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Biuro Podróży LAVISTA ma przyjemność przedstawić katalog ofert turystycznych. Dla przejrzystości 

został on podzielony na cztery działy, które zawierają:

oferty wycieczek autokarowych dla młodzieży szkolnej,1. 

oferty wycieczek dla dorosłych skierowane do zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń itp..2. 

oferty turystyki przyjazdowej – skierowane do klientów indywidualnych i grup pragnących 3. 

odwiedzić Ziemię Sądecką, Podhale i inne regiony Małopolski oraz tereny przygraniczne,

propozycje wczasów, wycieczek oraz obsługi podróżniczej dla klientów indywidualnych.4. 

Oferty zawarte w katalogu mają często charakter uproszczony, umieszczono tu możliwie dużą liczbę 

propozycji wycieczek i wczasów wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi programów. W naszym katalogu 

nie zamieściliśmy cen. Uczyniliśmy to celowo z dwóch powodów: po pierwsze – cenniki zamierzamy prezentować w 

formie wkładek, odrębnych dla poszczególnych działów; po drugie – dla zainteresowanych klientów przygotujemy 

i przedstawimy szczegółowy program specjalny, zawierający cenę i uwzględniający wszelkie sugestie dotyczące 

programu zwiedzania, standardu zakwaterowania, liczby i rodzaju posiłków, świadczeń dodatkowych oraz liczby 

uczestników.

 Wycieczki – zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i dla grup dorosłych – staramy się organizować w taki 

sposób, aby przyniosły uczestnikom nie tylko radość i wypoczynek, ale dały im coś więcej: korzyści z poznania 

nowych miejsc, ciekawą wiedzę, poznanie klimatu odwiedzanych miejscowości, regionów i krajów. Nasze 

wycieczki organizujemy sprawdzonymi, bezpiecznymi autokarami posiadającymi 48-64 miejsc pasażerskich, a 

dla mniejszych grup proponujemy małe autokary i mikrobusy (15-30 miejsc). Podczas wycieczek wielodniowych, 

noclegi zapewniamy w obiektach o różnym standardzie, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Są to 

wielokrotnie sprawdzone przez nas schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, schroniska górskie, pensjonaty, 

hotele i in. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, współpracy z doświadczonymi przewodnikami i pilotami wycieczek 

oraz renomowanymi firmami przewozowymi, gwarantujemy świadczenia na wysokim poziomie – profesjonalną 

organizację wycieczek, bezpieczny transport, ciekawe programy, fachową opiekę pilotów i przewodników.

 Biuro Podróży LAVISTA jest członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Sądeckiej Organizacji 

Turystycznej. Uczestniczyliśmy w zebraniu założycielskim Ogólnokrajowej Izby Turystyki RP. Posiadamy wszelkie 

niezbędne dokumenty i zezwolenia uprawniające do organizowania imprez turystycznych: Zezwolenie nr Z/6/2007 

wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz corocznie odnawianą gwarancję ubezpieczeniową 

firmy SIGNAL-IDUNA. Wszystko to daje Państwu gwarancję rzetelnej obsługi i organizacji na wysokim poziomie. 

Jednakże dla nas najcenniejsze jest coraz bardziej liczne grono stałych klientów.

Zachęcamy do lektury naszego katalogu. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo ciekawą dla 

siebie propozycję. Jeśli tak – prosimy o kontakt z naszym biurem. Przygotujemy szczegółową ofertę, udzielimy 

dodatkowych informacji. Jeśli nie… – wtedy również prosimy skontaktować się z nami. Biuro LAVISTA zorganizuje 

Wam wycieczkę „na życzenie” – do wybranego przez Was miasta czy regionu w kraju lub zagranicą.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Biura Podróży LAVISTA.
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WYCIECZKI SZKOLNE
Na wszystkich wycieczkach szkolnych gwarantujemy miejsca G R A T I S O W E  dla opiekunów. 
Ich liczba jest uzależniona od charakteru wycieczki oraz liczby uczestników.

JEDNODNIOWE WYCIECZKI KRAJOWE

OFERTA nr S-01 TRASZKI, ŻABY I KURORT
Przejazd atrakcyjną krajobrazowo doliną rzeki Poprad, spacer ścieżką dydaktyczną w Rytrze-
Roztoce (gady i płazy), zwiedzanie Krynicy, wyjazd kolejką na Górę Parkową, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Możliwość poszerzenia programu o spływ łodziami na rzece Poprad. 

OFERTA nr S-02 W SKALNYM LABIRYNCIE
Atrakcyjne spotkanie z przyrodą: przejście szlakiem turystycznym przez rezerwat skalny 
„Skamieniałe Miasto”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie Muzeum Pszczelarstwa w 
Stróżach lub Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. 

OFERTA nr S-03 NA TROPIE DUCHÓW I ZJAW
Przejazd Doliną Dunajca do owianych legendami zamków pienińskich, zwiedzanie ruin zamku w 
Czorsztynie oraz zamku w Niedzicy, ciekawe historie związane z tymi zamkami oraz regionem. 
Możliwość zorganizowania rejsu statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim oraz ogniska z pieczeniem 
kiełbasek. 

OFERTA nr S-04 SPOTKANIE Z KATEM
Jedna z najpopularniejszych wycieczek. Przejście szlakiem turystycznym przez rezerwat skalny 
„Skamieniałe Miasto”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie Biecza, miasta zwanego „Małym 
Krakowem” - renesansowe kamienice i Ratusz, Kolegiata, legenda o szkole katów. 

OFERTA nr S-05 ŚWIAT W MINIATURZE
Całodniowa wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie koło Wadowic, gdzie podziwiać można 
modele najsłynniejszych budowli na świecie tj.: Koloseum, Statuę Wolności, wieżę Eiffla, Mur 
Chiński, Bazylikę św. Piotra i wiele innych. W parku sporo atrakcji dla dzieci – wesołe miasteczko, 
„małpi gaj”, mini-karty, kino 4D; na trasie wycieczki możliwość zwiedzenia Wadowic lub (i) Kalwarii 
Zebrzydowskiej.

OFERTA nr S-06 STOLICA TATR
Ciekawa wycieczka Doliną Dunajca do Zakopanego, wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacer na 
Butorowy Wierch, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, cmentarza na 
Pęksowym Brzyzku, Krupówek i Wielkiej Krokwi. 

OFERTA nr S-07 KONIKI W REGIETOWIE
Sympatyczne spędzenie kilku godzin w Stadninie Koni Huculskich, w otoczeniu 
malowniczych wzgórz Beskidu Niskiego, przejazd bryczkami (zimą saniami), 
zwiedzanie stadniny koni huculskich, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
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KRAKÓW NA KILKA SPOSOBÓW
OFERTA nr S-08 BAWMY SIĘ W TEATR 
Warsztaty teatralne dla różnych grup wiekowych prowadzone przez teatrologa. Zajęcia wprowadza-
ją w świat teatru i gry aktorskiej. Ćwiczenia z naśladownictwa, wymowy, improwizacji  i sposobów 
przełamywania tremy pozwolą na efektywne ich zastosowanie w sytuacjach z życia codziennego. 
Dla grup powyżej 35 osób zajęcia prowadzone są przez dwóch teatrologów.
Forma: zajęcia warsztatowe.

OFERTA nr S-09 BUDOWA I OBRONNOŚĆ ŚREDNIOWIECZN   
     MIAST
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się - na przykładzie Krakowa - jak budowano dawne miasta, 
jakie funkcje pełnił odwach, spichlerz, waga miejska czy pręgierz, gdzie można odnaleźć najstarsze 
pozostałości miasta średniowiecznego oraz miejsca badane do dziś.  
Forma: prezentacja multimedialna + prelekcja + zajęcia warsztatowe.

OFERTA nr S-10 ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM KRAKOWIE
Ciekawe warsztaty, podczas których uczestnicy poznają życie codzienne, wystrój domów, 
modne miejsca spotkań i zabaw, kuchnię, modę, muzykę i obyczaje - od średniowiecza do XIX w. 
Forma: prezentacja multimedialna + prelekcja + zajęcia warsztatowe (m.in. praca z kostiumami 
oraz przedmiotami dawnego użytku).

OFERTA nr S-11 KRAKÓW 2xK
Kraków + Kino IMAX: zwiedzanie miasta (3-4 godziny), jak w programie SMOCZE OPOWIEŚCI lub 
KRAKOWSKIE TEMATY, seans trójwymiarowy w kinie. Repertuar do uzgodnienia, w zależności od 
wieku dzieci. Niezwykle atrakcyjna i popularna wycieczka. 
Forma: spacer po Krakowie + seans w kinie 3D.

OFERTA nr S-12 KRAKÓW 3xK
Kraków + Kino + Kręgle: zwiedzanie miasta (program do wyboru, jak w wycieczce SMOCZE 
OPOWIEŚCI lub KRAKOWSKIE TEMATY), seans w trójwymiarowym kinie IMAX, nauka gry w 
kręgle.
Forma: spacer po Krakowie + seans w kinie 3D + zajęcia w kręgielni.

OFERTA nr S-13 KRAKOWSKIE TEMATY
Wycieczka do dawnej stolicy Polski, połączona ze zwiedzaniem atrakcji miasta 
realizowanym w ramach programów tematycznych do wyboru, np.: „Szlakiem 
Karola Wojtyły”, „Trakt Królewski” („Via Reggia”), „Gaudeamus Igitur – szlakiem 
dawnych żaków” oraz wiele innych. Wszystkie programy urozmaicone 
ciekawostkami, konkursami. Program można uzupełnić o spektakl teatralny, 
zwiedzanie ZOO, Oceanarium i in. 
Forma: spacer po Krakowie trasą związaną z wybranym tematem + do 
wyboru.
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OFERTA nr S-14 SMOCZE OPOWIEŚCI I INNE KRAKOWSKIE   
     LEGENDY
Kraków dla najmłodszych – bajeczne dzieje Krakowa przekazywane z pokolenia na pokolenie (legendy o 
Kraku, smoku wawelskim, Wandzie), Smocza Jama, Wawel, Rynek, Barbakan – wszystko w przystępnej 
formie dla dzieci, z konkursami i zabawami. Możliwość wyboru programu zwiedzania.
Forma: spacer po Krakowie z prezentacją legend i konkursami.

OFERTA nr S-15 ROZSZYFRUJ ŚWIĘTEGO
Znaki i kody w wizerunkach świętych, czyli jak rozpoznać świętego po jego atrybutach w oparciu o zabytki 
i ciekawe zakątki Krakowa. 
Forma: prezentacja multimedialna + spacer po Krakowie.

OFERTA nr S-16 ŁAŃCUT
Zwiedzanie Muzeum – Zamku w Łańcucie. Ta dawna rezydencja Lubomirskich i Potockich należy do 
najpiękniejszych w Europie. Podczas zwiedzania podziwiać można wnętrza zamku, powozownię oraz 
wspaniały park. 

OFERTA nr S-17 ORLE GNIAZDO
Wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego, najmniejszego z polskich parków narodowych. Spacer 
Doliną Prądnika, zwiedzanie Groty Łokietka (ewent. Jaskini Nietoperzowej lub Wierzchowskiej) i zamku w 
Pieskowej Skale. W programie ciekawe formy skalne – Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa i inne. 

OFERTA nr S-18 PODKARPACKIE TAJEMNICE I ATRAKCJE
Wycieczka do woj. podkarpackiego, zwiedzanie jednego z bunkrów z okresu II wojny światowej (Cieszyna 
lub Strzyżów) – są to olbrzymie schrony-bunkry mogące pomieścić całe składy pociągów; następnie 
przejazd do Sanoka, zwiedzanie miasta – rynek, ratusz, Muzeum Historyczne ze zbiorami ikon oraz 
galerią Zdzisława Beksińskiego.

OFERTA nr S-19 PODZIEMNE ATRAKCJE
Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce – jednej z najbardziej znanych na świecie atrakcji turystycznych 
naszego kraju. Trasa zwiedzania, wiodąca przez wykute w soli podziemne korytarze, komory i sale jest 
jedną z największych atrakcji turystycznych naszego kraju.

OFERTA nr S-20 PARK JURAJSKI 1
Podziwianie modeli gadów kopalnych naturalnej wielkości w Bałtowskim Parku Jurajskim; na miejscu 
punkty gastronomiczne, plac zabaw oraz wiele innych atrakcji; możliwość zorganizowania wycieczki 
2-dniowej połączonej ze zwiedzaniem Sandomierza, Gór Świętokrzyskich.

OFERTA nr S-21 PARK JURAJSKI 2
Atrakcyjna wycieczka do DINOZATORLANDU w Zatorze koło Wadowic, niedawno 
otwartego parku rozrywki, gdzie można podziwiać ruszające się i wydające dźwięki 
modele prehistorycznych gadów; na miejscu punkty gastronomiczne, plac zabaw 
oraz wiele innych atrakcji. Na trasie zwiedzanie Wadowic.
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OFERTA nr S-22  NAJPIĘKNIEJSZE GÓRY
Wycieczka w Pieniny, wędrówka górska na malownicze szczyty – Trzy Korony i Sokolicę, zwiedzanie 
zamku w Niedzicy i (lub) Czorsztynie oraz zapory. Możliwość zorganizowania rejsu statkiem po 
Jeziorze Czorsztyńskim oraz ogniska z pieczeniem kiełbasek.

OFERTA nr S-23 BÓBRKA, ŻARNOWIEC, ODRZYKOŃ
Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Muzeum im. M. Konopnickiej, zamku w 
Odrzykoniu (związanego z „Zemstą” A. Fredry). 

OFERTA nr S-24 ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO 1
Zwiedzanie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO: zespołu klasztornego 
bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz muzeum w byłym obozie koncentracyjnym Oświęcim 
– Brzezinka, w drodze powrotnej zwiedzanie Wadowic – muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła 
II i bazyliki Ofiarowania NMP. 

OFERTA nr S-25 ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO 2
Zwiedzanie obiektów na „Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej”: kościoły w Lipnicy 
Murowanej, Binarowej, Sękowej, domy w Ciężkowicach, skansen w Szymbarku.

OFERTA nr S-26 KRÓLOWA BESKIDÓW 1
Przejazd na Przełęcz Jałowiecką (Krowiarki) piesza wędrówka na Babią Górę - najwyższy szczyt 
Beskidów, po zejściu możliwość zwiedzania skansenu w Zubrzycy (budownictwo orawskie). 

OFERTA nr S-27 SZLAK POLSKIEGO RENESANSU I OJCA   
     MATEUSZA
Niezwykle popularna wśród dzieci i młodzieży wycieczka po Ziemi Sandomierskiej i Górach 
Świętokrzyskich. Zwiedzanie zamku w Baranowie Sandomierskim, znanego jako perła polskiej 
architektury renesansowej oraz Sandomierza (podziemna trasa turystyczna, kościoły, Brama 
Opatowska), rejs statkiem po Wiśle. W Sandomierzu spacerować będziemy m.in. szlakiem OJCA 
MATEUSZA, bohatera znanego serialu TV.

JEDNODNIOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

OFERTA nr S-28 SŁOWACJA – BARDEJOV I KOSZYCE
Wyjazd do naszych południowych sąsiadów, zwiedzanie Bardejova – rynek, ratusz, bazylika św. 
Egida oraz Koszyc – katedra Świętej Elżbiety, Pałac Jakobova, „śpiewające fontanny”.

OFERTA nr S-29 WĘGRY – EGER
Wyjazd do Egeru, kilkugodzinny relaks w kompleksie basenów 
termalnych oraz spacer uliczkami starego miasta ze zwiedzaniem 
najciekawszych zabytków – bazyliki, Minaretu, placu Dobo, kościoła 
Minorytów.
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OFERTA nr S-30 SŁOWACJA – ZABYTKI SPISZA
Kolejna propozycja wycieczki na Słowację, przewodnim tematem będzie niezwykle ciekawy region 
historyczny – Spisz. Zwiedzenie Keżmarku (rynek, ratusz, kościoły), Levoczy (rynek, kościół św. 
Jakuba z gotyckim ołtarzem Mistrza Pawła), Zamku Spiskiego i Spiskiej Kapituły.

OFERTA nr S-31 SŁOWACJA – POPRAD
Wycieczka do popradzkiego Aquacity – miasteczka wodnego z wodą termalną oraz licznymi 
atrakcjami – krytą pływalnią, sauną, basenami termalnymi, zjeżdżalniami wodnymi. Możliwość 
zwiedzania zabytków Popradu lub atrakcyjnych miejsc na trasie (np. Keżmarok, Czerwony 
Klasztor).

WIELODNIOWE WYCIECZKI KRAJOWE

OFERTA nr S-32 TYLKO DLA ORŁÓW 
Dwudniowa wycieczka, na którą zachęcamy miłośników gór i pięknych widoków. Wędrówki piesze 
– wąwóz Homole, Małe Pieniny, Trzy Korony i Sokolica, zwiedzanie zamku w Niedzicy i (lub) 
Czorsztynie oraz zapory; nocleg w Krościenku lub okolicy. 

OFERTA nr S-33 PODZIEMNE GRY I ZABAWY
Dwa dni: zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, przejażdżka kolejką podziemną, pobyt w kopalni z 
noclegiem, dyskoteka, możliwość skorzystania z boiska. W drodze do Bochni lub z powrotem 
możliwość zwiedzania atrakcyjnych miejsc w okolicy (np. zamek w Wiśniczu, Lipnica Murowana 
i in.)

OFERTA nr S-34  BIESZCZADY 1
Wycieczka dwudniowa: wędrówka piesza Połoniną Wetlińską, wejście na Tarnicę (najwyższy szczyt 
w polskich Bieszczadach), zwiedzanie zapory w Solinie; nocleg w domu wycieczkowym (np. w 
Wetlinie, Wołosatem lub Jabłonkach).

OFERTA nr S-35 BIESZCZADY 2
Wyjazd trzydniowy: wędrówki piesze Połoniną Wetlińską i (lub) Caryńską, wejście na Krzemieniec 
(Kremenaros – szczyt skupiający trzy granice: Polski, Słowacji i Ukrainy), wejście na Tarnicę 
(najwyższy szczyt w polskich Bieszczadach), zwiedzanie zapory w Solinie; 2 noclegi w domu 
wycieczkowym (np. w Wetlinie, Wołosatem lub Jabłonkach).

OFERTA nr S-36 WARSZAWA
Program możliwy do realizacji w 2 wariantach: 2- lub 3-dniowym. Zwiedzanie: 
Łazienki – Pałac na Wodzie i park, Starówka, Zamek Królewski, Nowe 
Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Cmentarz Powązkowski, muzea (uwaga: do 
Muzeum Powstania Warszawskiego konieczna wcześniejsza rezerwacja), 
Okęcie – taras widokowy, przejażdżka metrem, możliwość rezerwacji biletów 
na spektakl teatralny; 1 lub 2 noclegi w Warszawie lub okolicy (w zależności 
od wybranej opcji). 
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OFERTA nr S-37 NA GÓRSKIM SZLAKU
Dwa dni: wycieczka piesza w Beskid Sądecki, Gorce lub Beskid Wyspowy, do wyboru atrakcyjne 
widokowo trasy i szczyty (np. Rytro – Radziejowa – Przehyba – Piwniczna; Nawojowa – Cyrla – 
Łabowska Hala – Jaworzyna – Krynica; Mszana Dolna – Lubogoszcz – Luboń Wielki – Rabka; 
Rabka – Stare Wierchy – Turbacz – Nowy Targ), konkursy przy ognisku, nocleg w schronisku 
górskim. 

OFERTA nr S-38 WROCŁAW I KOTLINA KŁODZKA
Trzydniowa wycieczka: zwiedzanie atrakcji Kotliny Kłodzkiej (do wyboru: Kłodzko, Jaskinia 
Niedźwiedzia, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Wambierzyce i wiele innych) oraz Wrocławia: 
Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, katedra i inne zabytki Starego Miasta, Park Szczytnicki z 
Ogrodem Japońskim; 2 noclegi w Kotlinie Kłodzkiej. 

OFERTA nr S-39 ŚCIANA WSCHODNIA
Wycieczka dwudniowa: zwiedzanie Jarosławia – układ urbanistyczny starego miasta z renesansową 
kamienica Orsettich, Zamość – stare miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO, Chełm – Bazylika Narodzenia NMP, jedyne na świecie podziemie kredowe (trasa 
turystyczna), Lublin – zamek, Archikatedra, Stare Miasto; nocleg w okolicy Zamościa. 

OFERTA nr S-40 POZNAŃ - MIASTO TARGOWE
Trzydniowa wycieczka, której głównym punktem jest stolica Wielkopolski: oferta skierowana głównie 
do szkół o określonym profilu, połączona ze zwiedzaniem Międzynarodowych Targów Poznańskich; 
targi odbywają się w Poznaniu przez cały rok, prezentowane są produkty i usługi różnych branż; 
w programie także zwiedzanie Poznania i innych miast Wielkopolski; 2 noclegi w Poznaniu lub 
okolicy. 

OFERTA nr S-41 KRÓLOWA BESKIDÓW 2
Dwudniowa wycieczka górsko-krajoznawcza: piesza wędrówka na Babią Górę - najwyższy szczyt 
Beskidów, zejście do Zawoi, zwiedzanie Suchej Beskidzkiej – zamek, karczma „Rzym” znana z 
„Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza, oraz skansenu w Zubrzycy (budownictwo orawskie). 
Nocleg w Zawoi. 

OFERTA nr S-42 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE I SANDOMIERZ OJCA  
     MATEUSZA

Wędrówka piesza na Święty Krzyż i Łysą 
Górę, zwiedzanie Sandomierza ulicami, które 
przemierza ojciec Mateusz, bohater znanego 
serialu TV (podziemna trasa turystyczna, 
Brama Opatowska, kościoły), rejs statkiem po 
Wiśle, zamek w Baranowie Sandomierskim – 
perła architektury renesansowej. Wycieczka 
dwudniowa z noclegiem w Sandomierzu lub 
okolicy. 
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WIELODNIOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE

OFERTA nr S-43  ZŁOTA PRAGA I KOTLINA KŁODZKA
Trzydniowa wycieczka łącząca atrakcje Kotliny Kłodzkiej (do wyboru m.in. Kłodzko, Jaskinia 
Niedźwiedzia, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Wambierzyce) ze zwiedzaniem Pragi - Hradczany, 
Loreta, Orloy, Most Karola, Plac Wacława, Mała Strana. 1 nocleg w Kotlinie Kłodzkiej i 1 nocleg w 
Pradze lub okolicy. 

OFERTA nr S-44  SŁOWACJA – BARDEJOV, KOSZYCE, SPISZ
Dwudniowa wycieczka: zwiedzanie Bardejova (rynek, ratusz, bazylika św. Egida), Koszyc (katedra 
św. Elżbiety, Pałac Jakobova, „śpiewające fontanny”) oraz Zamku Spiskiego i Levoczy (rynek, 
kościół św. Jakuba z gotyckim ołtarzem Mistrza Pawła); nocleg w Koszycach lub okolicy.

OFERTA nr S-45 BUDAPESZT I EGER
Trzydniowa wycieczka do stolicy Węgier i urokliwego Egeru: zwiedzanie Budapesztu (plac Bohaterów, 
Parlament, Baszta Rybacka, Wzgórze Gellerta, bazylika św. Stefana, rejs statkiem po Dunaju) oraz 
Eteru (bazylika, plac Dobo, kościół Minorytów, minaret, zamek), możliwość skorzystania z basenów 
termalnych; 2 noclegi w Budapeszcie lub 1 nocleg w Egerze + 1 nocleg w Budapeszcie. 

OFERTA nr S-46 CZESKO-SASKA SZWAJCARIA I DREZNO
Wyjazd czterodniowy: piękne formy skalne w Hrensku i okolicy, spływ łodziami przełomem 
Kamenicy, Decin, Drezno (Zwinger – jedna z najsłynniejszych galerii z dziełami mistrzów włoskich, 
hiszpańskich, holenderskich i in., Hofkirche); 3 noclegi w Decinie. 

OFERTA nr S-47 NAD PIĘKNYM, MODRYM DUNAJEM
Trzydniowa wycieczka do naddunajskich stolic: Bratysławy (Zamek, katedra św. Marcina, Pałac 
Prezydencki) oraz Wiednia (rezydencje cesarskie Hofburg i Schoenbrunn, katedra św. Szczepana, 
wzgórze Kahlenberg (kaplica Jana III Sobieskiego); 2 noclegi w Wiedniu lub Bratysławie, albo 
okolicy tych miast. 

OFERTA nr S-48 BERLIN – POCZDAM
Wycieczka czterodniowa: przejazd do Kostrzyna – po drodze zwiedzanie Głogowa i Zielonej Góry, 
Berlin – Brama Brandenburska, aleja Unter der Linden, Tiergarten, Charlottenburg; Poczdam – park 
Fryderyka Wielkiego z pałacem królewskim, kościół Św. Mikołaja przy rynku; 1 nocleg w Kostrzynie, 
1 nocleg w Berlinie (schronisko młodzieżowe). 

OFERTA nr S-49  ZŁOTA PRAGA I KUTNA  
    HORA
Kolejna propozycja wycieczki, której głównym punktem programu jest 
stolica Czech (wycieczka trzydniowa). Zwiedzanie Pragi (Hradczany, 
Loreta, Orloy, Most Karola, plac Wacława, Mała Strana) oraz Kutnej 
Hory (kościół Św. Barbary, kaplica czaszek); 2 noclegi w Pradze lub 
okolicy.
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KRESY WSCHODNIE – NASZA SPECJALIZACJA!

OFERTA nr S-50 LWÓW I ŻÓŁKIEW
Trzydniowa wycieczka na Kresy Wschodnie. Zwiedzanie Lwowa - Wysoki Zamek, Prospekt 
Swobody, Teatr Wielki Opery i Baletu, pomnik A. Mickiewicza, Katedry – Łacińska, Ormiańskia, św. 
Jura, Cerkiew Uspienska, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich; zwiedzanie Żółkwi – zamek, 
kościół farny; 2 noclegi we Lwowie.
OFERTA nr S-51 LWÓW
Wycieczka przewidziana na 2 lub 3 dni (do wyboru). Zwiedzanie miasta - Wysoki Zamek, Prospekt 
Swobody, Teatr Wielki Opery i Baletu, pomnik A. Mickiewicza, Katedry – Łacińska, Ormiańskia, św. 
Jura, Cerkiew Uspienska, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Program zwiedzania umożliwia 
przedstawienie polskich akcentów. 1 lub 2 noclegi we Lwowie (w zależności od wybranej opcji).

OFERTA nr S-52 LWÓW – KRZEMIENIEC
Kolejna „kresowa” wycieczka. Podczas trzydniowego programu przewidujemy zwiedzanie Lwowa 
(Wysoki Zamek, Prospekt Swobody, Teatr Wielki Opery i Baletu, pomnik A. Mickiewicza, kościoły, 
cerkwie, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich), zamku w Olesku (miejsce urodzenia Jana 
Sobieskiego), zespołu cerkwii w Poczajowie oraz Krzemieńca (m.in. Muzeum Juliusza Słowackiego); 
2 noclegi we Lwowie.

OFERTA nr S-53 WILNO Z PLUSEM
Wycieczka czterodniowa na Litwę połączona ze zwiedzaniem atrakcji północno-wschodniej Polski. 
W programie m.in. zamek w Trokach, Kowno i Wilno (m.in. Starówka, kościoły, Kaplica Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, Wzgórze Trzech Krzyży, Cmentarz na Rossie) oraz zwiedzanie dawnej 
Kwatery Głównej Hitlera „Wilczy Szaniec” k/Kętrzyna i Sanktuarium w Świętej Lipce. 1 nocleg w 
Wilnie + 1 nocleg w Suwałkach lub okolicy.
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Wycieczki dla zakładóW pracy, 
firm, instytucji, stoWarzyszeń 

i innych grup
OFERTA nr Z-01 ZIEMIA SANDOMIERSKA I KAZIMIERZ DOLNY
1. dzień – zbiórka uczestników w godzinach porannych, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do 
Baranowa Sandomierskiego – zwiedzanie parku oraz zamku będącego perłą polskiej architektury 
renesansowej, przejazd do Sandomierza, zwiedzanie miasta: rynek z zabytkowymi kamienicami, 
podziemna trasa turystyczna, Brama Opatowska, Dom Długosza, Katedra, wąwóz Królowej Jadwigi, 
rejs statkiem po Wiśle, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Nałęczowa, zwiedzanie Parku Zdrojowego i muzeum Bolesława 
Prusa, przejazd do Kazimierza Dolnego, zwiedzanie zabytków miasta – ruiny zamku i baszta, 
kościół farny, renesansowe kamienice przy rynku (m.in. Celejowska, braci Przybyłów), czas wolny 
na indywidualny spacer, posiłek, zakup pamiątek, wyjazd. Przewidywany powrót w godzinach 
nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik, przewodnik lokalny w Sandomierzu, nocleg (hotel w Sandomierzu lub 

okolicy), wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie.

OFERTA nr Z-02 WEEKEND W KOTLINIE KŁODZKIEJ I   
   WROCŁAWIU
1. dzień – wyjazd ok. godz. 13.00 (dokładny czas i miejsce zbiórki do ustalenia), przejazd w kierunku 
Kotliny Kłodzkiej, przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Kłodzka, zwiedzanie - rynek staromiejski z ratuszem, gotycki most 
św. Jana, Twierdza Kłodzka, przejazd do Błędnych Skał i Szczelińca, wyjście na Szczeliniec Wielki, 
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Wrocławia, zwiedzanie miasta - ratusz, Ostrów Tumski – 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Pałac Arcybiskupi, Ogród Japoński w Parku Szczytnickim, 
Panorama Racławicka, obiad; ok. godz. 15-16 wyjazd z Wrocławia, powrót. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik, przewodnik lokalny we Wrocławiu, 2 noclegi (hotel lub ośrodek 

wypoczynkowy w Kłodzku lub okolicy), wyżywienie (2 obiadokolacje, 2 śniadania, obiad), bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie.
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OFERTA nr Z-03 EGER – BUDAPESZT
1. dzień – zbiórka uczestników w godzinach rannych (miejsce i dokładny czas do uzgodnienia), 
wyjazd w kierunku granicy polsko-słowackiej, przejazd przez Słowację, przyjazd do Egeru – 
zwiedzanie miasta (zamek, plac Dobo, minaret, katedra), lub relaks na kąpielisku termalnym, 
przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2. dzień – śniadanie, przejazd do Budapesztu, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie 
Budapesztu: m.in. plac Tysiąclecia, Parlament, katedra św. Stefana, wyspa św. Małgorzaty, około 
godz. 13-14 czas wolny (np. przy hali targowej), możliwość zakupów itp., c.d. zwiedzania, wieczorem 
przejazd do węgierskiej karczmy - „csardy” na wieczór węgierski – kolację (2 dania gorące, deser, 
wino) z programem artystycznym (ok. 3-4 godziny), przejazd do hotelu przez Wzgórze Gellerta – 
nocna panorama Budapesztu, nocleg w hotelu,
3. dzień – śniadanie, c.d. zwiedzania – wzgórze zamkowe, Baszta Rybacka, kościół NMP (Macieja), 
rejs statkiem po Dunaju, ok. godz. 14-15 wyjazd z Budapesztu, przyjazd do Nowego Sącza ok. 
godz. 23.00-23.30. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny w Budapeszcie, 1 nocleg 

w Egerze, 1 nocleg w Budapeszcie, wyżywienie (1 obiadokolacja, 2 śniadania, 1 uroczysta kolacja podczas 

wieczoru węgierskiego z programem artystycznym), rejs statkiem po Dunaju, ubezpieczenie KL/NNW zagr.

OFERTA nr Z-04 EGER, BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU
1. dzień – zbiórka uczestników w godzinach rannych (miejsce i dokładny czas do uzgodnienia), 
wyjazd w kierunku granicy polsko-słowackiej, przejazd przez Słowację, przyjazd do Egeru – 
zwiedzanie miasta (zamek, plac Dobo, minaret, katedra), lub relaks na kąpielisku termalnym, 
przejazd do pensjonatu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Budapesztu, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie 
Budapesztu: m.in. plac Tysiąclecia, Parlament, katedra św. Stefana, wyspa św. Małgorzaty, około 
godz. 13-14 czas wolny (np. przy hali targowej), możliwość zakupów itp., c.d. zwiedzania, wieczorem 
przejazd do węgierskiej karczmy - „csardy” na wieczór węgierski – kolację (2 dania gorące, deser, 
wino) z programem artystycznym (ok. 3-4 godziny), przejazd do hotelu przez Wzgórze Gellerta – 
nocna panorama Budapesztu, nocleg w hotelu
3. dzień – śniadanie, przejazd w kierunku Esztergom – zwiedzanie największej na Węgrzech 
Bazyliki pw. NMP, następnie do Szentendre urokliwego miasteczka malarzy, miejsca kultu różnych 
wyznań, zwiedzanie muzeum Marcepana, Vysehrad – zamek Arpadów, powrót do Budapesztu, 
wieczorny rejs statkiem po Dunaju z poczęstunkiem (aperitif), powrót do hotelu na obiadokolację i 
nocleg

4. dzień – śniadanie, c.d. zwiedzania – wzgórze zamkowe, 
Baszta Rybacka, kościół NMP (Macieja), czas wolny, ok. godz. 
14-15 wyjazd z Budapesztu, przyjazd do Nowego Sącza ok. 
godz. 23.00-23.30. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, 

przewodnik lokalny w Budapeszcie, 1 nocleg w Egerze, 2 noclegi w 

Budapeszcie, wyżywienie (2 obiadokolacje, 3 śniadania, 1 uroczysta 

kolacja podczas wieczoru węgierskiego z programem artystycznym), rejs 

statkiem po Dunaju, ubezpieczenie KL/NNW zagr.
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OFERTA nr Z-05 WIEDEŃ – BRATYSŁAWA
0. dzień – godz. 23.45, zbiórka uczestników (miejsce do uzgodnienia), spotkanie z pilotem 
przewodnikiem, wyjazd autokarem przez Słowację do Austrii (nocny przejazd),
1. dzień – ok. godz. 09:00-10:00 przyjazd do Wiednia, zwiedzanie letniej rezydencji Schoenbrunn z 
zewnątrz oraz pięknych ogrodów i Glorietty, przejazd do centrum miasta, czas wolny, godz. 15:00 
spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie (1 godz. w autokarze - przykłady wiedeńskiej 
secesji, dwugodziny spacer po centrum – m.in. katedra św. Szczepana, Hofburg, Graben), godz. 
18:30 kolacja w restauracji w Wiedniu, przejazd do hotelu pod Wiedniem, zakwaterowanie, 
nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do centrum Wiednia, zwiedzanie: Muzeum Historii Sztuki, Belweder, 
Hundertwassershaus, czas wolny, następnie przejazd na Kahlenberg, kościół św. Józefa i kaplica 
Jana II Sobieskiego, panorama miasta, przejazd do Grinzingu, dzielnicy wiedeńskich winiarzy, 
godz. 19:00 kolacja z degustacją wina w restauracji, około 21:00-21:30 przejazd hotelu, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Bratysławy, spacer po Starym Mieście ze zwiedzaniem: zamek, 
ratusz, Pałac Arcybiskupów, katedra św. Marcina, Brama Michałowska, czas wolny, godz. 14:00 
obiad w restauracji, ok. 15:00-15:30 wyjazd z Bratysławy. Powrót w godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny w Wiedniu, 2 noclegi w 

pod Wiedniem, posiłki (1 kolacja standardowa w centrum Wiednia, 1 kolacja uroczysta z degustacją wina na 

Grinzingu, 2 śniadania w restauracji hotelowej), ubezpieczenie KL/NNW zagr. oraz NNW krajowe.

OFERTA nr Z-06 PARYŻ I BRUKSELA
1. dzień - zbiórka uczestników godzinach porannych, miejsce do uzgodnienia, spotkanie z pilotem-
przewodnikiem, przejazd do Francji (dzień i noc), 
2. dzień - przyjazd do Paryża w godzinach porannych, spotkanie z przewodnikiem lokalnym, 
zwiedzanie – Katedra Notre-Dame i Saint Chapelle. Dzielnica Łacińska i Ogrody Luksemburskie. 
Kolacja ok. godz. 17:30 (restauracja samoobsługowa w centrum), po kolacji wjazd na 3. poziom 
Wieży Eiffla, przejazd do hotelu pod Paryżem, zakwaterowanie, nocleg,
3. dzień - śniadanie, zwiedzanie Paryża lewobrzeżnego: Łuk Triumfalny, najpiękniejsze muzeum 
świata: Luwr, Pałac Inwalidów. Kolacja ok. godz. 17:30. Po kolacji: wzgórze Montmarte i kościół 
Sacre-Coeur. Zakup pamiątek. Powrót do hotelu, nocleg,
4. dzień - śniadanie, po śniadaniu wyjazd do Brukseli, dzielnica królewska Laeken: Atomium – 
olbrzymia konstrukcja sieci krystalicznego żelaza, zbudowana na Światową Wystawę EXPO (1958 
r.), Grand Place – przez wielu uznawany za najpiękniejszy 
rynek Europy, Ratusz, Dom Królewski, domy cechowe, 
kościół św. Mikołaja, Manneken Pis – słynny siusiający 
chłopiec, symbol stolicy Belgii, obiad, czas wolny. 
Wieczorem wyjazd w kierunku Polski (przejazd nocny),
5. dzień - przewidywany przyjazd w godzinach 
wieczornych.
Świadczenia: autokar, 2 noclegi na przedmieściu Paryża, 2 

ciepłe kolacje w restauracji samoobsługowej w centrum Paryża, 

2 śniadania w hotelu, usługa pilota-przewodnika na całej trasie 

wycieczki, ubezpieczenie KL/NNW zagr.
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OFERTA nr Z-07 NA KRESY!
0. dzień – godz. 23:30 zbiórka uczestników (miejsce do uzgodnienia), spotkanie z pilotem-
przewodnikiem, wyjazd z Nowego Sącza w kierunku granicy polsko-ukraińskiej,
1. dzień – godziny poranne, przyjazd do Lwowa, zwiedzanie: Kopiec Unii Lubelskiej (panorama 
miasta), Teatr Wielki Opery i Baletu, kamieniczki przy Rynku, katedra łacińska pw. Wniebowzięcia 
NMP (możliwość udziału w Mszy Św. po polsku), katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia NMP, 
Cerkiew Uspienska (Wołoska), pw. Zaśnięcia NMP, cerkiew greko-katolicka pw. św. Andrzeja 
(d. kościół oo. Bernardynów, związany z postacią św. Jana z Dukli), baszta prochowa, pomnik 
Adama Mickiewicza, archikatedralna cerkiew pw. św. Jura, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Oleska, zwiedzanie zamku – miejsca urodzenia Jana Sobieskiego, 
następnie przejazd do Poczajowa, zwiedzanie prawosławnej Ławry Poczajowskiej, przejazd 
do Krzemieńca, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie muzeum J. Słowackiego oraz kościoła 
parafialnego z pomnikiem Słowackiego, spacer na wzgórze Bony, zwiedzanie ruin zamku, powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Zbaraża, zwiedzanie zamku znanego z kart powieści Henryka 
Sienkiewicza, następnie przejazd do Tarnopola, - zwiedzanie miasta (kościół oo. Dominikanów, 
cerkiew św. Krzyża), przejazd do Złoczowa – kościoły św. Mikołaja, Zmartwychwstania, Wniebowzięcia 
NMP, zamek Sobieskich, przyjazd do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich, przejazd do 
centrum, czas wolny na zakupy, wyjazd w kierunku Polski. Przewidywany powrót w godzinach 
nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny we Lwowie, 3 noclegi, 

wyżywienie (3 obiadokolacje i 3 śniadania), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW/KL.

Na życzenie: występ kapeli Lwowskich Batiarów, zwiedzanie Browaru Lwowskiego i degustacja piwa, spektakl 

w Operze.

OFERTA nr Z-08 ZŁOTA PRAGA
1. dzień – wczesne godziny poranne zbiórka uczestników (dokładny czas i miejsce zbiórki do 
uzgodnienia), spotkanie z pilotem-przewodnikiem, przejazd w kierunku stolicy Czech, przyjazd 
do Pragi w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w restauracji 
hotelowej, czas wolny lub wieczorny spacer po mieście z przewodnikiem, nocleg,
2. dzień – śniadanie, zwiedzanie: Strahov, Hradczany – Loreta, Zamek, Katedra Św. Wita, Złota 
Uliczka, Mała Strana, Most Karola, czas wolny na indywidualne zwiedzanie, zakupy itp., ok. 

godz. 17:30 kolacja w typowej praskiej karczmie z degustacja piwa 
(„U Szwejka”, „U Fleku” lub inna), wieczorem przejazd na spektakl 
światło-dźwięk „Fontanna Kriżika”, powrót do hotelu na nocleg,
3. dzień – śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi – Plac Wacława, Rynek 
Starego Miasta, Josefov, czas wolny, ok. godz. 14-15 wyjazd z Pragi. 
Przewidywany powrót w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia:  autokar, pilota-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik 

lokalny w Pradze, 2 noclegi, wyżywienie (1 obiadokolacja, 1 ciepła kolacja z 

piwem w praskiej karczmie, 2 śniadania), ubezpieczenie NNW/KL.
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OFERTA nr Z-09 CHORWACKA LISTA UNESCO
1. dzień – zbiórka uczestników we wczesnych godzinach porannych (dokładny czas i miejsce do 
ustalenia), spotkanie z przewodnikiem, wyjazd autokarem w kierunku Chorwacji, przejazd przez 
Słowację i Węgry, podczas przejazdu, co 3-4 godziny przewidziane są postoje na parkingach, 
stacjach paliw; w godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w okolicy Plitvickich Jezior, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich (ok. 5-6 godzin), po 
zwiedzaniu przejazd do południowej Dalmacji, zakwaterowanie w hotelu w Neum lub okolicy, 
obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Dubrownika, uważanego za najpiękniejsze miasto w Chorwacji, 
zwiedzanie: Stare Miasto (Stari Grad) - wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 
mury miejskie, Pałac Sponza, wieża zegarowa, kamienne kamienice, kościoły i in., powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta, m.in.: Pałac Dioklecjana, brama 
pałacowa, świątynia Jupitera, kościół św. Franciszka, przejazd do Trogiru, zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do Szybenika, zwiedzanie – katedra św. Jakuba, fortyfikacje 
miejskie, pałac rektorów, przejazd do Parku Narodowego Krka, zwiedzanie parku, podziwianie 
wspaniałych wodospadów i kaskad na najpiękniejszej krasowej rzece Chorwacji, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, czas wolny na plażowanie, kąpiel w morzu, ok. godz. 14:00 obiad, ok. godz. 
15:00 wyjazd w drogę powrotną do Polski, nocny przejazd przez Węgry i Słowację,
7. dzień – przewidywany powrót około południa.
Świadczenia: autokar, usługa pilota-przewodnika na całej trasie wycieczki, lokalny przewodnik w Dubrowniku, 5 

noclegów zgodnie z programem, wyżywienie (5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad), ubezpieczenie KL/NNW zagr.

OFERTA nr Z-10 PRAGA I POŁUDNIOWE MORAWY
1. dzień – godz. 22:00, zbiórka uczestników, spotkanie z przewodnikiem, nocny przejazd do 
Czech,
2. dzień – przyjazd do centrum Pragi, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie: 
Hradczany – Zamek, Loreta, Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Mała Strana, Most Karola, Plac 
Wacława, Rynek Starego Miasta, przejazd do pensjonatu w okolicy Vranova, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, zwiedzanie południowych Czech – zamki Bitov lub Vranov, Telc – miasteczko 
wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, powrót do pensjonatu, rejs 
statkiem po Zalevie Vranovskim, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Brna, zwiedzanie – Zielony Targ 
z kolumną Trójcy Świętej, Nowy Ratusz, katedra Świętych Piotra i 
Pawła, przejazd do Polski. Przewidywany powrót w późnych godzinach 
nocnych. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik 

lokalny w Pradze, 2 noclegi, wyżywienie (2 obiadokolacje, 2 śniadania), rejs 

statkiem, ubezpieczenie NNW/KL.
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OFERTA nr Z-11 WILNO – TROKI – KOWNO 1
1. dzień – zbiórka uczestników w godzinach wieczornych (dokładna godzina i miejsce zbiórki do 
uzgodnienia), nocny przejazd na Litwę,
2. dzień – godziny poranne: przyjazd do Troków, zwiedzanie wspaniałego zamku będącego 
wizytówką turystyczną Litwy oraz kościoła (kenesy) Karaimów, przejazd do Wilna, zakwaterowanie 
w hotelu, czas wolny na odpoczynek, popołudniowy spacer na wileńskie Stare Miasto – nawiedzenie 
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie miasta – m.in. Zaułek 
Gotycki, Pomnik A. Mickiewicza, Cmentarz na Rossie, kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu, 
Góra Trzech Krzyży, Katedra, Baszta Giedymina i inne, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Kowna – krótkie zwiedzanie (Archikatedra Świętych Piotra i Pawła, 
starówka z placem ratuszowym). Przejazd do Polski. Planowany powrót w późnych godzinach 
nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny w Wilnie, 2 noclegi w Wilnie 

z wyżywieniem (2 obiadokolacje i 2 śniadania), ubezpieczenie KL/NNW zagr. oraz NNW krajowe.

OFERTA nr Z-12 SKANDYNAWSKIE I BAŁTYCKIE ATRAKCJE
1. dzień – wczesne godziny poranne, zbiórka uczestników, wyjazd w kierunku Świnoujścia, 
godz.19:30 – spotkanie z przewodnikiem w Szczecinie, przejazd do portu, odprawa na terminalu 
promowym w Świnoujściu, zaokrętowanie na m/f Skania, zakwaterowanie w kabinach, godz. 22:00 
- kolacja na promie, godz. 23:00 - wyjście promu w morze, dyskoteka, nocleg,
2. dzień – śniadanie na promie Skania, godz. 07:00 - przypłynięcie do Ystad, przejazd przez 
most Øresund do Kopenhagi, wizyta w Muzeum Fabryki Piwa Carlsberg połączona z degustacją, 
zwiedzanie miasta (Syrenka, Port - przystań Królewska, Pałac Amalienborg, Holmens Kirke, zamek 
Christiansborg - siedziba Parlamentu), czas wolny - możliwość wejścia do parku rozrywki Tivoli, 
wyjazd z Kopenhagi i powrót do Szwecji mostem Öresundsbron, przejazd do hotelu w Malmo, 
zakwaterowanie i czas wolny, kolacja w restauracji hotelowej, nocleg,
3. dzień – godz. 08:00 - 09:00 śniadanie, przejazd do Lund – zwiedzanie miasta oraz Katedry, 
przejazd do Malmö - zwiedzanie miasta w tym najwyższego budynku mieszkalnego w Europie - 
Turning Torso, przejazd do Ales Stenar (Krąg Wikingów), przejazd do Ystad, godz. 21:00 odprawa 
na terminalu promowym w Ystad, zaokrętowanie na m/f Polonia, zakwaterowanie w kabinach, 
god. 21:45 kolacja w restauracji Rogal, godz. 22:00 wypłynięcie promu w morze, czas wolny – 
dyskoteka, dancing, nocleg,
4. dzień – godz. 06:00 śniadanie w restauracji Rogal, godz. 07:00 przypłynięcie promu do Świnoujścia, 
przejazd powrotny, na trasie obiad. Powrót przewidziany w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, usługa pilota w trakcie trwania całej wycieczki oraz przewodnika w Skandynawii, prom m/f Skania na trasie 

Świnoujście – Ystad, prom m/f Polonia na trasie Ystad – Świnoujście, miejsca w kabinach podczas rejsu nocnego na promie m/f 

Skania i promie m/f Polonia, kolacja na promie m/f Skania na trasie Świnoujście – Ystad, śniadanie 

na promie m/f Skania na trasie Świnoujście – Ystad, kolacja na promie m/f Polonia na trasie Ystad-

Świnoujście, śniadanie na promie m/f Polonia na trasie Ystad-Świnoujście, 1 nocleg z kolacją i śniadaniem 

w hotelu w Malmö, realizacja programu zwiedzania, bilety wstępu do katedry w Lund i Muzeum Fabryki 

Piwa Carlsberg (z degustacją), obiad w drodze powrotnej, ubezpieczenie KL/NNW. 

OFERTA PRZYGOTOWANA WE WSPÓŁPRACY Z UNITY LINE.
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OFERTA nr Z-13 PRAGA I KOTLINA KŁODZKA
1. dzień – zbiórka uczestników we wczesnych godzinach porannych (dokładny czas i miejsce do ustalenia), 
spotkanie z pilotem-przewodnikiem, wyjazd w kierunku Kotliny Kłodzkiej, przyjazd do Kłodzka, zwiedzanie 
miasta – rynek staromiejski z ratuszem, gotycki most św. Jana, kościół Wniebowzięcia NMP, Twierdza 
Kłodzka, przejazd do Karłowa, wyjście na Szczeliniec Wielki po 682 kamiennych stopniach, przejazd do 
hotelu w Kudowie lub okolicy, obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Pragi, zwiedzanie: Hradczany – Zamek, Loreta, Katedra św. Wita, Złota 
Uliczka, czas wolny na indywidualne zwiedzanie, zakupy itp., c.d. zwiedzania – Most Karola, Mała Strana, 
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, c.d. zwiedzania Pragi – Plac Wacława, Stare i Nowe Miasto, Josefov, Ratusz 
Staromiejski z zegarem Orloy, czas wolny, godz. 14:00 – obiad w typowej praskiej karczmie z degustacją 
piwa, ok. godz. 15:30 wyjazd z Pragi, przewidywany powrót w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny w Pradze, 1 nocleg w Kłodzku lub 

okolicy, 1 nocleg w Pradze, wyżywienie (2 obiadokolacje, 2 śniadania, 1 obiad z piwem w Pradze), ubezpieczenie KL/

NNW zagr.

OFERTA nr Z-14 BIAŁE NOCE: ST. PETERSBURG-WILNO-TALLIN- 
     RYGA
1. dzień – godz. 19:00 zbiórka uczestników (miejsce zbiórki do ustalenia), spotkanie z pilotem-
przewodnikiem, nocny przejazd w kierunku Litwy,
2. dzień – przyjazd do Wilna, zwiedzanie miasta – m.in. Ostra Brama, Zaułek Gotycki, Góra Trzech Krzyży, 
katedra, Baszta Giedymina, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Tallina, po drodze zwiedzanie Pils Rundale – największego barokowego 
pałacu na Łotwie, zakwaterowanie w hotelu w Tallinie lub okolicach, kolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, zwiedzanie Tallina – Stare Miasto, Katedra, mury miejskie, port, powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do St. Petersburga, krótkie zwiedzanie z okien autokaru, kolacja w 
restauracji w centrum miasta, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg,
6. dzień – śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła, zwiedzanie Pałacu Katarzyny ze słynną Bursztynową 
Komnatą oraz do Peterhoff – ogrody pałacowe i wodne kaskady (największe w północnej Europie), kolacja 
w restauracji w centrum Petersburga, powrót do hotelu, nocleg,
7. dzień – śniadanie, zwiedzanie Petersburga – m.in. Ermitaż, Pałac Admiralicji, Newski Prospekt, czas 
wolny do wieczora, nocny przejazd w kierunku Rygi, 
8. dzień – przyjazd do Rygi, krótkie zwiedzanie – m.in. Katedra, Wielka i Mała Gildia, rynek z zabytkowymi 
kamienicami (Trzej Bracia), następnie przejazd w okolice Suwałk, zakwaterowanie, kolacja, nocleg,
9. dzień – śniadanie, przejazd w okolice Kętrzyna, zwiedzanie dawnej 
kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec”, następnie przejazd do Świętej Lipki, 
zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, powrót. Planowany przyjazd 
w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, 6 noclegów (1 w Wilnie, 2 Tallinie lub okolicy, 2 w St. 

Petersburgu, 1 w Suwałkach lub okolicy), wyżywienie (6 śniadań i 6 obiadokolacji 

wg programu), usługa pilota-przewodnika, lokalny przewodnik w Petersburgu, 

turystyczna wiza rosyjska, ubezpieczenie KL/NNW zagr.
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OFERTA nr Z-15 WILNO – TROKI – KOWNO 2
1. dzień – zbiórka uczestników we wczesnych godzinach porannych, przejazd w kierunku Suwałk, na trasie 
zwiedzanie – np. Lubartów (bazylika św. Anny, Pałac Sanguszków), albo Lublin (Stare Miasto, Zamek), 
w godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w Suwałkach lub okolicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Troków, zwiedzanie wspaniałego zamku będącego wizytówką turystyczną 
Litwy oraz kościoła (kenesy) Karaimów, przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na 
odpoczynek, popołudniowy spacer na wileńskie Stare Miasto – nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, zwiedzanie miasta – m.in. Zaułek Gotycki, 
pomnik A. Mickiewicza, Cmentarz na Rossie, kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu, Góra Trzech 
Krzyży, Katedra, Baszta Giedymina i inne, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Kowna – krótkie zwiedzanie (Archikatedra Świętych Piotra i Pawła, 
starówka z placem ratuszowym). Przejazd do Polski. Planowany powrót w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny w Wilnie, 1 nocleg w Suwałkach lub 

okolicy, 2 noclegi w Wilnie, posiłki (3 obiadokolacje i 3 śniadania), ubezpieczenie KL/NNW zagr. oraz NNW krajowe.

OFERTA nr Z-16 RZYMSKIE WAKACJE
1. dzień – zbiórka uczestników (dokładna godzina i miejsce do ustalenia), wyjazd w kierunku Włoch, nocny 
przejazd przez Słowację i Austrię (około 20 godzin, podczas jazdy przewidziane są przerwy na dużych 
parkingach, stacjach benzynowych itp.),
2. dzień – godziny poranne - przyjazd do Asyżu, zwiedzanie – bazyliki św. Franciszka oraz św. Klary, 
plac ratuszowy, spacer starymi uliczkami miasta, przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, położonego nad 
Morzem Tyrreńskim, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Rzymu, zwiedzanie miasta – wspaniałe bazyliki, place i fontanny Rzymu: 
Piazza Navona, Fontanna 4 Rzek, Fontanna Di Trevi, Panteon, Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami, 
Koloseum, Forum Romanum, Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie, Schody 
Święte, Bazylika Santa Maria Maggiore, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, dzień relaksu, odpoczynek na plaży, ewentualnie dla chętnych możliwość wyjazdu 
na 3-4 –godzinną wycieczkę do Ostia Antica, wspaniałego antycznego miasta - dawnego portu, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do Monte Cassino, zwiedzanie opactwa O.O. Benedyktynów, chwila zadumy 
na cmentarzu z mogiłami polskich żołnierzy z okresu II wojny światowej, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg, 
6. dzień – śniadanie, przejazd do Watykanu, zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca 
Świętego Jana Pawła II, Muzea Watykańskie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,

7. dzień – śniadanie, wyjazd z hotelu, przejazd do San Marino, krótkie 
zwiedzanie oraz tradycyjne zakupy w najstarszej republice świata, wyjazd 
do kraju, przejazd przez Austrię i Słowację,
8. dzień – przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik, 5 noclegów w hotelu w okolicy Rzymu nad 

Morzem Tyrreńskim, wyżywienie (5 obiadokolacji i 5 śniadań), ubezpieczenie KL/NNW 

zagraniczne. 
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OFERTA nr Z-17 PRZEMYŚL – LWÓW
1. dzień – zbiórka uczestników (godzina i miejsce do uzgodnienia), przejazd przez Jasło, Krosno, 
Sanok do Przemyśla, spacer po mieście ze zwiedzaniem: katedra, cerkiew greko-katolicka, kościół 
św. Teresy (karmelitów), jeden z fortów Twierdzy Przemyśl, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przyjazd do Lwowa, przejazd do centrum, zwiedzanie z okien autokaru, spacer 
na Kopiec Unii Lubelskiej (panorama miasta), przejazd do centrum, czas wolny na wymianę waluty, 
zwiedzanie: Teatr Wielki Opery i Baletu, Prospekt Swobody z pomnikiem Adama Mickiewicza, 
kamieniczki przy Rynku, zaułek ormiański - Katedra Ormiańska, kościół oo. Dominikanów, katedra 
łacińska pw. Wniebowzięcia NMP, Kaplica Boimów, cerkiew greko-katolicka pw. św. Andrzeja (d. 
kościół oo. Bernardynów, związany z postacią św. Jana z Dukli), baszta prochowa, przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich, czas wolny w 
centrum, archikatedralna cerkiew pw. św. Jura, Uniwersytet, Ossolineum, powrót do Polski. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik na całej trasie wycieczki, przewodnik lokalny we Lwowie, 2 noclegi, 

wyżywienie (2 obiadokolacje i 2 śniadania), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW/KL.

Na życzenie: występ kapeli Lwowskich Batiarów, zwiedzanie Browaru Lwowskiego i degustacja piwa, spektakl 

w Operze.

OFERTA nr Z-18 WŁOCHY W PIGUŁCE – RZYM I ASYŻ
1. dzień – zbiórka uczestników w godzinach popołudniowych (dokładny czas i miejsce do ustalenia), 
spotkanie z pilotem-przewodnikiem, wyjazd w kierunku Włoch, nocny przejazd przez Słowację, 
Austrię (ok. 20 godzin, podczas jazdy przewidziane są przerwy na dużych parkingach, stacjach 
benzynowych itp.),
2. dzień – godziny przedpołudniowe - przyjazd do Asyżu, zwiedzanie – bazyliki św. Franciszka oraz 
św. Klary, plac ratuszowy, spacer starymi uliczkami miasta, przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Rzymu, zwiedzanie miasta – wspaniałe bazyliki, place i fontanny 
Rzymu: Piazza Navona, Fontanna 4 Rzek, Fontanna Di Trevi, Panteon, Plac Hiszpański ze słynnymi 
Schodami, Koloseum, Forum Romanum, Bazylika św. Pawła za Murami, Bazylika św. Jana na 
Lateranie, Schody Święte, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Watykanu - zwiedzanie Bazyliki św. Piotra, nawiedzenie grobu 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Muzea Watykańskie wraz z Kaplicą Sykstyńską, ozdobioną genialnymi 
freskami Michała Anioła. Przejazd powrotny do Polski,
5. dzień – powrót do kraju w godzinach wieczornych. 
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik, 2 noclegI w hotelu w okolicy Rzymu, wyżywienie (2 obiadokolacje i 2 

śniadania), ubezpieczenie KL/NNW zagr. 
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OFERTA nr Z-19 POD SŁOŃCEM TOSKANII

1. dzień - zbiórka uczestników (dokładna godzina i miejsce do uzgodnienia), spotkanie z pilotem-
przewodnikiem, nocny przejazd przez Słowację i Austrię,
2. dzień - przyjazd do Florencji, zwiedzanie – katedra Santa Maria del Fiore i baptysterium przy 
Piazza del Duomo, Palazzo Vecchio, kościół Santa Croce, Piazza della Signoria, Galeria Uffizi, 
Piazza della Repubblica, przejście słynnym mostem Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Ogrody 
Boboli, taras widokowy przy Piazza Michelangelo z piękną panoramą miasta, przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
3. dzień - śniadanie, przejazd do Lukki, spacer wzdłuż murów obronnych, zwiedzanie: Katedra św. 
Marcina, Torre dei Guinigi - charakterystyczna wieża, Piazza Napoleone, Piazza del Giglio i Piazza 
San Michele, przejazd do Pizy, zwiedzanie – Plac Cudów z najsłynniejszą na świecie Krzywą Wieżą, 
katedra, baptysterium, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
4. dzień - śniadanie, przejazd do Volterry, zwiedzanie pięknego etruskiego miasta – Piazza 
San Giovanni z katedrą, łuk rzymski Arco Etrusco, Teatro Romano, przejazd do San Giminiano, 
zwiedzanie toskańskiego miasteczka zwanego średniowiecznym Manhattanem – 13 zachowanych 
wież rodowych, Palazzo del Popolo, Piazza della Cisterna, przejazd do Sieny, spacer ulicami 
jednego z najpiękniejszych miast Toskanii, zwiedzanie: katedra, Piazza del Campo, przy którym 
odbywają się Palio, słynne wyścigi konne, dom Patronki Europy - św. Katarzyny Sieneńskiej, 
kościół dominikanów z relikwią św. Katarzyny, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg,
5. dzień - śniadanie, przejazd przez Chianti – najpiękniejszy region Toskanii, słynący z winnic 
i produkcji wina, możliwość zakupu i degustacji wina u lokalnych producentów, zwiedzanie zamku 
Castello di Brolio, należącego od XII wieku do rodu Ricasolich, przejazd do Bolonii, krótki spacer 
po mieście – zwiedzanie: romańska katedra, kościół św. Franciszka, dawne wieże mieszkalne, 
budynki najstarszego uniwersytetu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, wyjazd z Bolonii, przejazd przez Austrię i Słowację. Przewidywany powrót do 
Polski w późnych godzinach nocnych.
Świadczenia: autokar, pilot-przewodnik, 4 noclegi w hotelach zgodnie z programem, wyżywienie (4 śniadania i 4 

obiadokolacje), ubezpieczenie KL/NNW zagr.
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turystyka przyjazdoWa
Biuro Podróży LAVISTA zaprasza do odwiedzenia południowej Polski. Jako organizator turystyki 
na tym terenie szczególnie polecamy dwa regiony: Małopolskę i Podkarpacie. Spośród wielu 
niewątpliwych zalet tego terenu, wymienić należy przede wszystkim:

piękno górskich i podgórskich krajobrazów•	
atrakcje dziedzictwa kulturowego – liczne zabytki, imprezy regionalne•	
Szlak Architektury Drewnianej (kościoły i cerkwie)•	
bogactwo wód mineralnych•	
czyste powietrze, piękne lasy, rzeki, jeziora•	
liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne)•	
dobrą infrastrukturę turystyczną•	
różnorodność kulturową, szczególnie na terenach przygranicznych.•	

Opierając się na szczególnych walorach tego terenu, opracowaliśmy dla Państwa szereg ofert 
wypoczynkowych. Skorzystanie z nich pozwoli Państwu nie tylko wypocząć i nabrać sił, ale również 
poznać piękno południowych zakątków Polski.
Poza przedstawionymi ofertami, proponujemy również takie formy wypoczynku, jak: kolonie, 
obozy (wypoczynkowo-rekreacyjne, wędrowne, tematyczne), zimowiska, zielone szkoły oraz wiele 
innych. 

Serdecznie zapraszamy!

OFERTY DLA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH 

I MAŁYCH GRUP (minimum 3 osoby)

OFERTA nr P-01 WCZASY TRADYCYJNE, OFERTA CAŁOROCZNA
Tygodniowe pobyty w pensjonacie, hotelu lub ośrodku wypoczynkowym w kurortach i 
miejscowościach wypoczynkowych Ziemi Sądeckiej: Krynicy, Muszynie, Szczawnicy, Piwnicznej, 
Wierchomli, Żegiestowie, Rytrze, Wysowej i in. Zimą znakomicie przygotowane centra narciarskie 
z licznymi wyciągami, kolejkami krzesełkowymi i gondolowymi. Obiekty o różnym standardzie 
zakwaterowania, wyżywienie do wyboru – 2 lub 3 posiłki dziennie.

OFERTA nr P-02 WEEKEND W SIODLE
Trzy- lub czterodniowy pobyt z wyżywieniem w hotelu przy 
stadninie koni, przejażdżka bryczkami (zimą saniami), 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, możliwość nauki jazdy na 
koniu lub wynajmu konia pod siodło oraz korzystania z sauny, 
jacuzzi, hydromasażu. Pokoje standardowe z łazienkami lub 
apartamenty.
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OFERTA nr P-03 BOBOWSKIE KORONKI
Turnusy jedenasto- lub piętnastodniowe z wyżywieniem w sanatorium w Wysowej, korzystanie 
z basenu rehabilitacyjnego, 30 godzin zajęć – nauka koronki klockowej + materiały. Możliwość 
skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych oraz udziału w wycieczkach fakultatywnych (szlakiem 
cerkwi, Słowacja – Bardejów i in.). 

OFERTA nr P-04 K + K CZYLI KORONKI I KONIE
Dwutygodniowy turnus: 11 dni w uzdrowisku Wysowa (rehabilitacja i koronki, świadczenia jak w 
ofercie nr 3) + 4 dni w hotelu przy stadninie koni (świadczenia jak w ofercie nr 2). Zapewniamy 
transport z Wysowej do hotelu przy stadninie koni.

OFERTA nr P-05 NA RYBY!
Turnusy od 4 do 7 dni z wyżywieniem lub bez (opcje do wyboru) w jednej z miejscowości nad 
Dunajcem lub Popradem, licencja na wędkowanie na rzekach górskich, codzienny dowóz 
mikrobusem na łowiska, opieka doświadczonego wędkarza (fishermana). Zakwaterowanie w 
pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i in. Różnorodny standard zakwaterowania 
w zależności od potrzeb klientów.

OFERTA nr P-06 REHABILITACJA
Turnusy tygodniowe, dziesięciodniowe i dwutygodniowe z wyżywieniem w sanatorium lub ośrodku 
sanatoryjnym w Krynicy-Zdrój; 2 zabiegi dziennie, w tym zabieg 20-minutowego naświetlania lampą                                                                                              

. 

OFERTY DLA GRUP:

ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA I INNE

Przyjmujemy zarówno grupy dysponujące własnym autokarem, jak i przyjeżdżające na Ziemię 
Sądecką pociągiem. Dla tych drugich zapewniamy transport autokarami lub – w przypadku 
mniejszych grup – mikrobusami.

OFERTA nr P-07 BIESIADA GÓRALSKA
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika oraz zwiedzaniem atrakcji Zakopanego, spływem 

tratwami Przełomem Pienińskim na Dunajcu, zwiedzaniem 
zamków (Niedzica, Czorsztyn), szlaku architektury 
drewnianej (zabytkowe kościoły w Dębnie i Grywałdzie) 
oraz zabytków polskiego Spisza, wieczorne posiady w 
karczmie pienińskiej przy dźwiękach góralskiej kapeli 
połączone z zabawą, konkursami, pieczeniem barana 
i degustacją regionalnych potraw i napojów. Noclegi z 
wyżywieniem w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub 
pensjonacie (Zakopane, Szczawnica, Krościenko nad 
Dunajcem lub okolice).
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OFERTA nr P-08 BIESIADA SĄDECKA
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika i atrakcyjnym programem uwzględniającym 
najciekawsze miejsca Ziemi Sądeckiej: przejazd bryczkami (zimą saniami) z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek, szlaki cerkwi łemkowskich ze zwiedzaniem, skansen sądecki z miasteczkiem galicyjskim, 
klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu, wieczorne posiady przy dźwiękach kapeli ludowej z pieczeniem 
prosiaka, degustacją potraw oraz napojów regionalnych. Noclegi z wyżywieniem w hotelu, ośrodku 
wypoczynkowym lub pensjonacie (Krynica, Muszyna, Piwniczna lub okolice). 

OFERTA nr P-09 NA SĄDECCZYZNĘ I DO SĄSIADÓW
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika, łącząca atrakcje Ziemi Sądeckiej oraz przygranicznych 
terenów Słowacji: zwiedzanie Krynicy, szlak cerkwi łemkowskich, jednodniowy wypad na Słowację 
(Bardejów i okolice), ognisko z pieczeniem barana lub prosiaka, zabawa przy muzyce regionalnej. 
Noclegi z wyżywieniem w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie.

OFERTY DLA GRUP: MŁODZIEŻ SZKOLNA

OFERTA nr P-10 BESKID SĄDECKI
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika. W programie: piesza wędrówka na Radziejową 
– najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, zwiedzanie Krynicy, Starego Sącza (klasztor Sióstr 
Klarysek), cerkwi łemkowskiej (w Szczawniku, Powroźniku lub Wierchomli), ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Noclegi z wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym lub pensjonacie (Piwniczna, 
Muszyna lub okolice). OPIEKUNOWIE GRATIS.
 
OFERTA nr P-11 STOLICA TATR I SŁOWACJA
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika oraz zwiedzaniem Zakopanego i północnej Słowacji. 
Piesza wędrówka jedną z dolin tatrzańskich, jednodniowy wypad na Słowację, możliwość 
skorzystania z kąpieli w basenach termalnych (Poprad, Beszeniowa lub Liptowski Mikulasz). 
Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Noclegi z wyżywieniem w pensjonacie w okolicach Zakopanego. 
OPIEKUNOWIE GRATIS.

OFERTA nr P-12 PIENINY
Trzydniowa wycieczka z usługą przewodnika. 
W programie: piesza wędrówka „Sokolą 
Percią” – Trzy Korony, Góra Zamkowa, 
Sokolica; zwiedzanie zamków w Niedzicy 
i Czorsztynie, zabytkowego kościoła w 
Dębnie Podhalańskim, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Noclegi z wyżywieniem w 
pensjonacie lub ośrodku wypoczynkowym 
(Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem i 
okolice). OPIEKUNOWIE GRATIS.
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WYCIECZKI TYGODNIOWE DLA GRUP ZAGRANICZNYCH

GRUPY PRZYJEŻDŻAJĄCE WŁASNYM AUTOKAREM

OFERTA nr P-13 UZDROWISKA PIENIŃSKIE I SĄDECKIE

1. dzień – w godzinach popołudniowych lub wieczornych przyjazd grupy do Szczawnicy, 
zakwaterowanie w hotelu lub domu uzdrowiskowym, kolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Czorsztyna, zwiedzanie ruin zamku, następnie do Niedzicy, spacer 
koroną zapory, zwiedzanie zamku, przejazd do przystani flisackiej w Sromowcach, spływ tratwami 
wspaniałym Przełomem Pienińskim na Dunajcu, powrót do hotelu, kolacja, wieczorny spacer po 
uzdrowisku, nocleg,
3. dzień – śniadanie, wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę (Małe Pieniny), piesza wędrówka 
grzbietem pasma do szczytu Wysoka (1050 m n.p.m., najwyższy szczyt w rejonie Pienińskiego 
Pasa Skałkowego), zejście przez uroczy wąwóz Homole do Jaworek, powrót autokarem do hotelu, 
odpoczynek, kolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Krościenka, piesza wędrówka na Trzy Korony (982 m n.p.m., 
najwyższy szczyt Pienin Właściwych, platforma widokowa, z której roztacza się wspaniała panorama 
Pienin, Tatr, Gorców, Beskidu Sądeckiego), zejście przez Górę Zamkową do Krościenka, powrót 
do hotelu, odpoczynek, wieczorem uroczysta kolacja w karczmie regionalnej, z degustacją potraw i 
napojów kuchni pienińskiej, zabawa przy dźwiękach kapeli góralskiej, powrót do hotelu, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do Krynicy, na trasie zwiedzanie Starego Sącza (średniowieczny 
rynek, zespół klasztorny Sióstr Klarysek założony przez Św. Kingę w XIII wieku), zwiedzanie 
Nowego Sącza (rynek, Ratusz, Kolegiata, Skansen) oraz Kamiannej (skansen pszczelarstwa, 
degustacja miodów pitnych), wieczorem przyjazd do hotelu w Krynicy, kolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, przejazd do Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 
m n.p.m., Beskid Sądecki), piesza wędrówka szlakiem w kierunku Łabowskiej Hali, zajście do 
Łabowej, powrót do hotelu, odpoczynek, kolacja, wieczorny spacer po Krynicy, nocleg,
7. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krynicy, spacer Bulwarem Dietla – słynnym krynickim deptakiem, 
Pijalnia Wód – degustacja wód mineralnych, wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową, 

zejście alejkami Parku Zdrojowego do centrum 
miasta, powrót do hotelu, odpoczynek, wieczorem 
przejazd do karczmy regionalnej na uroczystą kolację 
z degustacją potraw regionalnych i zabawą przy 
dźwiękach kapeli ludowej, powrót do hotelu, nocleg
8. dzień – śniadanie, wyjazd z Krynicy, przejazd 
powrotny do kraju.
Świadczenia: przewodnicy lokalni, 7 noclegów w hotelach lub 

ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych (4 w Szczawnicy-

Zdroju, 3 w Krynicy-Zdroju), wyżywienie (7 śniadań i 7 

obiadokolacji), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na 

spływ Przełomem Dunajca.
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OFERTA nr P-14 ZIEMIA SĄDECKA I ŁEMKOWSZCZYZNA
1. dzień – w godzinach popołudniowych lub wieczornych przyjazd grupy do Krynicy, zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 
m n.p.m., Beskid Sądecki), piesza wędrówka szlakiem w kierunku Łabowskiej Hali, zajście do 
Łabowej, powrót do hotelu, odpoczynek, kolacja, wieczorny spacer po Krynicy, nocleg,
3. dzień – śniadanie, wycieczka autokarowa Doliną Popradu: Muszyna, zwiedzanie zabytkowej 
cerkwi łemkowskiej w Szczawniku, Żegiestów, Piwniczna, Stary Sącz – zwiedzanie zespołu 
klasztornego Sióstr Klarysek założonego przez św. Kingę w XIII wieku, spacer po średniowiecznym 
rynku, przejazd do Nowego Sącza, spacer po mieście – Rynek, Ratusz, Kolegiata, przejazd do 
Kamiannej, zwiedzanie małego skansenu uli, degustacja miodów pitnych, powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg,
4. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krynicy, spacer Bulwarem Dietla – słynnym krynickim deptakiem, 
Pijalnia Wód – degustacja wód mineralnych, wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową, 
zejście alejkami Parku Zdrojowego do centrum miasta, powrót do hotelu, odpoczynek, wieczorem 
przejazd do karczmy regionalnej na uroczysta kolację z degustacją potraw regionalnych i zabawą 
przy dźwiękach kapeli ludowej, powrót do hotelu, nocleg,
5. dzień – śniadanie, wyjazd z Krynicy przez Grybów do Regietowa, po drodze zwiedzanie 
Muzeum Parafialnego w zabytkowej plebanii (XVII w., cenne dzieła sztuki sakralnej, starodruki) w 
Grybowie oraz cerkwi łemkowskich w Binczarowej (pw. św. Dymitra, XVIII w.) i w Kwiatoniu (pw. 
św. Paraskewy, XVII w.), w godzinach popołudniowych przyjazd do Regietowa, zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, piesza wędrówka szlakiem turystycznym na Ośli Wierch i Rotundę (Beskid 
Niski, cmentarz wojskowy z I wojny światowej), zejście do Regietowa, odpoczynek, godzinna 
przejażdżka bryczkami konnymi, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorem uroczysta kolacja 
pożegnalna z potrawami regionalnymi i zabawą przy kapeli ludowej, nocleg,
7. dzień – śniadanie, wyjazd z Regietowa, przejazd powrotny do kraju.
Świadczenia: przewodnicy lokalni, 6 noclegów w hotelach (4 w Krynicy-Zdroju, 2 w Regietowie), wyżywienie (6 

śniadań i 6 obiadokolacji), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

GRUPY PRZYLATUJĄCE SAMOLOTEM 

DO KRAKOWA (BALICE) LUB KATOWIC (PYRZOWICE)

OFERTA nr P-15 ZIEMIA SĄDECKA I ŁEMKOWSZCZYZNA
1. dzień – po przylocie na lotnisko (Kraków-Balice lub Katowice-Pyrzowice) i odprawie, transfer 
grupy do Krynicy, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową 
na Jaworzynę (1114 m n.p.m., Beskid Sądecki), piesza wędrówka szlakiem w 
kierunku Łabowskiej Hali, zejście do Łabowej, powrót do hotelu, odpoczynek, 
kolacja, wieczorny spacer po Krynicy, nocleg,
3. dzień – śniadanie, wycieczka autokarowa Doliną Popradu: Muszyna, 
Szczawnic – zwiedzanie zabytkowej cerkwi łemkowskiej, Żegiestów, Piwniczna, 
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Stary Sącz – zwiedzanie zespołu klasztornego Sióstr Klarysek założonego przez św. Kingę w XIII 
wieku, spacer po średniowiecznym rynku, przejazd do Nowego Sącza, spacer po mieście – Rynek, 
Ratusz, Kolegiata, przejazd do Kamiannej, zwiedzanie małego skansenu uli, degustacja miodów 
pitnych, powrót do hotelu, kolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krynicy, spacer Bulwarem Dietla – słynnym krynickim deptakiem, 
Pijalnia Wód – degustacja wód mineralnych, wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową, 
zejście alejkami Parku Zdrojowego do centrum miasta, powrót do hotelu, odpoczynek, wieczorem 
przejazd do karczmy regionalnej na uroczysta kolację z degustacją potraw regionalnych i zabawą 
przy dźwiękach kapeli ludowej, powrót do hotelu, nocleg,
5. dzień – śniadanie, wyjazd z Krynicy przez Grybów do Regietowa, po drodze zwiedzanie 
Muzeum Parafialnego w zabytkowej plebanii (XVII w., cenne dzieła sztuki sakralnej, starodruki) w 
Grybowie oraz cerkwi łemkowskich w Binczarowej (pw. św. Dymitra, XVIII w.) i w Kwiatoniu (pw. 
św. Paraskewy, XVII w.), w godzinach popołudniowych przyjazd do Regietowa, zakwaterowanie w 
hotelu, kolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, piesza wędrówka szlakiem turystycznym na Ośli Wierch i Rotundę (Beskid 
Niski, cmentarz wojskowy z I wojny światowej), zejście do Regietowa, odpoczynek, godzinna 
przejażdżka bryczkami konnymi, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorem uroczysta kolacja 
pożegnalna z potrawami regionalnymi i zabawą przy kapeli ludowej, nocleg,
7. dzień – śniadanie, wyjazd z Regietowa, transfer na lotnisko, odprawa, powrót do kraju.
Świadczenia: transport autokarem, przewodnicy lokalni, 6 noclegów w hotelach (4 w Krynicy-Zdroju, 2 w 

Regietowie), wyżywienie (6 śniadań i 6 obiadokolacji), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

OFERTA nr P-16 KRAKÓW I ZIEMIA SĄDECKA
1. dzień – przylot grupy na lotnisko Balice (Kraków) lub Pyrzowice (Katowice), spotkanie z pilotem-
przewodnikiem, przejazd autokarem do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, wieczorny 
spacer uliczkami miasta, powrót do hotelu, nocleg,
2. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem spacer Traktem Królewskim (Barbakan, 
Brama Floriańska, Kościół Mariacki, Rynek, Sukiennice) do Wawelu, zwiedzanie Katedry Wawelskiej 
i apartamentów królewskich, przejazd do hotelu, kolacja, nocleg,
3. dzień – śniadanie, przejazd do Wieliczki, zwiedzanie jednej z największych atrakcji turystycznych 
Polski – Kopalni Soli w Wieliczce, przejazd do Nowego Sącza, krótki spacer połączony ze 
zwiedzaniem miasta (rynek, Ratusz, Kolegiata), przejazd do Krynicy, zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 
m n.p.m., Beskid Sądecki), piesza wędrówka szlakiem w kierunku Łabowskiej Hali, zejście do 
Łabowej, powrót do hotelu, odpoczynek, kolacja, wieczorny spacer po Krynicy, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do Starego Sącza, zwiedzanie zespołu klasztornego Sióstr Klarysek 

założonego przez św. Kingę w XIII wieku, spacer po średniowiecznym rynku, 
przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, spływ tratwami Przełomem Pienińskim 
na Dunajcu, powrót autokarem do Krynicy, kolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krynicy, spacer Bulwarem Dietla – słynnym 
krynickim deptakiem, Pijalnia Wód – degustacja wód mineralnych, wyjazd 
kolejką linowo-terenową na Górę Parkową, zejście alejkami Parku Zdrojowego 
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do centrum miasta, powrót do hotelu, odpoczynek, wieczorem przejazd do karczmy regionalnej 
na uroczysta kolację z degustacją potraw regionalnych i zabawą przy dźwiękach kapeli ludowej, 
powrót do hotelu, nocleg,
7. śniadanie – wyjazd autokarem z Krynicy na lotnisko w Krakowie lub Katowicach, powrót do 
kraju.
Świadczenia: transport autokarem, przewodnicy lokalni, 6 noclegów w hotelach lub ośrodkach sanatoryjno-

uzdrowiskowych (2 w Krakowie, 4 w Krynicy-Zdroju), wyżywienie (6 śniadań i 6 obiadokolacji), bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów i na spływ Przełomem Dunajca.

OFERTA nr P-17 UZDROWISKA PIENIŃSKIE I SĄDECKIE
1. dzień – po przylocie na lotnisko (Kraków-Balice lub Katowice-Pyrzowice) i odprawie, transfer 
grupy do Szczawnicy, zakwaterowanie w hotelu lub domu uzdrowiskowym, kolacja, nocleg,
2. dzień – śniadanie, przejazd do Czorsztyna, zwiedzanie ruin zamku, następnie do Niedzicy, spacer 
korona zapory, zwiedzanie zamku, przejazd do przystani flisackiej w Sromowcach, spływ tratwami 
wspaniałym Przełomem Pienińskim na Dunajcu, powrót do hotelu, kolacja, wieczorny spacer po 
uzdrowisku, nocleg,
3. dzień – śniadanie, wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę (Małe Pieniny), piesza wędrówka 
grzbietem pasma do szczytu Wysoka (1050 m n.p.m., najwyższy szczyt w rejonie Pienińskiego 
Pasa Skałkowego), zejście przez uroczy wąwóz Homole do Jaworek, powrót autokarem do hotelu, 
odpoczynek, kolacja, nocleg,
4. dzień – śniadanie, przejazd do Krościenka, piesza wędrówka na Trzy Korony (982 m n.p.m., 
najwyższy szczyt Pienin Właściwych, platforma widokowa, z której roztacza się wspaniała panorama 
Pienin, Tatr, Gorców, Beskidu Sądeckiego), zejście przez Górę Zamkową do Krościenka, powrót 
do hotelu, odpoczynek, wieczorem uroczysta kolacja w karczmie regionalnej, z degustacją potraw i 
napojów kuchni pienińskiej, zabawa przy dźwiękach kapeli góralskiej, powrót do hotelu, nocleg,
5. dzień – śniadanie, przejazd do Krynicy, na trasie zwiedzanie Starego Sącza (średniowieczny 
rynek, zespół klasztorny Sióstr Klarysek założony przez św. Kingę w XIII wieku), zwiedzanie Nowego 
Sącza (rynek, Ratusz, Kolegiata, Skansen) oraz Kamiannej (skansen pszczelarstwa, degustacja 
miodów pitnych), wieczorem przyjazd do hotelu w Krynicy, kolacja, nocleg,
6. dzień – śniadanie, przejazd do Czarnego Potoku, wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę (1114 
m n.p.m., Beskid Sądecki), piesza wędrówka szlakiem w kierunku Łabowskiej Hali, zejście do 
Łabowej, powrót do hotelu, odpoczynek, kolacja, wieczorny spacer po Krynicy, nocleg,
7. dzień – śniadanie, zwiedzanie Krynicy, spacer Bulwarem Dietla – słynnym krynickim deptakiem, 
Pijalnia Wód – degustacja wód mineralnych, wyjazd kolejką linowo-terenową na Górę Parkową, 
zejście alejkami Parku Zdrojowego do centrum miasta, powrót do hotelu, odpoczynek, wieczorem 
przejazd do karczmy regionalnej na uroczystą kolację z degustacją potraw regionalnych i zabawą 
przy dźwiękach kapeli ludowej, powrót do hotelu, nocleg,
8. dzień – śniadanie, wyjazd z Krynicy, transfer na lotnisko, odprawa, powrót 
do kraju.
Świadczenia: transport autokarem, przewodnicy lokalni, 7 noclegów w hotelach lub 

ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych (4 w Szczawnicy-Zdroju, 3 w Krynicy-Zdroju), 

wyżywienie (7 śniadań i 7 obiadokolacji), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na 

spływ Przełomem Dunajca.
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Wczasy i Wycieczki dla klientóW 
indyWidualnych 

dojazd Własny – słoWacja i WĘgry

Jako organizator turystyki – Biuro Podróży LAVISTA proponuje dla klientów indywidualnych wczasy 
tygodniowe lub dłuższe oraz krótkie wypady weekendowe na Słowację (Poprad) oraz na Węgry (do 
Hajduszoboszlo i Egeru – miejscowości uzdrowiskowych z kompleksami basenów termalnych).

OFERTA NR W-01 WĘGRY, KĄPIELISKA TERMALNE: EGER
   I HAJDUSZOBOSZLO
Węgierskie uzdrowiska termalne od lat cieszą się niezwykłą popularnością wśród turystów z Polski, 
dlatego też zachęcamy Państwa do spędzenia wypoczynku w Egerze lub Hajduszoboszlo. W obu 
tych miejscowościach oferujemy tygodniowe pobyty wypoczynkowe z dojazdem własnym. Nasza 
oferta jest zróżnicowana pod względem cenowym i standardu zakwaterowania: od pokoi gościnnych 
i apartamentów z własnym wyżywieniem po hotele ***, **** z posiłkami (obiadokolacje i śniadania) 
oraz pakietami usług towarzyszących zawierającymi różnego rodzaju zabiegi lecznicze.

OFERTA NR W-02 SŁOWACJA, POPRAD, HOTEL SATEL
Poprad jest niezwykle atrakcyjnie usytuowanym miastem dla turystów. Bliskość Tatr oraz 
atrakcyjnych miejscowości i regionów, a także dobra infrastruktura turystyczna sprawiają, że 
miasto to jest licznie odwiedzanie przez turystów przez cały rok. Dodatkowym atutem jest Aquacity 
Poprad – miasteczko wodne wykorzystujące zasoby wód termalnych. Pobliskie szczyty tatrzańskie 
zachęcają do wędrówek górskich, zimą natomiast w promieniu kilkunastu kilometrów znajdują 
się liczne centra narciarskie. Dla miłośników historii i zwiedzania Poprad oraz inne miasta Spisza 
oferują wiele cennych zabytków. 
Na miejsce zakwaterowania wybraliśmy hotel Satel, obiekt w standardzie ***, usytuowany w pobliżu 
centrum miasta. 
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Wczasy i  Wycieczki dla klientóW 
indyWidualnych 

samolotem luB autokarem
Nasze biuro – jako przedstawiciel renomowanych tour-operatorów (organizatorów turystyki) – posiada 
w swojej ofercie szeroki wachlarz wczasów i wycieczek krajoznawczych do wielu krajów całego świata. 
Naszych klientów zapraszamy do spędzenia urlopu w takich krajach, jak:

GRECJA  - RIWIERA OLIMPISKA, KRETA, RODOS, ZAKYNTHOS,   •	

  KORFU,  THASSOS, KOS, EVIA, CHALKIDIKI I IN.
TURCJA   - RIWIERA TURECKA I WYBRZEŻE EGEJSKIE•	

TUNEZJA - SOUSSE, HAMMAMET•	

EGIPT  - SHARM EL SHEIKH, HURGHADA•	

CHORWACJA - ISTRIA, RIWIERA KASZTELAŃSKA, MAKARSKA, DALMACJA•	

WŁOCHY  - SYCYLIA, SARDYNIA, KALABRIA•	

HISZPANIA - COSTA BRAVA, COSTA DEL SOL, MAJORKA, WYSPY   •	

  KANARYJSKIE
PORTUGALIA - WYBRZEŻE ATLANTYCKIE, MADERA•	

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI, SŁONECZNY BRZEG I IN.•	

CYPR•	

MALTA•	

MAROKO•	

W ofercie posiadamy również kierunki egzotyczne, a wśród nich m.in.:
IZRAEL, JORDANIA, KENIA, RPA, MEKSYK, KUBA, BRAZYLIA, MARGARITA, WYSPY ZIELONEGO 
PRZYLĄDKA, SRI LANKA, MALEDIWY, CHINY, TAJLANDIA, JAPONIA, INDIE.
W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się oferty pobytowo-objazdowe (najczęściej 7+7), w których 
pierwszą częścią jest wycieczka objazdowa, a drugą wypoczynek w wybranej miejscowości i hotelu. Taką 
formę wypoczynku proponujemy m.in. w Grecji, Turcji, Egipcie, Maroku, Meksyku, Tajlandii.
Gwarancją dobrze spędzonego urlopu – czy to będą wczasy, czy wycieczka – jest fakt, że Biuro Podróży 
LAVISTA współpracuje wyłącznie z organizatorami turystyki, którzy oferują wysoką jakość usług. Są to 
tour-operatorzy stanowiący czołówkę w naszym kraju: ITAKA, ORBIS TRAVEL, EXIM TOURS, OASIS, 
ECCO HOLIDAY, ECCO TRAVEL, GTI, SUN AND FUN, ADRIATYK, ALFA STAR, NECKERMANN, 
EASY TOUR i wielu innych.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura, gdzie w miłej atmosferze znajdą Państwo wiele ofert 
promocyjnych, z dużymi rabatami za wczesną rezerwację, czy też typu LAST MINUTE. Jesteśmy do 
Waszej dyspozycji, chętnie doradzimy Państwu w wyborze miejsca wypoczynku. 

SPIS TREŚCI:
WYCIECZKI SZKOLNE                 STR.  2-9
WYCIECZKI DLA ZAKŁADÓW PRACY, FIRM, INSTYTUCJI I IN. GRUP STR. 10-19
TURYSTYKA PRZYJAZDOWA      STR. 20-26
WCZASY         STR. 27-28
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