SEVERNA POLJSKA – JANTARJEVA DEŽELA OD MAZURSKIH JEZER DO ČUDOVITIH BALTSKIH SIPIN:
TERMIN: 12.08. – 20.08.2021

TRAJANJE POTOVANJA: 9 dni
NOVOST: EDINSTVEN PROGRAM V SLOVENIJI !
Če ste radi v družbi ljudi is h nazorov in bi radi dogodke in odkritja na po intenzivneje zaznavali, v
sproščujočem poteku potovanja, brez čakalnih vrst, potem so naša potovanja prava stvar za Vas.

PREJ, KO BOSTE REZERVIRALI, DLJE SE BOSTE VESELILI POTOVANJA!
Poljska je s čišče zahodne in vzhodne evropske kulture, zibelka naroda, kateremu je svoboda najvišja
zapoved in kateremu sta strpnost in odprtost do tujcev nekaj samoumevnega.
Poljska ni samo vrt narave in zakladnica kulture, je dežela gostoljubnih ljudi, ki gradijo moderno
gospodarstvo in negujejo kulturno dediščino. Za vsakega nekaj: prvovrstna spros tev in nebeški mir
na eni in brezskrbna zabava na drugi strani – in to zahvaljujoč Poljakom: 'gost v hiši – bog v hiši'.
Razkošna primarna narava, čudovita Jantarjeva obala Baltskega morja, dežela sočerih jezer –
Mazurija, pragozdovi, sijoči gradovi, palače premožnih plemiških družin, pisana pročelja, sakralni
objek - biseri rezbarske umetnos , bogata mesta nekdanje Hanse, danes zakladnice svetovne
kulture. Zahvaljujoč viharni zgodovini, centralni legi v Evropi kot tudi s čišču različnih narodov in religij
je Poljska razvila odlično kulinariko t.i. 'kuhinjo s srcem'.
Le kdo ne pozna Nikolaja Kopernika, Lech Walese, Karola Wojtyle in Frederica Chopina s svojimi
polonezami in mazurkami – poimenovanimi po starih poljskih plesih, v kateri najde vsak, ne glede, kje
živi, tone, ki predramijo njegovo dušo.
Cena:
TERMIN: 12.08.2021 – 20.08.2021

TRAJANJE POTOVANJA: 9 dni – 8 x prenočevanje v hotelih
Cena na osebo v dvoposteljni sobi za minimalno 40 potnikov 746 €

Doplačilo za število potnikov 30 – 39
79 €
Doplačilo za število potnikov 20 – 29
238 €
Doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi
199 € (obvezno za osebe, ki se prijavljajo same)
Popust za otroke do 12. leta staros 210,00 € (v sobi z dvema odraslima osebama)
V ceno vključeno:
-avtobusni prevoz na relacijah po programu
-ena nočitev z zajtrkom v hotelu kat. 4* ali 3*v Berlinu
-sedem nočitev z zajtrkom na Poljskem v hotelih kat. 4* in 3*
-ena večerja v hotelu v Mazuriji
-mestna taksa v Berlinu
-slovensko vodenje programa
-zunanji ogledi po programu
-lokalna vodenja: Szczecin, Gdansk, Malbork, Torun, Mazurija, Varšava, Krakow
-Triglav nezgodno zavarovanje potnikov, ki sami niso povzročitelji nezgode
-stroški organizacije in DDV
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Doplačila na po :
-vstopnine na po – cca 76,00 EUR
Zaradi zagotovitve višjega nivoja storitev, vse vstope na po predhodno rezerviramo za vse potnike.

Najmanjše število udeležencev:
Če se ne doseže minimalno število udeležencev, lahko organizator potovanje odpove najkasneje 20 dni pred
začetkom potovanja. Znesek, ki ga je potnik že plačal, bo v skladu s splošnimi pogoji vrnjen takoj.
COVID 19 garancija:
Omogočamo vam brezplačno odpoved potovanja, v kolikor namembna regija k pred odhodom preide na rdeč
seznam, oziroma listo pokrajin, v katere ni dovoljeno potova . V tem primeru vam omogočamo brezplačno
zamenjavo potovanja ali vračilo. Vplačana odpovedna zavarovanja se ne vračajo.
Način prevoza :
avtobus
na ogledih avtobus–

turis čna ladja

O POLJSKI:
Lega: v Srednji Evropi
Meji na: Nemčijo, Češko, Slovaško, Ukrajino, Belorusijo, Litvo in Rusijo
Oddaljenost Berlina od poljske meje: ca. 60 km, do Szczecin-a pa le 140 km
Površina: 312.685 km2 (od tega vodnih površin 8220 km2)
Dolžina severne meje: več kot 524 km peščene obale ob Baltskem morju
Glavno mesto: Varšava
Število prebivalcev: 38,7 Mio
Jezik: poljščina (zahodnoslovanski jezik)
Valuta: poljski zlot (1PLN = 0,22 EUR)
Geografsko je Poljska zanimiva dežela, na severu jo zamejuje Baltsko morje in na jugu gorska veriga Sudetov in
Karpatov. Pokrajine potekajo v paralelnih pasovih: na dobrih 524 km dolgo obalo Baltskega morja s peščenimi
plažami se navezuje gričevna pas s številnimi jezeri. Osrednji del zajemata veliki nižini, južno katerih se razteza
osrednje gorstvo, ki na deželni meji prehaja v visoko gorstvo. Spekter pokrajine seže od 'poljske Amazonije' do
'poljske Sahare'. Poljaki balansirajo v svetu nespravljivih naspro j: med American Way of Life in poklekom pred
Črno Marijo, med novimi oblikami revščine in bogastva, a kljub vsemu v svetu, kjer je 'gostoljubje' pisano z
veliko in kjer ima s sk roke še vedno večjo moč kot podpisan papir… in to v pestrem okolju od opečnate go ke
do umetnos plakata, kašubske keramike in umetelno oblikovanega jantarja.
Znani športniki: Lukas Podolski, Robert Lewandowski, Miroslav Klose
Potovanje in avtobus:
Veliko slovenskih potnikov si želi nekaj več, želijo si ak vnih počitnic. Zato je to potovanje prava izbira za vas.
Premikamo se po celotni severni polovici Poljske in pri tem obiščemo najbolj prepoznavne točke. Vsak dan je
drugačen! Vsak dan nekaj novega! Poljsko bomo zaužili z vsemi našimi ču .
Potovanje za to skupino načrtujemo s podaljšanim avtobusom dolžine 13.20 m (tri osi) in 55 potniškimi sedeži.
To pomeni, da bo razmak med sedeži večji kot pri številnih avtobusih v Sloveniji in bo zato udobje med vožnjo
večje. Vsi sedeži imajo tritočkovne stopalke za noge, nastavljive naslone sedežev in možnost bočnega odmika
sedežev. Na avtobusu je na razpolago dovolj velik hladilnik, tako nam ne zmanjka hladnih pijač in tudi sveže
pripravljene kave ne.
Informacije za goste z mobilnimi omejitvami:
Ni posebnih omejitev, zato je to potovanje primerno tudi za vse goste z omejeno mobilnostjo.
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Hoteli:

Poljska ima lepe in urejene hotele. Veliko hotelov je iz znanih hotelskih verig, praviloma ponujajo okrepljen
bifejski kon nentalni zajtrk, lahko pa tudi postreženo za mizo (odvisno od epidemiološke situacije). Hoteli so
centralno locirani.
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Prijave za potovanje:
Prosimo vas, da s skanimi črkami izpolnite prijavnico na koncu tega programa in nam jo pošljete po navadni
poš ali naredite scan in le-tega posredujete po elektronski poš . Na podlagi prijavnice vam bomo izstavili
predračun. Prvi del plačila boste opravili v višini 30% predvidenega zneska. Preostalo plačilo bo zapadlo v plačilo
30 dni pred odhodom. Za to potovanje potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list.

