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Gwarantujemy:

Lokalne atrakcje najwyższym
poziomie
Zwiedzanie w pigułce postaramy się przez 3 dni
pokazać Wam to co
najważniejsze i najpiękniejsze
Wieczory w lokalnych klubach
muzycznych, restauracjach
Wykwalifikowaną kadrę
przewodników oraz pilotów
wycieczek

Proponujemy wyjazdy 3-4-dniowe do najbardziej
atrakcyjnych miast europejskich. Każde z nich jest
unikatowe i posiada zupełnie inny klimat –
architekturę, kulturę, mentalność mieszkańców,
zwyczaje lokalne i oczywiście kuchnię! Każde z
nich jest warte zobaczenia i spędzenia tam
przynajmniej kilku dni. Proponujemy zwiedzanie w
pigułce – postaramy się przez 3 dni pokazać Wam
to co najważniejsze i najpiękniejsze w warstwie
historycznej, przyrodniczej, kulturowej jak również
pożyć przez chwilę podobnie jak lokalni
mieszkańcy – zintegrować się w lokalnych klubach
muzycznych czy skosztować kuchni w lokalnych,
nie-turystycznych restauracjach. Mamy wiele
przykładów atrakcyjnych programów, jesteśmy
również gotowi przygotować wyjazd zgodnie z
wytycznymi. Zapraszamy do Europy!

Amsterdam – W krainie tulipanów, sera i wiatraków!
Bez wątpienia jedno z najsłynniejszych miast świata, jego siła tkwi przede wszystkim w ciekawej
architekturze, licznych muzeach ale również w centrach rozrywkowych, a także licznych
kanałach, trasach rowerowych. To również jeden ze światowych potentatów w dziedzinie designu
i mody. Wiele osób kojarzy jednak Amsterdam przede wszystkim jako miasto tolerancji,
zalegalizowanej marihuany i centrum miasta, które niemalże w całości funkcjonuje jako Starówka
z zakazem poruszania się pojazdów spalinowych.

Barcelona i Costa Brava – Śladami Cienia Wiatru i Gaudiego!
Stolica hiszpańskiej prowincji Katalonia uważana jest za jedno z najpiękniejszych i najbardziej
przyjaznych miast świata. Można tu spotkać niemalże wszystkie narodowości, kolory skóry,
wyznania, a wszystko to skupia się wokół jednego, centralnego miejsca - La Rambla, tutaj spotyka
się niemalże cała Barcelona, tu właśnie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie miasta.
Można tu znaleźć wiele przytulnych kawiarenek, barów i restauracji, albo pospacerować szeroką
zacienioną promenadą, wśród barwnych kobierców kwiatowych, pooglądać oferty dziesiątek
kolorowych sklepików w centrum i na brzegach alei, albo po prostu usiąść na jednej z kamiennych
ławek i delektować się kolorami, różnorodnością ludzkich postaci albo zapachem wody. Costa
Brava – ponad 200-kilometrowy odcinek wybrzeża uważany za najpiękniejszy w Hiszpanii,
rozciągający się od granicy z Francją do ujścia rzeki Tordera w Katalonii, nad brzegiem Morza
Śródziemnego. Znany z bajecznych plaż, krystalicznej wody i wielu luksusowych resortów
hotelowych od wielu lat przyciągających turystów z całego świata.

Berlin i Tropical Island – Balijskie plaże i cień Muru!
Berlin – od dawna znany już jest jako miasto pełne atrakcji i niespodzianek oraz tętniące życiem
towarzyskim. Mnóstwo wartych odkrycia ciekawostek znajduje się w niesamowitej ilości
zabytków i muzeów. Berlin jest miastem pełnym tajemnic, w którym każdy pobyt będzie pobytem
niezapomnianym. Tropical Island – tutaj spotkać można największy w Europie las tropikalny,
kompletną wioskę tropikalną z gastronomią, możliwością zakupów i rozrywką, białe plaże, lagunę
z wyspy Bali i Morze Południowe do pływania, jak i najwyższą w Niemczech wieżową
zjeżdżalnię wodną. Średnia temperatura powietrza wynosi 25°C a wody 28 – 30°C. Tropical
Islands jest niepowtarzalnym, największym w Europie, tropikalnym światem rozrywki.

Rzym – Wśród aniołów i demonów!
Wieczne miasto, do którego prowadzą wszystkie drogi, a niemalże każdy budynek, kamień czy
fontanna jest bezcennym zabytkiem klasy zero. Cała historia Imperium Rzymskiego z
monumentalnym Koloseum, Forum Romanum konkuruje z młodszymi i nierzadko okazalszymi
zabytkami okresu Renesansu czy Baroku. Watykan – najmniejsze państwo świata robi niezwykłe
wrażenie z Bazyliką św. Piotra i jej wspaniałym wnętrzem. Liczne fontanny rozsiane na placach
miejskich z tą najsłynniejszą Fontanną di Trevi zachęcają do odpoczynku przy filiżance
najlepszego na świecie espresso. Kuchnia włoska jest kochana pod każdą szerokością na świecie a
takie dania jak pizza, lasagna czy pasta bolognese są dostępne w większości miejsc na świecie.
Zapraszamy do wędrówki po tym niezwykłym mieście – również śladami bohaterów powieści
Dana Browna!

Praga – Odkrywając tajemnice alchemików i czeskiego piwa!
Niezliczona ilość zabytków, niepowtarzalny nastrój knajpek i niezapomniany smak czeskiej
kuchni a do tego rozbrajający czeski język - to wszystko sprawia, że wraca się tam chętnie przy
każdej nadarzającej się okazji i nawet krótki weekendowy wyjazd potrafi wprowadzić w
doskonały nastrój i pozwala zapomnieć o szarej rzeczywistości. Stare Miasto (Staré Město) jest
żywym sercem Pragi i stanowi centrum handlowe, kulturalne i administracyjne, chętnie zwiedzane
przez tłumy turystów. Dzielnicę ogranicza z jednej strony rzeka, z drugiej łuk ulic: Národní, Na
příkopě i Revoluční, a jej środek wyznacza Rynek Staromiejski (Staroměstské náměstí), jeden z
najwspanialszych placów Europy Środkowej. Kultowe pozycje Pragi jak Most Karola czy Złota
uliczka w której prascy alchemicy próbowali stworzyć eliksir życia wiecznego to miejsca które
poruszą każdego.

Petersburg – Wizyta w mieście białych nocy!
Nazywany Wenecją Północy z racji 539 mostów, jest najbardziej europejskim z rosyjskich miast.
Dzięki wspaniałym zabytkom i światowej sławy muzeom, których jest tu ponad 90, uważany jest
za kulturalną stolicę Rosji. Założony ponad 300 lat temu przez cara Piotra Wielkiego, już po 10

latach istnienia stał się stolica imperium rosyjskiego i zyskał sławę jednego z najpiękniejszych
miast Europy. Kolorowe budynki, odnowione z okazji jubileuszu w 2003 r., szerokie ulice i
wspaniałe pałace najpiękniej prezentują się podczas słynnych białych nocy. W programie
najważniejsze zabytki miasta i słynny Ermitaż. Miasto charakteryzuje przepych, bogactwo i
piękne ogrody z ozdobionymi licznymi fontannami, pomnikami i stawami.

Wilno – Mały Rzym na wyciągnięcie ręki!
Stolica niepodległej Litwy, małego bałtyckiego kraju. Miasto pełne życia, tętniące postępem, a
jednocześnie przesycone czasem wieków. Jak pisała Eliza Orzeszkowa: „miasto czarowne,
otoczone najpiękniejszą może w kraju przyrodą, stare, zadumane jakby, z gmachami, na których
wyryte przed kilkusetletnie daty”. Wilno położone jest w przepięknej dolinie u zbiegu dwóch rzek
Wilii i Wilenki. Jego serce stanowi przepiękna Starówka, jedna z największych we Wschodniej i
Środkowej Europie.
Wilno – miasto magiczne, przyciągające coraz więcej turystów, dzięki harmonijnemu połączeniu
architektury z otaczająca przyrodą.

