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CITY BREAK
więcej niż weekend
W tym roku oddajemy w Twoje ręce katalog w nieco zmienionej formie. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się nie drukować katalogu, lecz opublikować
go jedynie on-line. Dzieki temu katalog będzie mógł być na bieżąco aktualizowany w takich przypadkach jak np. zmiana siatki połączeń, a każdy będzie
mógł sobie pobrać lub wydrukować jedynie te strony, które go interesują – w ten sposób chcemy dołożyć swoją cegiełkę do ochrony naszej planety!

Marzysz o krótkim odpoczynku? Chcesz wyrwać się choć na chwilę,
a przy okazji przeżyć cos nowego? Zapraszamy na nasze city breaki!

Jesteś naszym stałym Klientem?
Sprawdź nasz Program Lojalnościowy Matimpex City Fun!

Zobacz zmianę warty w Atenach lub w Londynie; podziwiaj zbiory muzeów w Paryżu
lub w Petersburgu; poczuj się odrobinę nostalgicznie słuchając fado w Lizbonie
lub Mozarta w Wiedniu; przeżyj duchową podróż po Rzymie lub Lwowie; odkryj
podziemne miasto w Neapolu lub w Odessie; spędź wieczór przy tapas i winie
w Madrycie lub w Sewilli; poleniuchuj na plażach Toskanii lub Malty; porównaj
parlament w Budapeszcie do tego w Edynburgu; zdecyduj, czy wolisz belgijskie
czekoladki czy torcik kijowski; zachwyć się kolorami Barcelony i Wenecji, po prostu
spędź czas tak, jak lubisz!

Jeśli lubisz nasze city breaki i byłeś już Uczestnikiem naszych wycieczek przynajmniej
dwukrotnie, zapraszamy serdecznie do Programu Lojalnościowego Matimpex City
Fun, dzięki czemu uzyskasz dodatkowe zniżki na nasze wycieczki i będziesz mógł
cieszyć się dodatkowymi korzyściami przygotowanymi z myślą o stałych Klientach.
Przystąpienie do programu jest bardzo proste – wystarczy wypełnić formularz
i poczekać na maila potwierdzającego udział w programie. Formularz i wszystkie
szczegóły znajdziesz na www.matimpex.pl.

Ponad 30 unikatowych programów i prawie 30-letnie doświadczenie w organizacji
wycieczek (w tym ponad 15-letnie w organizacji city breaków), zespół doświadczonych
pilotów i przewodników, starannie wybrana baza hotelowa, to tylko kilka powodów,
żeby wybrać się na krótki wypad właśnie z nami!

Dołącz do Matimpex City Fun
i spotkajmy się w nastepnym
fascynującym miejscu!

Zapraszamy do wspólnego podróżowania!

SPIS TREŚCI

Katalog LATO 2020 edycja 2, opublikowany 12.05.20

W katalogu na Lato 2020 znajdziesz ponad 30 programów, wśród nich kilka zupełnie unikatowych na polskim rynku. Jako NOWOŚĆ zaznaczyliśmy
te kierunki, które są zupełnie nowe, wróciły po dłuższej przerwie lub mają zmieniony program w stosunku do poprzednich lat.
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WARUNKI UCZESTNICTWA
PAKIETY / GRUPY

4 dni

city break

ATENY

od

1749 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

POZ, SXF, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Aten. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Aten – w programie m.in.:
• Najważniejsze greckie zabytki starożytności: Wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny Partenos, Propylejami, Świątynią Ateny Nike oraz Erechtejonem;
antyczna Agora; Teatr Dionizosa, gdzie swoje sztuki
wystawiali m.in. Sofokles i Eurypides
• Nowoczesne Muzeum Akropolu prezentujące bezcenne starożytne skarby
• Centralna część miasta – Parlament i zmiana warty
przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ośmiokątna
Wieża Wiatrów, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk
Hadriana oraz Stadion Kali Marmaro, gdzie odbyły
się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
• Ogrody Królewskie z pawilonem, w którym w 2004 r.
Polska podpisała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej
• Wjazd kolejką na Wzgórze Likavitos – najwyższe
z ateńskich wzgórz, z którego roztacza się piękny
widok na miasto, biały kościółek Agios Georgios
• Spacer przez biało-niebieską dzielnicę Anafiotika,
która przypomina najpiękniejsze miasteczka na greckich wyspach
• Dzielnica Eksarchia, gdzie znajdują się neoklasycystyczne gmachy Akademii Ateńskiej, Uniwersytetu
Ateńskiego i Biblioteki Narodowej

•

Plaka – rozrywkowa dzielnica miasta, tętniąca życiem zarówno w dzień, jak i w nocy
• Tętniący życiem ateński bazar Monastiraki, znajdujący się tuż obok stanowisk archeologicznych
• Dla chętnych wieczór grecki – kolacja z muzyką
i pokazem greckich tańców (ok. 35 €, przy grupie
min. 10 osób)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania greckich specjałów kulinarnych, np. szaszłyczków
souvlaki i greckiego gyrosu z sałatką choriatiki,
moussaki z zapiekanym bakłażanem, aromatycznej
pieczonej jagnięciny oraz podawanej na zimno kawy
frappe
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Atenach to ok. 15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Aten, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 €
Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

BUDAPESZT

od

1449 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

POZ, WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Budapesztu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Budapesztu – w programie m.in.:
• Budapeszteński Parlament – jeden z najstarszych,
najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
budynków rządowych w Europie, położony malowniczo nad samym Dunajem (zwiedzanie wnętrza,
jeśli Parlament będzie otwarty dla zwiedzających)
• Spacer najbardziej znanym deptakiem Budapesztu
– Vaci Utca; Plac Roosevelta i przejście strzeżonym
przez lwy Mostem Łańcuchowym – pierwszym z węgierskich kamiennych mostów nad Dunajem
• Wjazd na wpisane na listę UNESCO Wzgórze Zamkowe, na którym zachował się dawny układ ulic
– spacer po wzgórzu, reprezentacyjny Zamek Królewski; Kościół Macieja, w którym odbywały się koronacje
władców węgierskich, malownicza Baszta Rybacka,
z której roztacza się wspaniały widok na Peszt
• Wzgórze Gellerta o specyficznym mikroklimacie,
z Cytadelą i gigantycznym Pomnikiem Wolności
• Bazylika św. Stefana, w której znajdują się relikwie
św. Stefana – pierwszego króla Madziarów
• Przejazd najstarszą na kontynencie europejskim
linią metra na Plac Bohaterów, na którym znajduje
się ogromny Pomnik Milenijny w kształcie półkolistej kolumnady

•

Elegancka Aleja Andrassy, przy której znajdują się
najbardziej reprezentacyjne budynki w mieście
• Dla chętnych rejs stateczkiem po Dunaju, podczas
którego będzie można podziwiać największe zabytki
miasta z perspektywy rzeki (ok. 12-15 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów węgierskiej kuchni, np. langosa – gorącego
placka podawanego z kwaśną śmietaną, słynnego
gulaszu, aromatycznej gulyasleves – zupy gulaszowej
czy naleśników Gundela podawanych z włoskimi
orzechami i sosem czekoladowym
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Budpeszcie to ok. 10-15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Budapesztu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 50-70 €
Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

WIEDEŃ

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, TXL, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Wiednia. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Wiednia – w programie m.in.:
• Hofburg – wiedeńska siedziba władców Austrii
od Rudolfa I Habsburga do Karola I – cesarza Austro
-Węgier; jedno z najważniejszych centrów politycznych
przedwojennej Europy. Zwiedzanie Pałacu – apartamenty cesarskie, muzea, kaplice, kościół, Austriacka
Biblioteka Narodowa oraz Hiszpańska Szkoła Jazdy
• Spacer Ringiem Wiedeńskim – najbardziej reprezentacyjną ulicą Wiednia, przy której znajdują się liczne budynki użyteczności publicznej, m.in. ogromny
neogotycki Nowy Ratusz, austriacki Parlament, budynki Uniwersytetu i Muzeum oraz Kościół Wotywny
• Ekskluzywna dzielnica Kohlmarkt, ulica Graben
i Kartnerstrasse – jedna z najbardziej eleganckich
ulic Wiednia; Gotycka Katedra św. Szczepana – symbol Wiednia, otoczony muzeami Plac Marii Teresy
z pomnikiem cesarzowej
• Schonbrunn – imponująca rezydencja zbudowana
dla cesarzowej Marii Teresy i jej 16 dzieci, a później
siedziba słynnej cesarzowej Sissi. Zwiedzanie Pałacu
oraz spacer po ogrodach i Labiryncie
• Wiedeński Belweder – zwiedzanie Górnego Pałacu,
w którym znajdują się m.in. dzieła Klimta, spacer
po ogrodach oraz Królewskie Stajnie

•

Karlskirche – jedna z najważniejszych barokowych
świątyń w Europie, poświęcona św. Karolowi Boromeuszowi
• Kolorowy Naschtmarkt – największy wiedeński targ,
Grinzig – urokliwa dzielnica winiarzy oraz Prater –
park publiczny, w którym znajduje się zabytkowe
wesołe miasteczko
• Dla chętnych wyjście na przedstawienie w Wiedeńskiej Operze Narodowej (bilety od ok. 15-300 €,
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni, np. sznycla cielęcego
podawanego z sałatką ziemniaczaną, kasekrainer
– pieczonych kiełbasek z serem, tortu Sachera, strudla
jabłkowego lub kaiserschmarren zrobionego z ciasta
naleśnikowego z powidłami i cukrem pudrem
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Wiedniu to ok. 20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE / PENSJONATY 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Wiednia, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu / pensjonacie 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

PETERSBURG
WAW, TXL

od

2899 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Petersburga. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Petersburga – w programie m.in.:
• Pałac Admiralicji i spacer po Newskim Prospekcie,
przy którym znajdują się przepiękne kamienice
w barokowym stylu, Sobór Kazański i charakterystyczny Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, stanowiący
doskonały przykład rosyjskiej architektury sakralnej
• Teatr Mariński, pobliski Teatr Puszkina oraz Kościół
św. Katarzyny, w którym pochowany był polski król
Stanisław August Poniatowski
• Plac Pałacowy, Gmach Sztabu Generalnego, Kolumna
Aleksandryjska upamiętniająca zwycięstwo w bitwie
przeciwko Napoleonowi oraz niesamowite zbiory
Ermitażu, mieszczące się m.in. w Pałacu Zimowym
• Położona na Wyspie Zajęczej Twierdza Pietropawłowska, Sobór św. Piotra i Pawła, w którym pochowani
są niemal wszyscy carowie Rosji
• Cypel Wyspy Wasilewskiej, spacer przez Nabrzeże
Uniwersyteckie i Pałacowe, Plac św. Izaaka z pomnikiem
cara Mikołaja i Soborem Izaaka – największą świątynią
miasta, Plac Senacki z Miedzianym Jeźdźcem – pomnikiem cara Piotra I
• Krążownik Aurora – symbol Rewolucji Październikowej
• Wizyta z Muzeum Ruskiej Wódki wraz z degustacją
trzech gatunków wódki
• Dla chętnych wieczorny rejs statkiem wycieczkowym

po Newie i kanałach Petersburga (ok. 20 €), wieczór
folklorystyczny z kolacją (ok. 50 €) oraz wizyta w Muzeum
Faberge, gdzie znajduje się ogromna kolekcja drogocennych jajek Faberge (ok. 8 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów rosyjskiej kuchni m.in. drożdżowych blinów,
czarnego i czerwonego kawioru, z którego słynie
Petersburg oraz solonego śledzia pod pierzynką
z warzyw
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Petersburgu to ok. 20-25 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do położonego nad
Zatoką Fińską Peterhofu – dawnej letniej rezydencji
Piotra Wielkiego. Zwiedzanie niezwykle pełnych przepychu wnętrz Wielkiego Pałacu oraz spacer po Dolnym
Parku, znanym z przepięknych, bogato zdobionych fontann, na czele z Wielką Kaskadą.
Po południu przejazd do Carskiego Sioła, gdzie znajduje się barokowy pałac Katarzyny Wielkiej, wpisany na
listę UNESCO i kryjący w swych wnętrzach m.in. replikę
legendarnej Bursztynowej Komnaty.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Petersburga, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | Wycieczka busem / autokarem
do Peterhofu i Carskiego Sioła | 4 noclegi w hotelu 3* | Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota
Ubezpieczenie MAX Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 140-160 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

5 dni

city break

ISTAMBUŁ

od

WAW, TXL

2399 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Istambułu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Istambułu – w programie m.in.:
• Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych
na świecie meczetów – Błękitny Meczet, ozdobiony
sześcioma minaretami, cudownymi witrażami oraz
ponad 20 tysiącami błękitnych, ceramicznych płytek
z Izniku, którym zawdzięcza swoją nazwę
• Wpisany na listę UNESCO Pałac Topkapi, który był
siedzibą sułtanów przez 400 lat. Zwiedzanie Pałacu
– m.in. Brama Pozdrowień, Wieża Sprawiedliwości,
meczet z relikwiami Mahometa, największe na świecie kuchnie, w których pracowało ok. 1000 osób, dawna rezydencja sułtanów, posiadająca 4 piękne dziedzińce, wypełniony klejnotami Skarbiec oraz słynny
Harem, w którym mieszkała rodzina królewska
• Yerebatan Saray zwany też Zatopionym Pałacem
– ogromny zbiornik zbudowany na fundamentach
dawnej bazyliki, miał zapewnić wodę pałacowi
i miastu w czasie oblężeń
• Jeden z architektonicznych cudów świata i najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule – Hagia Sophia
(Świątynia Mądrości Bożej), na której widok cesarz Justynian miał powiedzieć Salomonie, przewyższyłem cię!
• Meydani czyli Hipodrom na 100 tysięcy widzów,
w którym odbywały się m.in. wyścigi rydwanów, kolumna Konstantyna, kolumna Serpentyna i egipski obelisk

•

Zbudowany na wzór zachodnioeuropejski Pałac
Dolmabahce, otoczony pięknym ogrodem
• Jeden z najstarszych bazarów w mieście, Bazar Egipski, którego nazwa wywodzi się jeszcze z czasów
otomańskich, kiedy handlowano tutaj przyprawami
przywożonymi z Egiptu oraz Wielki Bazar – największe kryte targowisko świata, gdzie w tysiącach sklepów i sklepików można kupić niemal wszystko
• Dla chętnych pokaz słynnych wirujących derwiszów
(ok. 20 €) oraz rejs stateczkiem po cieśninie Bosfor,
rozdzielającej Azję od Europy (ok. 35 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni – m.in. wszelkiego rodzaju kebabów, czyli pieczonych mięs podawanych
tu na kilkaset sposobów, faszerowanych małży, pieczonych kasztanów, miodowo-orzechowej baklavy
oraz anyżowej raki
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Istambule to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w europejskiej części miasta, w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Istambułu,
w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny (z Berlina również bagaż główny)
Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3* | Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 € | Napiwki: ok. 4 €/os/dzień
Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc | Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

LWÓW

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KTW, SZZ, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Lwowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Lwowa – w programie m.in.:
• Wpisany na Listę UNESCO Stary Rynek otoczony 44
kamienicami, Ratusz Miejski z charakterystycznymi
narożnymi studniami, wejście na Wieżę Ratuszową
• Monumentalny budynek Opery Lwowskiej – zwiedzanie przepięknych, bogato zdobionych wnętrz
• Katedra Łacińska z Wielkim Ołtarzem i kopią cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz Kaplica
Boimów z pięknie zdobionym sklepieniem
• Dawna dzielnica orientalna – Kwartał Ormiański
oraz Katedra Ormiańska – jeden z najpiękniejszych
lwowskich kościołów
• Renesansowa Cerkiew Wołoska składająca się z trzech
budynków: Cerkwi, Kaplicy Trzech Świętych oraz Wieży
Korniakta, w której znajduje się największy lwowski
dzwon Kuryło
• Cmentarz Łyczakowski – najpiękniejszy z lwowskich
cmentarzy, gdzie znajdują się grobowce wielu znanych Polaków, choćby Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej czy Juliana Ordona. Zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich – integralnej części poświęconej
obrońcom miasta
• Dawne Wały Hetmańskie, a dziś Prospekt Wolności
z Placem i pomnikiem Adama Mickiewicza

1549 zł

•

Wizyta w Muzeum Browarnictwa, urządzonym
przy Browarze Lwowskim, niegdyś znanym w całej
Europie – krótkie zwiedzanie i degustacja lokalnego
piwa oraz wizyta w Fabryce Czekolady zajmującej
aż 4 piętra zabytkowej kamienicy
• Wpisany na listę UNESCO Sobór św. Jura, zachwycający monumentalnością budowli i bogactwem wnętrz
• Wzgórze Wysokiego Zamku, z którego roztacza się
wspaniała panorama miasta
• Wizyta w dawnym Kasynie Szlacheckim, neobarokowym budynku o wspaniałych wnętrzach (jeśli
będzie otwarte dla zwiedzających)
• Dla chętnych wieczorne wyjście na przedstawienie w Operze Lwowskiej (cena biletów ok. 2-11 €
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
chętne osoby prosimy o wcześniejszą informację)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego barszczu
ukraińskiego, zupy czosnkowej, galicyjskich flaczków
wołowych, różnego rodzaju pierogów oraz tradycyjnych sznycli wieprzowych
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji we Lwowie to ok. 8-10 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Lwowa, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 40-50 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

LWÓW

od

1699 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

POZ

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Lwowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Lwowa – w programie m.in.:
• Wpisany na Listę UNESCO Stary Rynek otoczony 44
kamienicami, Ratusz Miejski z charakterystycznymi
narożnymi studniami, wejście na Wieżę Ratuszową
• Monumentalny budynek Opery Lwowskiej – zwiedzanie przepięknych, bogato zdobionych wnętrz
• Katedra Łacińska z Wielkim Ołtarzem i kopią cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz Kaplica
Boimów z pięknie zdobionym sklepieniem
• Kwartał Ormiański oraz Katedra Ormiańska – jeden
z najpiękniejszych lwowskich kościołów
• Renesansowa Cerkiew Wołoska składająca się z trzech
budynków: Cerkwi, Kaplicy Trzech Świętych oraz Wieży
Korniakta, w której znajduje się największy lwowski
dzwon Kuryło
• Cmentarz Łyczakowski – najpiękniejszy z lwowskich
cmentarzy, gdzie znajdują się grobowce wielu znanych
Polaków. Zwiedzanie Cmentarza Orląt Lwowskich
– integralnej części poświęconej obrońcom miasta
• Dawne Wały Hetmańskie, a dziś Prospekt Wolności
z Placem i pomnikiem Adama Mickiewicza
• Wizyta w Muzeum Browarnictwa, urządzonym
przy Browarze Lwowskim – krótkie zwiedzanie i degustacja lokalnego piwa oraz wizyta w Fabryce Czekolady zajmującej aż 4 piętra zabytkowej kamienicy

•

Wpisany na listę UNESCO Sobór św. Jura, zachwycający monumentalnością budowli i bogactwem wnętrz
• Wzgórze Wysokiego Zamku, z którego roztacza się
wspaniała panorama miasta
• Wizyta w dawnym Kasynie Szlacheckim, neobarokowym budynku o wspaniałych wnętrzach (jeśli
będzie otwarte dla zwiedzających)
• Park Etnograficzny Gaj Szewczenki – jedno z największych muzeów na świeżym powietrzu w Europie
i skansen architektury ludowej, gdzie w otoczeniu
pięknej przyrody znajdują się tradycyjne budynki
wiejskie z różnych regionów Ukrainy
• Dla chętnych wieczorne wyjście na przedstawienie w Operze Lwowskiej (cena biletów ok. 2-11 €
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
chętne osoby prosimy o wcześniejszą informację)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego barszczu
ukraińskiego, zupy czosnkowej, galicyjskich flaczków
wołowych, różnego rodzaju pierogów oraz tradycyjnych sznycli wieprzowych
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji we Lwowie to ok. 8-10 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Lwowa, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 50-60 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

4 dni

city break

ODESSA

od

1649 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KTW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Odessy. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Odessy – w programie m.in.:
• Neobarokowy Teatr Opery i Baletu – symbol Odessy
o pięknej fasadzie i imponująco zdobionych wnętrzach; Filharmonia Odeska, która powstała jako
budynek giełdy papierów wartościowych
• Główna aleja miasta – Ulica Deribasowska, przy
której mieszkał Adam Mickiewicz, który napisał
tu swoje „Sonety Odeskie”; monumentalny Hotel
Pasaż przykryty szklanym dachem
• Imponujący Sobór Przemienienia Pańskiego, odbudowany niedawno po ogromnych zniszczeniach
z 1936 r. oraz Sobór Zaśnięcia Matki Bożej o charakterystycznych, niebiesko-złotych kopułach
• Słynne Schody Potiomkinowskie – symbol miasta,
rozsławiony przez film Pancernik Potiomkin, wjazd
kolejką linową na samą górę schodów, gdzie znajduje się pomnik księcia Richelieu – pierwszego gubernatora Odessy
• Reprezentacyjny Bulwar Przymorski – promenada
wiodąca wzdłuż plaży, pełna uroczych kawiarenek
i klimatycznych restauracji, Pałac Woroncowa wraz
z Belwederem służącym dziś jako punkt widokowy;
Ratusz Miejski z historycznym zegarem oraz Pałac
Szacha, w którym gościł niegdyś Juliusz Słowacki

•

Wizyta w Muzeum Koniaku Rodziny Szustowów,
gdzie można poznać cały proces tworzenia tego luksusowego trunku; degustacja 3 rodzajów koniaku
• Wolne popołudnie w Odessie, a dla chętnych możliwość rejsu do Arkadii – rozrywkowej dzielnicy
miasta, słynącej z nocnych klubów i pięknych plaż
(ok. 6 €/2 strony)
• Dla chętnych wieczorne wyjście na przedstawienie
w Teatrze Opery i Baletu (cena biletów od ok. 2-11 €
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
chętne osoby prosimy o wcześniejszą informację)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów odeskiej kuchni, np. żydowskiego
forszmaku, czyli pasty na bazie śledzi, kawioru z
bakłażana i papryki, faszerowanej kurzej szyjki oraz
klasycznego Boeuf Stroganowa
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Odessie to ok. 10-12 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Odessy, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 40-50 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

5 dni

city break

ODESSA

od

1749 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

POZ

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Odessy. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Odessy – w programie m.in.:
• Neobarokowy Teatr Opery i Baletu – symbol Odessy
o pięknej fasadzie i imponująco zdobionych wnętrzach; Filharmonia Odeska, która powstała jako
budynek giełdy papierów wartościowych
• Ulica Deribasowska, przy której mieszkał Adam Mickiewicz, który napisał tu swoje „Sonety Odeskie”; monumentalny Hotel Pasaż przykryty szklanym dachem
• Imponujący Sobór Przemienienia Pańskiego oraz
Sobór Zaśnięcia Matki Bożej o charakterystycznych,
niebiesko-złotych kopułach
• Słynne Schody Potiomkinowskie, rozsławione przez
film Pancernik Potiomkin, wjazd kolejką linową na
samą górę schodów, gdzie znajduje się pomnik
księcia Richelieu – pierwszego gubernatora Odessy
• Reprezentacyjny Bulwar Przymorski, Pałac Woroncowa wraz z Belwederem; Ratusz Miejski z historycznym
zegarem oraz Pałac Szacha, w którym gościł niegdyś
Juliusz Słowacki
• Wizyta w Muzeum Koniaku Rodziny Szustowów,
gdzie można poznać cały proces tworzenia tego luksusowego trunku; degustacja 3 rodzajów koniaku
• Wycieczka trasą turystyczną po odeskich Katakumbach, które przez lata stanowiły m.in. kryjówkę

partyzantów, więzienie dla kobiet, schron dla mieszkańców, tajną drukarnię oraz miejsce spotkań masonów (Uwaga! W katakumbach przez cały rok panuje
temperatura ok. 15 st. C, więc zalecane jest ciepłe
ubranie)
• Wolne popołudnie w Odessie, a dla chętnych możliwość rejsu do Arkadii – rozrywkowej dzielnicy
miasta, słynącej z nocnych klubów i pięknych plaż
(ok. 6 €/2 strony)
• Dla chętnych wieczorne wyjście na przedstawienie
w Teatrze Opery i Baletu (cena biletów od ok. 2-11 €
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
chętne osoby prosimy o wcześniejszą informację)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów odeskiej kuchni, np. forszmaku, czyli pasty
na bazie śledzi, kawioru z bakłażana i papryki, faszerowanej kurzej szyjki oraz klasycznego Boeuf Stroganowa
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Odessie to ok. 10-12 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji
Uczestników. W czasie wolnym możliwość zorganizowania lub wykupienia w lokalnym biurze wycieczki do
Twierdzy Akerman w Białogrodzie oraz do winnic w
Szabo (cena ok. 15-45 € w zależności od środka transportu i ilości osób + koszty wstępów).
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Odessy, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 60-70 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

5 dni

city break

KIJÓW

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

BZG, GDN, KRK, POZ, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Kijowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Kijowa – w programie m.in.:
• Spacer przez reprezentacyjną aleję Khreshchatyk,
od Placu Besarabskiego, gdzie znajduje się targ
z lokalnymi wyrobami aż do Majdanu Niezależności
– centralnego placu Kijowa, który był świadkiem
wielu uroczystości, a także walk o niepodległość.
Spacer po uliczkach otaczających plac, pełnych
wspaniale zdobionych kamienic, Skwer Iwana Franka
z zabytkowymi budynkami
• Wpisana na listę UNESCO Ławra Kijowsko-Peczerska
o charakterystycznych złotych kopułach. Zwiedzanie Górnej Ławry z bogato zdobionym Soborem
Uspieńskim, wejście na dzwonnicę, z której roztacza
się wspaniały widok na miasto i Dniepr oraz wizyta
w Muzeum Mikrominiatur. Następnie zwiedzanie
Dolnej Ławry – spacer przez Peczery, czyli jaskinie,
w których pochowani są lokalni święci i klasztorni
dostojnicy; stacja metra Arsenalna – najgłębiej położona stacja metra na świecie.
• Złota Brama – dawna brama wjazdowa do miasta,
na której sam Bolesław Chrobry wyszczerbił swój miecz
• Plac Sofijski z ogromnym pomnikiem konnym hetmana Chmielnickiego oraz tysiącletni Sobór Sofijski,
zbudowany dla uczczenia chrztu Rusi Kijowskiej,
w którym obecnie znajduje się muzeum

1549 zł

•

Peizhazhna Aleia – artystyczna alejka pełna kolorowych dzieł sztuki ulicznej; Cerkiew św. Andrzeja,
która góruje nad całą dzielnicą, urokliwy Andrijewski Uzwiz, przy którym znajduje się mnóstwo sklepików z rękodziełem, domki z XIX wieku, jedyne
w skali światowej Muzeum Jednej Ulicy oraz Muzeum Czarnobyla (dla chętnych, wstęp ok. 2 €)
• Plac Kontraktowy – centrum dzielnicy Padół, która
przez kilka wieków była sercem miasta; Plac Pocztowy położony nad nabrzeżu Dniepru, przejażdżka
kijowskim funikolarem oraz odbudowany Sobór Michajłowski o lazurowych ścianach i złotych kopułach
• Dla chętnych rejs stateczkiem po Dnieprze, podczas
którego będzie można podziwiać najpiękniejsze zabytki Kijowa z perspektywy rzeki (ok. 5 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów ukraińskiej kuchni, np. słynnego
barszczu ukraińskiego, zupy zwanej solianką; różnego rodzaju pierogów oraz słynnego tortu kijowskiego
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Kijowie to ok. 8-10 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Kijowa w pobliżu stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)

12

KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 50-60 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

4 dni

city break

EDYNBURG

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, POZ, WAW, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Edynburga. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Edynburga – w programie m.in.:
• Wulkaniczne Wzgórze Zamkowe, z którego roztacza
się piękny widok na stare miasto i Zamek Edynburski
– jedna z najstarszych i najpotężniejszych fortec
na terenie Wielkiej Brytanii i niekwestionowany symbol całej Szkocji. Zwiedzanie Zamku – w programie
m.in. królewskie komnaty, sala, w której wystawione
są szkockie insygnia koronne oraz Kamień Przeznaczenia; Kaplica Małgorzaty; zamkowe podziemia i mury
obronne
• Spacer Royal Mile – głównym traktem edynburskiej
starówki, wzdłuż którego wyrastają wysokie na kilka
pięter kamienice, Katedra św. Idziego z Kaplicą Ostu
• Przejście przez Victoria Street, gdzie w zabudowie
doskonale widać kolejne etapy budowy miasta,
Grassmarket – dawne miejsce publicznych egzekucji,
dziś urokliwy placyk otoczony zabytkowymi budynkami
• Holyrood Palace – oficjalna siedziba brytyjskich władców i kontrowersyjny budynek szkockiego Parlamentu
• Niewielki pomnik Greyfriers Bobby’ego, najwierniejszego psa świata, który po śmierci swojego
pana czuwał przy jego grobie przez kolejne 14 lat
• Britannia – ukochany jacht Jej Królewskiej Mości,
zacumowany w dzielnicy Leith

2299 zł

•

Spacer przez Princess Street, Pomnik Scotta i wejście na punkt widokowy, z którego roztacza się fantastyczna panorama miasta, park z Pomnikiem Misia Wojtka, który służył w Armii Andersa w stopniu
kaprala i walczył pod Monte Cassino
• Poświęcone bohaterom wojen napoleońskich wzgórze
Calton Hill
• Wycieczka do wsi Roslin, gdzie znajduje się słynna Kaplica Rosslyn, nazywana Biblią w kamieniu,
w której według legendy swoje skarby i tajemnice
mieli ukryć templariusze i masoni
• Dla chętnych wizyta w Whisky Heritage Centre –
zwiedzanie oraz degustacja (ok. 14-24 £, w zależności od wybranej opcji) oraz wyjście do typowego
szkockiego pubu
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów szkockiej kuchni, np. haggisu – tradycyjnego przysmaku z owczych podrobów; fish&chips
z puree z zielonego groszku; szkockiego deseru
cranachan czy kanapek z wieprzowiną w Oink –
ulubionym barze mieszkańców Edynburga
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Edynburgu to ok. 15 £).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 2*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Edynburga, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 2*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 £
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

LONDYN

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KTW, SXF, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa
i przelot do Londynu. Transfer do hotelu i złożenie bagażu, krótki czas wolny i wyjście na zwiedzanie Londynu
– Trafalgar Square z kolumną Nelsona, Oxford Street,
West End, Piccadilly Circus z figurką Anterosa oraz otoczony teatrami Leicester Square.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Londynie to ok. 15 £).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Londynu – w programie m.in.:
• Tower of London – wspaniała średniowieczna
twierdza, Królewski Skarbiec, w którym przechowywane są bezcenne klejnoty koronne; Biała Wieża
ze zbrojownią i galerią broni oraz Tower Bridge – symbol Londynu i najpiękniejszy z mostów nad Tamizą
• Monumentalna Katedra św. Pawła, znajdująca się
w sercu City of London
• Downing Street, przy której pod numerem 10
znajduje się siedziba premiera Wielkiej Brytanii
• Neogotycki Pałac Westminsterski z Wieżą Zegarową
i słynnym Big Benem
• Zwiedzanie majestatycznego Opactwa Westminsterskiego – kościóła koronacyjny królów oraz miejsca pochówku władców
• Spacer przez St. James Park do Pałacu Buckingham,
który jest oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów i dla Brytyjczyków stanowi symbol ich ojczyzny
• Hyde Park ze Speakers Corner – tradycyjnym miejscem przemówień i debat

1899 zł

•

Londyńskie China Town oraz Covent Garden, gdzie
spotykają się uliczni artyści
• Dla chętnych wieczór w tradycyjnym angielskim pubie,
wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud
(ok. 35 £) oraz przejażdżka London Eye (ok. 30 £)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów brytyjskich kuchni, np. fish&chips,
czyli ryby z frytkami; chicken tikka masala, które
słynny szef kuchni Gordon Ramsay nazwał narodowym daniem Brytyjczyków oraz najlepszych steków
wołowych
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorami
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie
bagażu. Wyjście na zwiedzanie Londynu – Galeria Narodowa, w której zgromadzono bezcenną kolekcję obrazów impresjonistów brytyjskich oraz kilka dzieł Van
Gogha, m.in. słynne Słoneczniki.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Po południu
odbiór bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i przelot
do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Londynu (4 strefa metra),
w pobliżu przystanku metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 £
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

LONDYN

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KTW, SXF, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa
i przelot do Londynu. Transfer do hotelu i złożenie bagażu, krótki czas wolny i wyjście na zwiedzanie Londynu
– Trafalgar Square z kolumną Nelsona, Oxford Street,
West End, Piccadilly Circus z figurką Anterosa oraz otoczony teatrami Leicester Square.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Londynie to ok. 15 £).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Londynu – w programie m.in.:
• Tower of London – wspaniała średniowieczna
twierdza, Królewski Skarbiec, w którym przechowywane są bezcenne klejnoty koronne; Biała Wieża
ze zbrojownią i galerią broni oraz Tower Bridge – symbol Londynu i najpiękniejszy z mostów nad Tamizą
• Monumentalna Katedra św. Pawła, znajdująca się
w sercu City od London
• Downing Street, przy której pod numerem 10
znajduje się siedziba premiera Wielkiej Brytanii
• Neogotycki Pałac Westminsterski z Wieżą Zegarową
i słynnym Big Benem
• Zwiedzanie majestatycznego Opactwa Westminsterskiego – kościóła koronacyjny królów oraz miejsca pochówku władców
• Spacer przez St. James Park do Pałacu Buckingham,
który jest oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów i dla Brytyjczyków stanowi symbol ich ojczyzny
• Hyde Park ze Speakers Corner – tradycyjnym miejscem przemówień i debat

2099 zł

•

Londyńskie China Town oraz Covent Garden, gdzie
spotykają się uliczni artyści
• Dla chętnych wieczór w tradycyjnym angielskim pubie,
wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud
(ok. 35 £) oraz przejażdżka London Eye (ok. 30 £)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów brytyjskich kuchni, np. fish&chips,
czyli ryby z frytkami; chicken tikka masala, które szef
kuchni Gordon Ramsay nazwał narodowym daniem
Brytyjczyków oraz najlepszych steków wołowych
• Galeria Narodowa, w której zgromadzono bezcenną kolekcję obrazów impresjonistów brytyjskich
oraz kilka dzieł Van Gogha, m.in. słynne Słoneczniki
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorami
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie
bagażu. Wyjście na zwiedzanie Londynu:
• Przejażdżka kolejką linową, która łączy nowoczesną dzielnicę w królewskich dokach z Greenwich
i z której rozciąga się piękny widok na Dolinę Tamizy
• Spacer przez Greenwich – Londyńskie Obserwatorium z nowoczesną wystawą dotyczącą współczesnej
astronomii; Południk Zero; park, z którego roztacza
się piękny widok na miasto; kompleks pałacowy Stuartów oraz spacer przez starą część miasteczka
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Po południu
odbiór bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i przelot
do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Londynu (4 strefa metra),
w pobliżu przystanku metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 120-140 £
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

BRUKSELA

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

SXF, KRK, WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Brukseli. Transfer do hotelu, złożenie bagażu i wyjście
na zwiedzanie Brukseli – w programie:
• Park Brukselski z Pałacem Królewskim oraz budynkiem Pałacu Narodów, nowoczesna Dzielnica Europejska, w której znajdują się siedziby najważniejszych
organów UE
• Dla chętnych spacer szlakiem belgijskiej secesji –
Avenue Louise oraz budynki wpisane na listę UNESCO
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Brukseli to ok. 15-20 €).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Brukseli – w programie m.in.:
• Pałac Sprawiedliwości, Kościół Notre Dame du Sablon oraz Mont des Arts, z którego rozciąga się piękny
widok na miasto
• Wpisany na listę UNESCO Grand Place z Domem Króla i gotyckim Ratuszem; spacer przez stare miasto
do Menneken Pis – figurki siusiającego chłopca oraz
spacer częścią komiksowego szlaku
• XIX-wieczny Królewski Pasaż św. Huberta, na którym
wzorowane były galerie w Mediolanie i Neapolu
• Katedra św. Michała i św. Guduli ze wspaniałym alabastrowym ołtarzem, pięknymi witrażami i skarbcem
• Park Pięćdziesięciolecia, pośrodku którego znajduje się Łuk Triumfalny symbolizujący Brabancję

•

Dla chętnych wizyta w Muzeum Magritte (ok. 10 €),
wycieczka do Atomium (możliwość wjazdu na platformę widokową, ok. 15 €) oraz wizyta w słynnym
pubie Delirium Cafe, w którym serwowane jest ponad 2000 gatunków piw z całego świata
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. legendarnych frytek z Maison Antoine, belgijskich gofrów,
popularnych muli oraz słynnych belgijskich czekoladek
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd pociągiem do Antwerpii
– drugiego po Rotterdamie największego portu w Europie.
Zwiedzanie miasta – w programie m.in.:
• Dworzec Centralny zwany Kolejową Katedrą oraz spacer główną aleją Meir do Rynku, renesansowy Ratusz,
wpisany na listę UNESCO; średniowieczny Zamek Her
Steen, położony malowniczo nad Skaldą oraz poświęcony patronowi miasta Kościół św. Pawła
• Strzelista Katedra Najświętszej Marii Panny, w której
znajdują się obrazy Rubensa i przepiękne witraże
• Wizyta w Domu Rubensa mistrza oraz spacer po pięknym ogrodzie otaczającym dom
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone poza ścisłym centrum Brukseli, w pobliżu
przystanku komunikacji miejskiej, skąd można
dojechać bezpośrednio do centrum (ok. 15-20 min.)
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 2-3 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

BRUKSELA

od

2099 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Brukseli. Transfer do hotelu, złożenie bagażu i wyjście
na zwiedzanie Brukseli – w programie:
• Park Brukselski z Pałacem Królewskim oraz Pałacem
Narodów, nowoczesna Dzielnica Europejska
• Dla chętnych spacer szlakiem belgijskiej secesji –
Avenue Louise oraz budynki wpisane na listę UNESCO
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Brukseli to ok. 15-20 €).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Brukseli – w programie m.in.:
• Pałac Sprawiedliwości, Kościół Notre Dame du Sablon oraz Mont des Arts; Grand Place z Domem Króla
i gotyckim Ratuszem; spacer przez stare miasto do
Menneken Pis oraz spacer częścią komiksowego
szlaku; Królewski Pasaż św. Huberta
• Katedra św. Michała i św. Guduli ze wspaniałym alabastrowym ołtarzem, pięknymi witrażami i skarbcem
• Park Pięćdziesięcioleciaz Łukiem Triumfalnym
• Dla chętnych wizyta w Muzeum Magritte (ok. 10 €),
wycieczka do Atomium (możliwość wjazdu na platformę widokową, ok. 15 €) oraz wizyta w Delirium Cafe
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. legendarnych frytek z Maison Antoine, belgijskich gofrów,
popularnych muli oraz słynnych belgijskich czekoladek

W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd pociągiem do Antwerpii
i zwiedzanie miasta – w programie m.in.:
• Dworzec Centralny, główna aleja Meir, Rynek, renesansowy Ratusz, wpisany na listę UNESCO; średniowieczny Zamek Her Steen oraz Kościół św. Pawła
• Strzelista Katedra Najświętszej Marii Panny,
• Wizyta w Domu Rubensa mistrza oraz spacer po pięknym ogrodzie otaczającym dom
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub wycieczka fakultatywna do Gandawy (łącznie ok. 55 €) – w programie m.in.:
• Katedra św. Bawona z bezcennym średniowiecznym
poliptykiem van Eycków; wieża widokowa Beffroi
• Kościół św. Michała oraz Most św. Michała z najpiękniejszym widokiem na trzy gandawskie wieże
• Spacer przez Het Patershol z uroczymi małymi domkami, z labiryntem wąskim uliczek i mnóstwem kafejek
• Reprezentacyjne bulwary Graslei i Korenlei oraz
rejs stateczkiem po rzekach i kanałach Gandawy
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone poza ścisłym centrum Brukseli, w pobliżu
przystanku komunikacji miejskiej, skąd można
dojechać bezpośrednio do centrum (ok. 15-20 min.)
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)

17

KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 2-3 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

PARYŻ

od

1849 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

POZ, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Paryża. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Paryża – w programie m.in.:
• Spacer po artystycznej dzielnicy Montmartre – słynny Plac Pigalle; Plac Blanche, na którym znajduje
się budynek kabaretu Moulin Rouge; Plac du Tertre
z niezapomnianą artystyczną atmosferą; biała Bazylika Sacre Coeur znajdująca się na samym szczycie
wzgórza, skąd roztacza się piękny widok na miasto
• Spacer przez Ogrody Tuileries do Placu Zgody, gdzie
znajduje się egipski obelisk
• Arc du Carrousel, kontrowersyjna Piramida Luwru
oraz Pałac, w którym dziś mieszczą się bogate zbiory
Muzeum Luwru, m.in. Mona Lisa Leonarda da Vinci
i Wenus z Milo
• Położona na Sekwanie Wyspa La Cite i spacer
po urokliwej Dzielnicy Łacińskiej
• Pola Marsowe oraz Wieża Eiffla - niekwestionowany
symbol francuskiej stolicy
• Pola Elizejskie oraz Plac de Gaulle’a, gdzie znajduje
się Łuk Triumfalny
• Dla chętnych wyjazd do Wersalu, który jest symbolem francuskiej monarchii absolutnej – wizyta
w Pałacu Wersalskim, w którym można zobaczyć
bogato wyposażone komnaty królewskie; krótki
spacer po pałacowych ogrodach (łącznie 55 €)

•

Dla chętnych rejs stateczkiem po Sekwanie, podczas którego będzie można podziwiać paryskie
zabytki z perspektywy rzeki (ok. 16 €); wizyta
w Muzeum d’Orsay, słynącym ze wspaniałych zbiorów malarstwa impresjonistycznego (18 €); kolacja
francuska w restauracji z muzyką na żywo (ok. 45 €,
przy grupie min. 10 osób) oraz spektakl w słynnym
kabarecie Moulin Rouge (od ok. 100 €)
• W czasie zwiedzanie będzie możliwość spróbowania specjałów legendarnej francuskiej kuchni, m.in.
kolorowych macarons; francuskich crepes z sosem
pomarańczowym oraz aromatycznej zupy cebulowej
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Paryżu to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w peryferyjnych dzielnicach Paryża, ok. 500 m. od stacji metra/kolejki RER.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

BARCELONA

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KRK, KTW, SXF, WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Barcelony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Barcelony – w programie m.in.:
• Słynna ulica La Rambla, uważana za najpiękniejszą
aleję świata, mająca swój początek na Placa Catalunya i wiodąca aż do Pomnika Kolumba; La Boqueria
– fantastycznie kolorowy targ owocowy położony
przy samej Rambli; zabytkowy Port Vell z malowniczą przystanią jachtową
• Spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św.
Eulalii - jednej z najpiękniejszych gotyckich budowli
w Hiszpanii, urokliwy Placa Reial oraz pobliski Placa
de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym mieści się siedziba rządu katalońskiego
• Barcelona Gaudiego – baśniowy Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę;
wciąż nieukończony kościół Sagrada Familia - jeden
z najważniejszych symboli miasta; Rambla de Catalunya przecinająca elegancką Dzielnicę Eixample
oraz spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której
znajdują się dwa najważniejsze domy Gaudiego
– Casa Mila ze słynnym dachem oraz kolorowa,
wpisana na listę UNESCO Casa Batllo, której dach
przypomina grzbiet smoka (dla chętnych wejście
do jednego z domów, ok. 25 €)

1649 zł

•

Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou – legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym
muzeum, gdzie zgromadzono pamiątki związane
z historią drużyny i jej najlepszych zawodników
(wstęp ok. 25-30 €, w zależności od sezonu)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w całej
Hiszpanii tapas, słynnego wina musującego cava,
produkowanego w winnicach pod Barceloną czy
delikatnego deseru crema catalana, pachnącego
cytryną i cynamonem
Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* / 4*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone nad morzem, w miejscowościach wypoczynkowych (ok. 400 m od plaży, ok. 50 km / 50 min.
jazdy od Barcelony).
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*/4*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania + 3 obiadokolacje | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna
(KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 € | Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji | Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

BARCELONA

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KRK, POZ, SXF, WAW, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Barcelony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Barcelony – w programie m.in.:
• Słynna ulica La Rambla, wiodąca od Placa Catalunya
aż do Pomnika Kolumba; La Boqueria – kolorowy
targ owocowy położony przy samej Rambli; Port Vell
z malowniczą przystanią jachtową
• Spacer uliczkami Barri Gotic do gotyckiej Katedry
św. Eulalii, Placa Reial i Placa de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym mieści
się siedziba rządu katalońskiego
• Barcelona Gaudiego -– baśniowy Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę;
wciąż nieukończony kościół Sagrada Familia; Rambla de Catalunya, Dzielnica Eixample oraz spacer
wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajduje się
Casa Mila ze słynnym dachem oraz wpisana na listę
UNESCO Casa Batllo (dla chętnych wejście do jednego z domów, ok. 25 €)
• Średniowieczna dzielnica La Ribera, poświęcony
patronce żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar oraz
spacer Carrer de Montcada, gdzie znajdują się dawne pałace zamożnych kupców
• Ceglany Łuk Triumfalny i Parc de la Ciutadella, gdzie
żyją stada papug i rosną drzewka pomarańczowe

1799 zł

•

Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou – legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym
muzeum, gdzie zgromadzono pamiątki związane
z historią drużyny i jej najlepszych zawodników
(wstęp ok. 25-30 €, w zależności od sezonu)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w całej
Hiszpanii tapas, słynnego wina musującego cava,
produkowanego w winnicach pod Barceloną czy
delikatnego deseru crema catalana
Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek
nad morzem. Lunch w hotelu.
Po lunchu wyjazd do Barcelony – w programie m.in.:
• Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz Plac
Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Weneckimi
• Magiczne Fontanny – spektakl typu światło i dźwięk
rozgrywający się u stóp Wzgórza Montjuic (jeśli fontanny będą czynne)
• Wieczorny spacer po tętniącym życiem centrum
Barcelony
Uwaga! W tym dniu kolacja we własnym zakresie,
płatna wg zamówienia.
Późnym wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* / 4*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone nad morzem, w miejscowościach wypoczynkowych (ok. 400 m od plaży, ok. 50 km / 50 min.
jazdy od Barcelony).
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*/4*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania + 3 obiadokolacje + 1 lunch | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe
Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 € | Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji i lunchu | Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

6 dni

city break

BARCELONA

od

1949 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KTW, KRK, SXF, WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Barcelony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

•

W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w całej
Hiszpanii tapas, słynnego wina musującego cava
czy delikatnego deseru crema catalana
Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Barcelony – w programie m.in.:
• Słynna ulica La Rambla, wiodąca od Placa Catalunya
aż do Pomnika Kolumba; La Boqueria – kolorowy
targ owocowy położony przy samej Rambli; Port Vell
z malowniczą przystanią jachtową
• Spacer uliczkami Barri Gotic do gotyckiej Katedry
św. Eulalii, Placa Reial i Placa de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat
• Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok
na całą Barcelonę; wciąż nieukończony kościół
Sagrada Familia; Rambla de Catalunya, Dzielnica
Eixample oraz spacer wzdłuż Passeig de Gracia,
przy której znajduje się Casa Mila ze słynnym dachem oraz wpisana na listę UNESCO Casa Batllo
(dla chętnych wejście do jednego z domów, ok. 25 €)
• Średniowieczna dzielnica La Ribera, poświęcony
patronce żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar oraz
spacer Carrer de Montcada
• Ceglany Łuk Triumfalny i Parc de la Ciutadella, gdzie
żyją stada papug i rosną drzewka pomarańczowe
• Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou – legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym
muzeum (wstęp ok. 25-30 €, w zależności od sezonu)

DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek
nad morzem. Lunch w hotelu.
Po lunchu wyjazd do Barcelony – w programie m.in.:
• Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz Plac
Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Weneckimi
• Magiczne Fontanny – spektakl typu światło i dźwięk
rozgrywający się u stóp Wzgórza Montjuic (jeśli fontanny będą czynne)
• Wieczorny spacer po tętniącym życiem centrum
Barcelony
Uwaga! W tym dniu kolacja we własnym zakresie,
płatna wg zamówienia.
Późnym wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji
Uczestników. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
W czasie wolnym możliwość samodzielnego zwiedzania Barcelony (przejazd kolejką do centrum Barcelony
to koszt ok. 10 €/os w 2 strony).
DZIEŃ 6: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* / 4*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone nad morzem, w miejscowościach wypoczynkowych (ok. 400 m od plaży, ok. 50 km / 50 min.
jazdy od Barcelony).
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 5 noclegów w hotelu 3*/4*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 5 śniadań + 4 obiadokolacje + 1 lunch | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe
Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 € | Podatek miejski: ok. 1-2 €/os/noc
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji i lunchu
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

4 dni

city break

MADRYT

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

TXL, WMI, WAW, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Madrytu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Madrytu – w programie m.in.:
• Serce Madrytu i jednocześnie za centrum całej
Hiszpanii – Puerta del Sol, wraz z pomnikiem niedźwiedzia opierającego się o drzewko poziomkowe,
który jest jednym z symboli Madrytu
• Spacer królewskim traktem – przepiękny Placa Mayor,
który był sceną dla wielu wydarzeń, rozgrywających się
często w obecności królewskiej pary; Palacio Real
– majestatyczna rezydencja królewska zaprojektowana przez włoskich mistrzów (zwiedzanie wnętrza, jeśli pałac będzie otwarty dla zwiedzających)
oraz pobliska La Almudena – neoklasycystyczna
katedra zbudowana na 500-lecie odkrycia Ameryki
• Monumentalny Plac Hiszpański z pomnikiem
Cervantesa
• Placa de Cibeles z ogromnym gmachem Poczty
Głównej i fontanną bogini Kybele, spacer bulwarem
El Paseo de Prado do Muzeum Prado, w którym mieści się jedna z najważniejszych światowych kolekcji
malarstwa
• Jeden z najpiękniejszych madryckich parków – Buen
Retiro, spacer aż do przepięknie położonego nad
stawem, zbudowanego ze stali i szkła Pałacu Kryształowego

1849 zł

•

Wizyta na najsłynniejszym madryckim pchlim targu
– klimatycznym El Rastro, którego historia sięga
pięciu wieków wstecz
• Dla chętnych wizyta na stadionie Santiago Bernabeu,
którego gospodarzem jest Real Madryt (ok. 25 €)
oraz wieczór flamenco w jednej z madryckich
restauracji (ok. 35 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
lokalnych specjałów kulinarnych, np. małych przekąsek tapas, pysznych churros con chocolate czyli
długich ciastek maczanych w gorącej czekoladzie
czy cocido – typowo madryckiego gulaszu serwowanego z chrupiącym chlebem
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Madrycie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Madrytu, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

SEWILLA

od

1949 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

SXF, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Sewilli. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Sewilli – w programie m.in.:
• Plaza del Triunfo, przy którym znajdują się najważniejsze zabytki miasta, w tym Katedra Najświętszej
Marii Panny – największy z gotyckich kościołów
w Europie. Zwiedzanie Katedry, w której znajduje
się grobowiec Krzysztofa Kolumba oraz ogromny
ołtarz ozdobiony scenami z życia Chrystusa; spacer
przez Ogród Drzewek Pomarańczowych i wejście
na Giraldę – dawny minaret, a dziś katedralną
dzwonnicę i symbol miasta
• Królewski Alcazar – arcydzieło sztuki mudejar, zbudowane w nawiązaniu do pałaców mauretańskich.
Zwiedzanie bogato zdobionych wnętrz Alkazaru
z Salą Ambasadorów i Dziedzińcem Lalek, spacer
po pałacowych ogrodach
• Spacer po starym mieście; Fabryka Tytoniu, gdzie rozpoczynała się akcja opery Carmen; Ratusz na dawnym
placu turniejowym, renesansowy budynek dawnej
giełdy, gdzie dziś mieści się Archiwum Indii; futurystyczna drewniana konstrukcja Metropol Parasol
• Park Marii Luizy wraz z Placem Hiszpańskim. Dla
chętnych rejs łódeczką wiosłową po kanale spiętym czterema mostami reprezentującymi cztery
historyczne krainy (ok. 7 € / łódka)

•

Położona nad rzeką Gwadalkiwir dzielnica Arenal
– promenada Krzysztofa Kolumba, dwunastoboczna
mauretańska Złota Wieża oraz najważniejsza hiszpańska arena do corridy – La Maestranza
• Niezwykle urokliwa Barrio de Santa Cruz – dawna
dzielnica żydowska, gdzie warto zagubić się w labiryncie wąskich uliczek
• Słynąca z artystycznej atmosfery i kolorowej ceramiki dzielnica Triana, w której dawniej odbywały
się publiczne egzekucje i w której narodziło się
flamenco; przejście przez Zaułek Inkwizycji i spacer
nabrzeżem Gwadalkiwiru
• Dla chętnych rejs po Gwadalkiwirze (ok. 15 €) oraz
koncert flamenco w jednej z knajpek na starym
mieście (ok. 25 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. małych
przekąsek tapas, podawanej na andaluzyjskiego
chłodnika gazpacho oraz świeżych owoców morza
i orzeźwiającej sangrii
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Sewilli to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Sewilli, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 80-100 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

4 dni

city break

LIZBONA

od

KRK

1899 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Lizbony – w programie m.in.:
• Spacer po dzielnicy Belem – Klasztor Hieronimitów
zbudowany w podzięce za szczęśliwą wyprawę Vasco
da Gamy do Indii, Wieża Belem – dawna strażnica
lizbońskiego portu, a dziś jeden z symboli miasta;
piękna mozaika z mapą świata, Pomnik Odkrywców,
o charakterystycznym kształcie przypominającym żaglowiec oraz Pasteleria de Belem, gdzie spróbować można pasteis de belem - słynnych ciasteczek z kremem
• Urokliwa dzielnica Bairro Alto – spacer wąskimi
uliczkami i przejażdżka słynnym żółtym tramwajem
nr 28, przerwa na kawę w kawiarni Brasileira, gdzie
można spróbować piekielnie mocnej kawy bica
• Klasycystyczna dzielnica Baixa uważana za wizytówkę
Lizbony, tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców
miasta - Praca Rossio, rozległy Praca Comercio z Łukiem
Triumfalnym i konnym pomnikiem króla Józefa I
• Alfama – najstarsza dzielnica Lizbony, z urokliwymi
wąskimi uliczkami i domami zdobionymi azulejos,
najważniejsza świątynia miasta – romańska Katedra Se,
skrywająca skarby o ogromnym znaczeniu sakralnym
oraz punkt widokowy u stóp Zamku Jerzego
• Dzielnica Expo 98 z największym w Europie Oceanarium,
które zostało zaprojektowane tak, aby odnosić wrażenie, że spaceruje się po dnie morskim

•

Dla chętnych kolacja z koncertem muzyki fado w jednej
z lizbońskich restauracji (ok. 40 €)
• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni, np. dań ze słynnego
portugalskiego bacalhau (solonego i suszonego dorsza); pieczonych sardynek czy vinho verde – młodego,
lekko gazowanego wina
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Lizbonie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Lizbony, w pobliżu stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

LIZBONA

od

WMI, SXF

2099 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Lizbony - w programie m.in.:
• Spacer po dzielnicy Belem – Klasztor Hieronimitów
zbudowany w podzięce za szczęśliwą wyprawę Vasco
da Gamy do Indii, Wieża Belem - dawna strażnica
lizbońskiego portu, a dziś jeden z symboli miasta;
piękna mozaika z mapą świata, Pomnik Odkrywców,
o charakterystycznym kształcie przypominającym żaglowiec oraz Pasteleria de Belem, gdzie spróbować można pasteis de belem – słynnych ciasteczek z kremem
• Urokliwa dzielnica Bairro Alto – spacer wąskimi
uliczkami i przejażdżka słynnym żółtym tramwajem
nr 28, przerwa na kawę w kawiarni Brasileira, gdzie
można spróbować piekielnie mocnej kawy bica
• Klasycystyczna dzielnica Baixa uważana za wizytówkę Lizbony, tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców miasta – Praca Rossio, rozległy Praca Comercio
z Łukiem Triumfalnym i konnym pomnikiem króla
Józefa I; historyczna Winda Santa Justa, spacer
przez wyłożone mozaikami ulice
• Alfama – najstarsza dzielnica Lizbony, z urokliwymi
wąskimi uliczkami i domami zdobionymi azulejos,
najważniejsza świątynia miasta – romańska Katedra Se,
skrywająca skarby o ogromnym znaczeniu sakralnym;
punkt widokowy u stóp Zamku Jerzego oraz punkt
widokowy Santa Luzia

•

Mercado da Ribeira – kolorowy targ znajdujący się
w XIX-wiecznej hali oraz niezwykle popularny Times Out Market
• Dzielnica Expo 98 z największym w Europie Oceanarium,
które zostało zaprojektowane tak, aby odnosić wrażenie, że spaceruje się po dnie morskim
• Dla chętnych kolacja z koncertem muzyki fado w jednej
z lizbońskich restauracji (ok. 40 €)
• Wycieczka pociągiem do Sintry – spacer po niewielkim, ale urokliwym starym mieście, a następnie
zwiedzanie gotyckiego pałacu Quinta da Regaleira
wraz z pięknymi ogrodami i Studnią Wtajemniczenia
• Dla chętnych wyjazd nad ocean w okolice Cascais
lub Estoril i czas wolny na wypoczynek (dojazd ok. 2-3 €)
• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni, np. dań ze słynnego
portugalskiego bacalhau (solonego i suszonego dorsza); pieczonych sardynek czy vinho verde – młodego,
lekko gazowanego wina
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Lizbonie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Lizbony, w pobliżu stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 110-130 €
Podatek miejski: ok. 2 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

MALTA

od

1949 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, KTW, POZ

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot na Maltę. Transfer do Błękitnej Groty – jednego z
najpiękniejszych miejsc na całej Malcie. Rejs łódeczkami do groty, w której woda ma przepiękny lazurowy
kolor (Uwaga! Rejs do Błękitnej Groty uzależniony jest
od pogody). Następnie przejazd do portowego miasteczka
Marsaxlokk, słynącego z kolorowych łódeczek luzze.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji na Malcie to ok. 20 €).
Popołudniu transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotów wycieczka do
Błękitnej Groty i Marsaxlokk może być realizowana w
pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę
po Malcie – w programie m.in.:
• Miasteczko Mosta, w którym znajduje się Rotunda,
zwieńczona czwartą co do wielkości kopułą w Europie
• Krótka wizyta w Ta’Quali, gdzie tradycyjnymi metodami wyrabia się szkło i ceramikę
• Położona na wzgórzu Mdina – dawna stolica kraju.
Spacer po cytadeli, fragmenty murów obronnych oraz
czas na zagubienie się w labiryncie uliczek starego miasta
• Pobliski Rabat, gdzie znajdują się największe na Malcie
Katakumby św. Pawła
• Przejazd wzdłuż Klifów Dingli (postój na punkcie
widokowym) do kompleksu świątynnego w Hagar
Qim – zwiedzanie liczących sobie ponad 4 tysiące lat
świątyń
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę
do Valletty – w programie m.in.:
• Katedra św. Jana Chrzciciela – najważniejszy kościół
na Malcie i jednocześnie pierwsza barokowa świątynia w Europie. Zwiedzanie bogato zdobionej Katedry oraz Oratorium, w którym znajduje się wspaniały obraz Caravaggio Ścięcie św. Jana
• Ogromny Pałac Wielkiego Mistrza, pełniący dziś
funkcję siedziby prezydenta Malty, Triq ir-Repubblika
– reprezentacyjna ulica Valletty, kamienice o charakterystycznych balkonach i spacer po starym mieście
• Dolne i Górne Ogrody Barakka, z których roztacza się
wspaniały widok na Wielki Port i maltańskie Forty
• Dla chętnych udział w Malta Experience, multimedialnym spektaklu przedstawiającym wydarzenia
z 5 000 lat historii Malty (ok. 16 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania dań charakterystycznych dla kuchni maltańskiej,
np. potrawki z królika z warzywami, ciasteczek z nadzieniem daktylowym, słodko-gorzkiego napoju kinnie oraz wyrobów z opuncji na czele z nalewką bajtra
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone położone w nadmorskich miejscowościach
we wschodniej części Malty, ok. 500 m od morza.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 0,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

5 dni

city break

MALTA

od

2099 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot na Maltę. Transfer do Błękitnej Groty – jednego z
najpiękniejszych miejsc na całej Malcie. Rejs łódeczkami do groty, w której woda ma przepiękny lazurowy
kolor (Uwaga! Rejs do Błękitnej Groty uzależniony jest
od pogody). Następnie przejazd do portowego miasteczka
Marsaxlokk, słynącego z kolorowych łódeczek luzze.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji na Malcie to ok. 20 €).
Popołudniu transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotów wycieczka do
Błękitnej Groty i Marsaxlokk może być realizowana w
pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę
po Malcie – w programie m.in.:
• Miasteczko Mosta, w którym znajduje się Rotunda,
zwieńczona czwartą co do wielkości kopułą w Europie
• Krótka wizyta w Ta’Quali, gdzie tradycyjnymi metodami wyrabia się szkło i ceramikę
• Położona na wzgórzu Mdina – dawna stolica kraju.
Spacer po cytadeli, fragmenty murów obronnych oraz
czas na zagubienie się w labiryncie uliczek starego miasta
• Pobliski Rabat, gdzie znajdują się największe na Malcie
Katakumby św. Pawła
• Przejazd wzdłuż Klifów Dingli (postój na punkcie
widokowym) do kompleksu świątynnego w Hagar
Qim – zwiedzanie liczących sobie ponad 4 tysiące lat
świątyń
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę
do Valletty – w programie m.in.:
• Katedra św. Jana Chrzciciela – najważniejszy kościół
na Malcie i jednocześnie pierwsza barokowa świątynia w Europie. Zwiedzanie bogato zdobionej Katedry oraz Oratorium, w którym znajduje się wspaniały obraz Caravaggio Ścięcie św. Jana
• Ogromny Pałac Wielkiego Mistrza, pełniący dziś
funkcję siedziby prezydenta Malty, Triq ir-Repubblika
– reprezentacyjna ulica Valletty, kamienice o charakterystycznych balkonach i spacer po starym mieście
• Dolne i Górne Ogrody Barakka, z których roztacza się
wspaniały widok na Wielki Port i maltańskie Forty
• Dla chętnych udział w Malta Experience, multimedialnym spektaklu przedstawiającym wydarzenia
z 5 000 lat historii Malty (ok. 16 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania dań charakterystycznych dla kuchni maltańskiej,
np. potrawki z królika z warzywami, ciasteczek z nadzieniem daktylowym, słodko-gorzkiego napoju kinnie oraz wyrobów z opuncji na czele z nalewką bajtra
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji
Uczestników. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone położone w nadmorskich miejscowościach
we wschodniej części Malty, ok. 500 m od morza.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 0,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

NOWOŚĆ!

4 dni

city break

MEDIOLAN

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, KTW, POZ, SXF, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Mediolanu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Mediolanu – w programie m.in.:
• Gotycka Katedra Narodzin św. Marii – jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych kościołów
świata, w którym Napoleon koronował się na króla
Włoch. Zwiedzanie kościoła zbudowanego z białego
i różowego marmuru oraz wejście na taras widokowy
• Spacer po starym mieście: elegancki budynek teatru La Scala (dla chętnych wizyta w operowym
Muzeum, ok. 9 €), bulwar wiodący do ceglanego
Zamku Sforzów; reprezentacyjny Pasaż Wiktora
Emanuela II – czterokondygnacyjna galeria przykryta szklaną kopułą; spacer po Parku Sempione
• Dzielnica mody z klasycystycznymi pałacami arystokracji, spacer elegancką Via Montenapoleone, przy
której znajdują się ekskluzywne butiki, z których
słynie Mediolan; czas wolny na zakupy
• Brera – dzielnica mediolańskiej bohemy, pełna urokliwych uliczek z niewielkimi sklepikami i kafejkami
• Muzeum Nauki i Technologii Leonarda da Vinci,
w którym prezentowane są osiągnięcia techniczne
oraz kopia najsłynniejszego dzieła Leonarda, Ostatniej Wieczerzy
• Kościół św. Ambrożego – dawny kościół koronacyjny, w którym w Złotym Ołtarzu znajdują się relikwie
patrona miasta

1699 zł

•

Dawna portowa dzielnica Navigli, w której dziś
znaleźć można liczne kafejki i restauracje; dla chętnych rejs po kanale Navigli Grande, którym dawniej
transportowano towary przybywające do Mediolanu (ok. 15 €, w sezonie letnim)
• Wizyta na Cimitero Monumentale, uważanym za najpiękniejszy włoski cmentarz, gdzie znajdują się wspaniałe nagrobki najbogatszych mediolańskich rodzin
• Dla chętnych wizyta na stadionie San Siro, który należy do największych stadionów świata (ok. 18 €)
oraz wyjście na przedstawienie operowe w La Scali
(ceny od ok. 20-300 €, w zależności od wybranego przedstawienia oraz klasy miejsc, osoby chętne
prosimy o wcześniejszy kontakt)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania regionalnych specjałów kulinarnych, np. złocistego risotto a la milanese z szafranem, giczy cielęcej w sosie warzywnym czy słynnych lodów
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Mediolanie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Mediolanu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 80-100 €
Podatek miejski: ok. 4-5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

RZYM

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, KTW, POZ, SXF, WAW, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Rzymu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Rzymu – w programie m.in.:
• Najmniejsze państwo świata Watykan – bogate
zbiory Muzeów Watykańskich, unikatowa Kaplica
Sykstyńska ozdobiona wspaniałymi freskami Michała Anioła, majestatyczny Plac św. Piotra ze słynną
kolumnadą Berniniego, przepiękna Bazylika św.
Piotra, zbudowana nad grobem św. Piotra Apostoła
oraz Kaplica św. Sebastiana, w której został pochowany św. Jan Paweł II
• Możliwość spotkania z papieżem na Placu św. Piotra (jeśli papież będzie w Rzymie i pozwolą na to
godziny wylotów)
• Spacer przez Rzym Antyczny, okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów, wejście na Kapitol,
gdzie znajduje się słynna Wilczyca Kapitolińska,
spacer po pozostałościach Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego miasta, przejście
pod pomnik historii i symbol Rzymu - Koloseum
• Rzym Barokowy – niewielki Plac Hiszpański wraz
z fontanną Barcaccia, znane z włoskich pokazów
mody Schody Hiszpańskie, Via Condotti słynąca
z luksusowych butików, Plac di Trevi z zadziwiającą
fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę świata, pełen artystów Plac Navona, gdzie
znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek

1799 zł

•

Bazylika Santa Maria Maggiore z charakterystyczną
dzwonnicą, Bazylika św. Pawła za Murami z przepięknym dziedzińcem oraz klasyczna Bazylika św.
Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte Schody przywiezione
do Rzymu przez św. Helenę
• Malownicza dzielnica Zatybrze, uważana za najstarszą część Rzymu, niewielka Wyspa Tybrowa,
na której w Starożytności znajdowała się świątynia
Eskulapa oraz pobliskie Usta Prawdy – tajemniczy
medalion pełniący funkcję średniowiecznego wykrywacza kłamstw
• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania potraw charakterystycznych dla kuchni
rzymskiej np. spaghetti carbonara oraz amatriciana, saltimbocca alla romana czyli plastrów cielęciny
z szałwią i szynką; pizzy, którą w Rzymie jada się na
cieniutkim cieście czy lodów, które dla Rzymian są
podwieczorkiem idealnym
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Rzymie to ok. 10-15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 4*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w granicach administracyjnych Rzymu,
w odległości max 800 m. od stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 4*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 6 €/os/noc
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

WENECJA

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

TXL, WAW, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Wenecji. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Wenecji – w programie m.in.:
• Plac św. Marka, który Napoleon uznał za najpiękniejszy salon Europy, przy którym znajduje się
najważniejszy zabytek Wenecji – poświęcona patronowi miasta Bazylika św. Marka. Zwiedzanie
świątyni wzorowanej na kościołach Konstantynopola, w której ogromne wrażenie robią unikatowe
mozaiki oraz Pala d’Oro (Złoty Ołtarz) – prawdziwe
arcydzieło bizantyjskiej sztuki jubilerskiej
• Spacer wzdłuż nabrzeża i legendarny Most Westchnień, łączący dawne więzienie z przepięknym
Pałacem Dożów, który stanowi niekwestionowaną
perłę weneckiego gotyku
• Wieża Zegarowa z postaciami Maurów bijącymi
w dzwon oraz weneckim lwem. Budynki Prokuracji
oraz Caffe Florian – najstarsza działająca kawiarnia
we Włoszech
• Pierwsza w Europie Dzielnica Żydowska – spacer malowniczymi uliczkami weneckiego getta, wśród charakterystycznych wysokich domów oraz Hiszpańska
Synagoga, działająca nieprzerwanie od 1550 r.
• Spacer nad kanałami do Mostu Rialto malowniczo
przerzuconego nad Canale Grande

•

Rejs po wyspach weneckich – słynąca z produkcji szkła wyspa Murano, kolorowa wyspa Burano,
z której pochodzą najpiękniejsze włoskie koronki
oraz niewielka wysepka Torcello, gdzie znajdują się
pozostałości po pierwszych osadnikach laguny
• Dla chętnych rejs gondolą po weneckich kanałach
(ok. 80-100 €/gondolę)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania weneckich specjałów kulinarnych, np. małych
przekąsek cicchetti veneziani, odpowiednika hiszpańskich tapas oraz prosecco – wina musującego
pochodzącego z okolic Wenecji
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Wenecji to ok. 15-20 €,
w Mestre ok. 10-15 € ).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Mestre (ok. 7 km od Wenecji), skąd
w przeciągu 15 minut można dojechać do centrum
Wenecji.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 €
Podatek miejski: ok. 2,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

WENECJA

od

2049

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

SXF, KRK

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Wenecji. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Wenecji – w programie m.in.:
• Plac św. Marka, który Napoleon uznał za najpiękniejszy salon Europy, Bazylika św. Marka. Zwiedzanie świątyni wzorowanej na kościołach Konstantynopola, w której ogromne wrażenie robią
unikatowe mozaiki oraz Pala d’Oro – prawdziwe
arcydzieło bizantyjskiej sztuki jubilerskiej
• Spacer wzdłuż nabrzeża i legendarny Most Westchnień, łączący dawne więzienie z przepięknym
Pałacem Dożów
• Wieża Zegarowa, Budynki Prokuracji oraz Caffe Florian – najstarsza działająca kawiarnia we Włoszech,
dla chętnych wejście na dzwonnicę św. Marka (ok. 10 €)
• Przejście przez otoczony renesansowymi pałacami
plac Santa Maria Formosa oraz placyk św. Jana i
Pawła z pomnikiem Bartolomeo Colleoni’ego, uważanym za najpiękniejszy pomnik konny świata
• Bazylika Santa Maria della Salute, zbudowana jako
wotum dziękczynne po epidemii dżumy
• Pierwsza w Europie Dzielnica Żydowska – spacer malowniczymi uliczkami weneckiego getta, wśród charakterystycznych wysokich domów oraz Hiszpańska
Synagoga, działająca nieprzerwanie od 1550 r.
• Spacer nad kanałami do Mostu Rialto malowniczo
przerzuconego nad Canale Grande

•

Rejs po wyspach weneckich – słynąca z produkcji szkła wyspa Murano, kolorowa wyspa Burano,
z której pochodzą najpiękniejsze włoskie koronki
oraz niewielka wysepka Torcello
• Dla chętnych rejs gondolą po weneckich kanałach
(ok. 80-100 €/gondolę)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania weneckich specjałów kulinarnych, np. małych
przekąsek cicchetti veneziani oraz prosecco – wina
musującego pochodzącego z okolic Wenecji
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Wenecji to ok. 15-20 €,
w Mestre ok. 10-15 € ).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub wycieczka fakultatywna do Padwy (łącznie ok. 25-30 €) – w programie m.in.:
• Bazylika św. Antoniego, w której znajduje się grób
świętego oraz dziedziniec Uniwersytetu, na którym
wykładał Galileusz, a studiował Kopernik.
• Plac Prato della Valle – największy plac miejski we
Włoszech oraz przez Piazza della Frutta oraz Piazza
delle Erbe, przy którym znajduje się XIX-wieczna
Caffe Pedrocchi, zwana kawiarnią bez drzwi
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Mestre (ok. 7 km od Wenecji), skąd
w przeciągu 15 minut można dojechać do centrum
Wenecji.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 2,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

NEAPOL

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

WAW

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Brukseli. Transfer do hotelu, złożenie bagażu i wyjście
na zwiedzanie Neapolu – w programie:
• Spacer nadmorską promenadą, na końcu której
stoi Castel dell’Ovo,
• Castel Nuovo, pełniący dziś funkcję ratusza; Łuk
Triumfalny zwieńczony figurą Michała Archanioła
• Neapolitańskie metro, które stanowi podziemną
galerię sztuki nowoczesnej; stacja Toledo, uznana
za najpiękniejszą stację metra na świecie
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Neapolu to ok. 15 €).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Neapolu – w programie m.in.:
• Rozległy Piazza del Plebiscito; Pałac Królewski z
fasadą ozdobioną posągami neapolitańskich władców – spacer przez pałacowe dziedzińce; spacer po
starym mieście; neoklasycystyczna Galeria Umberto I z pięknym szklano-stalowym dachem; Kościół
Pio Monte da Misericordia, gdzie znajduje się jeden
z obrazów Caravaggia
• Katedra św. Januarego, poświęcona patronowi miasta
• Uliczka San Gregorio Armeno, przy której znajdują
się warsztaty rzemieślników tworzących kolorowe
neapolitańskie szopki bożonarodzeniowe
• Tajemnicza Kaplica San Severo z unikatową rzeźbą
Chrystusa spowitego całunem

•

Dla chętnych wycieczka po legendarnych neapolitańskich podziemiach, które stanowią odrębne miasto, ukryte pod istniejącym dziś Neapolem (ok. 10 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
lokalnych specjałów kulinarnych, m.in. najsłynniejszej neapolitańskiej pizzy; paranzy – dania ze smażonych ryb i owoców morza; kruchych ciasteczek sfogliatelle czy prawdziwej mozzarelli z mleka bawolic
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorami
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do
Pompei – miasta, które podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r. zostało przykryte kilkumetrową warstwą
popiołów wulkanicznych. Przejście przez Bramę Morską i zwiedzanie wykopalisk - m.in. antyczne Forum,
Bazylika i Świątynia Apollina, termy miejskie, ruiny
amfiteatru oraz domy mieszkalne, ozdobione pięknymi freskami i mozaikami.
Następnie przejazd kolejką wąskotorową do Sorrento,
które słynie z pięknych widoków na Zatokę Neapolitańską. Spacer po zabytkowym centrum i czas wolny.
Dla chętnych degustacja limoncello – cytrynowego
likieru pochodzącego z regionu Kampania (ok. 5 €).
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w poza ścisłym centrum Neapolu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, skąd w kilkanaście minut można dojechać na stare miasto.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 80-100 €
Podatek miejski: ok. 2-3 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

NEAPOL

od

1899 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Brukseli. Transfer do hotelu, złożenie bagażu i wyjście
na zwiedzanie Neapolu – w programie:
• Spacer promenadą, na końcu której stoi Castel dell’Ovo
• Castel Nuovo i Łuk Triumfalny z figurą Michała Archanioła
• Neapolitańskie metro; stacja Toledo, uznana za najpiękniejszą stację metra na świecie
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Neapolu to ok. 15 €).
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Neapolu – w programie m.in.:
• Piazza del Plebiscito; Pałac Królewski z fasadą ozdobioną posągami, spacer przez pałacowe dziedzińce;
spacer po starym mieście; Galeria Umberto I z pięknym szklano-stalowym dachem; Kościół Pio Monte
da Misericordiaz obrazem Caravaggia
• Katedra św. Januarego, poświęcona patronowi miasta
• Uliczka San Gregorio Armeno, przy której można podziwiać kolorowe neapolitańskie szopki bożonarodzeniowe
• Kaplica San Severo z rzeźbą Chrystusa spowitego całunem
• Dla chętnych wycieczka po legendarnych neapolitańskich podziemiach (ok. 10 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
lokalnych specjałów kulinarnych, m.in. najsłynniejszej neapolitańskiej pizzy; paranzy – dania ze smażonych ryb i owoców morza; kruchych ciasteczek sfogliatelle czy prawdziwej mozzarelli z mleka bawolic

W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorami
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do
Pompei. Przejście przez Bramę Morską i zwiedzanie
wykopalisk – m.in. Forum, Bazylika i Świątynia Apollina, termy miejskie, ruiny amfiteatru oraz domy mieszkalne, ozdobione pięknymi freskami i mozaikami.
Następnie przejazd do Sorrento, które słynie z pięknych widoków na Zatokę Neapolitańską. Spacer po
zabytkowym centrum i czas wolny. Dla chętnych degustacja limoncello (ok. 5 €).
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub rejs na Capri
położoną malowniczo w Zatoce Neapolitańskiej i uważaną za najpiękniejszą z włoskich wysp (łącznie ok. 50 € +
opcje dla chętnych). Czas wolny na wędrówki po wyspie
lub na kąpiele morskie i słoneczne.
Dla chętnych wjazd kolejką zębatą do miasteczka Capri
– Plac Umberto I i spacer do Ogrodów Augusta, skąd
roztacza się przepiękny widok na kamienną drogę Via
Krupp oraz na znajdujące się poniżej skały, w tym na
słynne Faraglioni.
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w poza ścisłym centrum Neapolu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, skąd w kilkanaście minut można dojechać na stare miasto.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 €
Podatek miejski: ok. 2-3 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

TOSKANIA

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KRK, SXF

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Pizy. Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
Zwiedzanie Pizy – spacer po starówce i zwiedzanie
kompleksu zabytków przy Placu Cudów: marmurowa
Katedra; okrągłe Baptysterium oraz czas wolny pod Krzywą Wieżą – ikoną miasta. Dla chętnych wejście na Krzywą
Wieżę (ok. 30 € w zależności od dostępności biletów!),
spacer promenadą nad rzeką Arno.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracjach w Toskanii to ok. 15-20 €).
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!
DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd pociągiem na zwiedzanie Florencji – w programie m.in.:
• Katedra Santa Maria del Fiore (dla chętnych, ok. 20 €,
w zależności od dostępności miejsc) oraz Baptysterium, do którego prowadzą pozłacane Drzwi Raju
• Spacer po starym mieście – otoczony pałacami Piazza
Signoria, z nietypową fontanną Neptuna i pomnikiem
Kosmy I – założyciela rodu Medyceuszy
• Ponte Vecchio (Most Złotników) – symbol Florencji i
jeden z niewielu zabudowanych mostów na świecie
• Mercato Nuovo z przynoszącym szczęście II Porcellino
• Kościół Santa Croce, nazywany niekiedy toskańskim
Panteonem, gdyż znajdują się tu nagrobki m.in. Michała Anioła, Niccolo Machiavellego, czy Galileusza
• Dla chętnych wizyta w przepięknych, wpisanych na
listę UNESCO Ogrodach Boboli (ok. 10 €)

•

W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania dań charakterystycznych dla kuchni florenckiej, np. słynnego steku po florentyńsku oraz niezwykle popularnych we Florencji flaczków
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd pociągiem do Pietrasanta – niewielkiej miejscowości nazywanej miastem
rzeźb. Wizyta w Muzeum Szkiców, Kościół Misericordia, gdzie znajdują się freski Botero; wejście do Ratusza (jeśli będzie otwarty dla zwiedzających), spacer po
urokliwym centrum.
Jeśli czas pozwoli krótka przerwa w nadmorskim Viareggio
– najpopularniejszym kurorcie na toskańskim wybrzeżu.
Następnie przejazd do Lukki – miasta o etruskim rodowodzie. Zwiedzanie miasta: otoczony pierścieniem
zabytkowych budynków Piazza dell’ Anfiteatro, mury
obronne, Katedra św. Marcina; kościół San Michele in
Foro z charakterystycznymi arkadami, spacer przez Plac
Napoleona. W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów toskańskiej kuchni, np. pieczonego
bez soli toskańskiego chleba, zupy orkiszowej, toskańskich serów oraz ciasteczek z migdałami.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg..
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Pizie, w niewielkiej odległości od
ścisłego centrum miasta, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej oraz dworca kolejowego.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 1,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

TOSKANIA

od

2049 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KRK, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Pizy. Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
Zwiedzanie Pizy – spacer po starówce i zwiedzanie
kompleksu zabytków przy Placu Cudów: marmurowa
Katedra; okrągłe Baptysterium oraz czas wolny pod Krzywą Wieżą – ikoną miasta. Dla chętnych wejście na Krzywą
Wieżę (ok. 30 € w zależności od dostępności biletów!),
spacer promenadą nad rzeką Arno.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracjach w Toskanii to ok. 15-20 €).
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie będzie
realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!
DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd pociągiem na zwiedzanie Florencji – w programie m.in.:
• Katedra Santa Maria del Fiore (dla chętnych, ok. 20 €,
w zależności od dostępności miejsc) oraz Baptysterium, do którego prowadzą pozłacane Drzwi Raju
• Spacer po starym mieście – otoczony pałacami Piazza
Signoria, z nietypową fontanną Neptuna i pomnikiem
Kosmy I – założyciela rodu Medyceuszy
• Ponte Vecchio (Most Złotników) – symbol Florencji i
jeden z niewielu zabudowanych mostów na świecie
• Mercato Nuovo z przynoszącym szczęście II Porcellino
• Kościół Santa Croce, nazywany niekiedy toskańskim
Panteonem
• Dla chętnych wizyta w przepięknych, wpisanych na
listę UNESCO Ogrodach Boboli (ok. 10 €)
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd pociągiem do Pietrasanta – niewielkiej miejscowości nazywanej miastem rzeźb. Wizyta w Muzeum Szkiców, Kościół Misericordia, gdzie znajdują się freski Botero; wejście
do Ratusza (jeśli będzie otwarty dla zwiedzających),
spacer po urokliwym centrum.
Następnie przejazd do Lukki i zwiedzanie miasta – Piazza
dell’ Anfiteatro, mury obronne, Katedra św. Marcina; kościół San Michele in Foro z charakterystycznymi arkadami, spacer przez Plac Napoleona. W czasie zwiedzania
będzie możliwość spróbowania specjałów toskańskiej
kuchni, np. pieczonego bez soli toskańskiego chleba,
zupy orkiszowej, toskańskich serów oraz ciasteczek
z migdałami.
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek. Wieczorem
powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji
Uczestników. Dla chętnych wyjazd pociągiem do nadmorskiego Viareggio – najpopularniejszego kurortu
na toskańskim wybrzeżu (ok. 10 €/w 2 strony). Czas
na wypoczynek i plażowanie, a dla chętnych spacer
po miasteczku – spacer Aleją Passegiata, wzdłuż której
znajdują się piękne secesyjne budynki, spacer do latarni morskiej, dzielnica Torre del Lago Puccini z jeziorem
Massaciuccoli i parki w stylu art deco.
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Pizie, w niewielkiej odległości od
ścisłego centrum miasta, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej oraz dworca kolejowego.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 1,5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

5 dni

city break

IZRAEL

od

POZ, KTW, WAW, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Tel Awiwu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Jerozolimy – w programie m.in.:
• Góra Oliwna, z której roztacza się wspaniały widok na
Stare Miasto i Wzgórze Świątynne wraz ze złotą Kopułą na Skale; kościół Pater Noster i kościół Dominus
Flevit w kształcie łzy; zejście do Ogrodu Getsemani
• Przejście przez Bramę Gnojną i spacer do Ściany
Płaczu – najświętszego miejsca Judaizmu, spacer po
krętych uliczkach dzielnicy żydowskiej
• Via Dolorosa, po której, zgodnie z tradycją, prowadzono Chrystusa na ukrzyżowanie oraz Bazylika Grobu Pańskiego, w której mieści się Grób Jezusa
• Dzielnica arabska wraz z tradycyjnym sukiem
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Jerozolimy
– spacer ulicą Cardo; Brama Dawida – jedna z ośmiu
bram, którymi można się dostać w obręb murów starego miasta oraz Grób Dawida na Górze Syjon.
Popołudniu powrót do Betlejem i zwiedzanie: Bazylika
Narodzenia Pańskiego, uznawana za jeden z najstarszych
kościołów na świecie, w którym mieści się Grota Narodzenia, w której miał urodzić się Jezus Chrystus oraz Kościół
Groty Mlecznej, zbudowany w miejscu, w którym Święta
Rodzina znalazła schronienie przed Herodem
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2399 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny lub wycieczka fakultatywna do Masady i nad Morze Martwe (łącznie
ok. 90-110 $) – w programie m.in.:
• Wpisana na listę UNESCO Masada – starożytna, forteca, wzniesiona na szczycie kilkusetmetrowego płaskowyżu, na Pustyni Judejskiej. Wjazd kolejką linową na
szczyt, na którym znajdują się pozostałości pałacu króla Heroda oraz osady zelotów i z którego można podziwiać widok na otaczającą pustynię i Morze Martwe
• Przejazd nad Morze Martwe, najniżej położony i najbardziej zasolony akwen na świecie. Czas wolny na
kąpiel w morzu i okłady z leczniczego błota.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd
do Tel Awiwu. W programie:
• Dzielnica Neve Tzedek, w której narodził się Tel Awiw
• Przejazd przez Białe Miasto – dzielnicę, w której
znajdują się liczne budynki w stylu bauhaus
• Bulwar Rothschilda z zabytkowymi kamienicami i nowoczesnymi wieżowcami
• Punkt widokowy z piękną panoramą starej Jaffy,
jednego z najstarszych miast portowych na świecie
Na trasie zwiedzania przerwa na posiłek. Po południu
transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
Uwaga! W zależności od godzin przelotu, zwiedzanie
Tel Awiwu może być realizowane w pierwszym lub
ostatnim dniu wycieczki!

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Betlejem, w niewielkiej odległości od
ścisłego centrum miasta.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania + 4 obiadokolacje | Opieka pilota | Przejazdy busem podczas realizacji programu |
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 60-80 $ | Napiwki: ok. 5-8 $/os/dzień
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji | Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

4 dni

city break

JEROZOLIMA

od

2849 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Jerozolimy. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Jerozolimy – w programie m.in.:
• Góra Oliwna, z której roztacza się wspaniały widok
na Stare Miasto i Wzgórze Świątynne wraz ze złotą
Kopułą na Skale; kościół Pater Noster, gdzie znajdują
się tabliczki z modlitwą Ojcze Nasz wypisaną w kilkunastu językach; zbudowany pośrodku cmentarza
kościół Dominus Flevit w kształcie łzy; zejście do
Ogrodu Getsemani, gdzie rosną drzewa oliwne
pamiętające czasy Chrystusa
• Przejście przez Bramę Gnojną i spacer przez stare
miasto, aż do Zachodniego Muru, popularnie nazywanego Ścianą Płaczu, jedynej pozostałości po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, najświętszego miejsca
Judaizmu; spacer po krętych uliczkach dzielnicy
żydowskiej
• Spacer pozostałą z czasów bizantyjskich i rzymskich
ulicą Cardo; Brama Dawida – jedna z ośmiu bram,
którymi można się dostać w obręb murów starego
miasta oraz Grób Dawida na Górze Syjon
• Łącząca dzielnicę chrześcijańską z muzułmańską
Via Dolorosa, po której, zgodnie z tradycją, prowadzono Chrystusa na ukrzyżowanie oraz Bazylika
Grobu Pańskiego, w której mieści się Grób Jezusa
• Dzielnica arabska wraz z tradycyjnym sukiem
pełnym kramów z pamiątkami

•

Jeśli czas pozwoli zwiedzanie Nowej Jerozolimy:
spacer przez Bulwar Ben Yehuda oraz przez teren
Instytutu Yad Vashem, tętniący życiem targ Mahane
Yehuda
• Dla chętnych wyjazd pociągiem do Tel Awiwu
i zwiedzanie miasta: dzielnica Neve Tzedek, w której
narodził się Tel Awiw; Bulwar Rothschilda – najważniejsza ulica w mieście z zabytkowymi kamienicami
i nowoczesnymi wieżowcami, centrum kulturalne
i biznesowe Jaffy i Tel Awiwu (łącznie ok. 35 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania potraw lokalnej kuchni: tradycyjnych czekoladowych rogalików, słynnych bajgli z zatarem;
ptitim, zwane izraelskim kuskusem, tradycyjnego
hummusu czy różanego deseru malabi
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Jerozolimie to ok. 20-25 $).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w Jerozolimie, w niewielkiej odległości
od ścisłego centrum miasta, w pobliżu przystanku
komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 1-os
i 3-os. na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 70-90 $
Napiwki: ok. 5-8 $/os/dzień
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
w imprezach organizowanych przez BP MATIMPEX TRAVEL
I. ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu oraz na stronie internetowej jest Biuro Podroży
Matimpex Travel Janusz Śmigielski z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 17/19. Biuro jest wpisane do
rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie usług turystycznych pod
nr 0026k, posiada stosowną Gwarancję ubezpieczeniową oraz odprowadza obowiązkowe składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biuro zawarło z
firmą ubezpieczeniową gwarancję ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej Organizatora Turystyki
na wypadek konieczności zapewnienia powrotu
Podróżnych do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych
przez Podróżnych na imprezy turystycznej (aktualna
kopia takiego dokumentu znajduje się na naszej stronie www.matimpex.pl). Prawa i obowiązki Podróżnych
określają Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o
art. 384 (1) KC oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych. Zawarcie umowy zgłoszenia oznacza
zgodę na treść zawartą w poniższych warunkach.
2. Niniejsze warunki, standardowy formularz informacyjny oraz program imprezy, prezentowany na naszej
stronie internetowej i w systemie MerlinX oraz cena
oferty stanowią integralną część Umowy. Katalog
ma charakter informacyjny.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. a. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
Zawarcie umowy następuje poprzez zapoznanie się
z programem imprezy (zawartym na stronie www lub
w systemie MerlinX), podpisanie umowy zgłoszenia
przez Podróżnego i Biuro Podroży (Organizatora) lub
jego Agenta, wpłacenie części/całości ceny imprezy,
zgodnie z punktem III.1. oraz opłacenie składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej
przez obowiązujące przepisy prawa i podanej na umowie zgłoszeniu. W przypadku dokonania rezerwacji
przez stronę internetową lub też telefonicznie u Organizatora – zgłaszający przez dokonanie wpłaty (całości
lub zaliczki) ceny imprezy turystycznej oraz kwoty
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody
na jej zawarcie (dokonanie wpłaty jest jednoznaczne
z podpisaniem umowy/zaakceptowaniem warunków
uczestnictwa oraz danych podanych na umowie).
W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator lub Agent udostępnia podróżnemu na trwałym
nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Za trwały nośnik rozumieć należy materiał lub
narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizatorowi przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego, 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. Podróżny jest uprawniony do
żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej
w postaci papierowej, jeżeli umowa ta została zawarta
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.
2. b. Zawarcie umowy dot. zakupu pakietu turystycznego
Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy zgłoszenia przez Podróżnego i Organizatora lub jego
Agenta, wpłacenie części/całości ceny imprezy, zgodnie
z punktem III.1. oraz zapłacenie składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez
obowiązujące przepisy prawa i podanej na umowie
zgłoszeniu. W przypadku dokonania rezerwacji przez
stronę internetową lub też telefonicznie u Organizatora
– zgłaszający przez dokonanie wpłaty (całości lub zaliczki) ceny imprezy turystycznej oraz kwoty składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny akceptuje umowę
i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie (dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z podpisaniem umowy/
zaakceptowaniem danych podanych na umowie).
W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator
lub Agent udostępnia podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
Za trwały nośnik rozumieć należy materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizatorowi
przechowywanie informacji kierowanych osobiście
do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
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jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w
postaci papierowej, jeżeli umowa ta została zawarta
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Cała oferta pakietowa dostępna jest na potwierdzenie i zależna jest od dostępności przelotów i wybranego hotelu w kalkulowanej cenie. Dostępność oferty
zostanie potwierdzona przez Organizatora w przeciągu 2 dni roboczych. W przypadku, gdy Organizator nie
potwierdzi rezerwacji lub przekroczy termin potwierdzenia, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu wpłaty, albo prawo do wyboru
propozycji alternatywnej.
Dokumenty podróży zostaną wysłane wcześniej drogą mailową, a Podróżni lecą sami, na podstawie kart
pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi przekazania dokumentów oraz
planowanego wyjazdu.
2. Osoba dokonująca rezerwacji – Podróżny czyni to także
w imieniu wszystkich osób (Podróżnych) zgłoszonych
w rezerwacji. Podróżny podpisujący umowę bierze na
siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej
kwoty imprezy wraz z opłatą składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny za wszystkie wymienione
osoby (Podróżnych) oraz poinformowanie tychże osób
o wszystkich szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów
prawnych, poświadczonej notarialnie (o ile małoletni
wyjeżdżą bez opiekunów prawnych).
3. Za Podróżnego uważa się również każdego, kto chce
zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania
na podstawie umowy. Podróżni zobowiązani są do posiadania dokumentów podróży: ważnego paszportu
(do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu
lub dowodu osobistego (do krajów należących do
Unii Europejskiej), ewentualnie wizy turystycznej oraz
do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego) dotyczy również dzieci,
bez względu na ich wiek. Informacja ta dotyczy obywateli Polski, pozostałe osoby prosimy o kontakt z biurem.
4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj
dokumentów oraz rodzaj danych niezbędnych do
realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów
lub ich nieterminowe dostarczenie jest równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Podróżnego pkt. IX.
5. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez
obie strony lub data wpłaty zaliczki lub całości wpłaty
zgodnie z umową.
III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena imprezy podana w katalogu i na stronach są cenami
umownymi i są podane w PLN. Ceny imprez nie obejmują kwot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
1. Wpłaty
a. I rata w wysokości podanej na umowie zgłoszeniu
b. II rata pozostała należność za imprezę określona
w umowie, winna być wpłacona przez Podróżnego
w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy, Podróżny zobowiązany jest
do zapłacenia całej należności.
2. Brak zapłaty ceny lub kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w terminach wskazanych powyżej
w pkt. III.1. niniejszych Warunków jest jednoznaczny
z rezygnacją Podróżnego z imprezy z winy Podróżnego.
3. Koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w imprezie Podróżny ponosi na miejscu. Kwota wyrażona w walucie obcej może ulec niewielkim zmianom
w przypadku podwyżek cen lokalnych (dotyczy cen
biletów wstępu, komunikacji miejskiej, wycieczek fakultatywnych itp.).
4. Ostateczną kwotę przeznaczoną na koszty dodatkowe Organizator potwierdzi w „potwierdzeniu dodatkowym” przesyłanym na tydzień przed wylotem.
5. Koszty dodatkowe nie podlegają Gwarancji Niezmienności Ceny, a ich ewentualna zmiana nie upoważnia

Podróżnego do bez kosztowej rezygnacji z wykupionej
wycieczki.
IV. UBEZPIECZENIA
1. Organizator oświadcza, że zgodnie z przepisami zawarł
z firmą ubezpieczeniową stosowne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej Organizatora na wypadek niewypłacalności z Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, ul.
Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa (aktualna kopia
takiego dokumentu znajduje się na naszej stronie
www.matimpex.pl).
2. Organizator na podstawie zawartej z Signal Iduna
Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia
o nr 200302 z dn. 30.12.2011 r. zawiera na rzecz
Podróżnych uczestniczących w organizowanych
imprezach zagranicznych ubezpieczenia zgodnie
z przepisami. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie.
Wszyscy Podróżni imprez organizowanych przez
Organizatora są ubezpieczeni od kosztów leczenia KL
z uwzględnieniem ryzyka następstw chorób przewlekłych i nowotworowych przy wyjazdach do krajów
europejskich i basenu M. Śródziemnego do kwoty
gwarancyjnej 15.000 €, pozostałe kraje do 40.000 €;
od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do
kwoty 15.000 zł oraz bagażu do kwoty 1.000 zł dla
krajów europejskich i basenu M. Śródziemnego, pozostałe do 2.000 zł na osobę.
Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia
KL, NNW oraz bagażu wliczony jest w cenę imprezy.
Kwoty gwarancyjne są uzależnione od wybranego
kierunku i każdorazowo są wskazane na umowie.
Organizator zaleca wykupienie dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji KR z imprezy turystycznej i/lub wykupienie dodatkowych pakietów ubezpieczenia Kosztów Leczenia zwiększających kwoty
gwarancyjne. Podróżny ma prawo i obowiązek zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed wyjazdem.
Szczegółowe informacje i warunki ubezpieczenia są
dostępne w biurach podroży oraz na stronie internetowej Organizatora.
Zawierając niniejszą umowę, Podróżny deklaruje,
że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze
świadczeń lub programu imprezy będących przedmiotem umowy z Organizatorem. Przy wyborze
imprezy do krajów leżących w innych strefach klimatycznych Organizator udziela informacji o panujących
tam warunkach, konieczności ewentualnych szczepień oraz przeciwwskazaniach lekarskich.
V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o
udział w imprezie turystycznej.
2. Podróżny ma obowiązek do przestrzegania wszelkich
paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego.
3. Organizator obowiązany jest do udzielenia pomocy
podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.
Pomoc, o której mowa polega w szczególności na
udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących
świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, jak też udzieleniu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość,
w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz
w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator
może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli
trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej
podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
VI. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
1. Podróżny zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora, koniecznym dla realizacji programu
imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu
oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.
2. Na Podróżnego zostaje nałożony obowiązek do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz
dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, lotniczych, policyjnych, itp.), oraz do wykonania poleceń i instrukcji załogi statku powietrznego.

3. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
za szkody dokonane na przedmiotach należących do
Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych
itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za
szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. Umowa-zgłoszenie musi zostać zawarta na dane
osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie,
którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane
osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia
podroży. W przypadku zmiany danych osobowych po
zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Organizatora o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie
prawo do obciążenia Podróżnego kosztami odpowiadającymi rzeczywistym kosztom dokonania zmiany,
przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.
VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej,
nieznacznej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Podróżnego o zmianie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub
adres miejsca zamieszkania Podróżnego wskazany w
umowie o udział w imprezie turystycznej.
VIII. ODWOŁANIE IMPREZY
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
imprezy z powodu braku wymaganego minimum Podróżnych. Może to jednak nastąpić nie później niż na:
a. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej ponad 6 dni,
b. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej krócej niż 2 dni.
Wymagane minimum w przypadku imprez to 20 osób.
W takiej sytuacji organizator dokona pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy
turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia.
2. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu wpłat
dokonanych przez podróżnego, bez dodatkowego
odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może
zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego
o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3. W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w pkt. VIII.1. i 2., Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej kwoty, w terminie 14
dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej.
IX. ZWROT KOSZTÓW, REZYGNACJA
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem zgodnie z pkt. IX.4.
2. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności występujących w miejscu docelowym
lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący
wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz
podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu
imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
3. Rezygnacja z udziału w imprezie wymaga pisemnego oświadczenia, złożonego u Organizatora. Za datę
rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji
przez Organizatora. Oświadczenie o rezygnacji wysłane drogą mailową lub faxem wymaga potwierdzenia
przez Organizatora otrzymania pisma. Podróżni mogą
ubezpieczyć się z tytułu rezygnacji z imprezy (podstawowy koszt ubezpieczenia 3% wartości imprezy). Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurach podroży
i na stronach www.
4. Jeżeli Podróżny rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie lub zmieni dane podane
w umowie zgłoszeniu, potrącana będzie kwota odpowiadająca faktycznie poniesionym przez Organizatora kosztom. Organizator nie będzie dokonywać
potrąceń, jeśli w miejsce osoby rezygnującej Podróżny przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć
w imprezie, w czasie pozwalającym Organizatorowi
na dokonanie niezbędnych formalności związanych
z wyjazdem. Organizator w tym przypadku zastrzega
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sobie prawo do pobrania kosztów odpowiadających
rzeczywistym kosztom zamiany Podróżnego - w szczególności dotyczy to konieczności dokonania zmiany
nazwiska pasażera na bilecie lotniczym. Informacja
o zamianie Podróżnego nie może nastąpić później niż
na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy.
5. Koszt rezygnacji może przekraczać wpłaconą zaliczkę.
W takiej sytuacji Podróżny musi dopłacić różnicę pomiędzy wpłaconą kwotą a kosztami rezygnacji.
Wszelkie zwroty Organizator dokonuje na konto bankowe Podróżnego, z którego środki zostały przekazane
lub osobie która dokonała wpłaty gotówkowej, chyba,
że osoba dokonująca wpłaty wskaże inne rozwiązanie.
6. Organizator informuje, że Podróżny może wykupić
dodatkowo ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
(KR). Proponujemy ubezpieczenie KR w wersji podstawowej (w wysokości 3% wartości imprezy), lub ubezpieczenie rozszerzone o następstwa chorób przewlekłych (6% wartości imprezy). Prosimy aby pamiętać,
że ubezpieczenie KR działa jedynie w określonych
przypadku np. nagłego zachorowania Podróżnego
lub bliskiej mu osoby, nie działa jednak w przypadkach
takich jak cofniecie urlopu przez pracodawcę. Dopłaty
z tytułu rozszerzonego ubezpieczenia można dokonać
jedynie momencie płatności zaliczki.
7. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na
osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy
o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające
z tej umowy obowiązki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie
turystycznej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli
Podróżny zawiadomił go o tym na trwałym nośniku
w terminie umożliwiającym dopełnienie przez Organizatora obowiązków przewidzianych prawem polskim lub prawem krajów tranzytowych lub prawem
kraju docelowego, związanych z osobą Klienta lub
osoby przejmującej jego uprawnienia. Organizator
obciąży podróżnego dodatkowymi, zasadnymi kosztami wynikłymi z przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej na inną osobę. Za nieuiszczoną część ceny imprezy
turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Podróżnego imprezy turystycznej, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia
i obowiązki odpowiadają solidarnie.
8. Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących
w imprezie rezygnuje z imprezy turystycznej objętej
tą samą umową, pozostałe osoby, na rzecz których
umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują
z imprezy turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia
odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej
liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub
apartamencie.
9. Możliwość dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu
imprezy lub hotelu na życzenie Podróżnego zależy
w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnej imprezy turystycznej objętej umową
zgłoszeniem przy jednoczesnym dokonaniu rezerwacji nowej imprezy turystycznej, Podróżny decydujący
się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia
kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych
przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty
za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. W pozostałych przypadkach koszt zmiany
imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej
dokonaniem. W przypadku dokonania zmiany, wpłacone przez Podróżnego na poczet pierwotnej imprezy
kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane
z taką zmianą zostaną w takim przypadku zaliczone na
poczet ceny nowej imprezy turystycznej. Ewentualna
nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona
Podróżnemu w terminie 21 dni od daty dokonania
zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Podróżnego dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w terminie uzgodnionym
przez Organizatora indywidualnie z Podróżnym.
10. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub hotelu wynikającej
z braku dostępności ofert, Podróżnego oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa, chyba że Podróżny złoży oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.
X. BAGAŻ
1. W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i waga zależą od
przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu
i są ustalane przez przewoźników. Prosimy o wybór
bagażu w momencie dokonywania rezerwacji, gdyż
w przypadku wykupienia bagażu w późniejszym ter-

minie, jego cena może być wyższa (według stawki
przewoźnika). Ze względów organizacyjnych prosimy
o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni
robocze przed planowanym terminem wycieczki – po
tym terminie dodanie bagażu może nie być możliwe.
Przekroczenie wagi i wymiarów dotyczących bagażu
wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych
opłat według taryfy przewoźnika. Za każdy nadbagaż
należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika – zwykle
ok. 15 - 20 € za 1 kg nadbagażu lub 15 – 30 $ za sztukę.
Dokładne informacje dotyczące bagażu dostępne są
na stronie internetowej Organizatora.
2. Za zaginięcie lub uszkodzenie bagażu w trakcie
lotu odpowiedzialność ponosi przewoźnik lotniczy.
W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić
o fakcie zniszczenia lub zagubienia bagażu odpowiednich
pracowników lotniska oraz wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Nie należy pakować do bagażu znajdujące go się w lukach bagażowych
takich przedmiotów jak: dokumenty, vouchery podróżne, pieniądze oraz inne kosztowności. Bagaż każdego
Podróżnego jest ubezpieczony w firmie Signal Iduna
do kwoty 1.000 zł / 2.000 zł. Kwoty gwarancyjne są
uzależnione od wybranego kierunku i każdorazowo są
wskazane na umowie.
3. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają
uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 r.
z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11
lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na
pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów)
oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi
regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony
bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargi do Urzędu Lotnictwa
Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).
XI. REKLAMACJE-NIEZGODNOŚCI
1. Podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania
imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności
danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Podróżny
może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio
do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego
została ona nabyta.
2. Roszczenia podróżnego przedawniają się z upływem 3 lat.
3. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu
imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.
4. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm.
i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach
odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Podróżny ma prawo złożyć
reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa
2, 02-247 Warszawa).
5. Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego
rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż,
o których mowa w w/w Ustawie. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Wielkopolski
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę
o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem
strony internetowej Organizatora może skorzystać
również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004
i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie
ODR w sporach konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165
z 18.06.2013, str. 1).
Niniejsze Warunki obowiązują od 07 stycznia 2019 r.
Administratorem danych jest Biuro Podróży Matimpex
Travel Janusz Śmigielski, z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Półwiejskiej 17/19. Klauzula RODO dostepna jest na
stronie www.matimpex.pl

Lubisz podróżować na własną rękę?
Nie masz ochoty na zwiedzanie,
ale marzy Ci się krótki wypad
w ciekawe miejsce?
Szukasz prezentu dla przyjaciół?
Sprawdź naszą ofertę pakietową!
Nasze pakiety zawierają przelot z bagażem
podręcznym i opłatami lotniskowymi;
noclegi w wybranym hotelu 3* lub 4*
oraz ubezpieczenie na czas wyjazdu.
Jeśli wśród naszych propozycji nie znajdziesz swojego wymarzonego wyjazdu,
napisz do nas na klient@matimpex.pl,
a przygotujemy pakiet specjalnie dla Ciebie!

PAKIETY LOT + HOTEL

WYJAZDY GRUPOWE

Chciałbyś zmotywować swoich pracowników lub nagrodzić klientów?
Masz grupę dobrych znajomych, z którymi chciałbyś gdzieś wyskoczyć?
Planujesz konkurs i szukasz atrakcyjnej nagrody?
Zaufaj nam! Każdego roku realizujemy dziesiątki wyjazdów grupowych!
W naszej ofercie grupowej znajdziesz przeróżne wycieczki, dostosowane do Twoich potrzeb,
wymagań i budżetu. Każdego roku przygotowujemy dla naszych Klientów setki wycieczek
typu incentive; wyjazdów szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem i dobrą zabawą;
wyjazdów na wydarzenia sportowe; wycieczek lotniczych i autokarowych z programem
dostosowanym do życzeń Klientów; grup pielgrzymkowych i szkolnych – zarówno dla grona
pedagogicznego, jak i dla młodzieży, w tym wycieczki realizowane według programów i standardów organizacji unijnych.
Wystarczy, że do nas napiszesz, a nasz Dział Grupowy przygotuje dla Ciebie propozycję!

Napisz do nas
grupy@matimpex.pl
i zrealizuj swój
projekt z nami!

