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Miejsce pobytu: Rezydencja Uśmiech Morza, 72-500 Międzyzdroje, ul. Mickiewicza 2 

 Międzyzdroje z Kopenhagą i Malmö  790zł +250zł/osoba 

 termin: 30.05-4.06.2017r. (6 dni) 

W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem, 5 śniadań (w tym jedno w formie suchego 

prowiantu), 4 obiadokolacje, 1 lekki posiłek jednodaniowy w trakcie wycieczki do Skandynawii, 5 

noclegów (pok. 2os. z łazienką) w rezydencji nadmorskiej 150m od morza, wycieczka Kopenhaga-

Malmö z przeprawą promową Rostock-Gedser, ubezpieczenie NNW - 5000 PLN, KL – 10000 EUR (za 

granicą), opieka pilota i przewodnika. 

PROGRAM:   

1. dzień 

5.00 wyjazd z Częstochowy, ok. 15.00 przyjazd do Międzyzdrojów, zakwaterowanie w hotelu, 

17.30 obiadokolacja,  

 

2. dzień 

8-10.00 śniadanie, 17.00 obiadokolacja, 

 

3. dzień 

2.00 śniadanie w formie suchego prowiantu na drogę, wyjazd autokarem w kierunku Niemiec / 

przyjazd do portu w Rostock, 6-8.00 rejs promem do Gedser w Danii / dalsza podróż autokarem 

przez duńskie wyspy do mostu Øresundsbroen, najdłuższego mostu na świecie łączącego dwa 

państwa (Danię i Szwecję), często nazywanego "Bramą do Skandynawii" /  objazd i zwiedzanie 

Malmö, zobaczymy: Stortorget - Rynek Główny z pomnikiem Karola X Gustawa, Lilla Torg - rynek 

Starego Miasta, Ratusz Miejski, Malmohaus - morską twierdzę z XVw., Turning Torso - najwyższy 

budynek mieszkalny w Europie / powrót do Danii mostem Øresundsbroen / w Kopenhadze 

zobaczymy: Christianborg - siedzibę parlamentu duńskiego, Amalienborg - pałac królewski, pomnik 

Kopenhaskiej Syrenki - symbol miasta, fontannę bogini Gefion, Nyhaven - malowniczy stary port, 

pomnik Andersena - znanego duńskiego baśniopisarza i poety, Stroget - zabytkowy pasaż / w 

trakcie zwiedzania przewidziano lekki, jednodaniowy posiłek / 19.00 wyjazd w drogę powrotną do 

kraju / 22.15 przeprawa promowa  Gedser-Rostock / ok. godz. 3.00 powrót do hotelu w 

Międzyzdrojach 

 

4. dzień 

8-10.00 śniadanie, 17.00 obiadokolacja, 

 

5. dzień 

8-10.00 śniadanie, 17.00 obiadokolacja, 

   

6. dzień 
8-10.00 śniadanie, 11.00 wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagaży w miejscu wyznaczonym przez 

recepcję obiektu, ok. 17.00  wyjazd w drogę powrotną do Częstochowy. Po drodze postoje na 

posiłki płatne we własnym zakresie. 

Opłata klimatyczna zawarta jest już w cenie turnusu. 
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Miejsce zakwaterowania: Hotel **/***, Warszawa 

 

Warszawa - Teatr  390zł/osoba, termin: 1-3.09.2017r. 

 

W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem / usługi przewodnika i opieka pilota / 

bilety wstępu do zwiedzanych miejsc  / 2 noclegi w hotelu**/*** / 2 obiadokolacje, 2 

śniadania / ubezpieczenie NNW  

 

PROGRAM:  

1. dzień 

7.00 wyjazd z Częstochowy / ok. 11.00 przyjazd do Warszawy,  zaczynamy od Muzeum  

Powstania Warszawskiego - zwiedzanie odbywa się interaktywnie z wykorzystaniem 

najnowszych technik audiowizualnych / 13.30 przejazd do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej (jeżeli Sejm będzie udostępniony do zwiedzania w tym dniu) lub spacer z pilotem 

po parku w Łazienkach Królewskich /  zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja   

 

2. dzień 

śniadanie / przejazd do Wilanowa, zwiedzanie zespołu pałacowo-ogrodowego 

zbudowanego dla króla Jana III Sobieskiego / w tym dniu zobaczymy również Stadion 

Narodowy,  przewodnik opowie  o ciekawostkach związanych z obiektem  / ok. 17.00 

powrót do hotelu na obiadokolację / 18.00 przejazd na spektakl wieczorny do teatru  

(repertuar będzie znany na miesiąc przed wyjazdem, dopłata na miejscu 40zł/osoba) 

 

3. dzień 

śniadanie /  wykwaterowanie z hotelu / przejazd do Pałacu Kultury i Nauki oraz Złotych 

Tarasów - nowoczesnego centrum handlowo-biznesowego,  po drodze przewodnik opowie 

o mijanych miejscach / następnie przejazd na zwiedzanie Zamku Królewskiego /  czas 

wolny na Starówce  / 16.30 wyjazd w drogę powrotną do Częstochowy, po drodze 

postoje na posiłki płatne we własnym zakresie. 

 

Dla jak najlepszej realizacji wyznaczonego programu kolejność zwiedzanych miejsc 

uzależniona jest od warunków pogodowych i wspólnej decyzji przewodnika z pilotem 
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Miejsce zakwaterowania: Pensjonat ***, Szczawnica lub Niedzica 

 

Pieniny - Spływ Dunajcem 430zł/osoba,  

 
termin: 7-9.07.2017 lub 1-3.09.2017  
 

 

W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem / usługi przewodnika i opieka pilota / 

bilety wstępu do zwiedzanych miejsc  / spływ Dunajcem, rejs po jeziorze Czorsztyńskim / 

2 noclegi w hotelu / 2 obiadokolacje, 2 śniadania / ubezpieczenie NNW  

 

 

PROGRAM:   

 

1. dzień  

7.00 wyjazd z Częstochowy / 11.30 przyjazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku z 

przewodnikiem / 14.30 rejs statkiem dookoła jeziora Czorsztyńskiego / przejazd na 

zakwaterowanie do pensjonatu /  obiadokolacja 

 

2. dzień  

śniadanie / przejazd na spływ łodziami flisackimi Doliną Dunajca do Szczawnicy (2,5h) /   

spacer z przewodnikiem po uzdrowisku Szczawnica / przejazd do Jaworek, zwiedzanie 

Kamiennych Ksiąg w wąwozie Homole, na powrocie do hotelu odwiedzimy cerkiew w 

Szlachtowej / obiadokolacja  

 

3. dzień  

śniadanie / wykwaterowanie z hotelu / wjazd kolejką górską na Palenicę (722m.n.p.m.), 

z której roztacza się piękny widok na  

Pieniny z Trzema Koronami i Sokolicą, a przy dobrej pogodzie również na Tatry / powrót 

do stacji dolnej, gdzie zaczyna się promenada nad Grajcarkiem, czas wolny / przejazd do 

Dębna - wizyta w drewnianym kościele św. Michała Archanioła, wpisanym do rejestru 

zabytków UNESCO / ok. 16.00 wyjazd w drogę powrotną do Częstochowy. 

 

Dla jak najlepszej realizacji wyznaczonego programu kolejność zwiedzanych miejsc 

uzależniona jest od warunków pogodowych i wspólnej decyzji przewodnika z pilotem. 

 


