
                       B.P. KRYSTAD s.c. T.K.T.W. Olszewscy 

          ul. M. Konopnickiej 44, 85-124 Bydgoszcz tel. 52 320 13 02, 796 33 33 04 

                          e-mail: tk@krystad.pl, www.krystad.pl 

ALPEJSKIE I ADRIATYCKIE ATRAKCJE 
11 DNI,  termin:  5 – 15 lipca 2016 r. 

Program:  
 
1 DZIEŃ – wyjazd z Bydgoszczy o godz. 7.00, przejazd przez Polskę, do Kotliny Kłodzkiej – zwiedzimy 

Kłodzko (twierdza, stare miasto, most gotycki) i zobaczymy najwyższy wodospad tego 
regionu – Wilczki położony w Międzygórzu. Wieczorem przyjazd do Hodonina, 
zakwaterowanie, kolacja. 

 
2 DZIEŃ – po śniadaniu przejazd do Wiednia, gdzie zobaczymy najsłynniejsze zabytki zlokalizowane przy wiedeńskim Ringu, m in: Hofburg, Parlament, 

Opera, Teatr Zamkowy oraz Plac Graben ze słynną Katedrą św. Szczepana. Po południu wyruszymy w dalszą drogę przez Austrię do 
miejscowości Treffen położonej nad jeziorem Ossiacher, w samym sercu Karyntii. Wieczorem zakwaterowanie i  obiadokolacja  

 
3 DZIEŃ – po śniadaniu wyjazd do doliny Molltaller, gdzie systemem kolejek górskich Erlebnis 3000 wjedziemy na wysokość ponad 2800 m n.p.m. 

Spacer po lodowcu Molltaler Gletscher i zjazd na dół.  Później przejedziemy do miejscowości Gmund - tutaj odwiedzimy prywatne 
muzeum Porsche – pierwsze i najstarsze w Europie (wariant zależny od aktualnych warunków pogodowych). Po południu powrót do 
ośrodka, obiadokolacja. 

4 DZIEŃ – po śniadaniu kolejką górską zjedziemy nad jezioro Ossiacher, gdzie odbędziemy rejs statkiem po jeziorze, 
dotrzemy do Ossiach – zobaczymy klasztor, w którym znajduje się domniemany grób polskiego króla. 
Powrót statkiem pod kolejkę i wjazd na szczyt Gerlitzen (1909 m n.p.m.), powrót do hotelu szlakiem 
pieszym przez alpejskie. Obiadokolacja, a wieczorem zabawa w stylu karaoke. 

 
5 DZIEŃ – po wczesnym śniadaniu przejazd do Włoch, w drodze nad Środkowy Adriatyk, czyli nasze miejsce 

zakwaterowania na kolejne dni, odwiedzimy Wenecję – na Plac Św. Marka dostaniemy się statkiem z 
półwyspu Punta Sabbioni, a na miejscu zwiedzimy to magiczne miasto z przewodnikiem.    
Wieczorem przyjazd do hotelu, zakwaterowanie w okolicy Rimini,  obiadokolacja.  

 
 6 DZIEŃ – po śniadaniu całodzienna wycieczka do Mirabilandii – największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. To fantastyczny świat przygody i 

fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie odnajdziemy m. in: Motorworld (atrakcje związane z pojazdami 
wodnymi, szynowymi i drogowymi), Krainę Majów, La vecchia Europa (tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek) czy Mirabilandia Beach 
wraz z licznymi plażami, basenami i zjeżdżalniami wodnymi. Wieczorem powrót do ośrodka na obiadokolację. 

 
7 DZIEŃ – po śniadaniu wyjazd do San Marino, gdzie zwiedzimy stare miasto obfitujące w średniowieczne budowle otoczone doskonale zachowanym 

systemem fortyfikacji. Następnie zobaczymy Rimini – to jedna z największych miejscowości nadmorskich we Włoszech. Po południu będzie 
czas na plażowanie. Wieczorem obiadokolacja. 

  
8 DZIEŃ – po wczesnym śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie Rzymu i Watykanu – zobaczymy Plac i Bazylikę 

św. Piotra oraz stare miasto (Forum Romanum i Koloseum, Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Panteon, 
Fontanna di Trevi i Schody Hiszpańskie). Późnym wieczorem powrót do ośrodka, obiadokolacja. 

 
9 DZIEŃ – dzień poświęcony na odpoczynek – całodzienne plażowanie, kąpiele oraz gry i zabawy sportowe 
 
10 DZIEŃ – po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Bydgoszczy – przejazd przez Włochy i Przełęcz Brener do Austrii (niesamowita trasa 

poprowadzona przez tunele i wiadukty, gdzie z okien autokaru będziemy mogli podziwiać alpejskie szczyty, liczne zamki średniowieczne i 
winnice usytuowane na starasowanych zboczach górskich). Dalsza droga będzie wiodła przez Niemcy, gdzie zobaczymy Garmisch 
Partenkirchen, a tam słynna skocznia narciarska Grosse Olympiaschanze i Zugspitze – najwyższy szczyt Niemiec. Później przejedziemy 
jeszcze przez centrum Monachium – z okien autokaru zobaczymy największy w Europie salon Mercedesa, Stadion Olimpijski i Allianz 
Arenę, czyli stadion Bayernu Monachium. 

 
11 DZIEŃ – w godzinach nocnych dojedziemy do Polski, a nad ranem wrócimy do Bydgoszczy  

   

Cena :  1975 zł + 100 euro na bilety wstępów 

Cena zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, video, klimatyzacja) 

 9 noclegów 

 wyżywienie   

 opiekę kadry pedagogicznej i  pilota (kierownika) pełniącego rolę przewodnika 

 ubezpieczenie KL i NNW oraz podatek VAT 

 bilety wstępów (kolejka Erlebnis 3000, Muzeum Porsche, rejs statkiem po jeziorze Ossiach, kolejka na szczyt Gerlitzen i do jeziora 

Ossiach, rejs statkiem po Lagunie Weneckiej na trasie Punta Sabbioni-Plac Św. Marka, całodzienny pobyt w parku Mirabilandia) 


