość bagażu na osobę ograniczona jest  

w�swojej ofercie tzw. kierunki całoroczne z�wyjazdami organizowanymi w�ramach 

www.itaka.pl, jak i�na dokumentach podróży podajemy naszą subie ykt wną ocenę standardu 

czystość, dbałość o�szczegóły, estetyka wystroju. Bierzemy także pod uwagę jakość posiłków 

rozpoczyna się od g odz. 13.00 w�dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny należy opuścić do godz.�9.00 

urządzenia te są obsługiwane centralnie i�wówczas okresowe ich włączanie bądź wyłączanie 

z�numerem rezerwacji oraz imieniem i�nazwiskiem Klienta i�wagą sprzętu. Wówczas 

Uczestnicy grup autokarowych są objęci opieką pilota podczas wycieczki objazdowej 

zależy od decyzji właściciela hotelu lub posiadacza statku. Indywidualnie sterowana 

o�wadze od 15 do 23 kg (w�zależności od linii lotniczej i�klasy podróży). W�przypadku 

hotelu; połowa gwiazdki oznacza kategorię zawyżoną lub zaniżoną w�stosunku do o� cjalnej 

na 3�dni robocze przed datą wylotu. Podróż takiej osoby należy zgłosić swojemu sprzedawcy 

lub na adres cok@itaka.pl wraz ze swoim numerem rezerwacji oraz imieniem i�nazwiskiem.
hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w�dniu wykwaterowania. Goście najczęściej 

też Klient zostanie poinformowany o�ewentualnym koszcie przewozu sprzętu podczas 

dodaną. Mogą to być: panoramiczne położenie, piękne widoki, bujny, wypielęgnowany 

pobytu są przyjemnym urozmaiceniem wczasów. Klienci uczestniczący w�wycieczkach 

sprzętu narciarsko-snowboardowego (para nart i�butów lub deska snowboardowa na osobę, 

Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po zameldowaniu w�hotelu, pod warunkiem, 

że trwa już pierwsza doba hotelowa, a�kończy się z�momentem wykwaterowania, jednak nie 

Obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie. W�przypadku wyjazdu 

czasowych obejmujących obydwa ww. okresy. Co za tym idzie, opisy hoteli całorocznych 

koniecznie w�pokrowcu) do 10 kg/os. na�rejsach czarterowych jest bezpłatny (1�sztuka 

bezpośrednio z�jego standardu, ale są jego dodatkowym walorem, lub też stanowią wartość 

hotelarz lub właściciel statku nie będzie miał wpływu. Przez nieznaczne zmiany należy 

Informacja na temat dopuszczalnej wagi bagażu będzie podana do 3�dni przed wylotem 

ogród, położenie blisko atrakcji turystycznych. Mogą być to także wyjątkowe atrakcje 

mieszkał z�uczestnikami w�jednym hotelu. Podczas rejsu rezydent znajduje się na tym 

W�autokarze nie ma możliwości dopłat za nadbagaż – w�takim wypadku kierowca odmówi 

Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze muszą zostać poinformowane o�podróży osób 

do�10�kg w�zależności od linii lotniczej oraz 1�sztukę bagażu głównego, tzw. rejestrowanego 

zabrania dodatkowej walizki czy torby. Zaleca się, aby bagaże oddawane do luku autokaru 

samolotem bez dodatkowych opłat (za wózek również). Wózki inwalidzkie przewożone są 

Przewóz osób poruszających się na wózku inwalidzkim podczas transferu lotnisko-hotel-

-lotnisko z�reguły wymaga zastosowania specjalnego środka transportu i�może wiązać się 

z�transferu musi zgłosić ten fakt sprzedawcy lub na adres cok@itaka.pl najpóźniej na 3�dni 

1.  Cena za udział dziecka do lat 2 w  imprezach realizowanych samolotem czarterowym wynosi 

organizuje dla swoich Gości. Na naszą ocenę może wpłynąć także stan utrzymania hotelu: 

nie każdy pokój w�danym hotelu lub na statku wygląda tak samo, jak ten prezentowany 

i�surowców do ich przygotowania, jakość napoi. Ważnym elementem jest także jakość 

Doba hotelowa, a�co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w� hotelach 

Informacja o�tym, czy wycieczka jest obsługiwana w�systemie Tour Guide znajduje 

z�niepełnosprawnościami (poruszających się nawózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej  

otrzymują pokój do składowania bagażu. W�przypadku nocnych przylotów do kraju 

ułatwiający zwiedzanie, wykorzystujący połączenia bezprzewodowe. Uczestnicy 

z�dodatkową opłatą, dlatego Klient podróżujący zkim na wózku inwalid , chcący skorzystać 

w�opisie hotelu i�pokoju, analogicznie w�przypadku rejsów statkiem. W�wielu przypadkach 

później niż koniec ostatniej doby hotelowej . W�przypadku rejsów statkiem, zaokrętowanie 

informacje za pomocą mikrofonu podłączonego do nadajnika. Szczegółowe informacje 

od 199 PLN/os. Dzieciom do 2  lat w  lotach czarterowych nie przysługuje osobny bagaż   

kabinę na statku i�posiłki. Wycieczki lokalne organizowane są przez lokalne agencje 

9.  Podczas części wycieczek Klienci korzystają z�sytemu Tour Guide. Jest to system 

rejsów statkiem, Klient może zabrać bagaż rejestrowany (o�wymiarach nie większych 
na temat użytkowania odbiornika przekazuje pilot w�pierwszym dniu wycieczki. 

2.  Podane w�katalogu ceny nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów 

3.  B.P. ITAKA dołoży wszelkich starań, aby kolejność realizacji programu, o�ile jest 

6�miesięcy od daty powrotu do Polski). B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za 

przewidziana, nie uległa zmianie, jednak ewentualne zmiany mogą zostać spowodowane 

nieuczestniczących w�wykonywaniu umowy, których nie dało się przewidzieć, ani uniknąć.

okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub uniknięcia, 

w�przypadku wycieczek autokarowych. Przy liczbie uczestników innej niż podano 

Każdy nadbagaż podlega opłacie dodatkowej zgodnie z�taryfą obowiązującą u�danego 

elementów infrastruktury hotelowej lub na statku mogą ulegać nieznacznym zmianom 

godzin podanych w�ofercie. B.P. ITAKA oferuje w�sprzedaży wyjazdy z�podziałem 

dla grup min. 20-os. w�przypadku wycieczek samolotowych i�dla grup min. 35-os. 

klimatyzacja działa wtedy, g yd  Klient przebywa w�pokoju i�uruchomi ją odpowiednią 

objazdowych, mogą być mniejsze od limitów bagażowych na przelotach do i�z�destynacji. 

kitesur� ngu, złożonego roweru, sprzętu do golfa lub sprzętu do nurkowania – butle 



OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I USŁUGACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO 

PODRÓŻY ITAKA ORAZ W WYJAZDACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Spółka pod � rmą Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu, będąca 
organizatorem turystyki, używająca również nazwy 
handlowej „Biuro Podróży ITAKA”, zwana dalej „Biurem 
Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym 
optymalnych warunków wypoczynku w imprezach 
turystycznych oraz na wyjazdach niestanowiących 
imprez turystycznych. Niniejsze „Ogólne Warunki 
Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych i Usługach 
Turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży 
ITAKA oraz w Wyjazdach” zwane są dalej „Warunkami 
Uczestnictwa”. Pojęcia: „impreza turystyczna”, 
zwana dalej „Imprezą”; „umowa o udział w imprezie 
turystycznej”, zwana dalej „Umową”, „Podróżny” 
(zwany również Klientem) oraz „trwały nośnik”; są 
używane w Warunkach Uczestnictwa, w znaczeniu 
nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 
2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych, zwanej dalej „Ustawą”. Ilekroć 
w  Warunkach Uczestnictwa jest mowa o  „Biurze 
Sprzedaży” lub „Biurze” bez bliższego określenia 
– należy przez to rozumieć zde� niowane w art. 4 pkt 
11 Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w którym została 
założona rezerwacja Imprezy przez danego Podróżnego. 
Biuro Podróży ITAKA, poza organizowaniem imprez 
turystycznych, świadczy również pojedyncze usługi 
turystyczne (hotelarskie) w postaci pobytu w hotelach 
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(zwanych dalej „Wczasami w  Polsce”), które nie 
zostały połączone z innymi usługami turystycznymi, 
wobec czego nie stanowią one imprez turystycznych 
i wobec których nie stosuje się przepisów Ustawy.  
Biuro Podróży dopuszcza możliwość dokonywania 
płatności za Wczasy w  Polsce za pomocą bonów 
przewidzianych ustawą z 15 lipca 2020 r. o Polskim 
Bonie Turystycznym, z zachowaniem zasad w niej 
zawartych. Z treści Umów zawieranych z Klientami 
wynika wprost, czy dotyczą one Wczasów w Polsce. Do 
umów obejmujących Wczasy w Polsce, postanowienia 
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje się 
odpowiednio, za wyjątkiem punktu XIII, postanowień 
dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów 
odnoszących się wprost do przepisów Ustawy - których 
to postanowień nie stosuje się.
Biuro Podróży ITAKA, poza organizowaniem imprez 
turystycznych, oferuje również usługi pośrednictwa 
w zawieraniu umów o świadczenie pojedynczych usług 
turystycznych (zwanych dalej „Wyjazdami”), które nie 
stanowią imprez turystycznych i wobec których nie 
stosuje się przepisów Ustawy. Przedmiotem Wyjazdów 
są takie usługi turystyczne, które stanowią odrębną 
całość i nie zostały połączone przez Biuro Podróży 
ITAKA z innymi usługami turystycznymi. Wyjazdami 
są w szczególności umowy o pobyt w hotelu z dojazdem 
we własnym zakresie (z wyjątkiem hoteli położonych 
w Polsce) czy o przewóz lotniczy (również w obie 
strony). Z  treści Umów zawieranych z  Klientami 
wynika wprost, czy dotyczą one organizacji Imprezy, 
czy Wyjazdu. Stroną umowy o Wyjazd z Klientem 
jest każdoczesny wykonawca określonych nią 
usług (jak Hotel czy Przewoźnik Lotniczy), który 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację 
i wobec którego wszelkie reklamacje na nienależyte 
wykonanie usług winne być bezpośrednio kierowane.  
Do umów obejmujących Wyjazdy, postanowienia 
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje 
się odpowiednio, za wyjątkiem punktów XII i XIII, 
postanowień dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich 
innych zapisów odnoszących się wprost do przepisów 
Ustawy - których to postanowień nie stosuje się. 

Warunki Uczestnictwa stanowiące wzorzec Umowy, 
wydane na podstawie art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawy, 
w zakresie w nich uregulowanym określają związane 
z oferowaniem, sprzedażą i realizacją Imprez Biura 
Podróży prawa i obowiązki Podróżnych, Biura Podróży 
oraz Biura Sprzedaży działającego w  imieniu i na 
rachunek Biura Podróży. Organizatorem Imprez, 
o  których mowa w Warunkach Uczestnictwa, jest 
Biuro Podróży. Integralną część umowy stanowi treść 
następujących materiałów i dokumentów: 
a) „Warunki Uczestnictwa”, 
b) „Oferta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez 
Podróżnego i  stanowiącej przedmiot Umowy, za 
wyjątkiem usług które zostały wybrane i  nabyte 
po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej oraz 
Wycieczki Lokalne,
c) „Dokumenty podróży”, 
d) „Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura 
Podróży ITAKA Nr 10.11.014 ERGO Reiseversicherung 
AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział 
w Polsce, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413,
e) „Polityka prywatności”, 
f) „Informacje Praktyczne”, 
g) „Oferta bezzwrotna” – obejmuje imprezy, których 
główne elementy, takie jak usługi transportu 
i zakwaterowania podlegają rygorystycznym zasadom 
rozliczeń z dostawcami miejsc w przypadku zgłoszenia 
rezygnacji z takiej imprezy przez Biuro. 
Materiały o których mowa wyżej są dostępne na stronie 
www.itaka.pl oraz w Biurze Sprzedaży. 
Aktualne opisy Imprez zawarte są w Ofercie Biura 
Podróży zamieszczonej na stronie www.itaka.pl. oraz 
w katalogach i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
§ 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane 
zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny 
i   mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy 
z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy 
wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie. Biuro 
Podróży i  Podróżny przekazują sobie wymagane Ustawą 
lub Umową informacje, oświadczenia i materiały za 
potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do 
rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika, 
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV. Informacje 
lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być 
zapisane na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa wymaga 
przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia 
na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik 
wskazany w  Ustawie. Biuro Podróży nie stosuje 
określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) Ustawy, procedury 
tworzenia imprezy turystycznej za pośrednictwem 
powiązanych procesów rezerwacji online. 

II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM 
UMOWY; REZERWACJA IMPREZY; 
ZAWARCIE UMOWY
Umowa może być zawarta: 
(a) bezpośrednio z Biurem Podróży z wykorzystaniem 
strony www.itaka.pl, 
(b) za pośrednictwem Biura Sprzedaży w � zycznej 
obecności obu stron, 
(c) telefonicznie za pośrednictwem Biura Sprzedaży 
lub infolinii Biura Podróży. 
Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać 
pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie 
Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej 
zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami 
rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi 
notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica 
lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone 
podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają 
rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba dokonująca 

rezerwacji Imprezy (pierwsza osoba wymieniona 
w potwierdzeniu rezerwacji / dokumentach podróży 
lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
za zapłatę całej ceny Imprezy za wszystkie osoby 
wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach 
podróży. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie 
pozostałym osobom otrzymanych od Biura Podróży 
(bezpośrednio lub poprzez Biuro Sprzedaży) 
informacji i oświadczeń dotyczących Imprezy, a także 
za przekazywanie Biuru Podróży (bezpośrednio 
lub poprzez Biuro Sprzedaży) w imieniu tych osób 
informacji i  oświadczeń związanych z  Imprezą. 
Zaleca się aby Podróżny rezerwujący Imprezę 
skontaktował się z Biurem Podróży (bezpośrednio 
lub poprzez Biuro Sprzedaży) na 24  godz. przed 
planowanym terminem wyjazdu/wylotu z  kraju, 
w celu potwierdzenia rozkładu jazdy/lotu. Zawsze 
aktualny rozkład lotu/jazdy można sprawdzić 
także w  Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl. 
Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu: 
a) standardowych informacji za pośrednictwem 
odpowiedniego standardowego formularza 
informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, 
stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy, 
b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, 
zwanych dalej „Informacjami o  Imprezie”. Przed 
zawarciem umowy organizator może zmienić informacje 
przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 
informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny 
o każdej zmianie informacji. W przypadku zawierania 
Umowy za pośrednictwem strony www.itaka.pl 
Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji 
udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje 
za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem 
Umowy również Informacje o Imprezie. W przypadku 
zawierania Umowy w Biurze Sprzedaży w jednoczesnej 
� zycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu 
informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz 
Informacji o Imprezie a także potwierdzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym 
nośniku. W przypadku zawierania Umowy przez telefon 
Podróżnemu udziela się Informacji o Imprezie oraz 
informacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr 2 
do Ustawy, a także potwierdza się treść proponowanej 
Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym 
nośniku. Oświadczenie Podróżnego o zawarciu Umowy 
jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub 
innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia 
od Biura Podróży. Umowa lub potwierdzenie jej 
zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed 
zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także 
pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz 
dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy. 
W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej 
zawarciu udostępnia się Podróżnemu na trwałym 
nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. 
Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie 
wpłaty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. III 
CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY. Klient przez 
dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) akceptuje 
umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej 
zawarcie. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii 
Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta 
w jednoczesnej � zycznej obecności stron. W sprawach 
związanych z Imprezą Podróżny może kontaktować 
się przed rozpoczęciem Imprezy bezpośrednio 
z Biurem Podróży a w przypadku zawarcia umowy 
za pośrednictwem Biura Sprzedaży – z tym Biurem, 
zaś po rozpoczęciu Imprezy – z pilotem lub rezydentem, 
którzy przekazują numer telefonu i  adres poczty 
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elektronicznej w momencie przylotu lub rozpoczęcia 
transferu bądź w momencie zakwaterowania w hotelu. 

III. CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY 
Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi. Cena 
Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących 
taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie 
obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, 
szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, 
a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na 
Podróżnym. Przedpłata na poczet ceny Imprezy wynosi 
30% ceny Imprezy. Przedpłaty należy dokonać do Biura 
Podróży lub Biura Sprzedaży bądź na wskazany przez 
Biuro Podróży rachunek bankowy w ciągu 24 godzin 
od momentu założenia rezerwacji. Pełną należność za 
Imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy 
wpłacić do Biura Podróży lub do Biura Sprzedaży bądź 
na wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy 
na 22 dni przed datą wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji 
na mniej niż 22 dni przed wyjazdem/wylotem, pełną 
kwotę za Imprezę należy wpłacić w ciągu 24 godzin od 
momentu założenia rezerwacji, w sposób analogiczny 
jak wyżej. Zapłaty za dodatkowe ubezpieczenie 
kosztów rezygnacji z Imprezy należy dokonać wraz 
z przedpłatą lub zapłatą pełnej ceny zależnie od terminu 
dokonania rezerwacji Imprezy. Jeśli rezerwacja nie jest 
dokonywana osobiście, Podróżny zobowiązany jest 
przesłać bankowy dowód wpłaty w ciągu 24 godzin po 
dokonaniu rezerwacji. Dowód wpłaty należy przesłać 
do Biura Sprzedaży lub na adres sklep@itaka.pl, jeśli 
rezerwacja została założona przez stronę www.itaka.pl. 
Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Biuro 
Podróży zastrzega sobie prawo do anulowania 
niezapłaconej rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana 
jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem/wylotem, 
płatność musi nastąpić w dniu dokonania rezerwacji. 
Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na 
wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub 
w  formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego 
podany na rezerwacji, na podstawie dyspozycji 
wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji (pierwszą 
wymienioną w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach 
podróży lub płatnika). 

IV. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, 
WYMAGANIA ZDROWOTNE
Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej 
musi posiadać ważny stały paszport (minimum 
6  miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy 
wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany 
jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg 
posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 
2  lat. Podróżnym posługującym się paszportem 
tymczasowym lub dyplomatycznym Biuro Podróży 
zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt 
z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji 
możliwych ograniczeń formalnych związanych 
z  takim paszportem. Wyjazd w  region świata 
o  odmiennym klimacie lub niskim standardzie 
warunków sanitarnohigienicznych wymaga 
zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej 
profilaktyki. Przy wyjazdach w  szczególności 
w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki 
Środkowej i  Południowej, w  rejon Bliskiego 
Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy 
zapoznanie się z  aktualnymi informacjami 
dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych 
i  pro� laktyki z  tym związanej, dostępnymi na 
stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) a  także na stronie poświęconej 
„Informacjom dla podróżujących” w ramach strony 
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
(www.gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwskazania 
lekarskie do odbycia przez Podróżnego podróży 

zagranicznej i udziału w Imprezie Podróżny jest 
obowiązany poinformować o tym Biuro Podróży. 
Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi 
wymaganiami zdrowotnymi informacje o  tym 
zamieszcza się w opisie Imprezy.
Informacje o  wymaganiach wizowych podane 
w  opisach poszczególnych imprez, odnoszą się 
tylko do obywateli Polski. Obywatelom innych 
państw zaleca się przed zakupem imprezy kontakt 
z  właściwym konsulatem w  celu sprawdzenia 
obowiązujących ich przepisów wizowych. 

V. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, PRZELOT 
I DOBA HOTELOWA
Biuro Podróży informuje Podróżnego, że data 
wylotu jest dniem rozpoczęcia, a  data powrotu 
dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i  ostatni 
dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na 
transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. Doba 
hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. 
wyżywienie), w hotelach i apartamentach, kończy się 
o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. 
W przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego, 
następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń 
hotelowych, podanej na dokumencie podróży 
w pozycji „TERMIN”, Podróżni kwaterowani są po 
przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa 
liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego 
na dokumencie podróży w  pozycji „TERMIN”. 
Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po 
zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, że trwa już 
pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem 
wykwaterowania, jednak nie później niż koniec 
ostatniej doby hotelowej. W   przypadku lotów 
powrotnych do kraju następujących po zakończeniu 
ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do 
godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. W przypadku 
rejsów statkiem, zaokrętowanie na statku rozpoczyna 
się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny 
należy opuścić do godz. 9.00 w dniu zakończenia rejsu. 

VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z INICJATYWY BIURA PODRÓŻY
Z zastrzeżeniem art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust. 
1 Ustawy - cena Imprezy określona w Umowie nie 
podlega zmianie. Zmiana innych niż cena warunków 
umowy, zwanych dalej „Warunkami Umowy”, może 
nastąpić zgodnie z  przepisami art. 46 Ustawy. 
Przepisy Ustawy wymienione w niniejszym rozdziale 
są udostępnione na stronie www.itaka.pl oraz 
dostępne są w  Punkcie Sprzedaży. O  wszystkich 
zmianach Warunków Umowy, w  rozumieniu art. 
46 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi 
uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro Podróży 
ma obowiązek powiadomić Podróżnego na trwałym 
nośniku niezwłocznie po otrzymaniu informacji na 
temat tych zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu 
zawiadomienia o  zmianach Warunków Umowy 
poinformować Biuro Podróży na trwałym nośniku 
w  terminie określonym w  tym zawiadomieniu 
(bezpośrednio lub poprzez Biuro Sprzedaży) czy 
przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje 
od Umowy. Biuro Podróży odmawia przyznania 
ewentualnego odszkodowania Podróżnemu, który 
po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków 
umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie. 

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z INICJATYWY PODRÓŻNEGO; 
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ 
PODRÓŻNEGO 
Zmiana Warunków Umowy (warunków zakupionej 
Imprezy) z inicjatywy Podróżnego może nastąpić po 
złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym 
nośniku w Biurze Podróży lub w Biurze Sprzedaży. 

Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej 
ceny Imprezy chce dokonać zmian Warunków Umowy 
(np. w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu), 
jest zobowiązany stosować się do następujących zasad: 
(a) przy zmianach, o których Podróżny poinformuje 
Biuro Podróży do 40 dni przed planowaną datą 
wyjazdu, Biuro Podróży ma prawo pobrać opłatę 
manipulacyjną w wysokości 350 PLN od osoby (dla 
rezerwacji założonych do 8 marca 2021 r. obowiązuje 
opłata: 250 PLN/os.).  Opłatę tę wnosi się bezpośrednio 
przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej 
dokonaniu tak, aby na daną Imprezę zawsze wpłacona 
była przynajmniej pełna przedpłata. 
(b) w przypadku Imprez realizowanych samolotem 
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub tzw. 
lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe warunki 
zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian 
(terminu, uczestnika itp.) naliczone przez Biuro 
Podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych 
przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany 
należy się skontaktować z Biurem Podróży w celu 
uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów 
wynikających z tego tytułu. Jednocześnie Biuro Podróży 
uprzedza, że ww. koszty mogą uleć zmianie (o czym 
Biuro Podróży poinformuje Klienta) z przyczyn leżących 
po stronie przewoźnika, w czasie między podaniem 
ich przez Biuro Podróży Klientowi, a otrzymaniem 
przez Biuro Podróży od Klienta zwrotnej informacji 
czy akceptuje koszty i  decyduje się na zmianę. 
Ponadto miejsca, o które pyta Klient jako alternatywę 
dla pierwotnej rezerwacji, mogą w ww. czasie zostać 
wyprzedane przez przewoźnika – w takiej sytuacji Biuro 
Podróży przedstawi Klientowi alternatywną ofertę.
(c) Podróżnego zmieniającego termin wyjazdu lub 
miejsce docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni 
przed wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej) 
Imprezy takie warunki cenowe, jakie obowiązywały 
za nią w  dniu dokonania pierwotnej rezerwacji 
z wyłączeniem sytuacji opisanych w ww. punkcie (b).
(d) zasady opisane w powyższych punktach (a) i (c) nie 
znajdują zastosowania dla zmian umów dotyczących 
Imprez z oferty bezzwrotnej. Warunki zmian dla tych 
umów, zostały opisane w poniższym punkcie (e). 
(e) doręczenie przez Podróżnego Biuru Podróży lub 
Biuru Sprzedaży na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem 
Imprezy prośby o zmianę Warunków Umowy w zakresie 
miejsca docelowego, hotelu terminu lub okresu trwania 
Imprezy jest równoznaczne z odstąpieniem przez 
Podróżnego od Umowy ze skutkiem określonym 
w rozdziale X Warunków Uczestnictwa, chyba że strony 
postanowią inaczej. Takie same zasady dotyczą zmian 
umów dotyczących Imprez z oferty bezzwrotnej. 

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY 
PRZEZ BIURO PODRÓŻY Z POWODU 
NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI 
NA IMPREZIE
Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać 
pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych 
z  tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania 
Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza 
niż 50 osób dla Imprez autokarowych oraz mniejsza niż 
220 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro Podróży 
powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie 
później niż na 20 lub 7 dni bądź 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy trwającej, odpowiednio: ponad 
6 dni lub 2 do 6 dni bądź krócej niż 2 dni. 

IX. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ 
Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ 
Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść na 
osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie 
przysługujące mu z  tytułu Umowy uprawnienia, 
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 
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wynikające z Umowy obowiązki. To przeniesienie 
uprawnień i  przejęcie obowiązków, zwane dalej 
„przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura 
Podróży, jeżeli Podróżny zawiadomi je o przepisaniu 
Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie 
w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie 
później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa 
się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym 
terminie. Zawiadomienie uważa się również za złożone 
w rozsądnym terminie, jeżeli zostało dokonane przez 
Podróżnego: (a) w przypadku Imprez samolotowych 
– na lotnisku nie później niż 2 godziny przed godziną 
wylotu lub (b) w przypadku imprez autokarowych 
– w głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut 
przed wyjazdem. Jeżeli przepisanie Imprezy będzie 
wiązać się dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami, 
żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu 
zasadne i rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część 
ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro 
Podróży w wyniku przepisania Imprezy Podróżny 
i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 
solidarnie. 

X. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO 
OD UMOWY; OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE 
OD UMOWY 
Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie 
przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na 
rzecz Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy 
określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie 
z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy. 
a) Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 
– względem całkowitej wartości zawartej Umowy 
– kształtują się następująco: 
do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata 
manipulacyjna 350 PLN/os. (dla rezerwacji założonych 
do 8 marca 2021 r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.), 
od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny 
Imprezy, 
od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny 
Imprezy, 
od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny 
Imprezy, 
od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny 
Imprezy, 
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny 
Imprezy, 
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu 
– do 90% ceny Imprezy. 
b) W przypadku Imprez z oferty bezzwrotnej, Podróżny 
przyjmuje do wiadomości, że koszty odstąpienia od 
umowy wiążą się z   opłatami uiszczonymi przez 
Biuro Podróży na rzecz dostawców miejsc w hotelach 
i  środkach transportu. Na cenę imprezy składają 
się w  przeważającej części, poniesione przez Biuro 
Podróży w sposób bezzwrotny koszty zakwaterowania 
i transportu. 
Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 
dotyczącej imprez z oferty bezzwrotnej – względem 
całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się 
następująco: 
do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy 
od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny 
Imprezy, 
od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny 
Imprezy, 
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny 
Imprezy, 
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu 
– do 90% ceny Imprezy. 
Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro 
Podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej 

wyjazdu i  rozliczeniu kosztów imprezy, z  której 
Podróżny nie skorzystał. Rozliczenie kosztów imprezy 
nierzadko następuje dopiero po zakończeniu danego 
sezonu, np. dla sezonu letniego rozliczenie może 
nastąpić w następującym po nim okresie jesienno-
zimowym, a dla sezonu zimowego w następującym 
po nim okresie wiosenno-letnim.
W  przypadku Imprez realizowanych samolotem 
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub 
tzw. lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe 
warunki  rezygnacji nie znajdują zastosowania. 
Koszty rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży 
będą uzależnione od kosztów naliczonych przez 
przewoźnika. Przed potwierdzeniem rezygnacji 
należy skontaktować się z  organizatorem w  celu 
uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów 
wynikających z tego tytułu. W przypadku odstąpienia 
przez Klienta od umowy o  Wyjazd, kwoty wskazane 
w  punkcie X lit. a Warunków Uczestnictwa, stanowią 
bezzwrotny zadatek określony w art. 394 k.c. W sytuacji 
odstąpienia od umowy o Wyjazd przez wykonawcę 
usług, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania 
zapłaty dwukrotności zadatku.
Biuro Podróży w terminie 14 dni od rozwiązania 
Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej 
kwoty za Imprezę pomniejszonej o  opłatę za 
odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie 
kosztów znanych w  dniu rozwiązania Umowy. 
Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych 
kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu 
części opłaty – Biuro Podróży niezwłocznie zwróci 
Podróżnemu należną kwotę. Powyższe postanowienia 
niniejszego rozdziału nie mają zastosowania 
w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie 
przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie 
przez Podróżnego następuje bez opłaty.

XI. UBEZPIECZENIE KL/NNW, 
UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA 
Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
Imprez zagranicznych w  zakresie KL/NNW oraz 
dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego a także 
warunki tych ubezpieczeń zawarte są w Warunkach 
Ubezpieczenia Podróży dostępnych na stronie 
www.itaka.pl lub w  Biurze Sprzedaży. Biuro 
Podróży oświadcza, że posiada wymagane Ustawą 
zabezpieczenie � nansowe na wypadek niewypłacalności 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez 
ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium 
działająca przez Oddział w Polsce, 80-309 Gdańsk, 
al.  Grunwaldzka  413 oraz że zgodnie z  Ustawą 
odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny. Wypłata środków z gwarancji 
następuje: 
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy 
lub kosztów powrotu do kraju poprzez Opolski Urząd 
Marszałkowski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 
tel. +48 77 54 16 410, e-mail umwo@opolskie.pl. 
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony 
w  zdaniu poprzedzającym, tel. + 48 58 324 88 50, 
e-mail poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl. 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA 
PODRÓŻY
Biuro Podróży jest odpowiedzialne za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych 
Umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych 
nie jest wykonywana zgodnie z  Umową bądź nie 
są wykonywane usługi stanowiące istotną część 
Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 
Ustawy. Podróżny ma obowiązek poinformować 
Biuro Podróży o   stwierdzonych niezgodnościach 
niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania 
imprezy – z  uwzględnieniem okoliczności danej 

sprawy. Odpowiedzialność Biura Podróży z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych Imprezą określają przepisy 
art. 50 Ustawy. 
Odpowiedzialność Biura Podróży oraz Biura 
Sprzedaży za błędy w  rezerwacji określa art. 53 
Ustawy. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 Ustawy Biuro 
Podróży ogranicza wysokość odszkodowania jakie 
ma zostać wypłacone przez Biuro za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie usług turystycznych 
objętych Imprezą do trzykrotności ceny Imprezy 
względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to nie 
dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych 
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Biuro Podróży 
jest odpowiedzialne za te informacje zawarte 
w  publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach 
i innych materiałach informacyjnych wydanych przez 
hotele, które zostały udostępnione Podróżnemu 
przez Biuro bezpośrednio lub za pośrednictwem 
Biura Sprzedaży. 

XIII. OBOWIĄZEK UDZIELENIA 
PODRÓŻNEMU POMOCY
W przypadku gdy Podróżny znalazł się w trudnej 
sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 
4 pkt 15 Ustawy, Biuro Podróży udziela Podróżnemu 
odpowiedniej pomocy na warunkach określonych 
w art. 52 Ustawy. W przypadku gdy niemożliwe jest 
zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie 
z Umową z  powodu nieuniknionych i  nadzwyczajnych 
okoliczności, Biuro Podróży ponosi koszty niezbędnego 
zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości 
o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, 
przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do 
zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów 
korzystniejszych w tym zakresie. Biuro Podróży nie 
może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, 
o której mowa w dwóch zdaniach poprzedzających, 
jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe 
nie może powoływać się na takie okoliczności na 
podstawie innych przepisów. 

XIV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PODRÓŻNEGO
W przypadku Imprez samolotowych Podróżny jest 
odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta 
lub z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących Imprezy 
oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian 
godzin lotu powrotnego w  stosunku do godzin 
obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Należy 
potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed 
planowaną godziną wylotu do kraju u  lokalnego 
przedstawiciela Biura Podróży lub korzystając z tablicy 
informacyjnej w hotelu lub w Stre� e Klienta na stronie 
www.itaka.pl. 
W  przypadku Imprez realizowanych samolotem 
liniowym/ rejsowym, Podróżny jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków 
lotów, o  jakich powiadomi go Biuro Podróży. 
Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze 
uczestniczące w  transporcie mają prawo 
rozdysponować zarezerwowane miejsca. Podróżny 
ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego 
bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży 
samolotem, autokarem lub innym przewidzianym 
środkiem transportu. Warunki Przewozu 
Pasażerów i  Bagażu samolotem znajdują się na 
stronie www.itaka.pl w zakładce „linie lotnicze”. 
Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny 
podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji 
medycznej. Ze względów bezpieczeństwa, kobiety 
ciężarne w  okresie od 26 do końca 34 tygodnia 
(w  przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 
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28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć 
przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w języku 
angielskim o braku przeciwskazań do odbycia lotu. 
Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży 
mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać 
dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną 
decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej 
podejmuje kapitan samolotu. W przypadku rejsów 
statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni, 
zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład 
statku zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia 
podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania 
zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży 
i odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan 
statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny 
podczas przewozu. 

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII 
LOTNICZEJ
Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają 
warunkom Konwencji Montrealskiej z  1999 r. 
Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania 
bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać 
pisemnie na formularzu Property Irregularity 
Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii 
lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych 
przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia 
w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na 
adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od 
dnia przekazania bagażu pasażerowi. Formularz PIR 
dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w punktach 
zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z ang. 
„Lost and found”. 

XVI. WEWNĘTRZNA PROCEDURA 
ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI, 
ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO 
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ B.P. ITAKA 
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny 
stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro Podróży 
lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) 
w  miejscu realizacji imprezy. W  przypadku 
stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo 
do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom 
skarga winna być złożona przez Podróżnego 
niezwłocznie, tak, aby Biuro Podróży mogło jak 
najszybciej interweniować i  wyjaśnić sprawę 
w trybie pilnym. Biuro Podróży zaleca złożenie 
skargi w postaci papierowej lub elektronicznej 
(mailem na adres: cok@itaka. pl), ewentualnie 
na innym trwałym nośniku. Przez „trwały 
nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie 
umożliwiające przechowywanie informacji, 
w  sposób umożliwiający dostęp do informacji 
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, 
jakim te informacje służą, i  które pozwalają 
na odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci. 
2. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające 
identyfikację Podróżnego i   danej imprezy 
turystycznej, w  której uczestniczył, przedmiot 
skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie 
żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia 
skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za 
bezskuteczną. Skarga związana z realizacją imprezy 
turystycznej może być kierowana bezpośrednio do 
Biura Podróży na adres Centrum Obsługi Klienta, 
Nowa Itaka sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole 
lub cok@itaka.pl lub do Biura Sprzedaży, za 
pośrednictwem którego Umowa została zawarta. 

Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę 
do Biura Podróży. Skargę wniesioną do Biura 
Sprzedaży w danym dniu uważa się za wniesioną 
z tym dniem do Biura Podróży. Biuro Sprzedaży, pilot 
i rezydent nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności 
wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi. 
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę 
zostanie przekazana Podróżnemu w  postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, stosownie do okoliczności oraz formy 
wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później 
niż w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy 
turystycznej, a w przypadku zgłoszenia skargi 
po zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od 
jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma 
do Biura Podróży). Do zachowania terminu 
wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki 
w  placówce pocztowej lub wysłanie maila) 
odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku 
niesatysfakcjonującego w  ocenie Podróżnego, 
sposobu rozpatrzenia skargi, Podróżny ma prawo 
do kontynuacji korespondencji w  tej sprawie 
i złożenia tzw. odwołania. W takim przypadku, 
Podróżnego nie obowiązuje 30-dniowy termin na 
przedstawienie swojego stanowiska, jednak Biuro 
Podróży zaleca by termin złożenia odwołania nie 
przekroczył 90 dni od daty otrzymania odpowiedzi 
od Biura.  
4. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, Biuro Podróży nie 
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
skarg i   dochodzenia roszczeń, w  tym nie 
korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone 
przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, Biuro Podróży informuje, iż podmiotem 
uprawnionym do prowadzenia postępowania 
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich, któremu podlega Biuro Podróży 
jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w  Opolu (ul. 1  Maja 1, 
45-068 Opole, adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@opole.wiih.gov.pl). Informacje 
dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich za pomocą platformy utworzonej 
przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PL Podróżny 
jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą 
wskazanej powyżej platformy, w  przypadku 
zawarcia Umowy z  wykorzystaniem strony 
internetowej Biura Podróży (online). Podróżny 
może również uzyskać pomoc w sprawie swoich 
uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, 
a Biurem Podróży zwracając się do powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych 
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych 
na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

XVII. DANE OSOBOWE 
Administratorem danych osobowych Podróżnych 
gromadzonych w celu zawarcia i realizacji Umowy 
jest Biuro Podróży. Kontakt z administratorem 
danych: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. 
Administrator danych jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych (IOD), z  którym można 
skontaktować się w   sprawach związanych 
z   przetwarzaniem danych osobowych oraz 

z  wykonywaniem praw przysługujących 
Podróżnym zgodnie z  przepisami o  ochronie 
danych osobowych za pośrednictwem adresu 
e-mail: daneosobowe@itaka.pl. Szczegółowe 
informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych Podróżnych dostępne są na stronie 
https://www.itaka.pl/daneosobowe oraz 
w Biurach Sprzedaży. Osoba dokonująca rezerwacji 
Imprezy ma obowiązek zachować w  tajemnicy 
wszelkie dane osobowe związane z  rezerwacją 
Imprezy oraz zawartą Umową. Udostępniając 
ww. dane (w  tym zwłaszcza numer rezerwacji) 
osobom trzecim, w tym osobom wymienionym 
w  potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie 
podróży, wyraża zgodę na udostępnienie tym 
osobom danych z  potwierdzenia rezerwacji/
dokumentu podróży przez Biuro Podróży za 
pośrednictwem Strefy Klienta. Osoba dokonująca 
rezerwacji Imprezy przyjmuje ponadto do 
wiadomości, że przypadkowe przekazanie lub 
utrata ww. danych (w  tym zwłaszcza numeru 
rezerwacji) może doprowadzić do uzyskania 
przez osoby nieupoważnione dostępu do danych 
z potwierdzenia rezerwacji/dokumentu podróży 
za pośrednictwem Strefy Klienta, za co Biuro 
Podróży nie ponosi odpowiedzialności. Osoba 
dokonująca rezerwacji zawierając Umowę 
również w imieniu i na rzecz osób wymienionych 
w potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie podróży, 
przejmuje obowiązek poinformowania tych osób 
o  zasadach przetwarzania ich danych przez 
administratora danych, w związku z zawieraną 
Umową lub dokonywaną rezerwacją Imprezy. 
W przypadku gdy osoba dokonująca rezerwacji 
zawiera Umowę w  imieniu osoby wymienionej 
w  potwierdzeniu rezer wacji/dokumencie 
podróży, musi posiadać zgodę (pełnomocnictwo 
lub upoważnienie) ww.  osoby na działanie 
w  jej imieniu. Osoba dokonująca rezerwacji 
ponosi pełną odpowiedzialność za działanie 
bez ww. umocowania (nie dotyczy osób, które 
nie dysponują pełną zdolnością do czynności 
prawnych). Osoba dokonująca rezerwacji jest 
zobowiązana przedstawić ww. zgodę na każde 
wezwanie Administratora danych osobowych. 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wiadomości, żądania i  skargi Podróżnego 
rozpatrywane są w  ramach „Wewnętrznej Procedury 
rozpatrywania Wiadomości, Żądań i  Skarg 
Podróżnych Związanych z  Realizacją Imprezy”. 
Spory między Stronami związane z  Umową 
mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich, 
a  w  przypadku nierozwiązania sporu – będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd. 
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich jest 
Inspekcja Handlowa a  informacje dotyczące 
tego postępowania udostępnione są na stronie 
internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/. 
W  sprawach nieuregulowanych Warunkami 
Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy 
dotyczące ochrony konsumenta, w  tym mające 
zastosowanie do imprez turystycznych przepisy 
art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, 
art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 683 w art. 3 w ust. 1 pkt 8). Podróżny może 
zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów 
powołanych w Warunkach Uczestnictwa, na stronie 
www.itaka.pl lub w Biurze Sprzedaży bądź pod 
adresem: www.sejm.gov.pl.
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Na zgłoszeniu należy bezwzględnie wskazać miejsce wsiadania. Wszelkie zmiany bez porozumienia się z Biurem Podróży ITAKA mogą spowodować niezabranie Uczestnika 
bez zwrotu kosztów. Dowóz do miejsca rozpoczęcia imprezy może być realizowany innymi środkami transportu niż wyszczególnione w świadczeniach (pojazdami o niższym 
standardzie) i może wiązać się z dodatkowymi przesiadkami. Na miejscu zbiórki należy zgłosić się 15 minut przed godziną odjazdu, a w miejscu rozpoczęcia imprezy (na czerwono 
w rozkładach) – 30 minut wcześniej. Dopuszczalna waga bagażu 15 kg/os., bagaż podręczny 5 kg/os. Podane godziny powrotu są orientacyjne i mogą ulec zmianie ze względu 
na warunki atmosferyczne, sytuację na drogach oraz przejściach granicznych.

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW

*Przyjazd do Polski (granica państwa) około godziny podanej w tabeli.

Nazwa Imprezy Kod Rozkład Przyjazd* Uwagi 

Ahoj, Kreciku! XCZAHOO 5 18:00 WWW

Ale škoda! XCZSKOO 5 18:00 WWW

Alpejski Grand Tour XCHPOGR 2 6:00

Bella Italia XITBELL 1 5:00

Bene! Lux! XBEBENE 3 6:00 WWW

Bliżej słońca XITCALA 1 5:00

Chorwacka lista przebojów XHRLISN 1 5:00

Chorwacki strzał w dziesiątkę XHRTOPT 1 5:00

Chorwackie wakacje XHRCHOR 1 5:00 WWW

Czarna Procesja i Wielkanoc w Sorrento XITCZAR 1 5:00 WWW

Czarnomorscy sąsiedzi XRUBULL 6 14:00

Czeski dwutakt XCZPRAH 5 18:00

Czeski film XCZFILL 5 18:00

Do fiordów Norwegii XNOFIOL 4 12:00

Drewniane cerkwie, malowane 
monastyry XRUMOLA 6 14:00

Festiwal wina, czyli z wizytą u Bachusa XITVINI 1 5:00 WWW

Filmowa Francja XFRFILM 2 6:00

Fotki z Bawarii XDEBAVA 7 7:00 WWW

God Dag Danmark! XDKDANI 3 15:00

Greckie wakacje XGRGRWL 1 10:00

Hola! XESHOES 7 10:00

Italia nie tylko w miniaturze XITMIRA 1 5:00 WWW

Jadę na plażę! Kalabria XITPLKA 1 5:00 WWW

Jadę na plażę! Lazurowe Wybrzeże XFRPLAZ 1 12:00 WWW

Jadę na plażę! Lido di Jesolo XITPLJE 1 5:00

Jadę na plażę! Rimini XITPLRI 1 5:00

Jadę na plażę! Rumunia – Saturn XRUJPSS 6 18:00 WWW

Jadę na plażę! Rumunia – Venus XRUJPFV 6 18:00 WWW

Klasyczne Włochy XITKLAS 1 5:00

Kraina bajki i baśni XFRKRAI/XFRKRAP 2,3 7:00 WWW

Kryształowe komnaty Alp XCHKRYS 2 6:00 WWW

Latający Holender XNLHOLE 3 7:00

Lazurowe Wybrzeże XFRLAZW 1 12:00

Legoland, czyli baw się dobrze XDKLEGO 3 00:30 WWW

Londyn od A do Z XGBLOND 3 6:00

Małe jest piękne XSOMALE 2 5:00

Moja Praga XCZMOPA 5 18:00 WWW

Moja Wenecja XITMOWE 1 5:00

Mój Londyn XGBMOJL 3 7:00 WWW

Na bałkańskim szlaku XBHALBL 1 5:00

Nad Dunajem i Wełtawą XSLNADD 5 18:00

Naddunajska kraina XAUWIWA 5 18:00

Nazwa Imprezy Kod Rozkład Przyjazd* Uwagi 

Najpiękniejsze miasteczka Prowansji XFRNAPR 2 9:00

Niemiecki alfabet XDEALFA 7 18:00

Paris et Toi XFRPTOI 2 7:00 WWW

Paris, Paris… XFRPARI/XFRPARP 2,3 7:00

Paryż i zamki nad Loarą XFRPALO/XFRPALP 2,3 9:00

Piątka z plusem XSLPLUS 5 4:00

Pięć światów XITGENU 1 5:00

Pizza napolitana XITNEAL 1 5:00 WWW

Pocztówka znad Gardy XITJEWE 1 5:00

Paryż i Prowansja XFRPPRO 2 12:00

Rendez-vous z Francją XFRPNBR 2 7:00

Rzymskie wakacje XITRZYM 1 5:00

Sąsiedzka trylogia XCZTRYY 5 18:00

Serenady i romanse XITSERE 1 5:00 WWW

Słoneczna Chorwacja XHRTTHV 1 5:00 WWW

Słońce i lawenda XHRHVAR 1 5:00

Strasznie fajna Transylwania XRURUMA 6 14:00

Sycylia na kółkach XITSYCI 1 4:00

Szalone wakacje XITGAAR 1 5:00 WWW

Szkocka gratka XGBSZKO 3 20:00 WWW

Szlak bursztynowy XLTJANT 8 16:00

Szwajcaria w miniaturze XCHTICI 2 6:00

Tam, gdzie dojrzewa śliwowica XHRSLIW 1 5:00

Tam, gdzie nie byli Twoi sąsiedzi XFRSASI 1 7:00

To se ne vrati, pane Havranek XCZTOSS 5 18:00

Toskania na zamówienie XITTOZA 1 5:00 WWW

Toskania z dedykacją XITDEDY 1 5:00 WWW

Toskańska przygoda XITTOSP 1 5:00

Uroki stolicy świata XFRPARW 2 9:00

Viva Iberia XESVIVA 7 10:00

W kolorze lawendy i ochry XFRLAWE 2 12:00

Wakacje na Gargano XITGARG 1 5:00

Wakacje na północy Włoch XITWNPW 1 5:00

Wakacje w Czechach XCZWAQA 5 18:00 WWW

Wakacje w Paryżu XFRWAKA/XFRWAKP 2,3 7:00 WWW

Wieczne i słoneczne XITRIMI 1 5:00

Wielkanocne śniadanie w Rzymie XITGRAN 1 5:00 WWW

Włoskie delicje XITDELI 1 5:00

Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże XFRWYLA 1 12:00 WWW

Za górami, jeziorami XITJEZI 1 5:00

Zaczarowany Londyn XGBCZAR 3 7:00 WWW

Zamki, góry i chmury XCZHRAD 5 18:00



Klienci wyjeżdżający z miast: Suwałki, Ełk, Augustów, Grajewo, Szczuczyn, Łomża, Białystok dowożeni są autokarami/busami firmy ŻAK EXPRESS do Warszawy na Dworzec Zachodni PKS (st. 11), gdzie przesiadają się 
do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z miast: Lublin, Radom, Kielce, Puławy, Skarżysko-Kamienna dowożeni są autokarami/busami firmy BP TOUR do Krakowa na Dworzec MDA, gdzie przesiadają się do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z Rzeszowa dowożeni są autokarami/busami firmy NEOBUS do Krakowa na Dworzec MDA, gdzie przesiadają się do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z miast: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Gorzów Wlkp., Słupsk, Koszalin, Piła dowożeni sa autokarami/busami firm lokalnych do Poznania na Dworzec PKS przy ul. Matyi 2, gdzie przesiadają 
się do autokarów/busów ITAKA.
Dla rozkładu 8 Klientów z miast Białystok, Suwałki zabieramy autokarem docelowym.
Po zakończeniu imprezy, Klienci zostaną odwiezieni do podanego w umowie miejsca.

MIEJSCA W AUTOKARZE PRZYDZIELANE SĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PRZYDZIELA JE PILOT W MIEJSCU ROZPOCZĘCIA IMPREZY.
Dopuszczalna waga bagażu: bagaż główny: 15 kg/os., bagaż podręczny: 5 kg/os.

Rozkład 1, miasta: Legnica, Zielona Góra, Lublin, Radom, Kielce, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Białystok, Augustów, 
Ełk, Grajewo, Łomża, Suwałki, Szczuczyn, – dla XFRLAZW – tylko wyjazd.
Rozkład 1, miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Koszalin, Legnica, Piła, Słupsk, Szczecin, Toruń, Zielona 
Góra, – aktywne: 28.04-1.10.2022.
Rozkład 2, miasta: Piotrków Tryb., Częstochowa – tylko wyjazd.
Rozkład 2, dla imprezy XSOMALE: Poznań 13:30, Leszno 15:00, Wrocław 17:00, Głubczyce 20:30. Legnica i Zgorzelec 
– nie dotyczy.

Rozkład 2, miasta: Lublin, Radom, Kielce, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Białystok, Augustów, Ełk, 
Grajewo, Łomża, Suwałki, Szczuczyn – dla XFRPPRO – tylko wyjazd.
Rozkład 2, 7: Bielsko-Biała – aktywne: 28.04.-1.10.2022.
Rozkład 3, miasta: Białystok, Augustów, Ełk, Grajewo, Łomża, Suwałki, Szczuczyn – dla XGBSZKO, 
XDKDANI – tylko wyjazd.

Miejsce wsiadania Adres Dopłata
ROZKŁAD NUMER

1 2 3 4 5 6 7 8

AUGUSTÓW ul. Wojska Polskiego, przy Kauflandzie 149 5:05 7:15 5:05

BIAŁYSTOK Dworzec Autobusowy PKS, peron 5, st. 10 (Żak Express) 149 6:00 9:00 6:00 12:00

BIELSKO-BIAŁA Dworzec PKS, płyta dolna 149 15:15 3:15

BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 22, przy salonie ITAKA 149 9:45

CZĘSTOCHOWA Dworzec PKS, al. Wolności 45 149 15:30 17:15 7:00 4:45 4:00

EŁK Dworzec PKS (Żak Express) 149 5:50 8:00 5:50

GDAŃSK ul. 3 Maja, zatoka autobusowa przy Dworcu PKS 149 6:30 8:00

GLIWICE PKS Gliwice, ul. Pionierów 8 149 16:00 17:30 9:30 6:30 7:15 5:15 5:00

GŁUBCZYCE Stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 99 18:30 20:30 10:00

GORZÓW WLKP. Stacja paliw NEO, ul. Myśliborska 26 149 10:15 16:30

GRAJEWO ul. Księdza Popiełuszki, przy Dworcu PKS (Żak Express) 149 6:21 8:31 6:21

KATOWICE Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5 149 15:30 16:30 8:30 6:00 6:30 6:00 4:15 3:00

KIELCE Dworzec Autobusowy, ul. Czarnowska 12 (BP Tour) 149 11:26 11:26

KOSZALIN Dworzec Autobusowy PKS 149 7:15 12:00

KRAKÓW Dworzec MDA, ul. Bosacka 18, płyta górna st. 9-11 149 13:30 15:00 7:00 4:30 5:00 8:00 2:45 1:45

KUDOWA SŁONE Stacja paliw CIRCLE K, 1 km przed przejściem granicznym 99 11:30

LEGNICA Stacja paliw LOTOS, ul. Nowodworska 30 149 13:50 22:00 13:30 9:00

LESZNO Parking przy CH NASZE LESZNO, ul. Narutowicza 84 149 13:30 19:30 11:30 5:30 1:15 6:30

LUBLIN Dworzec Główny PKS, al. Tysiąclecia 6, st. 3 (BP Tour) 149 8:00 8:00

ŁOMŻA Tymczasowy Dworzec Autobusowy, ul. Dworcowa, st. 5 (Żak Express) 149 7:25 9:35 7:25

ŁÓDŹ Dworzec PKS Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 149 13:00 15:00 13:00 10:30 4:30 2:15 4:30 6:30

OPOLE Stacja paliw BP, ul. Powstańców Warszawskich 33 149 17:30 19:30 10:30 7:45 9:00 4:15 6:00

PIŁA Parking przy Dworcu PKP 149 10:00

PIOTRKÓW TRYB. MOTEL-BAR, ul. Sikorskiego 52 149 14:00 16:00 5:45 3:00

PIWNICZNA Stacja paliw, ul. Krakowska 99 10:30

POZNAŃ Dworzec Autobusowy PKS, ul. S. Matyi 2 149 12:15 18:15 16:00 13:30 4:15 0:05 5:15 3:30 

PUŁAWY ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155; BP Tour) 149 8:55 8:55 

RADOM Przystanek MZK, ul. Prażmowskiego 8, przystanek Dworzec PKP (BP Tour) 149 10:00 10:00 

RZESZÓW Dworzec Autobusowy PKS, ul. Grottgera 1 (NEOBUS) 149 8:30 12:20 

SKARŻYSKO-KAMIENNA ul. Krakowska (ul. Łowiecka) /09 (BP Tour) 149 10:46 10:46 

SŁUPSK Parking przy Dworcu PKP 149 6:15 10:30

SUWAŁKI Dworzec PKS, st. 1( Żak Express) 149 4:20 6:40 4:20 

ŚWINOUJŚCIE Terminal Promowy Unity Line 99 19:45

SZCZECIN Plac Żołnierza Polskiego 11, zatoka autobusowa 149 8:45 15:00 18:00

SZCZUCZYN Dworzec PKS (Żak Express) 149 6:36 8:47 6:36 

TORUŃ Dworzec Autobusowy Arriva, ul. Dąbrowskiego 149 8:45 

TORZYM Zajazd CHROBRY, ul. Warszawska 19 99 18:30

WARSZAWA Dworzec Zachodni PKS, Al. Jerozolimskie 144, st. 11 149 11:00 13:00 10:30 8:00 2:30 0:30 2:30 9:00 

WROCŁAW Dworzec Wrocław, ul. Sucha 1, st. 10-11 149 15:00 21:00 12:30 9:30 7:00 2:45 8:00 1:00 

ZIELONA GÓRA Parking przy Palmiarni 149 12:30 16:00 

ZGORZELEC Stacja paliw ORLEN, ul. Słowiańska 1 99 23:00 10:00



Zapomniałam męża na  
wakacje...

Nie zapomniałam  
ubezpieczenia!

4 na 5 Klientów ITAKI rozszerza swoj e  

ubezpieczenie do pakietu Complex  

lub Prestige.



ZAPRASZAMY�DO�BIUR�AGENCYJNYCH:
Aleksandrów�Łódzki: Biała Podlaska:

Pabianice: Piaseczno:

Wałbrzych: Warszawa:

Białystok: Bielawa:

Bochnia: Bolesławiec:

Częstochowa:

Gniezno:

Kielce: Kłobuck:

Kraśnik: Krosno:

Lubin:

Lublin: Luboń:

Łęczna: Łódź:

Nowy�Dwór�Mazowiecki: Nowy Tomyśl:

Nysa: Oleśnica: Ostrołęka:

Ostrowiec Św.: Otwock:

Piotrków Trybunalski: Płock:

Polkowice:

na:Pszczy Pułtusk:

Radomsko:

Ruda Śl.:

Skierniewice: Słupsk: Sochaczew:

Swarzędz: Szamotuły:

Świdnica: Świdnik:

Wągrowiec: Wejherowo:

Wodzisław Śl.: Wolsztyn: Wołomin:

Zabrze: Zgorzelec:

Zielona Góra: Żory:

Żywiec:

Bielsko-Biała:

Sosnowiec:

Wrocław:

Brwinów: Brzeg:

Krzeszowice: Krzywaczka: owo:Legion

Rybnik: Rzeszów: Siedlce:

Busko-Zdrój: Bydgoszcz: Bytom:

Chełm: Cieszyn:

Jelenia Góra:

Ełk: Gliwice: Głogów:

Góra Kalwaria: Iława: Jarocin:

 Katowice: Kędzierzyn-Koźle:

Kalisz:

Kłodzko: Knurów: Koluszki:

Kołobrzeg: Konin:

Konstancin-Jeziorna: Koszalin:

Tczew: Tomaszów Maz.:

Wyszków:

Kraków:

Prudnik: Pruszków:

Mikołów: Myszków: Myślenice:

Trzebinia: Tychy:

Piekary Śl.: Piła:

Poznań:

Rabka Zdrój: Racibórz: Radom:

Siemianowice Śl.:

Starachowice: Sucha Beskidzka: Suwałki:

Szczecin: Środa Wielkopolska:

Świebodzin: Tarnobrzeg: Tarnowskie Góry:

Wieruszów: Włocławek:

 PORA�WAKACJI, ul .�Wojska�Polskiego�71, tel .�42�2988898; �  JUVENTUR, ul .�Budkiewicza�1, tel .�83�3435927; 

tel.� 22� 7793105;  KARTAGINA , ul.� Zamkowa� 31, CH� Echo, 42� 2265588;  GRYZELDA , ul.�Wojska� Polskiego� 28, tel.� 22� 2111731; 

� � Konopnickiej� 1A , tel.� 74� 6667722;  JOLKA , ul. Słowackiego� 16, tel.� 74� 8433984; PERFECT� HOLIDAY, ul.   OKNO� NA� ŚWIAT, 

  24�HOLIDAY, ul.�Św.�Mikołaja�1/1, tel.�85�7420774; 123�WAKACJE, Al.�Piłsudskiego 32, tel.�85�6512344;�  SWEET�TRAVEL, ul.�1�Maja�28, 

 SAVOY�TOURS, ul.� Partyzantów� 2A, Galeria� Rondo, tel.� 723� 373� 197;  PERFEKT, ul.� Sierpnia� 80� 7/9, tel.� 75� 7320212; PIRAMIDA� BT, 

ul.�Głęboka�45, tel.�33�8520817;  RIVIERA, ul.�Dekabrystów�25/15A, tel.�34�3222029; E-LASTMINUTE.PL, ul.�Dąbrowskiego�7, tel.�34�3248040; 

tel.� 609� 050�320; GRAND�TOUR, ul.� Lompy� 7, tel.� 76�8334473; PIAST�TOUR, ul.� Obrońców� Pokoju�28, tel.� 76�8335806;  SOLTUR, ul.� Chrobrego�39, 

MAREK, al.�Jana�Pawła�II�17, tel.�77�4811457;  SIGMA-TOUR, ul.�Staszica�14F, tel.�41�3682492;  SCOUT�TRAVEL, ul.�Wieluńska�31b, PH�Tęcza, 

ul.�Rakowicka�20/3B, tel.�12�4220345;  AGAT�BUH, ul.�Lubelska�29, tel.�81�8844855;  RADTUR, ul.�Legionów�17, Galeria�Krosno, tel.�13�4925055; 

ul .� Siwińskiego� 2, tel .� 22� 7665379;  DUO� TOUR, ul .�Armii� Krajowej� 4, tel .� 76� 7249494; AXEL� TRAVEL� BP, ul .� Odrodzenia� 7A , tel .� 76� 8466766; 

 SASS�CENTRUM�AUTOKAROWO-LOTNICZE, ul.�Okopowa�12, tel.�815�344�444;  KIWI�TRAVEL, ul.�Żabikowska�66, CH�Pajo, tel.�61�8994200; 

 KAROL, ul.�Stefanii�Pawlak�8, tel.�81�7520807;  EUROPOL, ul.�Piotrkowska�3, tel.�42�6303116; IKARA, ul.�Piotrkowska�115-119, tel.�42�6397787; 

ul.�Reja�5, tel.�12�2723373;  VIVAGO, ul.�Daszyńskiego�9, tel.�668�323�202; �  ŚRÓDZIEMNOMORZE, ul.�Piłsudskiego�46, 

tel.�61�4421100;  NYSA�TOUR, ul.�Celna�22/26, tel.�77�4332800; ul.�Rzemieślnicza�11, tel.�71�3981406;  OPAL,  ESSENTIA�TRAVEL, 

ul.�Jana�Pawła�II�4, CH�E.�Leclerc, tel.�530�309�409; �  VOYAGER, ul.�Mickiewicza�30, tel.�41�2634185;  BUT�SYRENA, ul.�Poniatowskiego�1, 

ul.�Kilińskiego�6/1, tel.�67�3503050; VENTUR, ul.�Słowackiego�103, tel.�4 l.�Jachowicza�40, �  JU 4�6468713;  PANORAMA�-TOUR, a

tel.�24�2687393; URLOPY.PL, ul.�Wyszogrodzka�140, CH�Auchan, tel.�24�3663535; ul.�Padlewskiego�18C, Polo� 60633; Marekt, tel.�24�36  TRAVEL�AG, 

ul.�Wojska� Polskiego� 20a�paw.� 28, tel.� 728� 872� 928;  MEGA, ul.� Chrobrego� 7, tel.� 32� 3263060;  MARTYNA�TRAVEL� BP, ul.� Mickiewicza� 24, 

ul.�Witolda� 6/8�lok.� 11, tel.�48� 3632285;  PANORAMA , pl.� 3� Maja� 11, tel.�44� 6820825; TRYBUNALSKIE, ul.� Reymonta�43/12, tel.�44� 6852177; 

�  RAFA�TRAVEL, ul.�Radoszowska�162, tel.�32�2420554, SUN�TRAVEL, ul.�Wawelska�2, tel.�32�2435299, IRiS�TRAVEL, ul.�Wolności�25, tel.�32�2401623; 

 OMEGA, ul.�Dworcowa�3N, tel.�508�466�966;  HERKULES�EXPRESS, pl.�Zwycięstwa�4/1-2, tel.�59�8426103;  PROTRAVEL, 

ul.�gen.�J.�Dwernickiego�15, CH�Plaza, tel.�694�808�001; A , ul.�Poznańska�6, CH�ETC, tel.�501�718�101; błoniowa�2,  JAMAJK  ACCORD, ul.�Ja

 RAPALA, ul.�Pułaskiego�8, tel.�74�8522175; .�Wyszyńskiego�17�(Galeria�Venus),  ETNA, ul.�Racławicka�18, tel.�81�7514300; BLUE�HOLIDAYS, ul

tel.�507�134�130; LAGUNA�TRAVEL, ul.�Oboźna�9�lok.�103, tel.�22�6213227;  HUBERTUS, ul.�Lipowa�29h, tel.�67�2620464;  KAJDER, 

�  MEDTUR, pl.�św.�Krzyża�2, tel.�32�4560940;  HALA�BANAHA�TRAVEL�AT, ul.�Poznańska�21, tel.�68�3471476;  OMEGA , 

 SINDBAD, ul.�3�Maja�7a, tel.�32�2710862; ONYX, ul.�3�Maja�36, tel.�32�2736155;  CENTRUM�PODRÓŻY, ul.�Jeleniogórska�42, Carrefour, 

tel.�75�6461212; �  FLY, ul.�Energetyków�2A , Pasaż�TESCO, tel.�68�4518700; MEGA�TOURS, ul.�Żeromskiego�6, tel.�728�924�226;  TOURS, 

ul.�Katowicka�10, Galeria�Wiślanka, tel.�32�4345395; ADA�TRAVEL, Rynek�2, tel.�32�4342067;  EWA , al.�Legionów�45, Pasaż�TESCO, tel.�33�8612901.

Galeria�Bielawska, tel.�74�6667755;  �H IDAY�BP, pl.�Wojska�Polskiego�16, tel.�33�8221622;  PACH&NIKIEL, ul.�Słowackiego�27/11, tel.�33�8150786; GO OL

ul.�Gabriela�Narutowicza�5, tel.�46�8111573; SOCHOTRAVEL, al.�600-lecia�39, Kau� and, tel.�46�8621354;  KORAL, ul.�Modrzejowska�32a, tel.�32�2653974; 

ul.�Dworcowa�3N, tel .�509�905�757;  FLY�BACK, ul.�Hallera�52, CH�Borek, tel.�71�7831896; ALIUS, ul.�Świeradowska�51, CH�Ferio�Gaj , tel .�71�3362141; 

ul.�Kaszubska�1/1, tel.�75�7342244;  PODRÓŻE�Z�BLONDYNKĄ, ul.�Grodziska�46, Galeria�Brwinów, tel.�22�7530022;  COLUMBUS, ul.�Łokietka�24a, 

 RELAX-TOURIST, Rynek�25, tel.�12�2821131;  PERFECT�TRAVEL, ul.�Krzywaczka�925, tel.�696�268�235;  ACTIVE�TRAVEL, 

 SAFARI�TOUR, ul.�Zamkowa�6, tel.�664�457�934;  CUT, ul.�Żeromskiego�2, tel.�17�8538264; �38, tel.�25�6326065;  MAXI�TRAVEL, ul.�3�Maja

ul.�Belgradzka�44�lok.�4, tel.�22�4999666; ŚWIAT�PODRÓŻY, ul.�Powstańców�Śląskich�126, CH�Carrefour�Bemowo, tel.�22�5697296; AZUL�HOLIDAY, ul.�Koszykowa�63, 

Kau� and, tel.� 77�4161297;  L-TOUR, ul.� Mickiewicza� 9, tel.�41� 3708034;  PTTK, ul.� Niedźwiedzia� 7, tel.� 52� 3227910;  

AMALFI�TRAVEL, ul.� Powstańców�Warszawskich� 16/48, tel.� 733� 999� 637;  KRYSTYNA , ul.� Lwowska� 13a, tel.� 82� 5654637;  BEA�TRAVEL, 

ul.� Paderewskiego� 11, tel.� 62� 5052033; �  CENTRUM� PODRÓŻY, ul.� Ogińskiego� 2f, tel.� 75� 7674455; EURO� 90�TRAVEL, ul.� Grabowskiego� 2/2, 

 MAGIA�PODRÓŻY, ul.�Wojska�Polskiego�6/1u, tel.�87�6100172;  MERCEDES, ul.�Zwycięstwa�52a, tel.�32�2315145;  TRAVEL, pl.�Konstytucji�3�Maja�2, 

tel.�61�4261300; �  PODRÓŻE�MARZEŃ, ul.�Pijarska�14, tel.�22�7274600;  LUZ, ul.�Królowej�Jadwigi�14, tel.�89�6499606;  GROMA-TOUR, 

tel.�62�7645599; NAM, ul.�Chopina�26/28, tel.�730�626�626;  OLIVIER'S�TRAVELS�BP, ul.�Bażantów�6A, CH�Bażantowo, tel.�32�3530203;  

tel.�75�7675080; AMIGO�TRAVEL, ul.�Piłsudskiego�11, tel.�75�6431166; TOP�TRAVEL�BP, ul.�1�Maja�28, tel.�75�7676167;  ALEKSANDER, al.�Wojska�Polskiego�185, 

tel.� 34� 5000178;  AN�TRAVEL, ul.�Wita� Stwosza� 5, tel.� 74� 8678023;  REISE� HIT, ul.�Targowa� 3, tel.� 32� 2350322;  TURKUS, 

ul.� Głowackiego� 21, tel.�44� 7143500;  MEGATOUR� BT, ul.� Giełdowa� 7c/11, tel.� 94� 3540055;  TOURLIDER, ul.� 3� Maja� 58, tel� 632� 202� 686; 

 KIOSK�Z�WAKACJAMI, ul.�Warszawska�26, tel.�22�7117081;  SUN�WAY�TRAVEL, ul.�Paderewskiego�1, CH�Atrium, tel.�721�240�000; 

HOLIDAYCAFE.PL, ul.�Tylna�12, tel.�32�7691414;  PANDA, ul.�Gdańska�7a, tel.�58�5315401; �  CYKLADY, ul.�Głowackiego�5, tel.�44�7123552; 

VERANO�TRAVEL, ul.�Bałtycka�15, tel.�71�3527744; SUNNYTIME, ul.�Krzycka�83/1B, tel.�71�3740210;  AZYMUT, ul.�Świętojańska�11, tel.�29�7430253; 

 TRAVEL� MARKET, ul.� Zakopiańska� 105, CH� Solvay� Park, tel.� 501� 246� 878; WSPANIAŁE� PODRÓŻE, ul.� Długa� 64, tel.� 12� 6332368; JAGIELLONIA, 

tel.� 61� 8227011, IDEAL�TRAVEL, ul.� Sielska� 14� lok.� 1, tel.� 61� 6468767;  MEDIUM, ul.�Jagiellońska� 22, tel.� 77�4365968;  TOP�TRAVEL, 

 OLIVIER’S�TRAVELS, ul.�Gliwicka�9, CH�Auchan, tel.�32�3530192;  DENAR�TRAVEL, ul.�Kościuszki�79, tel.�34�3134310;  SOLENO�BP, 

 TĘCZA, ul.�Narutowicza�3, tel.�32�6110326; � TRAVELLER, ul.�Bielska�96D, tel. 32�2190070; GOOD�LUCK, ul.�Grota�Roweckiego�32, tel.�32�3277144; 

K8� DORADCY�W� PODRÓŻY, ul.�Warszawska� 1/1, tel.� 22� 7503016; �  PEGAZ, ul.� Bytomska� 67, tel.� 32� 2872324; ZYGODA ,  SŁONECZNA� PR

ul.�Moniuszki�3A/2, tel.�607�950�880;  HOLIDAY�LAND, ul.�Malwowa�162, Galeria�Mallwowa, tel.�61�6650190; TRAVEL�AND�MORE, ul.�Naramowicka�187/A, 

tel.� 23� 6925067; �  BP� SOLENO, ul.� Orkana� 31, tel.� 18� 2670605; AX p M , l.� Dworcowy� 1, tel.� 32�4152773;  LAZUR�TRAVEL, 

ALLTRAVEL.PL, ul.�bp.�Świrskiego�40, tel.�25�6440635; ZIBRA, ul.�Kilińskiego�15, tel.�25�6339474; BTROTER, ul.�1�Maja�5, tel�  GLO .�32�2290090; 

 OMEGA, ul.�Dworcowa�3N, tel.�508�466�966; �  W�ŚWIAT, ul.�Mickiewicza�88, tel.�33�8770670;  SUWALSZCZYZNA�AP-T, 

tel.� 604� 120� 395;  IKARIA, ul.�ks.� Bogusława�42/2, tel.� 91�4310099; �  PODRÓŻY� ŚWIAT, ul.� Stary� Rynek�4, tel.� 61� 6393052; 

tel.� 81� 7497266;  OCEANIC, ul.� Łużycka� 1, tel.� 68�4754989;  JUVENTUR, ul.� Sokola� 3B, tel.� 15� 8231666; �  

ul.�12�Marca�205, tel.�58�6723523;  POLONIA , ul.�Warszawska�48, tel.�62�7841513;  TOP�TRAVEL, ul.�Zielony�Rynek�3/1, tel.�54�2310252; 

OPTIMAL, ul .� Horbaczewskiego� 4-6, CH�Astra, tel .� 71� 3443884; BABILON� TRAVEL, ul .� Grabiszyńska� 240, Tarasy� Grabiszyńskie, tel .� 71� 3929602; 
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 GALERIA OLIMPIA, UL. KOLEJOWA 6, TEL. 44 7159596, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. MALMEDA 19, TEL. 85 8762140, PN.-PT. 9-19, 
SB. 10-15 - OD E24.10.2015 NOWA LOKALIZACJA: GALERIA JUROWI CKA, UL. JUROWIECKA 1, TEL. 85 8762140, PN.SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA ALFA, 
UL. KA 15, TEL. 85 8762007, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA SFERA I, UL. MOSTOWA 5, TEL. 33 4987071, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

 UL. CECHOWA 16, TEL. 33 8108020, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; CH AUCHAN, UL . BOHATERÓW MONTE CASSINO 421,  
TEL. 33 8218066, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH RONDO, UL. KRUSZWICKA 1, TEL. 52 3396510, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  ZIELONE 
ARKADY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, TEL. 52 5234260, PN-SB. 9-21, ND. 10-22 (OTWARCIE 13.11.2015); UL. JAGIELLO SKA 22, TEL. 52 3333333, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; RDON, UL. REJEWSKIEGO 3, TEL. 52 3333333, PN.-SB. 9- CH AUCHAN FO 21, ND. 9.30-20;  CH AGORA, PL. K  1, 
TEL. 32 3962525, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH PLEJADA, AL. NOWAKA-JEZIORA SKIEGO 25, TEL. 32 7876677, PN.-SB. 10-21, N ; D. 10-20

CH AKS, UL. PARKOWA 20, TEL. 32 7713302, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. WOLNO  25, TEL. 32 3452895, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; 
 CH M1, UL. B KA 80, TEL. 32 2670584, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JURAJSKA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 207, 

TEL. 34 3991414, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; ASZY SKIEGO 12, TEL. 34 3240202, PN.-PT. 10-18, SB. PL. D  10-15;  UL. DEKABRYSTÓW 33 
PAW. 15, TEL. 34 3222029, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; A, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH POGORI
UL. 1 MAJA 30, TEL. 55 6415056, PN.-PT. 9-17, SB. 09-15;  CH TU I TERAZ, UL. MICKIEWICZA 19, TEL. 87 6104070, PN.-PT. 9-20, SB. 9-18, ND. 10-15; 
UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 104, TEL. 58 7702470, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; CH RENTAL PARK, UL. PRZYWIDZKA 7, TEL. 58 3252597, 
PN.-SB. 10-20, ND. 11-17;  UL. DMOWSKIEGO 4, TEL. 58 5204402, PN.-PT. 10-19, SB. 10-15;  CH ALFA, UL. KO OBRZESKA 41C, TEL. 58 7619528, 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH RIVIERA, UL. GÓRSKIEGO 2, TEL. 58 7853290, PN.-SB. 10-21, ND. 10- GO 11, 20;  CH BATORY, UL. 10 LUTE
TEL. 58 782 62 02, PN.-PT. 9-21,SB 9-18;  UL. LIPOWA 1, TEL. 32 6610730, PN.-SB 9- UL. BYTOMSKA 12, . CH FORUM, . 21, ND. 10-20; 
TEL. 32 2703222, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. S ODOWA 20A, TEL. 76 8521455, PN.-PT. 10-18, SB.  GALERIA GNIEZNO, UL. PA UCKA 2,  10-14; 
TEL. 61 6396970, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH NOVA PARK UL. PRZEMYS OWA 2, TEL. 530 254 900, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

 UL. STARA 21, TEL. 56 6429595, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; WOJSKA POLSKIEGO 16, TEL. 52 5270230,  GALERIA SOLNA, UL. 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; N.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA  GALERIA JASTRZ BIE, UL. WARSZAWSKA 2, TEL. 32 4731032, P
GALENA, UL. GRUNWALDZKA 59, TEL. 32 7589480, PN.-SB. 09-21, ND. 10-20;  GALERIA SUDECKA, UL. JANA PAW A II 51, TEL. 75 6717979, 
PT.-SB. 9-21, ND. 10-20; GALERIA AMBER, UL. GÓRNO L KA 82, TEL. 62 5011111, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA KATOWICKA, UL. 3 MAJA 30, 
TEL. 32 7306690, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. MONIUSZKI 4/2, TEL. 32 6089800, PN.-PT. 9-19, SB. 9-14; LOTNISKO 
KATOWICE PYRZOWICE, UL.  90, TEL. 32 7842290, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; SILESIA CITY CENTER, UL. CHORZOWSKA 107, TEL. 32 6050309, 
PN.-ND. 10-21;  3 STAWY, UL. PU ASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; CH AUCHAN, TRASA N. I J. RE  30, 
TEL. 32 2097548, PN.-SB. 9-21, ND. 10-19; UL. K  18, TEL. 32 2058844, PN.-PT. 10-18, SB 9-14; .  GALERIA ECHO, UL. YSKA 20, 
TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. PADEREWSKIEGO 33, TEL. 41 3662640, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. CHOPINA 18A, 
TEL. 63 2448888, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; UL. 1 MAJA 16/3, P  MILENIUM, TEL. 94 3465293, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  GALERIA 
BRONOWICE, UL. STAWOWA 61, TEL. 12 3629240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-21; UL. STRADOMSKA 6, TEL. 12 2933890, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; 

CH BONARKA, UL. K  11, TEL. 12 2986708, PN.-ND. 10-21; UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; 
CH M1, AL. POKOJU 67, TEL. 12 6860120, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  9-22,  GALERIA KRAKOWSKA, UL. PAWIA 5, TEL. 12 4264286, PN.-SB. 

ND. 10-21;   GALERIA KAZIM RZ, UL. PODGÓRSKA 34, TEL. 1IE 2 3119177, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; A,  PARK HANDLOWY ZAKOPIANK
UL. ZAK KA 62, TEL. 12 6330060, PN.-SB. 9-21.30, ND. 9-19.30; CH PIOTR I PAWE UL. LUBOSTRO,  15, TEL. 12 2637063, PN.-PT. 10-19, SB. 10-16, 
ND. 10-15;  GALERIA PIASTÓW ZNO, AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 12, , UL. NMP 9, TEL. 76 7439900, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  GALERIA LES
TEL. 655 376850 PN.-SB. 10-21 ND. 10-20;  10-21;  CH ATRIUM FELICITY,  CUPRUM ARENA, UL. SIKORSKIEGO 20, TEL. 76 7499899, PN.-ND.
AL. WITOSA 32, TEL. 81 4605390, PN.-SB. 9-21, ND 9-20; . ALERIA OLIMP IV, AL. SPÓ G ELC CI PRACY 32, TEL. 81 4482200, PN.-SB. 9-21, ND. 10- 0; 2

 CH LECLERC, UL. ZANA 19, TEL. 81 5240189, PN.-SB. 9-22, ND. 10-21;  CH LUBLIN PLAZA, UL. LIPOWA 13, TEL. 690999689, PN.-ND. 9-21; 
 UL. PIOTRKOWSKA 10, TEL. 42 6650650, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  MANUFAKTURA RYNEK, UL. OGRODOWA 19A, TEL. 42 2327790, PN.-SB. 10-22, 

ND. 10-21; CH PORT Ó  UL. PABIANICKA 245, TEL. 42 2390001, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; UL. MILIONOWA 1, PLATINUM, TEL. 42 6160230, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  UL. TUWIMA 15, SOLARIS, TEL. 42 2500360, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; CH SUKCESJA, UL. POLITECHNIKI 1, TEL. 42 3071220, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. KRAKOWSKA 3, TEL. 32 7241678, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; UL. STAROMIEJSKA 2/5, PRZY WYSOKIEJ BRAMIE, TEL. 89 5349027, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; RIA WARMI SKA,  GALE
UL. TUWIMA 26, TEL. 89 7224277, PN.-ND. 10-21;  UL. KAMIENNA 5, TEL. 77 5412240, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CH KAROLINKA, UL. WROC AWSKA 
152/154, TEL. 77 4559145, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; GALERIA VIVO!, UL. 14 LUTEGO 26, TEL. 67 3482625, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  
PL. K  6, TEL. 44 6102255, PN.-PT. 10-18, SB. 1 -0 15; GALERIA WIS A, UL. WYSZOGRODZKA 144, TEL. 24 3633505, P -N. SB. 9-21, ND. 10-21; 

 UL. WOJCIECHA KOSSAKA 6, TEL. 76 7208351, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; GALERIA MALTA, UL. MALT KA 1, TEL. 61 6673170, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-20;  STARY BROWAR, UL. PÓ WIEJSKA 42, TEL. 61 6397490, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. SZKOLNA 13, TEL. 61 8599740, 
PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CH KING CROSS MARCELIN, UL. BUKOWSKA 156, TEL. 61 8628796, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH CITY CENTER, 
UL. MATYI 2, TEL. 61 6461707, PN.-ND. 9-21; PARK HANDLOWY FRANOWO, OBOK JULA, UL. SZWEDZKA 10A, TEL. 61 8728611, PN.-SB. 10-21, ND. 10-19; 

  PLAZA, UL. CKIEGO 2, TEL. 61 66 75 722, PN.-SB. 09:30-21, ND. 10-20;  CH AUCHAN, UL. W. ANTONIEGO 2, 
TEL. 61 6649545, PN.-SB. 9-21, ND 9.30-20; UL. G OGOWSKA 432, TEL. 730240850, PN.-SB 9-.  CH AUCHAN, . 21, ND. 9 30-20; .
UL. G OGOWSKA 68, TEL. 61 6611440, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  UL. ANIELIN 1/WOJSKA POLSKIEGO, TEL. 22 2430004, PN.-PT. 10-19, SB. 10-15; 

 UL.  70, TEL. 48 3835777, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  GALERIA S ONECZNA, UL. CHROBREGO 1, TEL. 48 6122424, PN.-SB. 9-21, 
ND. 10-20;  CH PLAZA, UL. 1 MAJA 310, TEL. 32 2445661, PN  10-21, CZW. 9-21, PT.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH AUCHAN PORT RUMIA, 
UL. GRUNWALDZKA 108, TEL. 58 5737373, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  FOCUS MALL RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, TEL. 32 7263329, PN.-ND. 9-21; 
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SALONY FIRMOWE
OPOLE: 

taka  T

PLAC KOPERNIKA 16, SOLARIS CENTER, POZIOM: -1, TEL. 77 54 12 240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20

Profesjonalne porady i mi a ob ga!ł słu

DZIAŁ GRU , ONFERENCJI I INCENTIVE BONY WAKACYJNEP K
TEL. 22 4343555,   e-mail: grupy@i .p ,l    PN.-P 17 TEL. 22 4343502, 22 4343555, e-mail: bony@ pl, PN.-PT. 9-17. 9- itaka.

BEŁCHATÓW: BIAŁYSTOK:

OPOLE: OPOLE:

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: PŁOCK:

BIAŁYSTOK: BIELSKO-BIAŁA:
BIELSKO-BIAŁA: BIELSKO-BIAŁA:
BIELSKO-BIAŁA: BYDGOSZCZ:

BYDGOSZCZ: SZCZ:BYDGO

BYTOM: BYTOM:

DĄBROWA GÓRNICZA: SK:GDAŃ
GDAŃSK: GDAŃSK: GDAŃSK:

GDAŃSK: GDYNIA:

INOWROCŁAW: JASTRZĘBIE ZDRÓJ:
JAWORZNO: JELENIA GÓRA:

KATOWICE: KATOWICE:

KATOWICE: KATOWICE:
KATOWICE: KATOWICE:

RZYN-KOŹLE:KĘDZIE KIELCE:
KIELCE: KIELCE:

KOSZALIN: KRAKÓW:

KRAKÓW: KRAKÓW:
W:KRAKÓ KRAKÓW: KRAKÓW:

: LEGIONOWO:KRAKÓW
LEGNICA: LESZNO:
LUBIN:

LUBLIN: LUBLIN:
LUBLIN: LUBLIN: ŁÓDŹ:

ŁÓDŹ: ŁÓDŹ:

MIELEC: NOWY SĄCZ:

OSTRÓW WIELKOPOLSKI: PABIANICE:
PIASECZNO: PIŁA:

PŁOCK: POZNAŃ:
Ń:POZNA POZNAŃ:

PRUSZKÓW: RADOM:

L A:RUDA Ś ĄSK

ZCZ:BYDGOSZCZ: BYDGOS

CZELADŹ: CZĘSTOCHOWA:

POZNAŃ-SWADZIM: I:POZNAŃ-KOMORNIK

CHORZÓW: ANÓW:CHRZ CIESZYN:

CE:GLIWI GŁOGÓW: GNIEZNO:

KALISZ: KALISZ:

N:KONI KONIN:

CZĘSTOCHOWA:

RADOM: RADOM:

GDYNIA: GDYNIA:

GORZÓW WIELKOPOLSKI:

KATOWICE: ICE PYRZOWICE:KATOW

GRODZISK MAZOWIECKI: GRUDZIĄDZ:

KRAKÓW: KRAKÓW:

ŁÓDŹ: ŁÓDŹ:

OLSZTYN: OLSZTYN:
OLKUSZ: OLSZTYN:

POZNAŃ: POZNAŃ: POZNAŃ:

 GALERIA OLIMPIA, UL. KOLEJOWA 6, TEL. 44 7159596, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA JUROWIECKA, UL. JUROWIECKA 1, TEL. 85 8762140, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

TEL. 89 5349027, PN.-PT. 10-17;  SOLARIS CENTER, PLAC KOPERNIKA 16, TEL. 77 5412240, PN.-SB. 9-21, ND. 10- ROLINKA, UL. WROCŁAWSKA 152/154, TEL. 77 4559145, 20;  CH KA

 UL. NARUTOW CZA 58/60 (WEJŚCIE OD PIŁSUDSKIEGO), TEL. 44 6102255, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; I  CH ATRIUM PŁOCK, UL. PRZEMYSŁOWA 1, TEL. 24 3510510, 

 GALERIA BIAŁA, UL. MIŁOSZA 2/11, TEL. 577 303 038, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA SFERA I, UL. MOSTOWA 5, TEL. 33 4987071, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 
 GEMINI PA , UL. LESZCZYŃSRK KA 20, TEL. 33 4740030, PN.-SB. 9- 0; 21, ND. 10-20; NI STOK, UL. SARNI STOK 2, TEL. 33 8108020, PN.-SB. 9-21, ND. 10-2 SAR  
 CH AUCHAN, UL.  BOHATERÓW  MONTE CASSINO 421, TEL. 33 8218066, PN.-ND.  10-20;  CH  FOCUS, UL. JAGIELLOŃSKA 39-47, TEL.  52  5660660, 

PN.-ND. 9-21;  CH  RONDO, UL.  KRUSZW KA  1, TEL.  52 3396510, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; KADY, UL. WOJSKA  POLSKIEGO  1, TEL.  52  5234260, IC  ZIELONE AR

PN.-ND. 12-20;  CH AGORA, PL. KOŚCIUSZKI 1, TEL. 32 3962525, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH PLEJADA, AL. NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 25, TEL. 32 7876677, PN.-SB. 10-21, 

 CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA BAŁTYCKA, AL. GRUNWALDZKA 141, TEL. 58 7702470, PN.-SB. 9-21, 
ND. 10-20;  FORUM GDAŃSK, UL. TARG SIENNY 7, TEL. 58 7853190, PN.-ND. 9-21;  CH ALFA, UL. KOŁOBRZESKA 41 C, TEL. 570 570 777, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  
CH  RENTAL  PARK, UL.  PRZYWIDZKA 7, TEL.  58 3252597, PN.-SB.  10-20, ND.  11-17;  CH AUCHAN, UL. SZCZĘŚLIWA 3, TEL.  791 700 915, PN.-SB.  10-20;  CH  RIVIERA, 

 GALERIA SOLNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, TEL. 52 5270230, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JASTRZĘBIE, UL. WARSZAWSKA 2, TEL. 32 4731032, 
PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GALERIA GALENA, UL. GRUNWALDZKA 59, TEL. 32 7589480, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GALERIA SUDECKA, UL. JANA PAWŁA  II 51, 

PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  SILESIA CITY CENTER, UL. CHORZOWSKA 107, TEL. 32 7777677, PN.-ND. 10-21;  GALERIA KATOWICKA, UL. 3 MAJA 30, TEL. 32 7306690, 

TEL. 32 7842290, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  3 STAWY, UL. PUŁASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, PN.-SB. 10-18;  CH AUCHAN, TRASA N. I J. RENCÓW 30, TEL. 32 2097548, 
PN.-SB. 10-20, ND. 10-19;  CH BAŻANTOWO CUBE, UL. BAŻANTÓW 6C, TEL. 32 7218812, PN.-PT. 10-20, SB. 10-15, ND. 13-18;  GALERIA LIBERO, UL. KOŚCIUSZKI 229, 
TEL. 32 2058844, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH ODRZAŃSKIE OGRODY, AL. ARMII KRAJOWEJ 38, TEL. 733 797 000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  GALERIA ECHO, 
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND ORONA, UL. WARSZAWSKA 26, TEL. 41 2013330, PN.-ND.  9-21; .  10-20;  GALERIA K  UL.  PADEREWSKIEGO 33, 

TEL.  505 399 428, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  UL.  1  MAJA  16/3, PASAŻ  MILENIUM, TEL. 94 3465293, PN.-PT.  10-18, SB.  10-14;  GALERIA  KRAKOWSKA, UL.  PAWIA  5, 

TEL. 12 3629240, PN.-SB. 9-21, ND. 1 -0 21;  UL. STRADOMSKA 6, TEL. 12 2933890, PN.-SB. 10-18;  CH BONARKA, UL. KAMIEŃSKIEGO 1 , TEL. 12 2986708, PN.-SB. 10-21, 1
ND. 10-21;  CH M1, AL. POKOJU 67, TEL.  12 6860120, PN.-SB. 10-20;  UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, PN.-PT. 9-19, SB. ,   10-15;  GALERIA KAZIMIERZ
UL. PODGÓRSKA 34, TEL. 12 3119177, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  PH ZAKOPIANKA, UL. ZAKOPIAŃSKA 62, TEL. 12 6330060, PN.-CZW. 9-21, PT.-SB. 9-22, ND. 9-20;  
GALERIA GONDOLA, UL. PIŁSUDSKIEGO 31C, TEL. 22 2993093, PN.-PT. 10-19, SB.-ND. 10-14;  GALERIA PIASTÓW, UL. NMP 9, TEL. 76 7439900, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  
GALERIA LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 12, TEL. 65 5330000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CUPRUM ARENA, UL. SIKORSKIEGO 20, TEL. 767 499 899, PN.-CZW. 10-21, PT.-SB. 9-21, 
ND. 10-21;  CH FELICITY LUBLIN, AL. WITOSA 32, TEL. 81 4605390, PN.-SB. 9-21, ND -  PN.-SB. 9-21, ND. 10-18; . 9 20;  CH E. LECLERC ZANA, UL. T. ZANA 19, TEL. 81 4602470,

 GALERIA OLIMP, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 32, TEL. 81 460 55 90, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH LUBLIN PLAZA, UL. LIPOWA 13, TEL. 690 999 689, PN.-ND. 9-21;  
UL. PIOTRKOWSKA  10, TEL. 42 6650650, PN.-PT. 9-19, SB.  10-15;  MANUFAKTURA RYNEK, UL. OGRODOWA  19A, TEL. 42 2327790, PN.-SB.  10-22, ND.  10-21;  CH PORT ŁÓDŹ, 

TEL. 733 777 555, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  GALERIA NAVIGATOR, UL. POWSTAŃCOW WARSZAWY 4, TEL. 799 028 030, PN.-CZW. 10-21, PT.-SB. 9-21, ND. 10-19;  

PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA OSTROVIA, UL. KALISKA  120, TEL. 739 002 200, PN.-SB. 9-21;  CHR TKALNIA, UL. GROBELNA 8, TEL. 42 3074174, 
PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH AUCHAN, UL. PUŁAWSKA 46, TEL. 787 020 102, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  AL. WOJSKA POLSKIEGO 18, TEL. 516 627 004, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; 

PN.-SB. 9-21, ND.  10-18;  GALERIA WISŁA, UL. WYSZOGRODZKA  144, TEL. 24 3633505, PN.-SB. 9-21, ND.  10-21;  AVENIDA, UL. MATYI 2, TEL. 61 6673170, PN.-SB. 9-21, 
ND. 9-20;  STARY BROWAR, UL. PÓŁWIEJSKA 42, TEL. 61 6397490, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  POSNANIA, UL. PLESZEWSKA 1, TEL. 61 6281370, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21; 

CH AUCHAN, UL. GLOGOWSKA 432, TEL. 730 240 850, PN.-SB. 9-20, ND.  10-20;  GALERIA  NOWA STACJA, UL. SIENKIEWICZA  19, TEL. 22 2430004, PN.-ND.  10-21;  

AL. J. GRZECZNAROWSKIEGO 28, TEL. 48 3897797, PN.-SB. 9-21, ND. 11-19;  CH PLAZA, UL. 1 MAJA 310, TEL. 32 2445661, PN.-ŚR. 10-21, CZW -. 9 21, PT.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; , SB.  10-15;  CH AUCHAN  FORDON, UL.  REJEWSKIEGO 3, TEL.  52 3333333,  UL. JAGIELLOŃSKA 22, TEL.  52 3333333, PN.-PT.  10-18

GALERIA STELA, UL.  KORFANTEGO 23, TEL. 33 8138947, PN.-SB. 9-20, ND.  10-17;  CH  M1, UL.  BĘDZIŃSKA 80, TEL. 32 2670584, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  

UL.  BUKOWSKA  156, TEL. 61 8628796, PN.-SB.  10-19, ND.  1 -0 20;  CH AUCHAN, UL. ŚW. ANTONIEGO 2, TEL. 61 664954 , PN.-ND.  10-20; 5  

ND. 10-20; 10-20;  CH AKS, UL. PARKOWA 20, TEL. 32 7713302, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH MAX, UL. TRZEBIŃSKA 40, TEL. 32 7202808, PN.-SB. 9-21, ND.   

PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH FORUM, UL. LIPOWA 1, TEL. 32 6610730, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; ODOWA 20A, TEL. 76 8521455, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  UL. SŁ  

TEL. 75 6717979, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA AMBER, UL. GÓRNOŚLĄSKA 82, TEL. 62 5011111, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; TEL. 664 169 007,  GALERIA TĘCZA, UL. 3 MAJA 1, 

TEL. 41 3662640, PN.-PT. 10-16, SB. 10-13;  GALERIA NAD JEZIOREM, UL. I. PADEREWSKIEGO 8, TEL. 63 2448888, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH FERIO KONIN, UL. OGRODOWA 31A, 

GALERIA JURAJSKA, AL. WOJSKA  POLSKIEGO 207, TEL. 34 3991414, PN.-SB.  10-22, ND.  10-21;  PL.  DASZYŃSKIEGO  12, TEL. 34 3240202, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15; 

GALERIA SŁONECZNA, UL. CHROBREGO  1, TEL.  506 088 444, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  UL. ŻEROMSKIEGO 70, TEL. 48 3835777, PN.-PT.  10-18, SB.  10-14;  CH  M1, 

UL. GÓRSKIEGO 2, TEL. 58 7853290, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH BATORY, UL. 10 LUTEGO 11, TEL. 58 7826202, PN.-PT. 10-18;  CH KLIF, AL. ZWYCIĘSTWA 256, TEL. 570 800 777, 

GALERIA GNIEZNO, UL.  PAŁUCKA 2, TEL.  61 4263010, PN.-PT.  12-20, SB.  10-21, ND.  10-20; TEL.  530 254 900;  CH  NOVA  PARK, UL.  PRZEMYSŁOWA 2, 

PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  UL.  MONIUSZKI 4/2, TEL. 32 6089800, PN.-PT.  10-18, SB. 9-14;  LOTNISKO  KATOWICE  PYRZOWICE, UL. WOLNOŚCI 90, 

 GALERIA GRODOVA, UL. SIENKIEWICZA 46/50, TEL. 666 669 898, PN.-SB.  10-21, ND.  1 -0 20;  CH ALFA, UL. CHEŁMIŃSKA 4, TEL.  536 450 008; 

TEL. 12 3907010, PN.-SB. 9-22, ND. 10-21;  CENTRUM SERENADA, AL. BORA KOMOROWSKIEGO 41, TEL. 12 2010010, PN.-ND. 10-21;  GALERIA BRONOWICE, UL. STAWOWA 61, 

UL. PABIANICKA 245, TEL. 42 2390001, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  UL. MILIONOWA 1, PLATINUM, TEL. 42 6160230, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  GALERIA ŁÓDZKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 15/23, 

TEL. 89 6518220, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; RAMIE,  GALERIA WARMIŃSKA, UL. TUWIMA 26, TEL. 793 807 436, PN.-SB. 10-21, ND. 1 -0 21;  UL. STAROMIEJSKA 2/5 PRZY WYSOKIEJ B
UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; ZTYŃSKA 2, TEL. 795 078 251, PN.-SB. 9-21, ND. 10- OMNI CENTRUM, UL. RABS 18; URA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 16,  CH A

 UL. SZKOLNA 13, TEL. 61 8599740, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15;  PLAZA, UL. DRUŻBICKIEGO 2, TEL. 61 6675722, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  CH KING CROSS MARCELIN, 
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 GALERIA RZESZÓW, AL.  44, TEL. 17 7842460, PN.-PT. 9-21, SB. 10-21, N RI  R SZÓ  10-20; , L.  44, L. 1  784 , PN. PT. - . 10 21, N, B. 10 21  10 20; 
 MA  8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; CH MILLILL  HALL,   8, T . 17 88, PN.-PT. -18, S .  -1   I L  L, 

AL.  1, TEL. 17 7844444, PN.-SB. 10-21, L.  10-20;  GALERRIA N WY AT,  1, L. 1  8 444 , PN. SB. 10- 1,  -20   G LE IA  , 
L. RA S A 20,,  TTEL. 17 7 7179090, PN.-SB. 9-21, N  10-19; GALERIA SIE LCE, L. PI I  74, L.  . 090, .-SB. -2  10-19; ERI  SI CL, , L. I I  74, 

TEL. 25 7863737, PN.-SB. 9-21,  10-20;  CH A HAN, L. . NY 20, TEL. 32 7622575, TEL. 5 737, .- . 9- 1,  10- ;  C  A HAN, L.  , EL.  575, 
PN.-SB. 9-21, P . SB. -21,  9.30-19.30;  .  CH PLAZA,  SIEN CCZZA 2, TEL. 32 7856757, 19. 0;  CH LAZ  9-21; ,  SIEN  2, L. 3  78 ,  21; 

 CH  TESSCC ,,  LL..  I 103, TEL. 87 5657644, PN.-SB. 9-21,  10-18;   I 103, L. 8  5657 , .-SB. 9- 1,  10-1  ; 
CHH    F.  42, TEL. 15  3062260, PN.-SB. 10-211, N  10-20; L EG   77,,    F.  , T . 15  2260, .- . 10- 1, N  10 20; L
TEL. 91 8839920, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CHR GALAXY, AL. WYZZW. LENIA 18-20, TEL. 91 8312510, I  18 E . 91 8312TEL. 91 88399 , P . PT. 9-   I  1 20, L. L.  1 510, , SB. 1 - ; , . 
PN.-SB. 9-21,  10-20;  GALERIA HATERÓW WARSZAWY 42, TEL. 516917288, P . SB. 21,  AL. B 10 20;  LERI   AL.   42, L. 51 1 88, 
PN.-SB. 9-21, P . SB. 9- 1,  9-20;  9-  GALERIA A,  WESTERPLATTE 29, TEL. 74 6399111;  G L I  STE TTE ; ,  , EL. 74 111; 
PN.-SB. 9-21,  10-20;  GALERIA TARN VIA, WS A 149, TEL. 14 6466488, P . SB. 9-  1 -2 L. RA ERI  ARN VI , A 149, TE . 14 , ; L. R S 88, 
PN.-SB. 10-21,  10-20;  GEMINI P  TARNÓW WS A 127, TEL. 14 6395040, 95P . SB. -2 , E I I  TARNÓ , L. , L.  10- ;  GE I  127, LL.  S 0, 
PN.-SB. 9-21,  9-20;   GARBARY 10, TEL. 56 6573544, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; P . SB. 9- 1,  -20;   R  10, T . 6 6 , . PT. 18, SB. 1 15; 

 CH A    .  15, TEL. 56 6405253, PN.-SB. 9-21, N  10-20;  C     .  , L. 56 0525 , .- . -2 ,  1 20; 
EL. 32 7803144, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; CH VIC A , EL.  7 1 , PN.-P . 10-1 B. -15; CH IC, SB. , 

TEL. 74 6323333, PN.-PT. 10-21, SB. -2. 9 21,  10-20;    L Y, TERM AL A, TEL.  23333, IN.- T. -21, . 9- 1,  10 20;    , TER I  , 
HALA WYL WL  YL ,   I  1, TEL: 22 4486810, PN-PT 8-19, SB  8-16 (planowaane otwarcie ,   I  1, T : 22 86810, PT 8- , SB l 8-  ( e twar i  
02.11.2015));;   A 65, PL. TRZECH Y, TEL. 22 4486868, PN.-PT. 9-19, 02. 1.20   , . TR  , T . 2 8, PN. PT. -19, 
SSBB..  10-15;  MARYNARS A 15,  NEW CITY, TEL. 22 4486858, PN.-PT. 9-19, 10-1 ;   15,   IT , EL. 22 6858, PN.-PT. -19, 
SB. 10-15; SB. 10-1     44,,   WIATRACZNA, TEL. 22 4486888, PN.-PT. 9-19,   -19, ;  IAT C , L. 22 888, PN. PT. 
SB. 10-15;  Z  TARASY,  9-21; SB. 10-  Z TA 59, TEL. 22 44868400,,  PN.-SB..  99-22,   S  Z  9, EL. 22 L. 22 ; , .- . -22,  -21; 

 CH A  T   B A 15, TEL. 22 4486830, PN.-SB. 10-21,  10-20;  C     B , EL.  44868 ,   .- . 10- -20; , 
CH AR A, AL. JANA PAW A II 82, TEL. 22 44868200,,  PN.-SB. 10-22,  10-21; CH AR , L. J   II 82, EL. 22 .- . -22,  -21; 

 GALERIIA  W,  A 12, TEL. 22 1613731, PN.-SB. 10-22,  ,   1 , T . 22 16137 , . SB. 22, 
10-21; 10-  CH BL  CITY, AL.  179, TEL. 22 3117575, PN.-SB. 10-22,  CH BL  CITY,  179, ; L. L.  117575, .- B. -22, 

 10-20;   AWS A, TEL. 22 8450231, PN.-PT. 9-19, SB.  1  . 10-15;20;    50231, PN. PT. 9-1, T .  . -15;, 
 CH M1,   1, TEL. 22 7814110, PN.-SB. 9-21,  10-20;  1,   1, L.  7814110, PN. SB. .  - , -20;

PL.  1,   TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; .  1,   L.  6 , PN.-PT. 9- , SB. -15; 
  L A 2, T  TEL. 22 4283525, PN.-PT. 10-19, SB. 10-1. 10 16,    2,  TE . 22 42835 , P . PT. 10- , SB. -16, 

 10-15;     46 L  11, W, TEL. 22 6417921, PN.-SB. 10-19, -15;    6 L    64179, , TE . , .-S . -19, 
 10-18; CH A  TA, AL.  148, TEL. 22 8675757, PN.-SB. 10-21,  10- CH  TA, L.   -21, ; , EL.  , PN. SB. 
 10-20;  T A 2, SA YBA, 6422785, PN.-PT. 10-20, SB. 10-19,  -20; - T. 10- A , S , 5, . . 1, SB. 10- , 

10-18; AL. JANA PAW A II 61 L   2227,,  TTEL..  2 88722 8873535, PN.-PT. 10-18, SB10- B. 10-14; . JAN  P A II 1 L; , .- . 10- . -14; , 
 GALERIA A,  T WA 72,,  TTEL. 690999609, PN.-SB. 9-21,  10-20;  LERI  ,  T  . 99609, P . SB. 2- ,  -20; 

CH TESC ,  GÓRCZEWSS AA  2212-226, TEL. 22 876003300,,  PN.-SB. 9-21, CH TE  10-18;,  GÓRCZ 226, TEL. 22 EL. 22 - B. -21,  -18;.
CCHH  LA P   GÓRCCZEWSS A 124, TEL..  2222  5334529, PN.-SB. 10-21, L     124, T 529, PN.-SB. -21, 

 10-20; PPLL..  WIIL  4/S W 22 8391730, PN.-PT. 10-19,  10- , TEL. ;  S , EL.  83 , . T. -19, 
SB. 10-15; GALLERIA SAS A PPAA,,  ZWY  28, TEL. 22 6134265, SB. 10 15; I  S S A   28, T 22 13 265,  Y . 
PN.-PT. 9-19, SB. 10-1155;;   A 23/TAM A, TEL. 22 P . PT. 8287058, PN.-PT. -1 , SB.   23/TA , TEL. 22 287058, .- . 
9-19, SB. 10-15; 9- , SB. 1 -15   CH A   WA 25, TEL. 22 3310200,  CH   25, 0 L.  10200, 
PN.-SB. 9-21,  9.30-20;  AL.  65/79, L. 22 6305566, P . SB. 9-  .3 20; TT, TEL. 22 6 L.  65/ 9, , T, TE .  05566, 
PN.-PT. 10-19, SB. 10-14; CH  SS PRAGA,  A 1/3, TEL. 22 6114880, P . PT. 1 14  S  PR GA, L. 22 11 880, -19, S . 1 -14    A 1/3, 
PN.-SB. 9-21,  10-20; CH TESC  A 121/ 125, TEL. 22 8373530, PN.-SB. 9-21,  30P . SB. -21, , ;  SC 10- ,   1 1/ , TEL. 22 83735533 , P . SB. -21, 

 10-18;   A 17/207, WILANÓW, TEL. 22 4088825, PN.-PT. 9-20,  10-1 ;    1 /207, I , L.  8825, .- . -20, 
SB. 10-16;SB. 10-  AL.  ACJI  96, TEL. 22 6490602, PN.-PT. 10-19,  .  ACJI  9 -19, ; , T .  649060 , PN.-PT. 
SB. 10-15;   A 77, - T. 10-18, SB. LSAT, TEL. 22 5144077, PN. PT. -15;    EL.  1 077, , L T, .- . -18, 
SB. 10-14; PL. W  17, TEL. 7  71931 7193100, PN.-PT. 9-19, SB. 1T. 19 10-15; SB. 14;  , SB. -15; L.  , EL. 1 1 100, P .-P . 9-1

 P  W  PL. W  22, TEL. 71 7193120, PN.-SB. 9-21,    PL.  , TE . 7  1 0, .- . 9- 1, 
1100--20;  L  AW  TEL. 71 7193130, PN.-PT. 10-18, SB. ,  GRANICZNA 190, TEL. . ;  L  ,  I Z  19 , L. 71 1 0, . T. 1 18, SB. 
1100--15;  AR A Y A R  A   T  L  2-4, TEEL..  71 7976303,   76303, ;   T  , TE . -
PN.-SB. 9-21,  10-20; E I  A, PL.  3, TEL. 71 3479840, P . SB. 21,  10-  GALERIA  I   3, TE . 71 ; , . 9840, 
PN.-SB. 9.30-21,  CH A P . SB. 9.  10-20;  CH   A 6, -21,  20;    6, 
TEL. 71 7978202, PN.-SB. 9.30-21,  10-20;   STA WA 2/TEL. 1 7 , P . SB. 9.30- ,  -20;   ST  /
TEL. 71 7927733, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;   AJA 15, TEL.. 71 3435000, PN.-PT. 9-19, TEL. 1 7733, .- . 10 18, S . 1 - ;   JA 15, T . 71 343500 , .- T. -19, 
SB. 10-15; SB. 10 15;  CH A,  LEGNIICC AA  58, TEL. 71 3479850,  9-21;  C  ,  L , EL.  347 ,  -21; 

P  L  BIIELANY,   CZZEE L WA 7, 9-11, TEL. 790 210 088, PN.-SB. 10-21, 10 1P   ,  7, 9-11, L. 790 1 08 .-S . -21, , P . S . 
 10-20;   264, TEL. 32 2739083, PN.-PT. 10-18, SB 1 -2 B. 9-14; CH M1, N. PT. 1 . -14;    264, T . 32 83, PN. PT. 1 -18, S . CH 1, 
  1, TEL. 32 2752011, PN.-SB. 9-21,  10-20;  GALERIA A,   1, EL. 32 275201 , P . SB. -21,  10-  LERI  ; , 
 PRZEMYS WA 10, TEL. 84 6005000, PN.-SB. 9-21,  10-20;   MALL  PRZE YS A 1 , T .  6005 , P .-S . 21,  1 20;   AL  

ZIEL AZI L AWS

 T MIIRRA  46, TEL. + 7 (4012) 611100, PN. 10-19, WT. 10.30-19, T. 10-19,  T , TEL.   ( 1 ) 611100, . -19, . 10. 0- T. , -19, 
A . 9-17.W. 9-18, PT. 9 17.-18, PT. -1 .. 
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 CH AUCHAN  PORT  RUMIA, UL. GRUNWALDZKA  108, TEL.  511 978 467, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  

UL.  KRZYWOUSTEGO  7, TEL. 91 8839920, PN.-PT. 9-19, SB.  10-15;  CHR GALAXY, AL. WYZWOLENIA  18-20, 

CH FOKUS PARK RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, TEL. 666 089 068, PN.-ND. 9-21;  GALERIA RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 44, 

UL. LEGNICKA 58, TEL. 71 7193150, PN.-ND. 9-21;  GALERIA DOMINIKAŃSKA, PL. DOMINIKAŃSKI 3, TEL. 71 7193140, 

TEL.  17 7842460, PN.-PT. 9-21, SB.  10-21, ND.  10-20;  CH M LLENIUM HALL, AL.  KOPISTO  1, TEL.  17 7844444, I

SB.  10-14;  CH AUCHAN, UL. ZUZANNY 20, TEL. 32 7622575, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-19.30;  
CH  PLAZA, UL. SIENKIEWICZA 2, TEL. 32 7856757, PN.-ND. 9-21;  CH, UL.  KOŚCIUSZKI  103, TEL. 662  177 424, 
PN.-PT. 10-18, SB-ND. 10-14;  CH VIVO! UL. F. CHOPINA 42, TEL. 15 3062260, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

GALERIA TARNOVIA, UL. KRAKOWSKA 149, TEL. 14 6466488, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  UL. LOMPY 2, 

UL. TOWAROWA 2C, TEL. 533 700 045, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH VICTORIA, UL. 1 MAJA 64, TEL. 74 6323333, 
PN.-PT. 10-21, SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA MOKOTÓW, UL. WOŁOSKA 12, TEL. 22 4486850, PN.-SB. 10-22, 
ND. 10-21;  CH ARKADIA, AL. JANA PAWŁA II 82, TEL. 22 4486820, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  

TEL. 22 4486888, PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  UL.  MOKOTOWSKA 65, PL. TRZECH  KRZYŻY, TEL. 22 4486868, 

CH  M1, UL.  PIŁSUDSKIEGO  1, TEL. 22 7814110, PN.-SB. 9-21, ND.  1 -0 20;  PL.  KONSTYTUCJI  1, HOTEL  MDM, 
TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB.  10-14; H ATRIUM  REDUTA, AL. JEROZOL SKIE  148, TEL. 22 8675757, IM C
PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  AL. JANA PAWŁA  II 61  LOK. 227, TEL. 22 8873535, PN.-PT.  10-18;  
GALERIA WILEŃSKA, UL. TARGOWA 72, TEL. 690 999 609, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; SAŻ GÓRCZEWSKA,  PA

TEL. 604 434 700, PN.-SB.  10-22, ND.  10-20;  GALERIA  MŁOCINY, UL. ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS”  15, 
TEL. 22 8391830, PN.-SB 0-22, ND. 10-21; .  1  CH AUCHAN, UL. BRUKOWA 25, TEL. 22 3310200, 

ND.  10-20; 88825, PN.-PT.  10-20, SB.  10-14;  UL.  KLIMCZAKA  17/207, WILANÓW, TEL. 22 40  

UL. OSTROBRAMSKA 75C LOK. 066, TEL. 733 448 165, PN.-SB. 10-21, ND. 1 -0 20;  CH PLAC UNII CITY SHOPPING, 
UL. PUŁAWSKA 2, TEL. 882 719 126, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  GALERIA PÓŁNOCNA, UL. ŚWIATOWIDA 17, 
TEL. 22 4283525, PN.-ND. 10-22;  SADYBA BEST MALL, UL. POWSIŃSKA 31, TEL. 721 760 000, PN.-SB. 10-21, 
ND. 10-20;  CH JANKI, UL. MSZCZONOWSKA 3, TEL. 22 7202121, PN.-SB. 9-21, ND.  -9 20;  

 UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 1A, TEL. 71 3435000, PN.-PT. 11-18, SB. 11-14;  CH KORONA, 

PN.-PT. 10-18, SB. 1 -0 15;  CH WROCLAVIA, UL. SUCHA 1, TEL. 71 7976303, PN.-ND. 9-21;  

PN.-PT. 9-17, SB. 9-13;  FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, UL. WROCŁAWSKA 17, TEL. 68 3201122, PN.-ND. 9-21.

 NADRAZNI 756/49, TEL.  420 596 365 990, PN.-PT. 9-17

 UL. A. SMETONOS 7A-14, TEL. 370 52 444 333, PN.-CZ. 9-18,  PT -. 9 17

 PROSPEKT M A 46, TEL.  7 (4012) 611100, PN. 10-19, WT.IR  10.30-19, ŚR.-PT. 10-19, SB -. ND. 11-17

 UL. SOVETSKAYA 55/2, TEL.  375 333 228 888, PN.-PT. 10-19, SB. 11-17, ND. 11-16
 UL. KALYUCHINSKAYA 23, TEL.  375 152 620 720, PN.-PT. 10-19, SB. 11-15

PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  GALERIA NOWY ŚWIAT, UL. KRAKOWSKA 20, TEL. 17 717909 , PN.-SB. 9-21, ND. 10-19; 0
 UL. MATEJKI 8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15;  UL. 3 MAJA 38, TEL. 25 7863737, PN.-PT. 10-18, 

UL. GÓRCZEWSKA 212-226, TEL. 22 8760030, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18;  CH WOLA PARK, UL. GÓRCZEWSKA 124, 

 GALERIA TURZYN, AL.  BOHATERÓW WARSZAWY 42, TEL. 91 3518760, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  

TEL. 91 8312510, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  CH JANTAR, UL.  SZCZECIŃSKA  58, TEL.  597  140  780, PN -. SB. 9-21, 

PN.-PT. 9-19, SB.  10-15;  PORT  LOTNICZY, TERMINAL A, HALA WYLOTÓW, UL. ŻWIRKI  I WIGURY  1, 

ND.  10-20;  UL. GRAŻYNY  1/PUŁAWSKA, TEL. 22 8450231, PN.-PT. 9-19, SB.  1 -0 15;  

ND. 9-20;  GEMINI PARK TARNÓW, UL. NOWODĄBROWSKA 127, TEL. 14 6484444, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  

TEL.  733 707 027, PN.-PT. 9-17, SB.  -9 13;  UL. WIELKIE GARBARY  10, TEL.  56 6573544, PN.-PT. 9-17, SB.  10-14; 

UL.  KRZYWOUSTEGO  126, TEL.  71 3499531, PN.-ND. 9-21;  UL. STAWOWA 2/KOŚCIUSZKI, TEL.  71 7927733, 

 CH ATRIUM COPERNICUS, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, TEL. 56 6405253, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  PARK TYCHY,  GEMINI

ZŁOTE TARASY, UL. ZŁOTA 59, TEL. 22 4486840, PN.-SB. 9-22, ND. 9-21;  CH ATRIUM TARGÓWEK, UL. GŁĘBOCKA 15, 
TEL. 22 4486830, PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  GALERIA  RONDO WIATRACZNA, UL. GROCHOWSKA 207, 

TEL. 22 4486810, PN.-PT. 8-17, SB. 8-15;  CH BLUE CITY, AL. JEROZOLIMSKIE 179, TEL. 22 3117575, PN.-SB. 10-22, 

ALEJA BIELANY, UL. CZEKOLADOWA 7, TEL. 71 7806095, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  UL. RYNEK 9, TEL. 61 3074620, 

PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  CH  KING CROSS  PRAGA, UL. JUBILERSKA  1/3, TEL. 22 6114880, PN.-SB. 9-21, 

AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 96/U12, TEL. 22 6490602, PN. -PT. 10-18, SB. 10-14.30;  CH ATRIUM PROMENADA, 

PASAŻ GRUNWALDZKI, PL. GRUNWALDZKI 22, TEL.  71  7193120, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  CH  MAGNOLIA, 

PN.-PT.  10-17.30, SB.  10-14;  CH  M1, UL. SZKUBACZA  1, TEL. 32 2752011, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  

PN.-SB. 9.30-21, ND.  0-20;  LOTNISKO WROCŁAW, UL. GRANICZNA 190, TEL. 71 7193130, P - 9-17, SN. PT.  B. 10-15; 1

CH PLATAN, PLAC TEATRALNY 12, TEL. 32 8321630, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. PIŁSUDSKIEGO 11, TEL. 512 140 140, 
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