
1 dzieñ: 
O godz. 22.30 wyjazd z Krakowa. Nocny przejazd przez Niemcy do Krausnick. 
2 dzieñ: 
Œniadanie na "Tropikalnej Wyspie" - najwiêkszym tropikalnym parku rozrywki i 
wypoczynku w Europie: egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, b³êkitne morze, laguny, 
piaszczyste pla¿e oraz sauny, bogata oferta SPA, restauracje itp. W godzinach 
popo³udniowych przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
3 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie Berlina: Alexanderplatz z góruj¹c¹ nad miastem Wie¿¹ Telewizyjn¹, 
która jest najbardziej charakterystyczn¹ budowl¹ Berlina; Muzeum Pergamoñskie z okaza³ymi 
zabytkami sztuki greckiej, babiloñskiej, rzymskiej, orientalnej i islamskiej, neorenesansowa 
katedra z grobowcami cz³onków rodu Hohenzollernów, aleja Unter-den-Linden z 
monumentalnymi klasycystycznymi budowlami, Brama Brandenburska, Reichstag, siedziba 
parlamentu niemieckiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, krótki spacer po Berlinie: Gedachtniskirche - koœció³ Pamiêci Cesarza Wilhelma, 
Kurfuerstendamm - 3,5 kilometrowy pas eleganckich sklepów, barów i kawiarni, Europa Center 
- znane z nowoczesnych rzeŸb. Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie zespo³u parkowo - 
pa³acowego Sanssouci, wpisanego na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
W godzinach popo³udniowych wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski (dla chêtnych postój na 
posi³ek za oko³o 20 z³). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem;
2 noclegi w hotelu w Berlinie 
w pokojach 2, 3-osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota - 
przewodnika; ubezpieczenie KL+ 
NNW + baga¿; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 200 z³; 
biletów wstêpu do Tropikalnej Wyspy: 
doroœli - 22,50 EUR, seniorzy i dzieci 6-
14 lat - 16 EUR.

Konieczny strój k¹pielowy i rêcznik 
pla¿owy.

29.05 - 01.06.2014 
08.11 - 11.11.2014

680 z³ 

Rajeckie Teplice to maleñkie otoczone górami uzdrowiskowe miasteczko, po³o¿one 15 
km od ̄ yliny. •ród³a termalne z wod¹ o temperaturze 38 st. C s¹ wykorzystywane w Domu 
Zdrojowym Aphrodite do leczenia stanów zapalnych i zwyrodnieñ stawów, krêgos³upa, 
chorób uk³adu ruchowego, chorób zawodowych oraz nerwowych. 
Oœrodek balneologiczny wyposa¿ony w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia diagnostyczne 
i terapeutyczne oferuje szereg zabiegów leczniczych, relaksuj¹cych i upiêkszaj¹cych.

Hotel Mala Fatra
po³o¿ony w parku zdrojowym. W obiekcie: jadalnia, letni taras, kantor, szafki depozytowe. 
Pokoje: 1 i 2-os. (+ dostawka) z ³azienkami, TV-sat, telefonem, radiem, lodówk¹.  
Villa Margareta
Pensjonat oddalony 150 m od hotelu Aphrodite. Pokoje: 2-os. (mo¿liwoœæ dostawki) 
z ³azienkami, TV-sat, radiem, k¹cikiem kuchennym.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 9:30, przyjazd, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 - 7 dzieñ: 
Wypoczynek. Korzystanie z Wodnego Œwiata i fitness. 
8 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, wyjazd o godz 11.00. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych.

CENA ZAWIERA:
 transport komfortowym autokarem
7 noclegów; wy¿ywienie 
2 x dziennie: œniadanie - szwedzki 
stó³ + obiadokolacja: zupa + 1 danie 
z trzech do wyboru + woda; 
uroczyst¹ kolacjê  z lampk¹ wina;
korzystanie z Wodnego Œwiata 
i fitness;  taksê klimatyczn¹;
ubezpieczenie KL + NNW  + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie;  
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 200 z³.

08.03 - 15.03.2014
08.11 - 15.11.2014 

1380 z³ 
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