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Wyjazdy przyrodnicze to okazja do spotkań z ptakami, ssakami, ciekawymi roślinami
i pięknymi krajobrazami. Staniemy oko w oko z dzikim piżmowołem arktycznym, będziemy tropić goryle górskie w Ugandzie, odwiedzimy stutysięczną kolonię tajemniczych
nawałników burzowych na Wyspach Owczych, na morskim safari zobaczymy kaszaloty
i humbaki – a to tylko część atrakcji. Wyjazdy prowadzone są przez wykształconych i doświadczonych przyrodników.

Wiele podróży rozpoczyna się od wskazania miejsca palcem na mapie, od wbicia wzroku w jakiś punkt lub plamkę na mapie świata. Na jednej z naszych map
jest na przykład naniesiona na środku Południowego Pacyfiku rafa koralowa Maria Theresa, a także sąsiednia rafa Ernest Legouve – obie bardzo odległe od innych
lądów. Przykuwają wzrok. To jednak tylko domniemane lądy – one tak naprawdę nie istnieją, choć są jak najbardziej widoczne na poważnej, współczesnej mapie
renomowanego brytyjskiego wydawnictwa kartograficznego.
To nie jest jedyne „przekłamanie” tej mapy. Są na niej na przykład dwie Nowe Zelandie – choć my zastanawiamy się, czy nazwa kraju w ogóle może występować
w liczbie mnogiej. Na mapie może. My latamy na wschód do tej z prawej strony. Z kolei Rosja na naszej mapie jest znacznie większa na przykład od Afryki, mimo że
faktycznie jest od niej niemal 2-krotnie mniejsza. Ale to w końcu Rosja.
Nie ma za to na naszych mapach krainy Shangri-La z powieści Jamesa Hiltona Zaginiony horyzont – choć ta z kolei podobno istnieje. To kraina długowieczności
i szczęśliwości. Ona może istnieć dla każdego w innym miejscu. Dłuższe życie gwarantuje podobno zamieszkanie na Sardynii, na którą notabene przygotowaliśmy
nowy wyjazd karnawałowy. Źródeł szczęścia nie podejmiemy się zaznaczać na mapie, ale Uczestnicy różnych naszych wypraw powracają do odwiedzanych na
wyjazdach miejsc – czasami nawet na stałe. Zapewne sprawia im to radość.
Na mapach świata naszą szczególną uwagę zwracają ponadto wyspy – odizolowane lądy, mniejsze od kontynentów, ze swoją endemiczną przyrodą i kulturą. Dlatego
wiele naszych nowych wyjazdów prowadzi właśnie do wysp. Zapraszamy Was na niezwykłą i daleką wyprawę przyrodniczą na odległe Falklandy – do atlantyckiego
królestwa pingwinów i albatrosów. Kiedy oddajemy ten katalog do druku, na Falklandach przebywa właśnie nasza pierwsza grupa. Planujemy też w tym roku wizytę
na największej wyspie świata Grenlandii; powędrujemy nowymi górskimi szlakami jednej z Wysp Kanaryjskich La Palmy oraz Krety; z lornetką na ptaki wybierzemy
się na Cypr, który choć należy do Unii Europejskiej to jest azjatycką wyspą. W naszych wojażach puścimy się również śmiało przez rodzime morze ku trzem dużym
wyspom Bałtyku – na największej Gotlandii nie omieszkamy odwiedzić w jego domu słynnego ornitologa i malarza ptaków Larsa Jonssona.
Na mapie naszych wypraw znajduje się także kilka innych zakątków globu i Starego Kontynentu. Wybieramy się na daleki wschód Rosji na Kamczatkę – która też
pojawia się na naszej mapie na lewym i prawym jej skraju. Dotrzemy ponadto do serca Azji, w pobliże tak zwanego bieguna niedostępności w Kazachstanie, stepowej
i górzystej krainie najbardziej oddalonej od mórz i oceanów świata. Z miłośnikami Himalajów okrążymy zaś Manaslu – ósmą najwyższą górę Ziemi i bodajże ósmy
ośmiotysięcznik, który można zobaczyć na naszych trekkingach. Kontynuując eksplorację niezwykle różnorodnej kultury Włoch, przyjrzymy się karnawałowym
obrzędom mieszkańców Sardynii i gajom oliwnym w odległej Apulii – w obcasie włoskiego buta.
A to tylko wybrane z naszych nowych propozycji.
Zobaczcie na mapie i ruszajcie z nami.

...i cały zespół „Horyzontów”
Ruszajcie z nami w podróż w 2020 i 2021 rok!

To już 17 lat wspólnych podróż y!

16-29

Trekkingi dla każdego po najpiękniejszych pasmach górskich w różnych zakątkach
świata. Wędrówki po Alpach, Karpatach, Kaukazie, a także po Himalajach z widokami
na słynne ośmiotysięczniki. Wybieramy dla Was najciekawsze i najbardziej malownicze trasy. Wędrujemy w małych grupach, „na lekko”; ale mamy też ambitniejsze trasy,
na których zabieramy cały bagaż na plecy lub korzystamy z pomocy tragarzy bądź
zwierząt jucznych.

gór y

30-40

Wycieczki dla wszystkich lubiących jazdę na rowerze. Wybieramy dla Was najciekawsze
trasy, a programy wyjazdów zostały tak przygotowane, aby był również czas na odpoczynek, zakosztowanie lokalnych przysmaków, zrobienie zdjęć czy nacieszenie się pięknymi
widokami. Podczas większości wyjazdów grupę asekuruje autokar lub bus, z którego pomocy można skorzystać.

r ower y

41-53

Wyjazdy krajoznawcze po najciekawszych regionach Europy. Zwiedzamy zabytki i poznajemy lokalną kulturę. Podczas wyjazdu odbywamy krótkie wycieczki piesze malowniczymi
trasami poza miastem. Dokładamy starań, aby program pokazywał to, co charakterystyczne
dla danego regionu. Znajdujemy również czas na wypoczynek i samodzielne poznawanie
odwiedzanych miejsc. Wychodzimy z założenia, że czas poświęcony na spokojne wypicie
kawy i smakowanie lokalnego kolorytu jest tak samo ważny co zwiedzanie atrakcji turystycznych i zabytków.

r egi ony

54-55

Fotowyprawa to dobrze zorganizowana podróż, której celem jest nie tylko oglądanie najciekawszych miejsc na Ziemi, ale także – a właściwie przede wszystkim – ich fotografowanie. Fotografowanie pięknych miejsc, a nie tak jak przy innych wycieczkach – fotki
znanych i modnych miejsc, które jednak na zdjęciach nie wyglądają dobrze, bo pora
wykonania zdjęcia była nieodpowiednia, a podróżnik się spieszył. My się nie spieszymy
i czekamy na dobre światło w najładniejszych miejscach. Podróżujemy, aby fotografować.

fotow yp r aw y

56-74

Wyjazdy i wyprawy krajoznawcze w małych grupach w odległe krańce świata. Egzotyczne
wyprawy, podczas których przemieszczamy się wynajętym busem lub publicznymi środkamitransportu, stołujemy się w lokalnych knajpkach i restauracjach, kosztując specjały miejscowej
kuchni. Na wyprawach tych nocujemy zwykle w niedużych hotelach i pensjonatach, co pozwala
nam bliżej przyjrzeć się codziennemu życiu mieszkańców. Wyjazdy te prowadzone są przez przewodników, którzy mają dużą wiedzę o odwiedzanych krajach i są pasjonatami podróżowania.
s y m b o l e

Spójrzcie na mapę!

p r z yr od a

przyroda

trekking

odwiedzamy ciekawe
przyrodniczo miejsca
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ptaki

kultura
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obserwacjach ptaków

poznajemy miejsca
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tramping
korzystamy z lokalnych
środków transportu,
restauracji, hoteli

Powyższy podział nie jest ścisły i kategorie często się przenikają, dlatego każdy
z wyjazdów oznaczyliśmy dodatkowo symbolami. Dzięki nim w prosty sposób
dowiemy się, czego można oczekiwać na danej trasie! Oprócz tego na mapkach
oznaczyliśmy ikonkami, w jaki sposób przemieszczamy się podczas wyjazdu.

plener fotograficzny

na rowerze

wyjazdy przygotowane
i prowadzone
przez fotografów

poznajemy ciekawe
regiony z siodełka
roweru
dla ciek»awwww.horyzonty.pl
ych św ia ta » p r z y r o d a
dla ciekawych świata

Ramowy plan wyjazdu

Wielkie migracje ptaków
W Polsce w ciągu ostatnich 220 lat zaobserwowano 462 gatunki ptaków, w naszym regionie zoogeograficznym w Palearktyce
Zachodniej 1140 gatunków, a na całym świecie według różnych szacunków występuje około 10 000 gatunków. Aktywny obserwator
potrafi w Polsce zobaczyć w ciągu roku ponad 300 gatunków, nawet 200 gatunków tylko w granicach Warszawy, a światowy rekord
z roku 2016 należący do holenderskiego „twitchera” to 6852 gatunki na świecie w ciągu roku. Nie będziemy się z nimi ścigać,
ale na naszych wyjazdach na ptaki możesz zobaczyć, sfotografować i nauczyć się rozpoznawać tysiące gatunków ptaków
na 5 kontynentach. Ruszaj z nami na obserwacje!

8 dni

Dzień 1 Przylot do Lizbony, przejazd na południe. 2 Całodniowe
obserwacje w PN Ria Formosa. 3 Klify Falésia i Ponta da Piedade koło
Lagos, spacer wybrzeżem. 4 Całodniowe obserwacje na Przylądku
Świętego Wincentego. Opcjonalnie: rejs na obserwacje ptaków morskich
i delfinów. 5 Obserwacje w okolicach Castro Verde, zwiedzanie Mertoli.
6 Wędrówka przez stepowe tereny prowincji Alentejo. 7 Przejazd na pola
ryżowe i solniska pod Lizboną. 8 Przelot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PPA

Przyroda południowej Portugalii
Południowo-wschodnie rejony Portugalii, szczególnie
w rejonie Castro Verde, są ostoją wielu zagrożonych
wyginięciem gatunków zwierząt. Symbolem tych terenów jest drop – najcięższy latający ptak świata. Podczas wyprawy będziemy mieli okazję zobaczyć także
popisy tokowe strepeta oraz, już bardzo rzadką, pustułeczkę. Osobliwą grupą ptaków stepów i półpustyń
są stepówki. Wśród skał poszukamy pięknej jaszczurki
perłowej. Podczas długich spacerów będziemy podziwiać rozległe krajobrazy z rosnącymi gdzieniegdzie
dębami korkowymi.

Portugalia

Fot. sighmanb, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Cypr

Fot. Przemysław Kunysz

Gruzja

Fot. Michał Skakuj

Hiszpania

Fot. Przemysław Kunysz
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Cypr – europejskie wrota wiosny

Ramowy plan wyjazdu

Cypr to trzecia największa wyspa Morza Śródziemnego. Geograficznie znajduje się w Azji, historycznie
i politycznie jest jej bliżej do Europy, zaś przyrodniczo
łączy w sobie trzy pobliskie kontynenty - Europę, Afrykę i Azję. Krzyżują się tutaj szlaki migracyjne ptaków
lecących z Afryki, Półwyspu Arabskiego i Azji. Kiedy
Stary Kontynent spowity jest jeszcze w mrokach ustępującej powoli zimy, cypryjskie wybrzeże skąpane jest
już w ciepłym słońcu, a do brzegów wyspy docierają
tysiące ptaków lecących z zimowisk na północ. Wówczas na wybrzeżu odpoczywają ptaki brodzące i siewkowe, w lasach tętni życie ptaków śpiewających, a nad
górami krążą wielkie drapieżniki.

Dzień 1-3 Jeziora i solniska koło Larnaki, obserwacje flamingów, Park
Narodowy Cape Greco, spacer po Larnace. 4 Góry Troodos, migracja ptaków
szponiastych, krótkie wędrówki piesze w niższych partiach gór, cypryjskie
endemity: pokrzewka cypryjska i białorzytka cypryjska. 5-7 Park
Narodowy Akamas i Półwysep Akrotiri, ptaki słonego jeziora Limassol.
Wieczorne słuchanie i wypatrywanie syczków. 8 Powrót do Polski.

Batumi Raptor Count
Na nadmorskich wzniesieniach koło Batumi znajdują się punkty obserwacyjne, z których obserwować
można spektakularny przelot ptaków drapieżnych. Na
trasie ze wschodniej Europy oraz z zachodniej Azji ptaki te lecą wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Czarnego i w okolicach Batumi natrafiają na wzniesienia
Małego Kaukazu, co zmusza je do wędrówki bardzo
wąskim korytarzem – „Batumi Bottleneck” czyli „szyjka butelki”. Ten zjawiskowy przelot dostrzegli badacze
ptaków, którzy od 1977 roku zaczęli liczyć ptaki drapieżne (szponiaste) przelatujące nad Batumi. W ciągu
kilku tygodni liczeń obserwowanych jest tam ponad
MILION ptaków.

Już lecą – kierunek Afryka
Cieśnina Gibraltarska to odwieczny szlak migracji ptaków pomiędzy Afryką a Europą. Tędy corocznie przelatują tysiące ptaków kilkudziesięciu gatunków. Nie ma
chyba nikogo, kto interesuje się ptakami i nie słyszał
o przelotach ptaków wąskim przesmykiem Cieśniny
Gibraltarskiej, zwanej przez miejscowych El Estrecho.
Głównym celem wyprawy są obserwacje migrujących
ptaków szponiastych z punktu, z którego roztacza się
widok na odległą o 14 kilometrów Afrykę. Miejsce to
znajduje się kilka kilometrów za miejscowością Tarifa
i jest nazywane jest przez miejscowych Cazalla.

8 dni

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PCY

Ramowy plan wyjazdu

16 dni

Dzień 1–2 Przelot do Banjul. 3 Rezerwat Abuko (las wiecznie zielony).
4 Rezerwat ptaków Tanji. 5 Obserwacje ptaków na przylądku Cape Point.
6 Przejazd do Banjul i brzegiem rzeki Gambii w głąb lądu, przeprawa
rzeczna do Jangjang Burreh (Georgetown). 7 Przejazd przez Basse do
Senegalu, Park Narodowy Niokolo-Koba. 8–9 Safari oraz wyprawa
łodziami w PN Niokolo-Koba. 10 Powrót do Gambii. 11 Przejazd
południowym brzegiem rzeki Gambii do Tendaby, obserwacje.
12–13 Okolice Tendaby, wyprawa łodziami oraz obserwacje na obszarze
suchego jeziora. 14 Przejazd do Kotu – laguny i pola ryżowe.
15–16 Powrót do Banjul, wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PGS

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Dzień 1 Przelot do Gruzji. 2-3 Batumi Raptor Count (BRC) – obserwacje
i nauka rozpoznawania ptaków drapieżnych. 4 Obserwacje w ramach BRC,
dla chętnych wycieczka do Parku Narodowego Mtirala. 5 Dla chętnych
wycieczka do Parku Narodowego Kolkheti. 6 Batumi Raptor Count – dalsze
obserwacje i nauka rozpoznawania. 7 Spacer po ogrodzie botanicznym,
obserwacje ptaków i wieczorny spacer po Batumi (tam także jest bardzo dużo
ptaków). 8 Przelot do Polski.

Ramowy plan wyjazdu

5 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy, kolonia ślepowronów na Śląsku. 2 Jezioro
Nezyderskie – spacer wokół zbiornika solniskowego koło Zicklacke.
3 Tropienie dropi w okolicach Andau. Park Narodowy NeusiedlerseeSeewinkel. Winnice. Obserwacje żółn. 4 Węgierska strona Jeziora
Nezyderskiego. Obserwacje ptaków wodnych i błotnych. 5 Obserwacje
ptaków i powrót do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PNE

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PBT

Tam, gdzie ptaki zimują
Bioróżnorodność niewielkiej Senegambii jest zadziwiająca. Lista tutejszej awifauny nie ustępuje europejskiej, przy czym już w maleńkiej Gambii można
zobaczyć ponad 80% gatunków regionu. Doskonałe
do obserwacji są rezerwaty Abuko, Tanji, Las Kabafita
czy okolice Cape Point. Abuko to królestwo barwnych ptaków lasu tropikalnego – turaków, bilbili, nikorników. To także ostoja małp i krokodyli. Laguny
Tanji to środowisko wodno-błotne przyciągające ptaki z całej Palearktyki Zachodniej. Oprócz nich spotkać
tu można zimorodka malutkiego, łowca kreskowanego, wilgę złotą. Las Kabafita i sawanna to siedlisko
toko żałobnego i szlarnika senegalskiego. Ptaki nie są
płochliwe i można je obserwować z bliska.

Gambia, Senegal

Fot. Piotr Jonczyk

Jezioro Nezyderskie – ptasi raj
Zapraszamy nad Jezioro Nezyderskie i okoliczną pusztę. Będziemy tropić dropie i obserwować ptaki wodne
i wodno-błotne. Wycieczka poza ptasimi obserwacjami przybliży nam specyfikę austriackich „kresów
wschodnich” czyli pogranicza austriacko-węgierskiego, niegdyś przedzielonego żelazną kurtyną. Jednym
z elementów wycieczki będzie również zapoznanie
się z kulturą wytwarzania wina w regionie Seewinkel
i z fenomenem „heuriger”.

Austria, Węgry

Fot. Jarosław_Stępień

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Dzień 1 Przelot do Malagi. Przejazd na nocleg. 2-4 Obserwacje przelotu
ptaków Cieśniną Gibraltarską – trzemielojady, orzełki południowe,
błotniaki. A także miejscowe sępy płowe i kasztanowate. 5 Obserwacje
ornitologiczne w okolicy La Janda. Las korkowy. 6 Wizyta w Los Lances –
na najdalej wysuniętej na południe plaży Costa de la Luz. 7 Powrót nad
Cieśninę Gibraltarską i dalsze obserwacje. Wieczorna wycieczka do Malagi
– spacer po mieście. 8 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PTA

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Dzień 1 Przelot do Izraela. Przejazd na nocleg. 2–4 Obserwacje ptaków
w okolicach Ejlat, w jednym z najbardziej znanych miejsc na świecie. Tysiące
migrujących ptaków w tym: myszołowy wschodnie, orliki krzykliwe, błotniaki
oraz orły stepowe, rybołowy, ścierwniki, krogulce krótkonogie etc. 5 Przejazd
na pustynię Negev w rejon Sde Boker; obserwacje w Parku Narodowym
Advat 6 Masada – starożytna twierdza, obserwacje i kąpiele nad Morzem
Martwym 7 Dalsze obserwacje na pustyni w okolicy Nizzany; poszukiwanie
hubary arabskiej. 8 Obserwacje nad zbiornikiem Yeruham; powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PIM

Izrael – wielka wiosenna migracja
Izrael, perła w koronie najciekawszych i najważniejszych dla ptaków miejsc w Europie. Wydawać by się
mogło, że ten niewielki (wielkości województwa Podlaskiego), pustynny kraj nie może zbyt wiele zaoferować skrzydlatym wędrowcom. Znajduje się jednak
w strategicznym dla ptaków miejscu krzyżowania się
korytarzy migracyjnych pomiędzy Europą, Azją i Afryką. Co roku, wiosną i jesienią, setki milionów ptaków
zatrzymują się na tym niewielkim skrawku lądu, żeby
odpocząć i nabrać sił do dalszej wędrówki. Będziemy
mieć niepowtarzalną okazję brać udział w tym niesamowitym spektaklu przyrody. Na pustyni i obszarach
półpustynnych poszukamy stepówek i hubary arabskiej, a także białorzytek arabskich i saharyjskich.

Izrael

Fot. Stanisław Czyż
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Ukraina

Pustynia Błędowska, kraina wygasłych
wulkanów, wrzosowiska, rewiry wilków
i niedźwiedzi, kolonie ślepowronów,
zimujące na Bałtyku ptaki z Arktyki
– perły dzikiej przyrody leżą tuż za
progiem – w Polsce, w pięknej Polsce.

Na naszych studyjnych i kameralnych
wyjazdach po Polsce poznajemy parki
narodowe, ostoje ptaków i wiele innych
unikalnych miejsc. Poznaj swój kraj na
naszych wyjazdach przyrodniczych.

Czar Pole

Fot. Siergiej Sidoruk

Dzika Polska – cuda przyrody
sia

Poleski Park
Narodowy,
tro
Lasy Sobib
orskie – 4 dn pienie sów,
i

PPO

Ramowy plan wyjazdu

9 dni

Dzień 1 Przejazd na Ukrianę do Kostiuchnówki. 2 Pobojowiska
Kostiuchnowskie i przyroda międzyrzecza Stochodu i Styru.
3 Szwajcaria Nadsłuczańska na Wołyniu, wędrówka brzegiem
Słuczy. 4 Rezerwat Równieński – poszukiwania puszczyka
mszarnego, orlika gubodziobego. 5 Zwiedzanie. 6-7 Czarnobylska
Strefa Wykluczenia 8-9 Park Prypeć-Stochod.

Kursy rozpoznawania
ptaków
Przyrodnicze perły Mazowsza,
ostoje ptaków – 1 dzień
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Rozlewiska Biebrzy i Narwi, rezerwat
PBZ
„Czerwone Bagno”, łosie, bobry, ptaki – 4 dni

Ptaki
–
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ogórze
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za Biało ieszczady, D
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Przyroda zakazanej strefy

Sto chodów Stochodu...

Pośród łąk, lasów i wód toni, w ciągłej, pustej życia pogoni, żyje posępny lud –
zawodziły przedwojenne patefony. Melancholijne tango „Polesia czar” tak jak
siedemdziesiąt lat temu i dziś rozbudza wyobraźnię. Czy coś zmieniło się na samym
Polesiu? Nadstawmy ucha – dźwięk, który dobiega z krainy moczarów i kniej, zdaje się
przypominać skrzyp jadącego wozu.

Rozciągnięte wzdłuż Prypeci, oparte o Dniepr i Bug,
leży Polesie, kraina, gdzie wodę spotkać można w stu
bodaj odmianach. Wiosną wylewa na nizinne łąki, latem szemrze w korytach drobnych strumieni i dostojnie toczy się korytami rzek o nazwach dziwnie znajomych, a egzotycznych. Meandruje w „stu chodach”
Stochodu, płynie krętym korytem Turii i wypełnia labi-

rynty Styru. Woda ożywia poleskie torfowiska, bagna
i mokradła, rozkwieca je kaczeńcami i białym kwiatem
czermieni, a blaskiem rozlewisk wabi przelotne ptaki.
Broni trudnodostępnych mszarów, skąd dobiega zew
żurawi i czuszykanie cietrzewi.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PCZ

Przedwiośnie nad
rozlewiskiem

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Czarnobyl
Czterysta wiorst na wschód skrzypią drzwi rdzewiejącej XX-wiecznej cywilizacji – rozkładających się
megaton betonu i stali po zamkniętej elektrowni.
Czarnobylską Strefę odbija z rąk człowieka dzika, nieokiełznana przyroda.

PSW

Litwa

W pustyni i w puszczy

Pustynia Błędowska, Puszcza
Śląska, nocne
obserwacje sóweczek i wło
chatek – 5 dni

W krain

PPP

Ramowy plan wyprawy

ie ślepo

wrona
Kolonia śl
epowron
ó
w
n
podgorza
łki, Zbiorn a Wiśle, hełmiatki,
ik Goczałk
owicki – 5
dni

Jesienne węd
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ja Wiślana – 8 dn
i

PJW

5 dni

Dzień 1 Przejazd z Warszawy do Dzukijskiego Parku Narodowego. 2
Świt na bagnie Čepkeliai, wieża widokowa i kładka przez bagna, wizyta
w Wilnie, przejazd do Paluse. 3 Auksztocki Park Narodowy, wędrówka
nad jeziorem Lusiai, punkt widokowy na górze Ladakalnis, przejazd na
wybrzeże. 4 Park Narodowy Mierzei Kurońskiej – wydmy, tańczący las
i piaszczysta mierzeja. 5 Spacer po starej Kłajpedzie i powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PLT
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Puszc

–

ja fok, rejs
i z Arktyki, osto
Zimujące ptak
wska – 5 dni
yspa Sobiesze
po Bałtyku, W

za Bia

łowie

Rezerw
ska
at ścis
ły
żubry,
Zalew Puszczy Biało
Siemia
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PSO

PBW

Ten leśny park narodowy z wydmami śródlądowymi i bagnami przypomina nieco naszą Puszczę
Kampinoską, ale jest to teren dziki, a nawet mało
dostępny. Szata roślinna tego obszaru przypomina lasy borealne, a na rozległym bagnie Čepkeliai
spotkać może takie relikty polodowcowe jak chamedafne północna. Rozległy kompleks bagienny
o świcie rozbrzmiewa śpiewem ptaków.

Fot. Witold Muchowski

Parki Narodowe Litwy
Litwo, ojczyzno moja... – tak zaczyna się jedno z najsłynniejszych zdań polskiej
literatury. Ale co wiemy o dzisiejszej Litwie w jej współczesnych granicach? Czy
znamy jej przyrodę i krajobrazy? Od lat eksplorujemy Północ Europy – Skandynawię,
Finlandię, Islandię – ale ta Północ nie staje się nagle – krajobraz i przyroda
zmieniają się stopniowo. Już na Litwie spotkamy więcej reliktów polodowcowych
niż w Polsce, zobaczymy młody geologicznie krajobraz polodowcowy, młode bagna
i wydmy śródlądowe. Tuż za naszym ojczystym progiem rozciągają obszary, które są
zapowiedzią tego, co zobaczyć można na dalekiej północy.

Auksztocki Park Narodowy
Ta litewska kraina lasów i jezior obejmuje młodoglacjalny krajobraz moren, rynien, kemów. Wyruszymy
na wędrówkę botaniczną ścieżką nad jeziorem Lusiai

i wejdziemy na wzniesienie Ladakalnis z rozległym
widokiem na wzgórza, jeziora i lasy.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da
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Rumunia

Finlandia

Ramowy plan wyjazdu
Fot. Borys Szefczyk

Ramowy plan wyjazdu

W majowy weekend zapraszamy w jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów
Europy – do Delty Dunaju. Wiosna, pora kwitnienia roślin i ptasich godów, to
wymarzony moment na odwiedzenie tego miejsca. Życie tętniące w lagunach
i starorzeczach będziemy obserwować z bliska pływając po wodnym labiryncie
łodziami, a z sąsiednich wzgórz ogarniemy cały ogrom tych rozległych bagien!

Ptasi raj w Delcie Dunaju
Bezkresne, dziewicze rozlewiska Dunaju to raj dla
niezliczonych gatunków ptaków. Symbolem Delty
jest pelikan baba, który znajduje tu odpowiednie
dla siebie środowisko życia. Przemierzając łodziami liczne odnogi rzeki, przyjrzymy się z bliska tym
zadziwiającym ptakom, które przez wieki obrosły
mitami i legendami. Rozlewiska goszczą także wiele

gatunków czapli, kaczek, ibisów oraz kolonie zagrożonych wyginięciem kormoranów małych. Rozległy
obszar Delty, penetrujący coraz głębiej Morze Czarne, to w tej chwili blisko 3,5 tys. km kwadratowych,
które są objęte w dużej mierze ochroną ścisłą (rezerwat UNESCO). Jest to także ojczyzna 15 tys. ludzi,
trudniących się głównie rybołówstwem, a żyjących

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy. 2 Wydmy i torfowiska nad Zatoką
Ryską, Tallinn. 3 Prom przez Zatokę Fińską, Helsinki. 4 Park
Narodowy Linnansaari, piesze wędrówki i rejs po jeziorze Saimaa.
5 Wieczorem obserwacje niedźwiedzi w czatowniach w fińskiej
tajdze. 6 Wizyta w Parku Narodowym Hossa. 7 Migrujące ptaki na
wyspie Hailuoto. 8 Obserwacje ptaków w okolicach Oulu, przejazd
na południe. 9 Przejazd od Helsinek i przeprawa promem do Tallina.
10 Wizyta w Rydze. 11 Przyjazd do Warszawy.

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 19:00. Nocny przejazd do
Rumunii. 2 Przyjazd do Sighișoary. Zwiedzanie miasta i nocleg.
3 Przejazd przez Rumunię i pierwsze obserwacje w Delcie Dunaju.
4 Wzgórza Babadag, wycieczka wzdłuż laguny Razim, twierdza
w Enisali. 5 Rano wycieczka łodziami po delcie, obserwacje
przyrodnicze. Po południu lekki trekking na wzgórza Bestepe.
6 Zwiedzanie Histrii, laguny Sinoie i okolic portu rybackiego
w miejscowości Jurilovca. 7 Kilkugodzinny rejs stateczkiem po
delcie. Nocny przejazd przez Rumunię do Węgier. 8 Wycieczka
i obserwacje przyrodnicze na puszcie. Nocleg w rejonie Hortobágy.
9 Powrót do Krakowa.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PFI

niekiedy bez prądu, telefonu i bieżącej wody w wioskach, do których dotrzeć można jedynie wodą.

Hiszpania, dzięki ciepłemu klimatowi oraz urozmaiconej rzeźbie terenu, jest europejską
potęgą pod względem przyrodniczej różnorodności. Ubogie, południowe prowincje:
Andaluzja i Extremadura, ogniskują jak w soczewce największe skarby przyrody,
a także dziedzictwo ciekawej historii. Tamtędy właśnie powiedzie nasza trasa: przez
stepy i zarośla dębowe w Parku Narodowym Monfragüe, bagna i rozlewiska Doñany,
skałę Gibraltaru, aż pod ośnieżone szczyty gór Sierra Nevada.

Do Afryki tylko krok
Charakterystyczne dla Extremadury dehesas,
czyli stepy rzadko porośnięte dębami korkowymi, jako żywo przypominają afrykańskie sawanny. Poszukamy wśród nich największych ptaków żyjących w Europie – dropi, a jeśli szczęście
nam dopisze, zobaczymy ich wspaniałe toki.

6
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Zachwycimy się licznymi tutaj, bajecznie kolorowymi żołnami, kraskami i dudkami, a kolejne
afrykańskie skojarzenia przywołają majestatycznie krążące sępy. Widok na prawdziwy Czarny
Ląd otworzy się przed nami nad Cieśniną Gibraltarską – przy dobrej pogodzie ujrzymy mityczne Słupy Herkulesa.

W Fińskiej tajdze bije dzikie serce Europy. We wschodniej Finlandii, przy granicy z Rosją,
a także po stronie rosyjskiej wędrują swobodnie największe drapieżniki Starego
Kontynentu – niedźwiedzie, wilki, rosomaki. W wybranych miejscach można je podziwiać
z całkiem bliska, z zakamuflowanych czatowni.
które pojawiają się tam niemal każdego dnia. Pod
osłoną wieczoru do porzuconej padliny zbliża się
czasem ostrożny rosomak. Na niebie na swoją
kolej czekają orły przednie, bieliki i kruki. Z drzew
dobiega głos zaniepokojonej sójki syberyjskiej...
Drapieżniki przemierzają duże przestrzenie i na
pograniczu fińsko-rosyjskim odnajdują doskonałe
warunki do życia w rytmie, w którym żyją od wieków z dala od ludzi.

Szwecja, Finlandia, Estonia

Ramowy plan wyjazdu

Ramowy plan wyprawy

10 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Madrytu, przejazd do Trujillo.
2 Wycieczki w PN Monfragüe. 3 Wycieczka i obserwacje ptaków
na stepach w okolicach Trujillo. 4 Zwiedzanie Sewilli, przejazd do
Coto Doñana. 5-6 Eksploracje PN Coto Doñana. Przejazd do Tarify.
7 Spacer po Gibraltarze, rejs na obserwacje delfinów (opcjonalnie).
Przejazd do Granady. 8 Poranna wycieczka w góry na obserwacje.
Zwiedzanie Alhambry. 9 Przejazd do Toledo, po drodze wiatraki
w La Manchy. 10 Przelot z Madrytu do Warszawy.

11 dni

Fot. Michał Kucharski

Dzień 1 Przejazd z Warszawy do Rygi 2 Park Narodowy Kemeri, rejs do
Sztokholmu. 3 Park Narodowy Tyresta, rejs na Gotlandię. 4 Gotlandia
– rezerwat Digerhuvud, ostańce skalne Langhammars i Folhammar.
5 Ptasia wyspa Stora Karlso. 6 Wycieczki po Gotlandii, przeprawa do
Nynashamn. 7-8 Eksploracja Wysp Alandzkich – Fasta Aland, prom do
Tallinna. 9 Rezerwat Matsalu, klify w Paldiski, Sarema. 10 Sarema – PN
Vilsandi, stolica Kuresaare, krater Kaali. 11 Powrót do Polski.

Gotlandia, Alandy, Sarema
– wyspy Bałtyku

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PGOT

Wokół Bałtyku rozrzucone są setki wysp – to perły północnej przyrody. Utworzono
na nich parki narodowe chroniące najcenniejsze obszary wybrzeża naszego
niewielkiego morza.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PHA

Gotlandia

Fot. Adam Dybich

W słońcu Andaluzji

Dzikie rewiry Europy

W środkowej Finlandii do dziś przetrwała duża
populacja drapieżników, które w pozostałych częściach Europy są bardzo rzadkie bądź wyginęły. Ssaki te nadal jest bardzo trudno spotkać, ale
w specjalnie przygotowanych czatowniach można liczyć na udane obserwacje. Punkty obserwacyjne osadzone są w miejscach regularnie, co
wieczór odwiedzanych przez niedźwiedzie i wilki,

Hiszpania

Fot. Adam Jankowski

Fot. Lassi Rautiainen

Dzika tajga

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PDD

Fot. Lassi Rautiainen

Wiosna z pelikanami

7/11 dni

Największa wyspa na Morzu Bałtyckim to przedsmak
prawdziwej północy. Na skalistych klifach zobaczyć
można hałaśliwe kolonie morskich ptaków: alek, nurzyków i nurników. Przylegająca do Gotlandii skała Stora Karlso to najruchliwsza i największa kolonia ptaków
na Bałtyku. Wzdłuż wybrzeża Gotlandii występują nieznane w naszej części wybrzeża ostańce skalne.

Alandy
Ten mało znany archipelag rozpostarty między Szwecją a Finlandią kryje w sobie niezwykłe bogactwo form
małych i średnich skalistych wysp, na których można
spotkać wielu przedstawicieli północnej fauny i flory.
Na niewielkich jeziorkach zobaczyć można perkozy ro-

gate w okazałej godowej szacie. Charakterystycznym
nawoływaniem o swojej obecności poinformują nas
czarno-białe ostrygojady.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da
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Norwegia, Szwecja

Islandia i Wyspy Owcze

Fot.photogenica.pl

Śladami Wikingów

Fot. istockphoto

Ramowy plan wyjazdu

Sąsiedztwo oceanu i wysokich gór daje w efekcie widoki niespotykane nigdzie
indziej w Europie. Kręte fiordy, górskie lodowce, tundrowe płaskowyże oraz
baśniowa sceneria Lofotów to tylko część atrakcji. Zobacz wieloryba, odwiedź
wyspę zamieszkaną przez setki tysięcy ptaków, stań u stóp lodowca i ciesz się
słońcem o północy!

Dzień 1 Prom do Szwecji 2 Przejazd do Norwegii. 3 Kościół słupowy
w Borgund, Sognefjord. 4 Lodowiec Jostedal. 5 Ptasia wyspa Runde. 6 Fiord
Geiranger, Droga Orłów. 7 Park Doverfjell, piżmowoły, przejazd na północ.
8 Prom na Lofoty, wycieczka w góry. 9 Lofoty. Osada rybacka Å. 10 Rejs na
wieloryby, Szlak Królowej. 11 Osada rybacka Nyksund, przejazd do Abisko.
12 PN Abisko, przełęcz Lapporten. 13 Przejazd do Sztokholmu. 14-15
Sztokholm, prom do Polski.

Kraina fiordów

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PN

Dotrzemy daleko za Koło Podbiegunowe, do archipelagu Lofotów – skalistych wysp wdzierających się w głąb
oceanu. Wystające wprost z morza, wysokie na 1000 metrów stożkowate góry, z czerwonymi domkami rybackimi
u podnóża tworzą niezwykłą scenerię. Na Lofotach oraz na
archipelagu Vesterålen poznamy tradycje związane z rybołówstwem, wejdziemy na widokowe szczyty, poszukamy
wielorybów w wodach Atlantyku.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PIS

Fot. Krzysztof Dziuba

Wąskie, kręte i długie zatoki, wypełnione szmaragdowo-niebieską wodą oraz otoczone pionowymi
ścianami gór, z których spadają białe kaskady wodospadów, tworzą jedne z najpiękniejszych krajobrazów na Ziemi. Wspaniałymi widokami nasycimy się
nad słynnym Sognefjordem i nad stromymi krawędziami Geirangerfjordu.

Lofoty – góry wyrastające z morza

Dzień 1-2 Przejazd do Danii, prom na W-y Owcze. 3 Na morzu.
4 Mykines – obserwacje maskonurów. 5 Wędrówki po Streymoy
i Nolsoy. 6 Kirkjubøur i Tórshavn, wypłynięcie na Islandię.
7 Kanion Jökulsárgljúfur, wodospad Dettifoss. 8 Mývatn – krater
Hverfjall, labirynt lawowy Dimmuborgir, solfatary i fumarole.
9 Húsavík – obserwacje wielorybów, wodospad Goðafoss, kolonia
fok. 10 Klify Londrangar, Snaefellsnes. 11 Thingvellir, Geysir
i wodospady Gullfoss. 12 Lodowiec Vatnajökull, Lodowcowa Laguna.
13 Rezerwat Lónsöraefi, kolorowy wąwóz Hvannagil. 14 Klify
Dyrholaey, wodospad Skogafoss. 15 Wylot do Polski.

15 dni

Finlandia, Norwegia

Wielkie przestrzenie, ożywczy klimat oraz fascynująca przyroda Skandynawii pozwalają
prawdziwie odpocząć od cywilizacji. Jadąc z południa na daleką północ, poznamy
różnorodność krajobrazów: od poprzecinanych tysiącami jezior nieprzebytych lasów
południowej Finlandii, przez pokryte tundrą góry Laponii, aż po należące już do
Norwegii urwiste brzegi Oceanu Lodowatego.

Przyroda Północy
Początek krótkiego lata jest w Skandynawii niezwykły – tundra pokryta jest kobiercem kolorowych krzewinek i porostów, a nadmorskie łąki pełne są kwiatów. Podglądanie ptaków jest ułatwione, bowiem
nawet rzadkie gatunki często są mało płochliwe
i dają się obserwować z bliska. W lasach występują
głuszce, jarząbki, tajemnicze sójki złowrogie oraz aż 8

8

gatunków sów, w otwartej tundrze siewki złote, mornele i pardwy, wśród torfowisk zaś kilka gatunków
długonogich brodźców. Na nadmorskich klifach kolonijnie gnieżdżą się tysiące nurzyków, alek i maskonurów, które można oglądać na wyciągnięcie ręki.
Jeśli dopisze nam szczęście, zobaczymy największego z sokołów – białozora, spróbujemy też wytropić
„królową tundry” – przepiękną sowę śnieżną!

Ramowy plan wyjazdu

Ramowy plan wyjazdu

16 dni

10 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy. 2 Park Narodowy Þingvellir, tundra,
gejzery, Gullfoss. 3 Półwysep Snæfellsnes, bazaltowe klify, alki,
nurzyki, fulmary. 4 Rejs na wyspę Flatey i kolonia fok w Osar.
5 Husavik – rejs na wieloryby i ptaki. 6 Jezioro Mývatn – ptaki
wśród wulkanów – lodowce, sierpce, białozory. 7 Wodospad Dettifoss
i tundrowe płaskowyże. 8 Lodowcowa Laguna – góry lodowe i ptaki
– kamieniuszki, rybitwy popielate, wydrzyki. 9 Maskonury na klifach
Dyrhólaey, kolonia fulmarów, wodospad Seljalandfoss, Reykjavik
– pełen ptaków staw Tjörnin. 10 Przylot do Polski.

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy. 2 Obserwacje nad Zatoką Ryską. Tallinn –
spacer po mieście. 3 Prom do Helsinek, spacer po mieście. 4 Przejazd do
Kuusamo, wycieczka na górę Valtavaara. 5 Kanion Oulanka, torfowiska
w Pyhätuntuuri, przejazd do Kiilopää. 6 Wędrówki w górach PN Urho
Kekkonen. 7 Jezioro Inari, przejazd do Karigasniemi. 8 Przejazd na
Varanger, rezerwat ptaków w Ekkerøy. 9 Ptasia wyspa Hornøya.
10 Rezerwat Vadsøya, wejście na klif Tanahorn (266 m). 11 Ujście rzeki
Tana, Rovaniemi. 12 Wycieczka do rezerwatu Liminganlahti.
13 Wycieczka w okolicach Oulu, przejazd do Lahti. 14 Prom do Tallinna.
15 Wizyta w Rydze. 16 Rano przyjazd do Warszawy.

Wyspy Owcze

Wśród wulkanów i lodowców

Wybuch wulkanu pod lodowcem powoduje gwałtowne, katastrofalne powodzie. Obejrzymy efekt takiego zjawiska – olbrzymi kanion, przez który płynie
niewielka dziś rzeka Jökulsá. W czasie objazdu dookoła
Islandii na każdym kroku napotykać będziemy dowody drzemiącej pod ziemią energii: pola lawowe, gejzery, dymiące rozpadliny. Wejdziemy na stożek krateru,
aby zajrzeć do jego wnętrza, odpoczniemy zażywając
kąpieli w gorących źródłach.

Fot. Witold Muchowski

Ptaki Islandii
Wielkie kolonie maskonurów, głuptaków, fulmarów. 3 amerykańskie gatunki
ptaków: kamieniuszki,gągoły północne, lodowce. Drapieżne i szybkie białozory.
Tych niezwykłych ptaków wypatrywać będziemy na kameralnej wyprawie wokół
wyspy wulkanów, gejzerów, wodospadów i spektakularnych krajobrazów.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PPI

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PKL

Życie na lądzie i morzu

Fot. Agnieszka Płażek

Magiczna Laponia

Wulkany, gorące źródła, bulgoczące błota, lodowce, wodospady i świeża zieleń łąk
w połączeniu z bogatym światem ptaków i morskich ssaków pozostawiają niezatarte
wspomnienia! Islandia – wyspa u wrót Arktyki jest nadal dzika i tylko w nieiwielu
miejscach zamieszkała.

Islandia

Fot. Przemysław Kunysz

Fot. Przemysław Kunysz

Islandia i Wyspy Owcze

Trzy dni eksplorować będziemy ten wyjątkowy archipelag. Wędrując przez soczysto-zielone łąki, dojdziemy do strzelistych klifów na zachodnim krańcu
wyspy Streymoy, popłyniemy na Mykines – wysepkę zasiedloną przez wielotysięczne kolonie morskich
ptaków. Zajrzymy do maleńkich wiosek z tradycyjnymi domami o dachach pokrytych darnią, odwiedzimy
Kirkjubøur z ruinami gotyckiej katedry.

Fot. Przemysław Kunysz

Ramowy plan wycieczki

11/15/17 dni

Pełne ryb wody północnego Atlantyku są źródłem
pożywienia dla niezliczonych ptaków morskich zasiedlających klifowe wybrzeża Islandii. Mewy, alki,
nurzyki i pocieszne maskonury można tam oglądać
i fotografować z bardzo bliska. Z obfitości pokarmu
korzystają też ssaki morskie: kilka gatunków wielorybów (w tym największe zwierzę żyjące na Ziemi

– płetwal błękitny!), delfiny, foki i drapieżne orki, których będziemy wypatrywać z brzegu i z pokładu statku. Nad jeziorem Mývatn zaobserwujemy ptaki nie
występujące nigdzie w Europie poza Islandią, m.in.
kamieniuszkę, gągoła północnego (sierpca), nura lodowca. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy polowanie największego z sokołów – białozora.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da
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Kazachstan

Holandia, Helgoland (Niemcy)

Fot. Stanisław Dul

Ptasie perły Niderlandów

Ramowy plan wyjazdu

Zapraszamy na studyjny wyjazd w kameralnej grupie do jednego z najbardziej
niedocenianych krajów pod względem atrakcyjności przyrodniczej. Holandia
wydarta morzu przez pracowity naród jest kolebką nowoczesnej cywilizacji
i wolności człowieka, a zarazem obszarem o zaskakująco bogatej przyrodzie
umiłowanej przez migrujące ptaki. Na rozległych, płaskich nizinach można mieć
uczucie, że „wystarczy byle pagórek, aby objąć wzrokiem cały kraj – wszystkie
jego rzeki, łąki, kanały i czerwone miasta – niby wielką mapę”. Wyruszamy, by
odkrywać „fascynujące bogactwo tej wielkiej płaszczyzny” (z Herberta).

Niewielkie Niderlandy słusznie kojarzone są z wysoko rozwiniętą cywilizacją, liberalną obyczajowością oraz oczywiście tulipanami, wiatrakami i rowerami. Niemniej Holandia to także rozległe parki
narodowe, tereny podmokłe, nadmorskie płycizny

Ramowy plan wyprawy

9 dni

13 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy, przejazd nocny. 2 Wycieczka na wyspę
Helgoland. 3 Park Narodowy Lauwersmeer. 4 Wielka tama Afsluitdijk,
przeprawa na wyspę Texel. 5 Całodniowa wycieczka po wyspie
Texel, Morze Wattów. 6 Amsterdamu – krótki spacer po mieście.
Ogród tulipanowy Keukenhof. 7 Wielka Delta Renu, Park Narodowy
Oosterschelde. 8 Najstarszym park narodowy Holandii Hoge Veluwe,
galeria Kröller-Möller, wyjazd do Polski. 9 Powrót do Warszawy.

Dzień 1 Przelot do Ałmaty. 2 Ptaki pogórza gór Tien Szan. 3-5
Eksploracja pustyni Taukum, pustynne jeziora Sorbulak, wyprawa na
ptaki o świcie, ptaki stepów. 6 Jazda przez pustynię, lasy Turanga,
wydmy, pustynne jeziorka. 7-9 Kanion Szaryński – ptaki skał, stepów
i pustyni, Dolina Sugaty. 10 Przejazd do pogórza Tien Szanu. 11-12
Pogórze Tien Szan, Jezioro Ałmackie. Ptaki gór wysokich. 13 Przelot
do Polski.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PNL

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PKZ

obfitujące w ptaki, których obserwacje są głównym
z celem wyjazdu. Opuścimy utarte szlaki w czasie
wycieczek rowerowych i pieszych, ale nie ominiemy
tłumnie odwiedzanego Amsterdamu i Hagi.

Serce Azji bije w krainie, którą niedawno przemierzali nomadzi wędrujący ze stadami zwierząt i mieszkający w jurtach. Kraina rzeźbiona wiatrem i słońcem
jest miejscem występowania ciekawych gatunków
ptaków. To na tych rozległych pustkowiach spotkamy
żurawie stepowe, sieweczki pustynne, stepówki i pustynniki, strepety i hubary, skowrończyki, gilaki pustynne, a także maleńkie pokrzewki pustynne i zaganiacze

Ramowy plan wyprawy

Dzień 1 Przelot. 2 Delta rzeki Longyear, Longyearbyen. 3 Dolina
Adventdal, obserwacje nad Adventfjordem. 4 Laguny Hotellneset,
światowy bank nasion. 5 Rejs do klifu Fuglefjella i dawnej osady
Hiorthamn. 6 Ujście rzeki Bjørndalselva, dolina Bjørndalen. 7 Rejs
do Pyramiden i lodowca Nordenskjölda. 8 Obserwacje w tundrze.
9 Przelot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PSP

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PGR
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W okresie letnim mało prawdopodobne jest
spotkanie z niedźwiedziem polarnym – mimo
to podczas wycieczek w teren będziemy zaopatrzeni w odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Z pokładu statku obejrzymy błękitne klify schodzących do morza lodowców, a przy odrobinie
szczęścia będziemy świadkami cielenia się lodowca, kiedy to polarną ciszę nagle zakłóca potężny huk walących się do morza mas lodu...

9 dni

Niebiański Tien Szan

malajski. Wysokie góry to także królestwo wielkich
drapieżników i sępów. Spotkamy tam sępy himalajskie i kasztanowate, orłosępy. Na alpejskich łąkach
występują płochacze himalajskie, pleszki kaukaskie,
słowiczki białosterne, dziwonie czerwonawe, grubiodzioby żalobne, góralki.

Góry Tien Szan to jedno z najwyższych pasm górskich na świecie. Ptasią ikoną Tien Szanu jest ułar hi-

Fot. Beata Muchowska

Gruzja – złote runo przyrody
Wspaniałymi pasmami Kaukazu biegnie granica Europy i Azji. Region ten nie tylko
rozdziela, ale też łączy dwa światy rozpostarte po dwóch stronach wysokich gór.
Spotkamy tu okazy europejskiej i azjatyckiej fauny, a także kaukaskie endemity nie
występujące nigdzie indziej na świecie. Złote runo gruzińskiej przyrody to także stepy,
doliny rzek, skalne miasta.

W stepie szerokim...

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Lato w Arktyce jest krótkie, ale intensywne!
W tundrze kwitną krzewinki, torfowiska bieleją
wełnianką, odnajdziemy też kwiat będący symbolem regionu – mak svalbardzki. Na północne
lęgowiska każdego lata przybywają tysiące wędrownych ptaków. Odwiedzimy pełne hałasu,
wielotysięczne kolonie alkowatych, gdzie największą atrakcją będzie dla nas niewielki alczyk.

Ramowy plan wyjazdu

Fot. Michał Kucharski

Eksplozja życia

afgańskie. Na niewielkich jeziorach na pustyni Taukum
występują ptaki wodne: pelikany, terekie, sieweczki
mongolskie, mewy orlice, rybitwy krótkodziobe. Mamy
szansę zobaczyć nieuchwytnego krogulaca małego.

12 dni

Dzień 1 Przelot do Gruzji. 2 Zwiedzanie starego Tbilisi.
Obserwacje ptaków na okolicznych stepach. 3 Przejazd Gruzińską
Drogą Wojenną do Kazbegi. 4 Całodzienna eksploracja okolic
Stepansminda: Cminda Sameba i wzgórza z widokiem na Kaukaz.
5 Przejazd do Akhaltsikhe z postojami na obserwacje ptaków.
6 Klasztor wykuty w skale – Vardzia. 7 Eksploracja bogatego
pod kątem przyrodniczym płaskowyżu Javakheti. 8 Obserwacje
ptaków na jeziorach płaskowyżu Javakheti. 9 Chachuna – rozległe
stepy i półpustynie. 10 Lasy łęgowe i trawiaste stepy Rezerwatu
Chachuna. 11 Skalne miasto David Gareja, ptaki stepów i półpustyń.
12 Powrót do Polski.

Fot. Michał Kucharski

Spitsbergen – największa wyspa archipelagu Svalbard, to najbliższa nam i najbardziej
znana część Arktyki. Niskie temperatury i zapadające na zimowe miesiące ciemności
sprawiają, że warunki do życia są tu bardzo trudne. Wizyta u progu polarnego lata
pokaże nam, jak wiele roślin i zwierząt mimo to potrafi znaleźć tu swą ekologiczną niszę.

Wielka połać stepów, pustyń i półpustyń w sercu Azji rozpościera się od Morza Czarnego
na zachodzie niemal po Pacyfik na wschodzie. Suchy ocean kazachskich pustyń i stepów
to najbardziej oddalony od oceanów i mórz obszar na świecie. Od południa ogranicza
go malownicze pasmo gór Tien Szan, w których spotkać można przedstawicieli fauny
najwyższych gór świata Himalajów.

Gruzja

Norwegia – Spitsbergen

Wiosna w Arktyce

Stepy i góry Kazachstanu

Stepy i pustynie

Fot. Adam Hlebowicz

Holandia czyli Niderlandy

Fot. Beata Muchowska

... którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz.”
W gruzińskim stepie, który rozciąga się na południu
kraju wzdłuż granic z Turcją, Armenią i Azerbejdżanem horyzont rozpada się w drżącym powietrzu.
Lecz tam gdzie można sięgnąć okiem, dostrzec
można wiele wspaniałych ptaków. Nad „suchego
przestworem oceanu” krążą kurhanniki, orły cesar-

skie, trzmielojady, sępy. Na skąpej roślinności przesiadują dzierzby czarnoczelne i rudogłowe, pasterze,
białorzytki płowe, pstre i rdzawe. Bezkresy pustkowi przemierzają dropie, góropatwy, frankoliny. Na
licznych oczkach wodnych spotkać można kazarki,
ibisy kasztanowate, czajki stepowe i towarzyskie, rybitwy krótkodziobe.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da
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Tajlandia, Malezja

Uganda, Rwanda

Fot. iStock.com

Uganda, Rwanda
– nie tylko goryle!

Uganda i Rwanda to jedne z najciekawszych krajów Afryki, obfitujące w wiele atrakcji
przyrodniczych, takich jak: liczne jeziora, widowiskowe wodospady, pokryte śniegiem
szczyty gór Ruwenzori, wulkaniczne pasmo gór Wirunga, sawanny i rozległe górskie
lasy deszczowe oraz tereny podmokłe.

Nie tylko goryle
Różnorodne środowiska obfitują w liczne gatunki
zwierząt oraz roślin. Goryle to z pewnością najbardziej spektakularny gatunek, który będziemy mogli
obserwować. Prowadzeni przez miejscowych przewodników, świetnie znających zwyczaje goryli, po-

dejdziemy blisko, a jednocześnie na tyle ostrożnie, by
nie ingerować w życie tych wspaniałych stworzeń.

Nie tylko dla przyrodników
Dwutygodniowe safari, podczas którego będziemy
obserwować duże ssaki żyjące na sawannie (słonie, go-

Ramowy plan wyprawy

15 dni

Fot.Archiwum KP Horyzonty

Dzień 1 Przylot do Entebbe. 2 Mokradła nad Jeziorem Wiktorii
– Zatoka Mabamba. 3-4 Przejazd do Murchison Falls P.N. –
safari, wodospady na Nilu. 5 Przejazd do Kibale Forest, spacer
wieczorny. 6 Obserwacje szympansów w rez. Kibale i ptaków na
mokradłach Bigodi. 7 Przekraczamy równik i docieramy do P.N.
Queen Elizabeth. 8-9 Safari P.N. Queen Elizabeth, przejazd do
Ishasha. 10 Całodzienna wyprawa na goryle górskie (opcja) lub
eksploracja wiecznie zielonego lasu deszczowego. 11 Przejazd do
Rwandy, pasmo górskie Wirunga. 12-13 Obserwacje ptaków w P.N.
Volcanoes. 14 Przejazd do Kigali, stolicy Rwandy, wylot. 15 Przylot
do Warszawy.

Ramowy plan wyprawy

15/20 dni

Dzień 1-2 Przelot do Bangkoku, rejs rzeką Menam do Chinatown
3-5 Obserwacje przyrody w Parku Narodowym Khao Yai
6 Rowerami po Ayutthaya: dawnej stolicy Syjamu 7 Zwiedzanie
Bangkoku i świątyń buddyjskich, przejazd do Phang Nga
8 Obserwacje przyrody w okolicy Phang Nga 9 Rejs łodzią po
zatoce Ao Phang Nga 10-12 Wyspa Ko Lipe, wypoczynek na plaży,
nurkowanie 13-15 (PTM-1) Powrót do Bangkoku i przelot do Polski
13-14 (PTM-2) Obserwacje przyrody w PN Thale Noi
15-16 Kolonialne i przyrodnicze atrakcje wyspy Penang
17-18 Plantacje herbaty, trekking, przejazd do Kuala Lumpur
19 Zwiedzanie Kuala Lumpur: dzielnica chińska i hinduska, Wieże
Petronas, park ptaków, ogród motyli. Wieczorem wylot do Polski.
20 Powrót do Warszawy.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PUG

ryle, żyrafy, zebry, antylopy, lwy) oraz egzotyczne ptaki,
z pewnością dostarczy wiele emocji każdemu, kto marzy o afrykańskiej przygodzie nawet jeżeli nie uważa
siebie za przyrodnika lub ornitologa. To wyprawa dla
wszystkich bez względu na wiek i zainteresowania.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PTM

Tajlandia przypomina kształtem głowę słonia. Bangkok to oko, a tajska część Półwyspu
Malajskiego to trąba. Koniec trąby graniczy z Malezją.

Dzika przyroda

Magia tropikalnych wysp

Na Półwyspie Malajskim środowisko przyrodnicze jest
różnorodne. Podczas wędrówek zaobserwujemy sambary, jeżozwierze, cywety, latające smoki, dzioborożce i wiele gatunków ptaków. Niektóre drzewa są tak
wielkie, że zasłaniają całe niebo. Bagna namorzynowe
żyją pod dyktando morskich pływów. Na odsłoniętych
przestrzeniach występują warany, skoczki mułowe, kraby i myszkujące w poszukiwaniu pożywienia makaki.

Wiele wysp oblanych wodami Morza Andamańskiego to prawdziwy raj na Ziemi. Czyste, białe plaże
zachęcają do leniuchowania, a rafy koralowe z mnóstwem bajecznie kolorowych ryb stwarzają wymarzone miejsca do nurkowania i pływania z maską.
W zatoce Ao Phang Nga wprost z turkusowego
morza wyrastają obwieszone tropikalną roślinnością
skalne klify.

Ghana

Fot. Przemysław Kunysz

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W tropikalnej dżungli
i na rajskich plażach

Ramowy plan wyprawy

Fot. Przemysław Kunysz

Ptasie bogactwo Emiratów

7 dni

Ramowy plan wyprawy

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Dubaju. 2 Ptaki pustyni i wzgórz
Jebel Hafeet, park Green Mubazarah. 3 Poranek na pustyni, rezerwat
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. 4 Dubaj, jezioro Al Qudra, Safa Park. 5
Obserwacje ptaków w Mamzar Park oraz na plaży nad Zatoką Perską.
6 Obserwacje ptaków na plaży Khor al-Beida oraz w regionie Umm al
Quwain. 7 Przelot z Dubaju do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PDUB

Dubaj kojarzy się dziś przede wszystkim z wielkim rozmachem cywilizacyjnym,
z najwyższymi wieżowcami świata, sztucznymi wyspami w kształcie palm, z olbrzymimi
kompleksami hotelowymi, ze wszystkim tym, co łączy się z cywilizacyjnym i finansowym
bogactwem. W tym gąszczu nowoczesnej architektury tętni życie ciekawych gatunków
ptaków, które nie oglądając się na ludzką działalność, żerują i odpoczywają na wodach
Zatoki Perskiej i żyją jak dawniej na otaczającej miasto pustyni. Wybierzemy się do
miejsc, w których spotkać można najciekawsze gatunki ptaków na Półwyspie Arabskim
– ptaki nadmorskich lagun, pustyni i miejskich parków.

Zatoka Perska to morski klin wciśnięty między Półwysep
Arabski i Azję. Ten ciepły akwen jest miejscem zimowania wielu gatunków ptaków z Europy i Azji, a także
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ostoją wielu osiadłych gatunków. Najbardziej znany jest
bodajże krabożer - charakterystyczna duża, czarno-biała
siewka, na spotkanie z którą wyruszają nad Zatokę zastępy obserwatorów z Europy.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PGH

Fot. Michael Andersen Wikimedia Commons

W pogoni za sępowronką
Ghana to nieduży kraj położony w pobliżu równika nad Zatoką Gwinejską,
w przeszłości znany jako Złote Wybrzeże. Od XIX w. był kolonią Brytyjską, cenną ze
względu na występowanie bogatych złóż złota i diamentów. W 1957 roku Ghana
zdobyła niepodległość i stała się republiką. Język angielski, wspomnienie kolonialnej
przeszłości, pozostał językiem oficjalnym. Mieszkańcy są gościnni i przyjaźni,
a sytuacja w kraju – stabilna.

Przyroda Ghany
Fot. Przemysław Kunysz

Zatoka Perska

11 dni

Dzień 1-2 Przelot do Ghany. Przejazd na nocleg. 3 Wizyta
w rezerwacie Shai Hills. Przejazd wzdłuż wybrzeża Zatoki Gwinejskiej:
laguna Sakumono i sawanna nabrzeża Winneba. 4 Dzień w lesie
deszczowym – PN Kakum. Trasy spacerowe biegną po kładkach
podwieszonych na linach, na wysokości koron drzew. 5 Przyroda
sawanny i lasów na południu Ghany. Poszukamy rzadkich gatunków
ptaków, m.in. zagrożonych wygnięciem sępowronek żółtogradłych.
6 Wizyta w lesie Opuro, na północ od miasta Kumasi, miejsce
występowania żwirowców nilowych. 7-8 Safari w PN Mole, żyje
tu ponad 95 gatunków dużych ssaków, m.in. słonie, hipopotamy,
antylopy, guźce i pawiany. 9 Rezerwat motyli Bobiri. 10 Obserwacje
w lesie Atewa. 11 Powrót do Polski.

Ghana cieszy się zainteresowaniem ornitologów, bo
jest obszarem występowania ponad 750 gatunków
ptaków. Panuje tu wysoka bioróżnorodność przyrodnicza i można podziwiać rozmaite ekosystemy – od
malowniczych plaż na rozległym wybrzeżu, przez tra-

wiaste sawanny, tereny podmokłe z lasami namorzynowymi oraz świetnie zachowane lasy deszczowe.
Ghana posiada dobrze rozwinięty system ochrony
przyrody, bazujący na kilku Parkach Narodowych, rezerwatach i obszarach ochrony mokradeł.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da
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Kostaryka

Kuba

Ramowy plan wyprawy

13 dni

Dzień 1 Przelot na Kubę. Przejazd do Starej Hawany na nocleg.
2 Obserwacje ptaków w okolicy Soroa. Przejazd do San Diego
de los Banos. 3 Obserwacje ptaków w Parku Narodowym La
Guira. 4 Przejazd do Camaguey. Po drodze obserwacje ptaków
drapieżnych. 5 Eksploracja pasma Sierra de Najasa. 6 Sierra de
Cubitas po drodze do Cayo Coco. Wieczorem spacer po wyspie.
7 Rajska wyspa Cayo Coco i jej „rajskie ptaki”. 8 Przejazd
do Cienfuegos. Wizyta w najstarszym kubańskim ogrodzie
botanicznym. 9-10 Zatoka Świń i okoliczne tereny bagienne, Bagno
Zapata. 11 Zwiedzanie okolic Palpite i Boca de Guama. Powrót
w stronę Hawany. 12 Zwiedzanie Starej Hawany – przejażdżka
starymi samochodami. Wylot do Polski. 13 Przylot do Warszawy.

Wyprawy planowane w 2021: Kostaryka oraz Pantanal

Ceny i terminy w załączniku, symbol imprezy PKU
Możliwość przedłużenia wyprawy o pobyt w Hawanie
i odpoczynek w Varadero. Prosimy o kontakt z biurem.

Kuba – perła Karaibów
Kiedy ponad 500 lat temu Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Kuby, określił
ją mianem „najpiękniejszej wyspy jaką oczy kiedykolwiek widziały”. Kuba jest perłą
Karaibów – nadal jest piękna a jej tropikalna przyroda i awifauna zachwycają
bogactwem i unikalnością. Chociaż wyspa zmieniła w ciągu pięciu wieków swoje oblicze
i pokonała w tym czasie wiele meandrów historii, to do dziś wzbudza zachwyt.

Klejnoty tropików
Tropikalne lasy i rajskie plaże Kuby ożywia bajecznie piękna przyroda i liczne endemiczne gatunki
ptaków. Niektóre z nich występują tylko na Kubie,
kolejne zaś są charakterystyczne tylko dla archipelagu Wielkich Antyli. Płaskodziobki to rodzina maleńkich zimorodków, których upierzenie mieni się
wszystkimi kolorami tęczy. Oprócz nich zobaczymy
tu także kilka gatunków kolibrów – między innymi

Fot. Waldemar Reczydło

Brazylia

Fot. Waldemar Reczydlo

najmniejszego ptaka świata – hawańczyka – który jest tak mały, że możliwy do pomylenia jedynie
z niewielkimi motylami zawisakami. Spotkamy kilku
przedstawicieli małych, barwnych gołąbków błyskotów: szaroczelnego, zielonogłowego, modrogłowego. W przestworzach wypatrzymy krążące urubu
różowogłowe, myszołowy rdzawosterne i szerokoskrzydłe zaś nad oceanem panujące niepodzielnie
fregaty wielkie.

Falklandy (Wielka Brytania)

Peru
Ramowy plan wyprawy

12 dni

Dzień 1–3 Przelot na Falklandy z noclegiem w Santiago de
Chile. 4–5 Wyspa Saunders. punkty obserwacyjne pingwinów
i albatrosów: The Neck i The Rookery. 6–7 Pobyt i obserwacje na
wyspie Sea Lion (kolonie pingwinów: magellański, białobrewy ok.
2800 par! skalny ok. 480 par oraz petrelec olbrzymi, burzyk szary,
karakara falklandzka, trzęsiogon czarnawy, strzyżyk falklandzki
i magelańczyk żółtoskrzydły. 8 Przelot do Stanley. 9 Volunteer Point
– spotkanie z pingwinem królewskim. 10–12 Powrót do Polski
z jednodniowym pobytem w Santiago de Chile.
Ceny i terminy w załączniku, symbol imprezy PFA

Dzikie Peru
– na tropie skalikurka
Ptasiarze z całego świata mają swoją „bucket list” – listę miejsc, które muszą zobaczyć.
Na tej liście jest słynna peruwiańska Manu Road, droga schodząca z wysokich Andów
aż do Amazonii. Zobaczyć tam można prawie 600 gatunków ptaków. Będąc jednak
w Peru, nawet na tropie skalikurka andyjskiego i setek innych ptaków, nie sposób
pominąć ruin Machu Picchu – miasta dawnego Imperium Inków.

14 dni

Dzień 1 Przelot z Polski do Limy. 2 Przelot do Cuzco, zwiedzanie
miasta. Aklimatyzacja na wysokości 3200 m n.p.m. 3-5 Transfer
słynną drogą Manu Road do stacji biologicznej Wayqecha.
Obserwacje andyjskich gatunków ptaków. 6 Cock of the Rock –
ostoja skalikurka andyjskiego, przejazd do stacji biologicznej Villa
Carmen. 7-9 Eksploracja zboczy Andów na wysokości 1500 m n.p.m.
– różnorodność ekosystemów, lasy bambusowe. Transfer do Cuzco.
10 Przejazd przez Świętą Dolinę Inków. Ollantaytambo, transfer
pociągiem do Aguas Calientes. 11 Machu Picchu – zaginione miasto
Inków. Powrót do Cuzco. 12 Przelot do Limy. 13 Obserwacje ptaków
pustynnego wybrzeża w okolicach stolicy. Wieczorny wylot do Polski
14 Przylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy PPE

Manu Road
Manu to serce peruwiańskiej dżungli oraz oraz jedno z najbogatszych przyrodniczo miejsc na świecie.
Na trasie ptasiej wyprawy zatrzymamy się w stacji
biologicznej Wayqyecha oraz Villa Carmen, których
okolice stanowią rezerwat przyrody. Pierwsza stacja leży w obszarze położonym na wysokości 2300-
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3500 m n.p.m. pokrytym lasem mglistym, bogatym
w wodę oraz liczne gatunki ptaków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stacja gościła ponad 150 biologów i naukowców w ramach stypendiów i grantów
naukowych. Drugi punkt obserwacyjny położony
jest u stóp Andów, na przedpolu dżungli amazoń-

skiej, na granicy Parku Narodowego Manu. Prawdziwą gratką będzie poszukiwanie narodowego ptaka
peru – słynnego skalikurka andyjskiego. Jego angielska nazwa to Cock of the Rock – tak też nazywa
się najlepsze do jego obserwacji miejsce.

Fot. Stanley Services Limited

Falklandy – w królestwie pingwinów

Fot. Stanley Services Limited

Ramowy plan wyprawy
Fot.iStock.com

Wyspa Sea Lion
Wyspa Sea Lion kiedyś była farmą, gdzie wypasano owce. Od 2011r. zaczęła proces przekształcania
w Rezerwat Przyrody. Ciekawostką jest jedyny na tej
wyspie hotel, będący najbardziej na południe położonym hotelem na świecie! Tak, to w nim zamieszka
grupa, przez dwa dni, mając na ten czas wyspę tylko
dla siebie. Zaraz przy wyjściu z hotelu jest wybrzeże,
a na niej pingwiny. Popijając poranną kawę można

Na Falklandach panują restrykcyjne zasady, aby utrzymać przyrodę w stanie jak
najmniej zmienionym. Liczba turystów jest ograniczona do pojemności dwóch
samolotów lądujących tylko raz w tygodniu. Czasami zawiją tu statki. Miejsca w hotelach
znikają grubo na rok przed planowaną datą wylotu. By zobaczyć konkretne wyspy
można się dostać tam tylko awionetką i mieć wykupiony nocleg w hotelu (czasem jest
tylko jeden jak w przypadku wyspy Sea Lion) a ilość miejsc w nich ogranicza się do kilku
pokojów. Na pewno liczne pingwiny są wdzięczne mieszkańcom, że ograniczają liczbę
wizytujących i nie pozwalają na zadeptywanie tego dziewiczego terenu.
je obserwować. Kawa z pingwinem – na tym wyjeździe to możliwe!

Kolonia albatrosów na wyspie Saunders
Największa kolonia albatrosów ulokowana jest na
północnych zboczach góry Mount Richards. To duże

ptaki o rozpiętości skrzydeł powyżej 2 metrów i wadze ok. 4 kg z charakterystycznym długim, haczykowo wygiętym żółtym dziobem. W okresie naszej
wyprawy będzie okazja uwiecznić małe, wyklute już
pisklęta przesiadujące w gniazdach i karmione na
zmianę przez obojga rodziców.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » pr zy r o da

15

Czechy

Na wyspiarskich
szlakach
Wędrówka górskim szlakiem z widokiem na morze – czyż to nie
jest idealne połączenie na aktywny urlop? Madera na Atlantyku, Kreta w basenie Morza Śródziemnego czy Islandia na styku
Atlantyku z Oceanem Arktycznym proponują taki właśnie wymarzony odpoczynek, a każda z wysp ma coś innego do zaoferowania. Madera i jej wysokie góry wyłaniają się z oceanu oferując
surowy wulkaniczny krajobraz najwyższych partii, ale i spacery
przez wiecznie zielone lasy wawrzynowe. Kwintesencja Madery to
właśnie panoramiczne ścieżki, wysokie klify, urokliwe małe miasteczka, czar starej dzielnicy stolicy – Funchal, smaczna lokalna

Fot. shutterstock.com

Szumawa i czeskie
skalne miasta

Ramowy plan wyprawy

Kiedy myślimy o górskim wypadzie do naszych południowych sąsiadów, prawie zawsze
przed oczami stają nam krajobrazy słowackich Karpat. Czechy to dla nas głównie
Praga, niezapomniany klimat malowniczych średniowiecznych miasteczek i splendor
zamków i pałaców. Jeśli już myślimy o górach, to najczęściej o położonych blisko
granicy Karkonoszach czy Jesionikach. Tymczasem Czechy – mimo że najwyższe szczyty
sięgają zaledwie 1600 metrów nad poziomem morza – to kraj górski, o fascynujących
krajobrazach i zaskakującym bogactwie przyrody. Tylko trzeba pozwolić sobie to odkryć!

Czeskie góry
Góry otaczają stary Masyw Czeski ze wszystkich
stron. Na północy piętrzą się wyniosłe wały Sudetów
i Rudaw, miedzy którymi przebija się niezwykle spektakularną doliną Łaba, tworząc jedne z najbardziej

niezwykłych krajobrazów w tej części Europy – Czeską Szwajcarię. Znajdziemy tutaj skalne baszty, urwiste mury sięgające stu metrów wysokości, wąskie
kaniony, mostu skalne i prawdziwe labirynty wyrzeźbione w piaskowcach. A po sąsiedzku – niezwykle

7 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach (wyjazd ok. 10:30).
Przejazd do Czech. Po drodze krótka wycieczka na stożkową górę Ještěd.
Dojazd na nocleg. 2 Trekking w Czeskiej Szwajcarii: Pravčicka Brama,
kanion rzeki Kamenice – krajobrazy Narni. 3 Drugi dzień wędrówki
wśród piaskowców Czeskiej Szwajcarii: Tiské steny – prawdziwy
labirynt skalnych formacji oraz Děčínský Sněžník przypominający
kształtem nasz Szczeliniec. 4 Czeskie Średniogórze – wędrówki po
stożkach wulkanicznych. Przejazd na nocleg w okolice Železnej Rudy.
5 Polodowcowy urok Szumawy. 6 Drugi dzień wędrówek w Szumawie –
najpiękniejszy bór Europy i szczyt Boubin z wieżą widokową. 7 Powrót do
Polski w godzinach wieczornych.

Islandia

malownicze stożki dawnych wulkanów średniogórza
czeskiego. Na południu, przy granicy z Bawarią ciągną się góry Szumawa – niewysokie, ale o cudownie
zachowanej przyrodzie, z licznymi torfowiskami przypominającymi krajobrazy tajgi i tundry.

Fot. Marek Kędzierski

Islandia – na szlakach
interioru
Ramowy plan wyprawy

Ramowy plan wyprawy

Pireneje to trzecie pod względem wielkości góry w Europie, rozciągające się malowniczym
łańcuchem od Morza Śródziemnego po Ocean Atlantycki; są też jednymi z najpiękniejszych
gór Europy. Tamtejsze szlaki piesze nie są zbytnio zatłoczone, dzięki temu będziemy mogli
w spokoju docenić piękno i różnorodność krajobrazów tych majestatycznych i tajemniczych
gór. Pireneje bowiem, jak każde wysokie góry, budziły ciekawość i respekt od zamierzchłych
czasów, często były tematem mitów i opowiadań. To właśnie od imienia mitycznej córki
Atlasa Pyrene ma pochodzić nazwa gór, chociaż inni twierdzą, że z języka baskijskiego
i ma oznaczać Góry Księżycowe. Jakie są w rzeczywistości Pireneje, najlepiej przekonać się
samemu. Zapraszamy zatem na wyjazd w najwyższe góry półwyspu Iberyjskiego!

Montserrat
Zanim dotrzemy w Pireneje zatrzymany się w masywie Montserrat w pobliżu Barcelony. W murach
tutejszego klasztoru benedyktyńskiego, zbudowanego na wysokości ponad 1000 m n.p.m., znajduje
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się słynna figurka Czarnej Madonny będącej patronką Katalonii. Sanktuarium w Montserrat jest jednym
z najważniejszych miejsc pielgrzymkowym w Hiszpanii, drugim najczęściej odwiedzanym po Santiago de Compostela. Ale masyw Montserrat jest też

Portugalia

11 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Reykjavíku. 2 Wycieczka w okolicach
Reykjaviku - „Golden Circle”: Park Narodowy Þingvellir, obszar
geotermalny Geysir i wodospady Gullfoss. 3 Przejazd w interior do
regionu Landmannalaugar. Wędrówka przez Rezerwat Fjallabak, po
drodze malownicze jezioro Frostastadavatn i Ljótipollur. 4 Całodzienna
wędrówka przez słynne „kolorowe góry” Landmannalaugar. Wieczorem
możliwość kąpieli w gorących źródłach. 5 Nieodkryte perełki interioru.
Udamy się na wędrówkę do PN Vatnajökull, po drodze na szczyt
Sveinstindur (1089m) będziemy przechodzić obok malowniczego
jeziora Langisjór. Popołudniu przejazd drogą górską „Fjallabak” przez
wąwóz Eldgjá do miasteczka Kirkjubaejarklaustur. 6 Kratery Lakagigar.
Wycieczka całodniowa – busem i pieszo przez bardzo dzikie tereny
stworzone przez największe erupcje wulkaniczne. 7 Wędrówkach pod
największym lodowcem Europy – Vatnajökull. Dla chętnych wejście na
szczyt Kristinartindar 1126 m n.p.m. 8 Spacer wzdłuż malowniczych
klifów, czarną plażą w okolicach miasteczka Vik. 9 PN Þorsmörk –
wędrówka do wodospadu Skogafoss. Alternatywą tego dnia jest wejście
łatwiejszą trasą na szczyt Valahnukur. Wieczorem zatrzymamy się przy
wodospadzie romantyków – Seljalandsfoss. 10 Obszar geotermalny
Hveragerdi. Wędrówka do kolorowej gorącej rzeki w dolinie Reykjadalur.
11 Powrót do Warszawy.

8 dni

Dzień 1 Przelot do Barcelony. 2 Przejazd do Montserrat, jednego
z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii. Krótka
wędrówka, a następnie przejazd w Pireneje. 3–5 Trzydniowy trekking
w PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: wędrówka do schroniska
Amitges oraz Estany Llong, zejście do doliny i przejazd do podnóży masywu
Maladeta. 6 Trekking z widokiem na Pico de Aneto – najwyższy szczyt
Pirenejów. 7 Krótka wędrówka i przejazd w kierunku Barcelony. Po drodze
zwiedzanie piwnic z winem Cava. 8 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GHP

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GIS

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. Marek Kędzierski

Kreta – Białe Góry
i błękit morza
Ramowy plan wyprawy

Góry i lewady Madery
8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy na Kretę. Transfer w rejon wąwozu Agia
Irini. Jeżeli czas pozwoli krótki spacer w okolicy. 2 Na styku gór i morza –
wędrówka wzdłuż wybrzeża, gdzie pasmo Białych Gór styka się z Morzem
Libijskim. 3 Trekking w Parku Narodowego Samaria: przejście całego
wąwozu. Wędrówkę rozpoczynamy na wysokości ok. 1200 m n.p.m. by dojść
do samego wybrzeża by niemal dotknąć morza. Nocleg w Agia Roumeli.
4 Klasyka wśród trekkingów: szlak z Agia Roumeli do Loutro biegnący wzdłuż
widowiskowo położonych klifów wynurzających się z krystalicznie czystego
turkusowego morza. Wieczorem dojście do pięknego Loutro. Zatrzymamy się
tu by zobaczyć wioskę jak z bajki: kilkanaście białych domków z niebieskimi
oknami w malowniczej zatoce otoczonej wysokim na 600 metrów skalnym
urwiskiem. 5 W drodze na najwyższy szczyt zachodniej Krety. Wyjazd
samochodami terenowymi i wędrówka w kierunku Pachnes (2453 m
n.p.m.). 6 Wędrówka przez wąwóz Aradena. Czeka nas zapierająca dech
w piersiach przepaść, nad którą przewieszony jest most łączący dwa brzegi
wąwozu Aradena, a na jego dnie oleandry, piękne endemiczne kwiaty, a także
pachnące kreteńskie zioła. Wieczorem przejazd do Chanii. 7 Klasztory na
półwyspie Akrotiri - będziemy wędrować szlakiem łączącym klasztory, a po
drodze zajrzymy też do małej jaskini. Popołudniu spacer przez wenecki port
i stare miasto w Chanii. 8 Przelot do Warszawy.
Cena i terminy w załączniku, symbol imprezy GKB

Ramowy plan wyprawy

8 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy na Maderę. Przylot do Funchal i transfer na
nocleg. 2 Wycieczka z miejscowości Ilha do zielonego kotła Caldeirão
Verde. Wędrówka wzdłuż lewady. Piękne wodospady i niesamowite
krajobrazy. 3 Trekking na Pico Grande (1655 m n.p.m.) z widokiem na
Dolinę Zakonnic. Encumeada – serce Madery, przełęcz znajdująca się
pomiędzy szczytami. 4 Trekking na najwyższy szczyt Madery – Pico
Ruivo (1862 m n.p.m.) oraz Pico do Arieiro (1818 m n.p.m.). Prawie
6 kilometrowa trasa przez najwyższe szczyty Madery. Nie zabraknie
delikatnego zastrzyku adrenaliny. 5 Wędrówka pośród upraw lokalnych
gospodarstw wzdłuż południowego wybrzeża Madery. Zobaczymy
sezonowe uprawy jednocześnie patrząc na ocean. Pierwsza część trasy
lewadą Nova by później podążać lewadą do Moinho, która doprowadzi
nas do niedziałającego już młyna w okolicy Lombada Ponta do Sol. Po
południu czas wolny. Możliwość zwiedzenia Funchal lub skorzystania
z fakultatywnych atrakcji morskich. 6 Dzisiaj zobaczymy najbardziej
dzikie zakątki Madery. Wędrówka z płaskowyżu Paúl da Serra pośród
lasu wawrzynowego i poprzez tunele (jeden z nich ma około 1200
m!). Lewada Ribeira da Janela. 7 Wędrówka z pięknymi widokami na
północne wybrzeże Madery. Będziemy podziwiać Orlą Skałę, a patrząc
dalej na wschód Półwysep św. Wawrzyńca. Koniec trasy w miejscowości
Caniçal, dawnej wiosce wielorybniczej, gdzie w 1956 roku nakręcono
sceny do filmu Moby Dick. 8 Wylot do Polski.
Cena i terminy w załączniku, symbol imprezy GPM

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Pireneje

Kreta (Grecja)

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GCZ

Hiszpania

Fot. Archiwum KP Horyzonty

kuchnia oraz kolorowe i egzotyczne ogrody. Islandzkie szlaki interioru prowadzą przez niezwykłe krajobrazy dzikich, surowych
wyżyn ze spektakularnymi lodowcami w tle. Czeka nas spotkanie
z bogatą florą i fauną arktyczną, lodowcami, gorącymi źródłami i gejzerami. Szlak wędrówki zaprowadzi nas przez islandzkie
płaskowyże, gdzie będziemy podziwiać jęzory największych lodowców Europy, czarne pustynie, kolorowe kaniony. Ale przemierzymy też pełną zieleni krainę południowego wybrzeża z jej
wodospadami oraz wysokimi klifami wystającymi ponad czarne plaże. Z kolei dla poszukiwaczy trochę cieplejszych klimatów
przygotowaliśmy nową odsłonę kreteńskiego programu. Czekają
tu na nas piesze wędrówki po imponujących wąwozach, kwitnące łąki górskie, urozmaicona linia brzegowa, ukryte na wzgórzach klasztory oraz degustacja wina w piwnicy klasztornej. A do
tego wyśmienita śródziemnomorska kuchnia.

doskonałym miejscem na górskie spacery. Mnóstwo
wytyczonych tras i rozległe widoki sprawiają, że nie
sposób pominąć to miejsce.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » g ó r y
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Włochy

Dolomity – góry magiczne
Dolomity to jedne z najbardziej malowniczych grup górskich na świecie. Każdy znajdzie
tam szlaki, miejsca i widoki którymi się zachwyci. Jedni spacerują zielonymi dolinami
pośród łąk i oglądają ciekawe zabytki, inni wspinają się, wspomagając się żelaznymi
klamrami, drabinami i linami, via ferratami prowadzonymi po eksponowanych
ścianach. My wybierzemy coś innego – górskie szlaki łatwiejsze od via ferrat, gdzie nie
potrzeba lin ani uprzęży, gdzie w każdej chwili można się zatrzymać, odpocząć i rozejrzeć
dookoła. Będziemy wędrować przez zielone doliny, reglowe lasy, po hale otoczone
stromymi ścianami dolomitowych skał.

Tre Cime
Szczyty nazywane po włosku Tre Cime albo po niemiecku Drei Zinnen to jedne z najbardziej charakterystycznych widoków w Dolomitach. Imponujące, niedostępne szczyty i otaczający je rejon stały się
magiczną atrakcją dla badaczy i alpinistów po tym,

jak region ten został „odkryty” w 1864 r. Od tej pory
„blade góry” zaczęły przyciągać miłośników gór z całej Europy. Podczas I Wojny Światowej przebiegała tędy linia frontu. Do dziś możemy oglądać tunele
wykute w skałach, okopy i schrony, które są świadkami wojny prowadzonej w górskich warunkach.

Ramowy plan wyprawy

Ramowy plan wyprawy

9 dni

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8: 00 (okolice dworca
PKP i PKS). Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach
(wyjazd ok. 9: 30). Przyjazd późnym wieczorem na nocleg
w okolice Agordo. 2 Przywitanie z górami, pierwsza wędrówka
w okolicy. 3 Przejazd do San Martino di Castrozza, wyjazd
kolejką w masyw Pale di San Martino i całodzienna wędrówka.
4 Wizyta w Parku Narodowym Dolomity Bellunessi – trekking
w masywie Mont Pavione. 5 Wędrówka w masywie Civetty,
przejście panoramicznym szlakiem do miejscowości Alleghe.
6 Dookoła Monte Pelmo – trekking wokół górskiego olbrzyma.
7 Na szlaku pomiędzy masywem Schiara i Talvena. 8 Wizyta
w Belluno, wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd.
9 W godzinach porannych przyjazd do Polski.

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8: 00 (okolice dworca
PKP i PKS). Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach
(wyjazd ok. 9: 30). Przyjazd późnym wieczorem na nocleg.
2 Trekking na Mt Plat ( 2173 m n.p.m.). 3 Ruszymy z doliny
Alp Prags do schroniska Rossalmhutte. Zejście do Lago di
Braies. 4 Wędrówka pod Tre Cime – najbardziej rozpoznawalny
masyw Dolomitów. 5 Przejazd na Przełęcz Falzarego.
Wyjście sztolniami na szczyt Lagazuoi ( 2778 m n.p.m.).
6 Alpy Karnickie i Cortina d’Ampezzo – serce Dolomitów.
7 Wyruszamy z Dobbiaco na Przełęcz Flodige Sattel. Przejście
w kierunku Serli ( 2378 m n.p.m.) z panoramicznym widokiem
na wszystkie strony świata. 8 Zwiedzanie Val Pusteria.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd.
9 W godzinach porannych przyjazd do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GDO

Perełki południowych Dolomitów
Masyw Pelmo to niewielka grupa górska, a tak na
prawdę jeden skalny olbrzym otoczony łagodnymi
trawiastymi wzgórzami. Z kolei Monte Civetta to bez
wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczy-
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Można by usiąść i opowiadać, ale może lepiej pojechać i zobaczyć ten błękit nieba nad
białymi szczytami, dotknąć dolomitowej skały, poczuć zapach wonnego siana, spocić
się pnąc się na szczyt. Zapierające dech w piersiach widoki na bielejące szczyty, piękne
kwieciste płaskowyże kończące się stromymi ścianami i zielone wonne doliny zauroczyły
już wielu. Setki kilometrów różnorodnych, doskonale oznakowanych tras – od stromych
górskich odcinków, po łagodne rodzinne szlaki wiodące do najpiękniejszych zakątków.
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Grupa Selli

Grupa Marmolady

Masyw Selli przypomina średniowieczną twierdzę,
rozległy pustynny płaskowyż zawieszony wysoko nad
zielonymi dolinami. Jej gigantyczne ściany sprawiają
wrażenie wyniosłych murów. Spróbujemy wejść na
Piz Boe (3152 m n.p.m.) by z góry popatrzeć na pobliskie masywy – Marmoladę i Sassalungo.

Największa grupa Dolomitów, która zachwyca bogactwem form skalnych i zróżnicowaniem krajobrazu. Od lat cieszy się sławą wśród turystów i warta
jest odwiedzenia, przede wszystkim dla fantastycznych widoków. Ruszymy w kierunku największego
w Dolomitach lodowca i szczytu Punta Penia.

góry « dl a c i e k awy c h ś w i a t a

Dolomity z racji swojej rozległości i różnorodności mogą zaproponować wiele dni,
a nawet tygodni, spędzonych na górskich szlakach w niezwykłych sceneriach. Nie sposób
się nudzić w Dolomitach, gdy ma się tak wiele grup górskich i masywów do wyboru.
W naszej kolejnej wyprawie ruszamy zatem na południe Dolomitów by poznawać
nieodkryte zakątki Parku Narodowego Bellunessi, wędrować w masywie Civetty, obejść
Pelmo czy wyjechać na Pale di San Martino by chłonąć te niesamowite widoki.
tów w Dolomitach. Kusi rozległością krajobrazu i urzeka pięknem. Północno-zachodnia ściana co prawda
rzuca wyzwanie wspinaczom, my jednak wybierzemy
łatwiejsze szlaki. Przejdziemy wzdłuż północno-zachodniej ściany Civetty szeroką ścieżką z widokiem na Marmoladę. Odwiedzimy też południową wizytówkę Do-

lomitów, czyli grupę Pala. Wędrówka po największym
płaskowyżu Dolomitów z pewnością dostarczy wielu
pozytywnych wrażeń. W końcu to klasyk wśród tras,
zachwycający alpejskim rozmachem i pięknem zmieniającego się krajobrazu. Wejdziemy też na szlaki Parku
Narodowego Bellunessi.

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach (wyjazd
ok. 9:30). Późnym wieczorem przyjazd w Dolomity na nocleg.
2 Spacer z Vigo di Fassa w kierunku Rosengarten. 3 W stronę Sasso
Lungo z Przełęczy Sella. 4 Stajemy na Przełęczy Pordoi i ruszamy
na południe – na grań Padon. 5 Z Przełęczy Gardena na płaskowyż
Puez. 6 Na najwyższy szczyt Selli – Piz Boe (3152 m n.p.m.).
7 Wędrówka doliną Świętego Mikołaja. 8 Spacer po Bolzano
i wyjazd w kierunku Polski. 9 W godzinach porannych przyjazd
do Krakowa.

Fot. Fotocommunity.de
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Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GDB

Fot. Beata Zbonikowska

Dolomity – góry bajkowe

Dolomity Belluno

Włochy

Włochy

Fot. Sławomir Adamczak

Fot. iStock.com

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GDP

Fot. Marek Danielak

Fot. iStock.com

Włochy

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca
PKP i PKS). Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok.
9:30). Przejazd do Włoch na nocleg. 2 Pierwsze kroki w Brencie
– rozgrzewka z malowniczej przełęczy Passo Grosto w kierunku
schroniska Tuckett. 3 Wędrówka do schroniska Pedrotti
położonego w samym sercu Brenty. 4 Trasa Pięciu Jezior –
jedna z najpiękniejszych tur w okolicach Madonny di Campiglio.
Popołudniu odpoczynek w miasteczku. 5 Trekking do kultowego
schroniska Dwunastu Apostołów (2490 m n.p.m.). 6 Wędrówka
z Lago di Tovel w masyw Monte Corona (2562 m n.p.m.). 7 Przejazd
nad Jezioro Garda. Wędrówka w kierunku wierzchołka Cima Rocca
(1090 m n.p.m.). Po południu możliwość spaceru i odpoczynku
nad samym jeziorem. 8 Spacer po Trydencie. Popołudniu wyjazd
w kierunku Polski. 9 W godzinach porannych przyjazd do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GWB

Dolomity Brenta

Dolomiti di Brenta przez wielu znawców Alp uważane są najbardziej spektakularną
część całego pasma Dolomitów. Góry są tutaj dziksze i bardziej niedostępne niż
w gęściej zaludnionych okolicach Val Gardeny czy Cortiny, a krajobraz zachwyca swoim
niewypowiedzianym pięknem. Śmiałe iglice, turnie i wieże, tysiąc metrowe ściany
obrywające się pionowo do dzikich kotłów, cisza wysokich gór przerywana tylko od czasu
do czasu pustym echem toczącego się po piargu kamienia czy wspinających się
po upłazach kozic. Jest przy tym Brenta miejscem idealnym dla górskich turystów – gęsta
sieć szlaków i schronisk umożliwia zaplanowanie wędrówek o różnym stopniu trudności,
a okoliczne jeziora pozwalają zażyć orzeźwiającej kąpieli po całym dniu wędrówki.

Dolomity – góry zachwycające
O tych górach mówi się, że nikogo nie pozostawiają
obojętnym. Dotyczy to także najsłynniejszej miejscowości w regionie – Madonny di Campiglio, która łączy
w sobie elementy górskiej stacji, turystycznego centrum i lekko luksusowego kurortu. Po jej przeciwnej

stronie Madonny wznoszą się pasma Presanella i Adamello. Ich zupełnie odmienne krajobrazy, z wielkimi lodowcami, przywodzącymi nieco na myśl lodową czapę
Antarktydy są pięknym uzupełnieniem strzelistych Dolomitów, stanowiąc równie ciekawe miejsce górskich
wędrówek, jak sama Brenta.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » g ó r y
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Na alpejskich
szlakach

M

ożna śmiało rzecz, że Alpy to kwintesencja tego co
w górach najlepsze! Zielone łąki porośnięte alpejską
roślinnością, panoramiczne widoki na bezkres górskich
szczytów, odpoczynek przy krystalicznie czystych jeziorach, biel
lodowców czy po prostu cisza i spokój otaczającej nas przyrody.
A do tego my w tej górskiej scenerii z plecakiem i butami trekkingowymi – bajkowo to mało powiedziane! Zapraszamy Was
na odkrywanie szlaków Szwajcarii i pogranicza z Włochami,

gdzie ilość górskich jezior aż onieśmiela. Dla tych którym marzą się wędrówki w paśmie Alp Retyckich, odwiedzenie dwóch
słynnych kurortów Davos i St. Moritz jak również przejazd trasą
pociągu Glacier Express przygotowaliśmy propozycję trekkingu
Alpy Szwajcarskie. Drugi trekking w całości na terenie Szwajcarii to wizyta w regionach Jungfrau, Interlaken oraz Zermatt.
Bo któż nie chciałby ujrzeć Matterhornu, północnej ściany Eigeru czy powędrować nad Jeziorem Czterech Kantonów? A tym
którym bliżej do włoskich klimatów niż do szwajcarskiego porządku z pewnością do gustu przypadnie propozycja Alpejskich
Jezior na pograniczu obu tych państw. Szczególnie atrakcyjne
są okolice górskich jezior – Garda, Como, Maggiore i Lugano.
Są one prawdziwym naturalnym pomostem, wprowadzającym
w monumentalny górski krajobraz dużą dozę śródziemnomorskiej radości życia.

Szwajcaria

Szwajcaria

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. photogenica.pl

Alpy Szwajcarskie
Ramowy plan wyprawy

Szwajcaria – u stóp
Matterhornu
8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 7:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 8:30). Przejazd
do Szwajcarii na nocleg. 2 Wyjazd kolejką Madrisa. Trasa piesza na
pograniczu austriacko-szwajcarskim by stanąć na przełęczy Schlappiner
Joch. 3 Alpejskie pejzaże: strzeliste szczyty i malownicze wioski. Trekking
z Sertig Dörfli na przełęcz Fanezfurgga (2580 m n.p.m.). Zejście do wioski
Monstein, która słynie z jednego z najwyżej położonego browaru w Europie.
4 Przejazd malowniczą trasą na przełęcz Flüelapass skąd rozpoczniemy
wędrówkę w kierunku szczytu Szwarzhorn (3156 m n.p.m.). Popołudniu
odpoczynek w schronisku Grialetsch Hutte. 5 Przejazd do St. Moritz –
jednego z najbardziej znanych górskich resortów na świecie. Dwie opcje:
przejazd panoramicznym pociągiem szwajcarskich kolei (UNESCO) lub
przejazd busem/autokarem. 6 Trekking na szczyt Diavolezza, a dalej na
Munt Pers (3207 m n.p.m.) by podpatrzeć Piz Bernina – najwyższy szczyt
Alp Wschodnich oraz lodowiec Morteratsch. 7 Wędrówka z widokiem na
Pojezierze Górnej Engadyny. Popołudniu wyjazd w kierunku Polski, nocny
przejazd. 8 Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GSW

Ramowy plan wyprawy

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 9:30). Przejazd do
Austrii na nocleg. 2 Przejazd do Szwajcarii nad Jezioro Czterech Kantonów.
Wędrówka na Bürgenstock (1128 m n.p.m.). Przejazd na nocleg w okolice
Interlaken. 3 Trekking na Niederhorn z widokiem na Jezioro Thun i szczyty
wielkiej trójki Berneńskiego Oberlandu: Eiger, Mönch i Jungfrau. 4 Wyjazd
zębatą kolejką na Schynige Platte, wędrówka do Grinderwald z widokiem
na północną ścianę Eigeru. 5 Przejście fragmentu szlaku Via Alpina przez
przełęcz Hohtürli (2774 m n.p.m.). 6 Przejazd z regionu Jungfrau do
doliny Mattertal, w której leży Zermatt. Po drodze wędrówka z przełęczy
Grimselpass (2165 m n.p.m.). 7 Szwajcarski Szlak Lodowcowy – trasa
wzdłuż lodowca Aletsch (UNESCO). 8 Przejazd do Zermatt, panoramiczna
trasa z widokiem na Matterhorn. Popołudniu wyjazd do Polski, nocny
przejazd. 9 W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Krakowa.
Cena i terminy w załączniku, symbol imprezy GSB

M

ówimy Alpy - myślimy Austria… I słusznie! Jest to bowiem jeden z najbardziej alpejskich krajów, którego
ponad dwie trzecie powierzchni zajmują góry. I to jakie!
Alpy Austriackie nie tylko oferują przepiękne krajobrazy, ale też
znakomite zagospodarowanie terenu i ułatwienia dla górskich
turystów. Można tu zobaczyć wszystko co w Alpach najpiękniejsze – wysokie, pokryte lodowcami szczyty, wspaniałe wapienne
ściany skalne, bajkowe hale pokryte wyjątkowo soczyście zielonymi łąkami. Dla amatorów austriackich wędrówek przygotowaliśmy dwie propozycje. Latem zapraszamy do samego serca
tego górskiego kraju by poznać najpiękniejsze zakątki na pograniczu Górnej Austrii, Styrii i Kraju Salzburskiego. Wznosi się
tutaj fantastycznie ukształtowany masyw Dachsteinu, pokryty lodowcem, u stóp którego leży malownicze Hallstatt. Na południe

Szwajcaria, Włochy

Fot. shutterstock.com

Alpejskie jeziora
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Austria

Austria

Słowenia

Fot. iStock.com

Fot. iStock.com

Fot.Piotr Skrzypiec

Alpy Austriackie –
górski raj
9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 9:30). Przejazd do
Włoch na nocleg w okolice jeziora Garda. 2 Rozgrzewka na najwyższym
poziomie! Fakt, że góry, które będziemy zdobywać na naszej wycieczce
przekraczają ledwo co dwa tysiące metrów wysokości, nie oznacza wcale,
że nie poczujemy prawdziwych wysokogórskich doznań. Na początek
trekking w masywie Monte Baldo wznoszącym się bezpośrednio nad
jeziorem Garda. 3 Drugi dzień wędrówek nad jeziorem Garda – przejazd na
zachodni brzeg by wyjść na Monte Pizzocolo Sera nazywany „Strażnikiem
Jeziora”. Po południu – odpoczynek nad jeziorem! 4 Opuszczamy region
Gardy by przejechać na zachód do innych polodowcowych jezior. Dziś czeka
nas wizytą nad jeziorem Como o kształcie odwróconej litery Y. Wybierzemy
się w kierunku szczytu Monte Primo (1681 m n.p.m.) leżącego w widłach
dwóch potężnych ramion. 5 Kolejny dzień to kolejne jezioro! Tym razem
zdobędziemy Monte Zeda górujące nad jeziorem Maggiore. 6 Czas
na wizytę w Szwajcarii. Przejazd w okolice miasteczka Rivera, wyjazd
kolejką na punkt widokowy na jezioro Maggiore. Wędrówka w kierunku
najwyższego w okolicy szczytu - Monte Tamaro (1961 m n.p.m.).
7 Zupełnie inna Szwajcaria – wizyta we włoskojęzycznym kantonie
Ticino. Przejazd nad jezioro Lugano by powędrować na malowniczy
szczyt Generoso. Dla osób chętnych możliwość zjazdu kolejką. 8 Przejazd
pociągiem do Mediolanu na krótką wizytę w mieście. Czas wolny na
ostatnie zakupy i krótki spacer po centrum. Popołudniu wyjazdu autokarem
w drogę powrotną do Polski, nocny przejazd. 9 W godzinach porannych
przyjazd do Krakowa.

od tego skalistego bastionu wznoszą się Niskie Taury – idealne
miejsce do turystyki wysokogórskiej. No i w końcu Wysokie Taury,
z najwyższym szczytem kraju – Grossglocknerem, który piętrzy
się ponad wspaniałym lodowcem Pasterze. Jesienią z kolei zapraszamy do najbardziej słonecznego regionu Austrii – Karyntii
i Wschodniego Tyrolu. To właśnie tutaj znajdują się najwyższe
szczyty Austrii, z licznymi lodowcami. Tutaj też, ponad stolicą regionu – Lienz, wznoszą się austriackie Dolomity Lienzerskie, góry
o niesamowitym krajobrazie, wcale nie ustępujące malowniczością tym znanym z włoskiej strony Alp. Warto również zajrzeć do
sąsiadów Słoweńców, którzy otrzymali dużo alpejskiego dobra.
Południowa, słoneczna strona Alp to przede wszystkim wapienne
góry z wyjątkową rzeźbą krasową. Alpy Sawińsko-Kamnickie oraz
Julijskie z Triglavem już na nas czekają!

Ramowy plan wyprawy

8 dni

Alpejska jesień
w Karyntii
Ramowy plan wyprawy

Góry Słowenii –
słoneczna strona Alp
8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 10:30). Przejazd
do Austrii na nocleg w okolice masywu Dachstein. 2 Na przywitanie
z Alpami trekking w masywie Dachstein – jednym z najwyższych
wapiennych masywów Austrii. Wyjazd kolejką na Hunerkogel, krótka
trasa po lodowcu do schroniska Dachsteinwartehütte. Popołudniu spacer
wąwóz Lichtensteinklamm. 3 W sercu Niskich Taurów – wędrówka na
szczyt Kalkspitze z którego rozpościera się kapitalny widok na sąsiednie
grupy górskie. 4 Kolejny dzień spędzimy po północnej stronie masywu
Dachstein. Czekają na nas Hallstatt – jeden z najpiękniejszych zakątków
w całych Alpach oraz szczyt Krippenstein z puntem widokowym „Five
Fingers”. 5 Przejazd Grossglockner Hochalpenstrasse pod lodowiec
Pasterze. Podejście w kierunku szczytu Spielmann (3027 m n.p.m.)
z widokiem na Grossglockner. 6 W wapiennym królestwie – wejście na
najwyższy szczyt masywu Hochkoenig. Wędrówkę rozpoczniemy przy
schronisku by lasem i pięknymi halami podejść do kolejnego schroniska.
A z najwyższego punktu, przy odrobinie szczęścia, będziemy mogli
zobaczyć ponad 300 szczytów! 7 Przejazd do sąsiedniej Bawarii do
Berchtesgaden. Wędrówka na szczyt Kehlstein poniżej którego znajduje
się słynne Orle Gniazdo – dawna górska rezydencja Hitlera. Popołudniu
przejazd do Salzburga – miasta Mozarta. Wieczorem wyjazd w drogę
powrotną do Polski, nocny przejazd. 8 W godzinach porannych przyjazd
do Krakowa.

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 10:30). Przejazd do
Austrii na nocleg w okolice Villach. 2 Pierwsza wędrówka to trasa wśród
skał i połonin Parku Narodowego Nockberge. Wyjście na szczyt Bretthohe
(2320 m n.p.m.). 3 Trekking w wapiennych paśmie Alp Gailtalskich.
Wyjazd kolejką z miasta Spittal am Drau pod szczyt Goldeck, wędrówka
w kierunku Latschur (2236 m n.p.m.) Zejście do Neusach, położonej
nad malowniczym jeziorem Weissensee, gdzie zakończymy wycieczkę.
4 Wędrówka w okolicach jeziora Millstattersee. Trasa wzdłuż północnego
brzegu jeziora w paśmie Toerl. 5 Przejazd do Lienz by powędrować
w masywie Wysokich Taurów. Wyjazd kolejką na Schoberkopfl.
Wyruszymy malowniczym szlakiem w kierunku szczytu Schleinitz skąd
pięknie prezentują się najwyższe szczyty Austrii, pokryte lodowcami
i wiecznymi śniegami. 6 Trekking w austriackich Dolomitach. Udamy
się w jedno z najbardziej malowniczych pasm w południowej Austrii –
Dolomity Lienzerskie. Początek trasy przy schronisku Lienzer Dolomitem
Hutte, przejście do sąsiedniej doliny, do miejscowości Amlach. 7 Na
pożegnanie z Karyntią zdobędziemy szczyt Dobratsch, którego nazwa jest
świadectwem osadnictwa słowiańskiego w tej okolicy. Przejazd do Grazu
na popołudniowy spacer. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, nocny
przejazd. 8 W godzinach porannych przyjazd do Krakowa.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GAA

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GJA

Ramowy plan wyprawy

10 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach (wyjazd ok. 9:30).
Przejazd do Słowenii na nocleg do doliny Logarskiej. 2 Wycieczka
w Alpy Kamnicko-Sawińskie. Podjazd w kierunku jaskini Śnieżna Jama
i spacer z przewodnikiem po jej korytarzach. Wejście na Raduchę
(2062 m n.p.m.) skąd przy dobrej pogodzie jest znakomity widok na
Alpy Kamnicko-Sawińskie i Karawanki. 3 Wędrówka na pograniczu
z Austrią na Savijskie Siodło. Zejście do pięknego wodospadu Rinka –
możliwa kąpiel. 4 Przejazd w Alpy Julijskie, zwiedzanie Skofia Loka, Kranj
i Bledu. 5-6 Wycieczka pod Triglav, dla chętnych wejście na najwyższy
szczyt Słowenii. Nocleg w schronisku Dom Planika. Zejście przez
dolinę Triglavskich Jezior do Trenty. Przejazd do doliny Soczy. Dla osób
niezainteresowanych 2-dniową wędrówką w masywie Triglavu możliwa
opcja alternatywna – odpoczynek i zwiedzanie m.in. wodospad
Mostovnica, jezioro Bohinj, Planica ze słynną mamucią skocznią.
7 Wędrówka w dolinie Soczy: Fort Herman, kanion rzeki Korytnicy,
Kobarid, wodospad Kozjak, plażowanie i kąpiele w szmaragdowej Soczy.
8 Wycieczka na Małą Mojstovkę – jeden z najbardziej widokowych
szczytów Alp Julijskich. Popołudniu rafting na Soczy (opcjonalnie).
9 Przejazd do Jaskini Postojnej na zwiedzanie, następnie wizyta
i spacer w Lublanie. Popołudniu wyjazd do Polski, nocny przejazd.
10 W godzinach porannych przyjazd do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GSM

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GWS
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Cykl wyjazdów ŁUKIEM KARPAT
Karpaty to jedno z najdłuższych, najważniejszych i zarazem najbardziej fascynujących pasm górskich w Europie. Ciągną
się na przestrzeni ponad 1200 km, od doliny Dunaju w okolicach Bratysławy, po malowniczy przełom tejże rzeki, nazywany
Żelaznymi Wrotami, na pograniczu Rumunii i Serbii, zatacza ogromny łuk, skierowany w kierunku północnym i wschodnim.
Karpaty to ogromny kalejdoskop praktycznie wszystkich rodzajów krajobrazu górskiego – od zalesionych, regularnych
grzbietów Beskidów po wysokie góry typu alpejskiego; od krasowych płaskowyżów z jaskiniami i wywierzyskami, po
polodowcowe kotły wypełnione krystalicznie czystymi stawami, od rozległych falujących „mórz traw” wysokogórskich połonin,
po ukryte wśród lasów tajemnicze torfowiska i nieprzebyte górskie puszcze. Miłośnik przyrody znajdzie tutaj wszystko co
najciekawsze w Europie pomiędzy Atlantykiem a Morzem Czarnym.
Słowacki Raj

Spośród wszystkich pasm górskich Europy, Karpaty są górami polskiemu turyście najbliższymi, ale i jednocześnie często
najdalszymi – z braku świadomości bowiem czasami szukamy celu swoich wyprawa w egzotycznych częściach świata,
zapominając jak wspaniałe tereny mamy całkiem niedaleko granicy. Dla wszystkich pragnących lepiej poznać cale Karpaty
– w ich złożoności, różnorodności i tym, co nazwalibyśmy „karpacką magią” (tak, tak, jest taka – kto poznał trochę te góry
wie, o co chodzi!) – przygotowaliśmy cykl wypraw pod wspólnym tytułem „Łukiem Karpat”. Nie wyczerpują one oczywiście
tematu, ale na pewno pozwalają poznać lepiej te fascynujące góry. Bo że warto je poznawać – o tym jesteśmy bezapelacyjnie
przekonani! Zapraszamy zatem na wędrówki po karpackich szlakach Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Ruszaj z nami!
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Na bałkańskich
szlakach
Mówiąc o górach Europy pewnie pierwsze co usłyszmy to jedźmy w Alpy, przemierzajmy dzikie szlaki Karpat czy korzystajmy z południowego słońca Pirenejów! Jest jednak jeszcze jeden
górski region w Europie, w który warto się wybrać na trekking
– Bałkany! A my odkrywamy dla Was coraz to nowe bałkańskie
szlaki. Na początek Chorwacja, która głownie kojarzy się z plażami i wypoczynkiem no i może jeszcze… Dubrownik. A przecież
jest to również kraj wspaniałych gór, może niezbyt imponujących

Chorwacja

wysokością, ale za to niesamowicie malowniczych. Góry, które
łączą egzotykę adriatyckiego wybrzeża ze swojskością karpackich połonin i malowniczością alpejskich gór wapiennych. Każdy, kto chociaż raz zaglądnie w te okolice – wróci zachwycony
i oczarowany. Następnie klasyka wśród bałkańskich trekkingów
– Czarnogóra z Durmitorem i tajemniczymi Górami Przeklętymi.
Już w samej nazwie kraju pobrzmiewa słowo „góra”, a prawdę
mówiąc, trudno tu znaleźć jakiekolwiek płaskie miejsce, zatem
czyż to nie jest idealne miejsca na wędrówkę? A może by tak jeszcze dalej wyruszyć na eksplorację Półwyspu Bałkańskiego? Dzięki
coraz większej dostępności połączeń lotniczych można w szybki sposób dotrzeć do macedońskiej Skopje czy bułgarskiej Sofii,
a stamtąd już rzut beretem na górski szlak. Brzmi dobrze? Zapraszamy zatem na trekking po górach Macedonii, jak również
w sąsiednie pasma Riły i Pirynu (symbol imprezy GRP).

Czarnogóra, Serbia

Fot. photogenica.pl

Ramowy plan wyprawy

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Możliwość dołączenia w Katowicach (wyjazd ok. 9:30).
Przejazd do Chorwacji na nocleg. 2 Wędrówka w górach Velebit –
wśród skał i połonin. Trasa z przełęczy Baške Oštarije w kierunku
szczytu Vislibaba (1160 m n.p.m.). 3 Drugi dzień w górach Velebit
to najpiękniejszy szlak Chorwacji – Premužićeva staza. Ruszamy
ze schroniska górskiego Zavižan na przełęcz Veliki Alan. 4 Trekking
w Parku Narodowym Paklenica. Powędrujemy dnem wąwozu
Wielkiej Paklenicy, u podnóża pionowych ścian. Przejazd na
wybrzeże w okolice Makarskiej. 5 Pierwsza trasa w górach Biokovo
to zdobycie najwyższego szczytu tego pasma – Sv. Jure (1762 m
n.p.m). 6 Krasy nadmorskiej trasy – widokowe przejście na szczyt
Sv. Ilija (1642.m.n.p.m.). 7 Przejazd do jednej z największych
atrakcji Chorwacji – Jeziora Plitwickie. Wędrówka po szlakach parku
narodowego. Popołudniu przejazd w kierunku Zagrzebia na nocleg.
8 Spacer po stolicy Chorwacji, czas na ostatnie zakupy. Popołudniu
wyjazd do Polski, nocny przejazd. 9 W godzinach porannych
przyjazd do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GCH

Fot. iStock.com

Fot. Sławomir Adamczak

Durmitor i Góry
Przeklęte

Góry Chorwacji

Macedonia

Ramowy plan wyprawy

Fot.Tomasz Liptak

Ramowy plan wyprawy

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy na Teneryfę. Zakwaterowanie
w klimatycznym El Medano na południu wyspy. 2 Przejazd do
Parku Narodowego Teide, po drodze kilka postojów na punktach
widokowych. Trekking na szczyt Guajary. Po popołudniu możliwość
wizyty w lokalnej winnicy połączonej ze wspólną kolacją oraz
degustacją wina. 3 Wędrówka w malowniczych Górach Anaga.
Przejście wzdłuż klifowego wybrzeża do latarni morskiej Anaga.
4 Wizyta w wiosce Masca, a następnie trekking w Górach Teno.
Popołudniu wizyta w lokalnej wytwórni koziego sera. 5-6
Dwudniowy trekking w PN Teide. Wędrówkę rozpoczynamy przy
Roques del Garcia skąd czeka nas strome podejście na Teide (3718
m n.p.m.). Przy zachodzącym słońcu schodzimy na nocleg do
schroniska Altavista. Rano zaczynamy powolne zejście ze schroniska
na płaskowyż Teide. Niesamowity wulkaniczny krajobraz towarzyszy
nam przed całą wędrówkę. 7 Cruz del Carmen i domy w skałach.
Przejście na punkt widokowy Aguaide z panoramą północnej
części wyspy i klifów schodzących prosto do Oceanu Atlantyckiego.
Popołudniu spacer po La Lagunie. 8 Przelot do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GHT

9 dni

Ramowy plan wyprawy

8 dni

Dzień 1 Przylot do Skopje. Spacer po stolicy Macedonii: stara
czarszija, śpiew muezzina i spacery po centrum miasta na
Wardarem. 2 Przejazd do Parku Narodowego Mavrovo – pierwszy
górski trekking i widok na grzbiet graniczny ze szczytu Medenicy.
Popołudniem przejazd okolice Ochrydu. 3 Z góry Jezioro Ochrydzkie
wygląda inaczej. Wędrówka pasmem pomiędzy dwoma górskimi
jeziorami w Parku Narodowym Galicica i popołudniowa wizyta
u św. Nauma. Chwila relaksu nad jeziorem. 4 Na granicznym
szlaku. Eksploracja grzbietu odgradzającego Macedonię Północną
i Albanię. 5 Już tylko krok do Grecji... Wędrówka skalnym grzbietem
i górskie jeziora Parku Narodowego Pelister. 6 Niewielki monastyr
w środku gór. Treskavec oraz skrywający tajemnice i wypełniony
zagadkami grzbiet nad Prilepem. Popołudniu degustacja lokalnych
win. Przejazd w okolice Kratova. 7 Na przeciwnym skraju Macedonii
Północnej. Góry pogranicza macedońsko – bułgarskiego oraz
miasto w kraterze wulkanu – Kratovo. 8 Przejazd do Skopje i wylot
do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GMP
Inna propozycja trekkingu „Na bałkańskich szlakach”:
11 dni | Riła i Piryn (Bułgaria)
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GRP

Ramowy plan wyprawy

Wyspy Kanaryjskie aktywnie!
Wyspy Kanaryjskie, poza wypoczynkiem na plażach,
zachęcają również do aktywniejszego spędzania
czasu. Podczas naszego wyjazdu większość dnia
przeznaczymy na piesze górskie wędrówki, ale nie

zabraknie też czasu by zajrzeć do ciekawych miejsc.
Celem wyjazdu jest też bowiem poznanie przyrody,
kultury i kuchni Teneryfy. Przyjrzymy się też z bliska
codziennemu życiu Kanaryjczyków, poznamy ich
zwyczaje i tradycje.

8 dni

Dzień 1 Przelot na Teneryfę, a następnie na La Palmę. 2 Wędrówka
w PN Caldera de Taburiente w samym sercu wyspy by podejrzeć co
skrywa kaldera wulkanu. 3 W drodze na najwyższy szczyt La Palmy
– Roque de los Muchachos. 4 Dziś jeden z najbardziej znanych
trekkingowych szlaków na Wyspach Kanaryjskich. Malownicze
i różnorodne przejście wzdłuż wulkanicznego pasma Cumbre
Vieja, od krateru do krateru. 5 Wędrówka na południu wyspy:
od wulkanicznych pustyni z lawy i winnicami po wybrzeże. 6
Wycieczka do rezerwatu biosfery Los Tilos (UNESCO) – zielonego
kotła La Palmy. 7 Spacer po stolicy wyspy – Santa Cruz de la Palma.
Przelot na Teneryfę i spacer po dawnej stolicy Teneryfy (UNESCO).
8 Wylot do Polski.

La Palma
„Tropikalny wiatr, dzika i wolna natura, właśnie tam
chcę być!”Tak w wolnym tłumaczeniu śpiewa Madonna w słynnej piosence„La Isla Bonita”, a mieszkańcy La Palmy są przekonani, że śpiewa właśnie
o ich wyspie, pięknej wyspie. Trudno się nie zgodzić
z mieszkańcami La Palmy, gdyż rzeczywiście wyspa
ta ma wiele pięknych i różnorodnych miejsc do odkrycia. La Palma jest znana jako najstromsza wyspa

góry « d l a c i e k awy c h ś w i a t a

Największa z Kanaryjskich wysp zachwyca różnorodnością krajobrazów, a dzięki
temu daje praktycznie nieskończone możliwości poznawania wyspy podczas pieszych
wędrówek. W centrum Teneryfy znajduje się masyw wulkaniczny Teide. Ten księżycowy
krajobraz pięknie kontrastuje z błękitem Oceanu Atlantyckiego. Zupełnie inne są Góry
Anaga oraz Teno, wiecznie zielone z klifami opadającymi w stronę morza. Urokliwe
wioski, lasy wawrzynowe i szlaki z dala od masowej turystki dają poczucie odizolowania
i spokoju. A łagodny klimat Teneryfy sprzyja wycieczkom górskim przez cały rok. Nawet
w miesiącach zimowych średnie temperatury oscylują w granicach 20 stopni.

Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GLP
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Góry, wulkany i wąwozy Teneryfy

Góry Macedonii

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Przejazd do Serbii na nocleg. 2 Kontynuujemy przejazd do
Czarnogóry. Naszym celem będzie Žabljak, czyli „czarnogórskie
Zakopane”. Po drodze zatrzymamy się przy słynnym moście nad
Tarą. 3 Kolejne dwa dni to wędrówki najpiękniejszymi szlakami
w Durmitorze i u podnóża gór. Wejdziemy na przełęcz Škrčko
zdrijelo, przejdziemy obok śródgórskich jezior Veliko Škrčko
i Malo Škrčko. Chętni będą mogli zdobyć szczyt Prutaš (2393 m
n.p.m.). 4 Dziś w planach zdobycie najwyższego wierzchołka
w całym masywie – szczytu Bobotov kuk (2523 m n.p.m.) czyli
króla Durmitoru. Wędrówkę zakończymy przy słynnym Czarnym
Jeziorze zatem znajdzie się i chwila odpoczynki w górskiej scenerii.
5 Na pożegnanie z Durmitorem wybierzemy się na relaksujący
spacer w okolicy Žabljaka. Popołudniu przejazd w Góry Przeklęte.
Trasa prowadzi wzdłuż słynnego kanionu Tary. 6 Pierwsza trasa
w Górach Przeklętych to wyjście na szczyt Talijanka (2057 m n.p.m.)
na pograniczu z Albanią. 7 Dzisiaj atakujemy najwyższy szczyt
Czarnogóry Zla Kolata (2534 m n.p.m.). Z wierzchołka roztacza się
niezwykła panorama południowej części gór. 8 Wędrówka Doliną
Ropojaną uchodzącą za jedną z najpiękniejszych na Bałkanach.
Wieczorem wyjazd do Polski, nocny przejazd. 9 W godzinach
popołudniowych przyjazd do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GMO

Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)

Fot. iStock.com

La Palma – Zielona Wyspa
Wulkanów
Wyspy Kanaryjskie – kraina wiecznej wiosny i jeden z najbardziej popularnych celów
turystycznych. Jeśli zdecydujemy się odkryć prawdziwe oblicze Wysp Kanaryjskich
czekają na nas majestatyczne nadatlantyckie urwiska, wulkaniczne pustynie,
a zaraz obok piękna egzotyczna roślinność, niecodzienne formacje skalne, plaże
o zróżnicowanym kolorze piasku, przepiękne panoramiczne widoki. Można powiedzieć,
że jest to prawdziwy łyk egzotyki w pobliżu Europy.
świata (biorąc po uwagę stosunek najwyższego szczytu do powierzchni wyspy) i również jako najbardziej
zielona wyspa archipelagu kanaryjskiego. Również jej
różnorodność jest zachwycająca – na małej powierzchni znajdziemy gęste, mgliste wawrzynowe lasy, czarne

pustynie lawowe, górskie lasy sosnowe, wysokogórskie
krajobrazy skalne, wąskie jary górskie oraz plantacje bananów i inne tereny uprawne. Wszystkie te cechy sprawiają, że La Palma, obok Madery, Gomery i Sycylii, jest
jedną z„kultowych” wysp dla prawdziwych piechurów.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » g ó r y
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Gruzja

Peru

Ramowy plan wyprawy
Ramowy plan wyprawy
Fot. Sławomir Adamczak

Cordillera Blanca i Cordillera
Huayhuash – górski raj dla każdego
Zapraszamy do odwiedzenia Cordillera Blanca, czyli „andyjskich Himalajów”. Jedno
z najpiękniejszych pasm górskich świata rozciąga się w północnym Peru, między
wybrzeżem Pacyfiku a bezkresem amazońskiej zieleni. Jest tu ponad dwadzieścia
sześciotysięczników, nad którymi dominuje Nevado Huascarán (6768 m n.p.m.),
najwyższy szczyt Peru. Bardziej znany jest Alpamayo – perfekcyjna piramida ogłoszona
niegdyś najpiękniejszą górą świata. W piękne andyjskie doliny będziemy się zanurzać
powoli i spokojnie, nabierając aklimatyzacji. Łatwy dostęp sprawia, że Cordillera
Blanca osiągalna jest dla osób o zupełnie przeciętnej kondycji.

Spacery w górskim sanktuarium
Po zdobyciu aklimatyzacji odbędziemy trzydniowy
trekking do bazy pod Alpamayo. Nasza trasa pokrywa się z najpiękniejszym odcinkiem słynnego

szlaku „Santa Cruz”, uznanego przez National Geographic za jedną z najwspanialszych pieszych tras
górskich na świecie. Wraz ze zdobywaniem wysokości będzie się przed nami otwierało surowe an-

16 dni

Dzień 1 Przelot do Kutaisi/Tbilisi. 2 Zwiedzanie Tbilisi. 3 Przejazd
do Tuszetii. 4 Wycieczka na Sonekhi Peak i do ruin starego Diklo.
5-6 Przejazd i zwiedzanie wiosek między Dartlo a Girevi. 7 Przejazd
z Omalo do Kazbegi, po drodze zwiedzanie katedry Alaverdi.
8 Wycieczka w stronę góry Kazbek, zwiedzanie kościoła Tsminda
Sameba. 9 Wycieczka pod masyw Chaukhi, przejazd do Tbilisi,
wyjazd nocnym pociągiem do Zugdidi. 10 Przejazd do Mestii.
11-12 Trekking z rejonu Mestii do Ushguli. 13 Wycieczka do lodowca
Szachara, powrót do Mestii. 14-15 Przejazd do Batumi i odpoczynek
w nadmorskim kurorcie. 16 Powrót do Polski.

15 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy, przylot do Limy. 2 Zwiedzanie Limy.
3 Przejazd w stronę Andów do Huaraz leżącego w dolinie między Cordillera
Blanca a Cordillera Negra. 4 Aklimatyzacyjny spacer z widokami na pasmo
Cordillera Blanca. 5 Rozpoczynamy 3-dniową wędrówkę słynnym szlakiem
Santa Cruz. Startujemy z osady Vaquería, idziemy przez dolinę u stóp
masywów Yanapaqcha i Chacraraju. Nocleg na śródgórskiej polanie Paria.
6 Przejście przez przełęcz Punta Unión (4750 m n.p.m.) z widokiem na
Alpamayo. 7 Trzeci dzień to łagodne, choć długie zejście głęboką doliną
Santa Cruz, z pięcio- i sześciotysięcznikami po obu stronach. Nocleg
w hotelu. 8 Dzień relaksu i odpoczynku w basenach Monterrey. 9 Przejazd
do dzikiej Cordillery Huayhuash na 3-dniowy trekking. 10 Dzień wędrówki
wśród bajkowych krajobrazów, nocleg nad jeziorem Carhuacocha.
11 Wędrówkę w piękne andyjskie doliny nad którymi wznoszą się
niebotyczne szczyty. 12 Powrót do cywilizacji, przejazd do Huaraz
i pożegnanie z Andami. 13 Przejazd do Limy i czas wolny.
14-15 Przelot z Limy do Warszawy.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GGR

Za górami, za lasami – Tuszetia
We wschodniej części gruzińskiego Kaukazu nie znajdziemy wielkich szczytów z lodowcami, ma natomiast
Tuszetia wiele innego uroku. W odizolowanej od świata,
ukrytej głęboko w górach Tuszetii zachowała się tradycyjna architektura z pięknymi wieżami obronnymi. Koło
wiosek często znajdziemy święte miejsca niedostępne
dla kobiet, pełno tu tajemniczych wierzeń i przesądów...
No i wspaniała, często unikatowa przyroda.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GPC

dyjskie królestwo, a zwieńczeniem wędrówki będą
widoki na słynne szczyty Alpamayo i Artesonraju
(i wiele innych).

fot. Andrzej Mazurkiewicz

Gruzja - wędrówki po Kaukazie
Według legendy, gdy Bóg dzielił ziemię między narodami, Gruzini spóźnili się. Gdy
spytał o przyczynę spóźnienia odpowiedzieli, że wznosili długie toasty winem na chwałę
Pana. Bogu tak spodobała się ta odpowiedź, że dał im ziemię zarezerwowaną dla
siebie. Chociaż wybrzeże Morza Czarnego nie należy do najpiękniejszych na świecie,
to Kaukaz ze swoją różnorodnością, pięknem krajobrazu i kulturą zamieszkujących go
narodów należy do gór, które zdecydowanie trzeba odwiedzić!

Wielki Kaukaz – Swanetia
W położonej na zachodzie (w pobliżu granicy z Abchazją) Swanetii, również zachowała się piękna architektura kamiennych wież, które możemy spotkać
w wielu wioskach, ale w odróżnieniu od Tuszetii góry

mają tu odmienny charakter. Swanetia leży u stóp najwyższych szczytów Kaukazu i krajobraz ma tu charakter wysokogórski, ze skalno-lodowymi wierzchołkami
i spływającymi z nich lodowcami.

Kirgistan

Fot. Katarzyna Mazurkiewicz

Tanzania

Ramowy plan wyprawy
Ramowy plan wyprawy
Fot. Katarzyna Mazurkiewicz

Śniegi Kilimandżaro
Najwyższy szczyt Afryki przyciąga niczym magnes turystów z całego świata.
Doskonałym przygotowaniem przed wejściem na tę górę jest mniej popularny, ale
bardzo piękny trekking na Mt Meru. Po trudach górskich wędrówek udamy się na
safari w parkach narodowych Lake Manyara, Ngorongoro i Tarangire. Ostatnie dni
wyprawy spędzimy na rajskich plażach pachnącego przyprawami Zanzibaru.

Afryka o wschodzie słońca
Wchodząc na Mt Meru wędrować będziemy przez tereny Parku Narodowego Arusha, więc poza wrażeniami związanymi ze zdobywaniem szczytu (wspaniały widok na Kilimandżaro o wschodzie słońca) będą
nam towarzyszyć emocje związane z obserwacją dzikich zwierząt. Jest to jedyny park narodowy w Tanza-
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nii, gdzie można poruszać się na piechotę, co dodaje
szczególnej magii spotkaniom ze zwierzętami. Wejście
na Kilimandżaro mniej popularną drogą Machame jest
wymagające, ale też piękne krajobrazowo. Podczas
wędrówki wśród egzotycznej roślinności (las deszczowy, paprocie drzewiaste, a wyżej drzewiaste lobelie
i starce) otwierają się widoki na południową ścianę

14/17/21 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy. 2 Przylot do Arushy. 3-6 Trekking na Mt
Meru. 7-12 Wspinaczka na Kilimandżaro trasą Machame i zejście
trasą Mweka. Powrót do Arushy, zakupy i odpoczynek.
Zakończenie I etapu: osoby jadące na 14-dniową wersję wylatują do
Polski następnego dnia.
13–15 Safari w parkach narodowych Lake Manyara, Ngorongoro
i Tarangire.
Zakończenie II etapu: osoby jadące na 17-dniową wersję wylatują do
Polski następnego dnia
16 Przelot na Zanzibar. Wycieczka na plantacje przypraw i przejazd
do Nungwi. 17-18 Odpoczynek na plaży, wycieczka na rafę koralową.
19-20 Stone Town – zwiedzanie starej dzielnicy miasta Zanzibar.
Zajrzymy na targ rybny, czas na zakupy. Popołudniowa przeprawa
promem do Dar es Salaam i przejazd na lotnisko. 21 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol wyprawy GKI

masywu Kilimandżaro. A kiedy po żmudnej nocnej
wędrówce dotrzemy o wschodzie słońca na szczyt,
cała Afryka leżeć będzie u naszych stóp...

16 dni

Dzień 1 Podróż do Kirgistanu. 2 Wycieczka w góry w pobliżu
Biszkeku. 3 Przejazd nad jezioro Song Kul, po drodze zwiedzanie
wieży Burana. 4 Pobyt nad Song Kul, przejazd do Narynu. 5 Podróż
do Tasz Rabat, trekking w stronę jeziora Czatyr Kul. 6 Wędrówka
na przełęcz Tasz Rabat, zejście do karawanseraju i powrót do
Narynu. 7 Przejazd nad jezioro Issyk Kul, wizyta w kanionie Skazka.
8 Odpoczynek nad jeziorem Issyk Kul. Przejazd do Karakolu. 9-10
Skały Dżety Oguz – czerwone skały „7 byków”. Trekking w stronę
przełęczy Telety. 11 Podejście do jeziora Ala Kul. 12 Przejście przez
przełęcz Ala-kul i zejście do Altyn Arasza. 13 Zejście doliną Araszan
do Ak Suu. 14 Przejazd do Biszkeku, po drodze petroglify koło
Czolpon Ata. 15 Biszkek - spacer, zakupy. 16 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy GKT

Z Biszkeku w stronę Chin
Stolica Kirgistanu będzie punktem startowym naszej wyprawy. Opuściwszy to milionowe miasto
zajrzymy do jednego z nielicznych kirgiskich zabytków – wieży Burana. Dalej skierujemy się w stronę
jeziora Song Kul, gdzie latem napotkamy dziesiątki
jurt oraz stada pasących się tu koni i owiec. Pobyt
w jurcie pozwoli nam poznać codzienne życie ko-

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Tien Szan – niebiańskie
góry Kirgistanu
Położony w górach Tien Szan i na skraju Pamiru Kirgistan, w odróżnieniu od sąsiednich
państw Azji Centralnej pełnych zabytków i zgiełku bazarów, przyciąga spokojem i pięknem
otaczającej przyrody. „Niebiańskie Góry” Tien Szan pokrywają większość kraju, a śródgórskie
kotliny wypełnione są jeziorami, wśród których króluje Issyk Kul – „morze Kirgistanu”.
czowników. Dalej przez Naryn podążymy odnogą
Jedwabnego Szlaku. Zwiedzimy stary karawanseraj Tasz Rabat i powędrujemy na przełęcz, z której
roztacza się widok na jezioro Czatyr Kul.

Trekking do górskiego jeziora Ala Kul
W Karakol, na krańcu jeziora Issyk Kul, rozpocz-

nie się druga część trekkingu. Krajobrazowo góry
te przypominają Alpy z bujnymi górskimi lasami
i skalno-lodowymi wierzchołkami. Powędrujemy
w stronę najwyższych szczytów pasma Terskey
Alatoo i do turkusowego jeziora Ala Kul. Po trudach wędrówki zrelaksujemy się w gorących źródłach Altyn Araszan.
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Na himalajskich szlakach
Himalaje – najwyższe góry Ziemi – są potężnym łańcuchem górskim o długości 2500 km i szerokości 300 km o bardzo
zróżnicowanych krajobrazach. Ośnieżone szczyty są celem himalaistów, ale Himalaje mają wiele do zaoferowania również
turystom górskim. Znajduje się tu wiele pięknych tras trekkingowych o różnym stopniu trudności wytyczonych szlakami
karawanowymi, pasterskimi i pielgrzymkowymi, które pozwalają nie tylko zachwycać się górskimi krajobrazami, ale
i poznać kulturę mieszkających tam ludzi. Szlaki karawanowe wiodące wysokie przełęcze prowadzą do ukrytych w górskich
dolinach rejonów i ważnych ośrodków handlowych. Ciekawe są spotkania z pasterzami, którzy prowadzą na wpół
nomadyczny tryb życia oraz wyznawcami buddyzmu i hinduizmu, którzy pielgrzymują do sanktuariów położonych w głębi
gór. Południową stronę Himalajów obficie nawadnianych opadami monsunowymi porasta bujna roślinność, przechodząca
od lasów zwrotnikowych, aż do lodowców spływających z wysokich gór.

Indie

Górskie jeziora Kaszmiru – 15 dni
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i w indyjskim Sikkimie (Annapurna, Everest, Manaslu, Kangczendzonga. Północne zbocza Himalajów to zjawiskowo piękne
pustynne góry o malowniczych formach i kolorach oraz kulturą tybetańską (Ladakh, Zanskar, Mustang). Ruszaj z nami
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Słowenia, Chorwacja

Austria

Ramowy plan wyjazdu

Istria – rowerowa kraina
Pomurje to historyczny region wschodniej Słowenii położony przy granicy z trzema
krajami: Austrią, Węgrami oraz Chorwacją. Obszar wzdłuż rzeki Mura to kraina
rozległych pól, malowniczych wzgórz z uprawą winorośli, młynów wodnych, wód
leczniczych, oryginalnych tradycji, a przede wszystkim to kraina gościnnych ludzi,
którzy żyją w największym regionie rolniczym Słowenii. Idealne miejsce by aktywnie,
na rowerach, odkrywać sielskie krajobrazy tego regionu.

Istria dla każdego
Zachodnie wybrzeże Istrii uznawane jest za jedno
z najbardziej urokliwych oraz malowniczych miejsc
w Chorwacji. Podczas naszego wyjazdu, na dwóch
kółkach i siłą własnych mięśni, dojedziemy do Rovinj,
urokliwego miasteczka nazywanego Perłą Adriatyku
czy do Puli, najstarszej miejscowości wschodniego

Adriatyku. Zobaczymy to, z czego słynie Istria, ale poznamy również mniej znane oblicze tego półwyspu.
Przejedziemy w głąb Istrii, gdzie naszym oczom ukażą się zielone wzgórza, pola uprawne i maleńkie, położone wysoko ponad dolinami, średniowieczne miasteczka. Widok ten do złudzenia przypominać może
krajobraz włoskiej Toskanii.

Ramowy plan wyjazdu

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:00, możliwość dołączenia
w Katowicach (ok. 19:30), przejazd nocny do Austrii 2 Trasa wzdłuż
doliny Stubaital, zwiedzanie Innsbrucka 3 Przejazd przez dolinę Zillertal
i zwiedzanie fabryki sera w Mayrhofen 4 Z Przełęczy Timmelsjoch wzdłuż
doliny Oetztal, najwyższy wodospad w Tyrolu 5 Wokół zbiornika Gerlos,
najwyższy wodospad w Austrii, jazda do Kaprun 6 Dolina Grossarltal
i przez Bischofshofen do jaskiń lodowych 7 Trasa w Salzkammergut:
krainie jezior polodowcowych oraz wapiennych szczytów 8 Zjazd spod
masywu Grossglocknera, widoki na najwyższe szczyty i najdłuższy
lodowiec w Austrii 9 Zwiedzanie Salzburga, perły architektury barokowej
10 Powrót do Polski w godzinach porannych.

8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 09:00. Możliwość dołączenia
w Katowicach. Przejazd do słoweńskiego regionu Pomurje.
2 Rozpoczynamy naszą rowerową przygodę! Trasa rowerowa pośród
pięknych krajobrazów słoweńsko-węgiersko-austriackiego pogranicza.
3 Przejazd autokarem w kierunku Istrii. Po drodze zatrzymamy się
w Jaskini Postojnej, a następnie z Kopru do Piranu wzdłuż słoweńskiego
wybrzeża przejedziemy na rowerach. 4 Przejazd wzdłuż Kanału
Limskiego do Rovinj – Perły Adriatyku. 5 Trasa rowerowa w głąb Istrii,
odcinkiem słynnej Via Parenzana. Wieczór w Novigradzie.
6 Na rowerach z Pazin do Vodnjan i później autobusem do Puli –
najstarszej miejscowości wschodniego Adriatyku. 7 Trasa rowerowa
w okolicach Porec. Popołudniu wyjazd do Polski. 8 Powrót do Krakowa.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BAU

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BIS

Większość naszych tras przebiega w terenie płaskim
lub w dół dolin. Po drodze miniemy malownicze miasteczka i wioski. Zobaczymy sposób produkcji tradycyjnego tyrolskiego sera. Z Przełęczy Timmelsjoch
zjedziemy w dół Ötztal górskimi serpentynami. Podczas przejazdu przez dolinę Grossarltal miniemy Wąwóz Lichtenstein – jeden z najgłębszych w Alpach.

Austria, Słowenia

Ramowy plan wyjazdu

Wokół Karawanek
Zapraszamy na rowery do Austrii i Słowenii. Odwiedzimy pogranicze 2 krajów, gdzie
od wieków przenikały się wpływy słowiańskie i germańskie. Różnorodność kulturowa
i krajobrazowa Karyntii i północnej Słowenii powoduje, że tereny te są odwiedzane
przez rzesze turystów. Poprowadzone w malowniczej scenerii trasy, sprzyjają
uprawianiu turystyki rowerowej w tym regionie.

Nasze trasy prowadzą brzegami malowniczych jezior i dolin rzek. Nad Millstatter See zakończymy
jedną z naszych tras; mieszkać będziemy nad Ossiacher See. Spędzimy dużo czasu pedałując wzdłuż
południowych i północnych brzegów Worther See.
Podążymy w dół rzeki Drawy (najdłuższej w Karyntii). Na terenie Słowenii pojedziemy głęboką doliną

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:30, możliwość dołączenia
w Katowicach (ok. 20:00), przejazd nocny do Austrii 2 Panorama
z Pyramidenkogel, opactwo Viktring i Klagenfurt; trasa wokół
jeziora Worthersee 3 Wodospad Savica, jeziora alpejskie Bohinj
i Bled oraz wizyta na zamku 4 Zjazd w dół Maltatal, wodospad
Fallbach, muzeum Porsche, Millstatter See 5 Przejazd Villacher
Alpenstrasse oraz ścieżką rowerową wzdłuż Drawy
6 Z Przełęczy Predal w dół doliny Soczy, wąwóz Tolminki 7 Zamek
Hochosterwitz, zabytkowe miasteczka St.Veit, Feldkirchen 8 Jazda
wzdłuż Ossiacher See, zamki Landskron, Wernberg, jezioro Faaker
See, wypoczynek w basenach termalnych 9 Powrót do Polski
w godzinach porannych.
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Soczy. Ujrzymy jedne z najładniejszych słoweńskich
jezior: Bohinj i Bled.

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:30 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 20:00), nocny przejazd do Bawarii 2 Dolina
rzeki Tiroler Achen i dalej wokół Jeziora Chiemsee 3 Wzdłuż
doliny górnej Izary i meta nad Jeziorem Tegernsee 4 Zwiedzanie
klasztoru Andechs i przejazd wokół 2 dużych jezior: Ammersee
i Starnbergersee 5 Jazda w regionie Allgau i doliną rzeki Iller do
Kempten 6 Wizyta u stóp najwyższego szczytu Alp Bawarskich;
przejazd wzdłuż jezior Walchensee do klasztoru benedyktynów
7 Zamek Neuschwanstein i przejazd wzdłuż doliny rzeki Lech
aż do Schongau 8 Wizyta w klasztorze Ettal i okrężna trasa
z powrotem do hotelu. Zwiedzanie Monachium i wyjazd do Polski
9 Powrót do Krakowa w godzinach porannych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BBA

Malownicze jeziora i górskie doliny

Zabytki architektury
Na trasie ujrzymy wiele atrakcji architektonicznych,
głównie ze średniowiecza, gotyku i baroku. Te najciekawsze to wielkie zamki na stromych wzniesieniach: Hochosterwitz oraz Bled. Na uwagę zasługują

Świetne warunki do turystyki rowerowej. Długie doliny górskie i wygodne ścieżki rowerowe
dają możliwość podziwiania pięknych alpejskich krajobrazów. Podczas wycieczki
odwiedzimy najciekawsze doliny Tyrolu. Towarzyszyć nam będą piękne widoki, błękitne
jeziora oraz górskie panoramy ze szczytami niejednokrotnie pokrytymi śniegiem.

Rzeki, jeziora i lód

Salzburg – perła architektury

Trasy naszych przejazdów wiodą wzdłuż wijących się
rzek oraz jezior takich jak: Zellersee, Hallstattersee czy
Mondsee. Akweny te wraz z otaczającymi je szczytami tworzą niezapomniany krajobraz. Wejdziemy
w głąb największej lodowej jaskini na świecie.

Przed powrotem do Polski spędzimy popołudnie
w Salzburgu z przykładami architektury renesansowej i barokowej. Tu urodził się Mozart. Nad miastem
góruje jeden z największych zamków w Europie, Hohensalzburg.

9 dni

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BAS

Piękne górskie jeziora i doliny rzek

Alpejskimi dolinami

Niemcy

Ramowy plan wyjazdu

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. iStockphoto.com

Długie alpejskie doliny

Fot. Krzysztof Korn

Fot. Krzysztof Korn

10 dni

też takie zamki jak Landskron czy Gmund. Odwiedzimy średniowieczne opactwo Viktring na przedmieściach Klagenfurtu oraz zabytkową starówkę tegoż
miasta z architekturą barokową.

Przyroda Bawarii przyciąga także malowniczo położonymi jeziorami. Wśród największych jezior wymienić można: Chiemsee (prawie największe jezioro
w kraju), Ammersee, Starnbegersee oraz Walchensee (prawie najgłębsze jezioro w Niemczech). Wiele

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Wzdłuż jezior Bawarii
Bawaria kojarzy się ze świętem Oktoberfest, jeziorami, widokami na Alpy, malowniczo
położonymi zamkami. Są tam wyśmienite warunki do uprawiania turystyki rowerowej.
Pojedziemy ścieżkami rowerowymi oraz drogami o małym natężeniu ruchu
wzdłuż dolin rzek oraz pięknych jezior, podziwiając panoramy górskie. Zobaczymy
Neuschwanstein: jeden z najbardziej znanych zamków (nie tylko w Niemczech); a także
okoliczne klasztory założone przez benedyktynów.

z naszych tras przebiega również dnami dolin, a co
za tym idzie: ścieżkami rowerowymi poprowadzonymi wzdłuż rzek.

Zabytki barokowe i gotyckie
Wśród zabytków barokowych przed szereg wysuwa

się zamek Neuschwanstein. Jest on symbolem romantyzmu oraz jednym z symboli całej Bawarii. Pozostałe zabytki na naszej trasie, wiążą się z zakonem
benedyktynów: opactwo w Ettal, Benediktbeuern
oraz w Andechs. W tym ostatnim mnisi od wieków
produkują piwo.
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Włochy

Włochy, Szwajcaria

Ramowy plan wyjazdu

Fot. iStock.com

Toskania i Umbria

Ramowy plan wyjazdu

Toskania i Umbria przyciągają malowniczymi krajobrazami, zabytkami
i lokalną kuchnią nasyconą zapachem oliwy i smakiem wina. Uwagę
przykuwają zabytkowe, średniowieczne miasta położone na wzgórzach.

Miasta na wzgórzach

Woda: orzeźwienie i relaks

Z Toskanią i Umbrią najczęściej kojarzy się Florencja, Siena i Asyż. Warto też zatrzymać się na dłużej
w innych fascynujących miasteczkach regionu.
Większość z nich została zbudowana na skalistych
wzniesieniach ograniczonych stromymi urwiskami. San Gimignano, Montalcino, Pienza, Montepulciano, Pitigliano, Orvieto. Te i wiele innych przykładów architektury, można będzie podziwiać na
wyjeździe.

Atrakcjami turystycznymi regionu są dwa duże, naturalne jeziora: Trasimeno i Bolsena. Obydwa znajdują
się na trasach naszych wycieczek rowerowych. Będąc
nad tymi jeziorami będzie okazja, aby odpocząć pośród malowniczych krajobrazów.

Kręte, malownicze drogi
Toskania i Umbria to regiony górzysto – pagórkowate. Większość tras przebiega wąskimi i krętymi drogami

11 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:00 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 19:30), przejazd do Włoch 2 Zwiedzania Padwy,
przejazd do Toskanii 3 Asyżu i Spello, zwiedzanie; trasa przez
równiny do Torgiano 4 Wokół Jeziora Trasimeno, odpoczynek nad
wodą 5 Orvieto, dawna siedziby papieży, dolina Tybru, Castiglione
in Teverina 6 Pienza, perła renesansu; dolina d’Orcia i Montalcino,
wino Brunello 7 Zwiedzanie Sieny, przejazd do San Gimignano
nazywanego Manhattanem średniowiecza 8 Sovana oraz miasta na
klifach: Pitigliano i Sorano, przejazd nad Jezioro Bolsena
9 Zwiedzanie Montepulciano, trasa przez Castelmuzio do Monte
Oliveto Maggiore 10 Zwiedzanie Florencji, wieczorem wyjazd
i powrót do Polski 11 Powrót do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BTO

wśród malowniczych wzgórz. Czasem zjedziemy z drogi asfaltowej, aby przez chwilę pojechać szerokimi i wygodnymi drogami szutrowymi. To dobra opcja dla osób
ceniących sobie chwile absolutnej ciszy i spokoju.

9 dni

Niczym alpejskie zwierciadła

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BWS

wzdłuż ich długich brzegów i podziwiając piękne
panoramy górskie. Odwiedzimy także dwie doliny
o charakterze wysokogórskim, leżące w północnej
części prowincji Piemont.

Wielkie jeziora i głębokie doliny
Zobaczymy wielkie jeziora piedmontowe, ukształtowane przez górskie lodowce. Przykładami takich
jezior są Jeziora Como i Maggiore. Będziemy jeździli

Ramowy plan wyjazdu

Rowerem wzdłuż wybrzeża Toskanii
Toskania przede wszystkim kojarzy się ze słońcem oraz malowniczymi krajobrazami
pofalowanych wzgórz porośniętych cyprysami. Toskania to także jedne
z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury oraz doskonałe potrawy
kuchni regionalnej.
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Architektura bardziej i mniej znana

Chłód morskich fal

Ujrzymy znane atrakcje w tej części Toskanii: Krzywą
Wieżę w Pizie, zabytkowe place w Lukce, starożytny
teatr w Volterra. Poznamy też miejsca mniej znane:
ufortyfikowane Castelnuovo, mosty w dolinie Serchio; senne miasteczka Lajatico, Terriciola, Scansano, Montemerano. Można tam odnieść wrażenie, że
czas zatrzymał się kilka wieków temu.

Bliskość morza sprawia, że w upalny dzień nabieramy
ochoty do kąpieli w morzu. Szczególnie po jeździe na rowerze. Co jakiś czas pozwolimy sobie na odrobinę relaksu na plaży i kąpiele, zarówno te wodne jak i słoneczne.

r ower y « dl a c i e k awy c h św i a t a

Malownicze nadmorskie drogi
Nasze trasy wiodą wzdłuż płaskich lub stromych wybrzeży. Te pierwsze poprowadzą nas przez lasy so-

Zapraszamy na wycieczkę rowerową w malowniczy region, leżący na pograniczu Włoch
i Szwajcarii. Odwiedzimy Piemont, Lombardię oraz kanton Ticino. Trasy rowerowe
poprowadzone są dolinami górskimi i biegną wzdłuż rzek lub brzegów ogromnych jezior
polodowcowych. Widoki na bezkresną taflę wody i odbijające się w niej wysokie górskie
pasma o bardzo stromych zboczach na długo pozostaną w pamięci.

Malownicze nadbrzeżne miasteczka
W Bellagio i Torno nad Jeziorem Como znajdują się

zabytkowe starówki. W mieście Como na uwagę zasługuje przede wszystkim wielka gotycka katedra. Odwiedzimy wyspę Isola Bella na Jeziorze Maggiore, aby
z bliska przyjrzeć się Pałacowi Borromeuszów. W Cannobio przyjrzymy się kolorowym, zabytkowym kamienicom i przespacerujemy się po wydłużonym placu
miejskim leżącym nad samym jeziorem.

Austria, Liechtenstein,
Niemcy, Szwajcaria

Włochy

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. iStockphoto.com

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 14:30 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 16:00), przejazd nocny do Włoch 2 Na rozgrzewkę
pętla rowerowa przez Dolinę Cuvia oraz wzdłuż Jeziora Maggiore do
Cittiglio 3 Przejazd przez Lugano nad jeziorem o tej samej nazwie,
meta nad Jeziorem Como 4 Zjazd spod Wodospadu Toce w dół
Doliny Formazza aż do zabytkowej Vogogni 5 Zwiedzanie Isola Bella
niedaleko Stresa i trasa wzdłuż Jeziora Maggiore do Locarno
6 Wzdłuż malowniczej Doliny Sesia, zwiedzanie zabytkowego
Varallo, centrum pielgrzymkowe 7 Przejazd z Bellagio wzdłuż
urwistych brzegów Jeziora Como do Lenno 8 Zwiedzanie
najciekawszych atrakcji Mediolanu: katedra, Zamek Sforzów, La
Scala 9 Powrót do Polski w godzinach południowych.

10 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 14:30 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 16:00), przejazd do Włoch 2 Na rowerze wśród
wzgórz i miasteczek w okolicy Bientina 3 Rowerem do Pizy (Krzywa
Wieża) i dalej nad brzeg Adriatyku, kąpiel w morzu 4 Dolinami
górskimi Apeninów, zabytkowe mosty, meta w mieście Lukka
5 Klasyczne toskańskie krajobrazy, zwiedzanie Volterra i kilku
sennych miasteczek na wzgórzach 6 Śladami Napoleona po
malowniczej wyspie Elba, kąpiel w morzu 7 Bezdroża południowej
Toskanii, kąpielisko termalne 8 Urzekające widoki podczas jazdy
wzdłuż Przylądka Argentario, meta nad Laguną di Orbetello
9 Zwiedzania zabytkowego miasteczka Monteriggioni, droga
powrotna do Polski 10 Powrót do Krakowa w godzinach porannych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BTM

Ramowy plan wyjazdu

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:00 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 19:30), przejazd nocny do Austrii 2 Zjazd
z przełęczy Arlbergpass w dół doliny rzeki Ill i przejazd przez Bludenz
do Feldkirch 3 Wzdłuż rzeki Ren: zabytkowa Konstancja, Stein am
Rhein oraz wodospad Rheinfall 4 Zjazd z przełęczy Fluelapass do
znanego Davos i dalej do dolny Renu 5 Trasa przez zaokrąglone
wzgórza i zabytkowe, senne miasteczka Badenii-Wirtembergii
6 Przejazd z przełęczy Hochtannbergpass doliną rzeki Bregenzerach
do Bregenz nad Jeziorem Bodeńskim 7 W dół doliny Sernftal
i wzdłuż jeziora Walensee do Vaduz w Lichtensteinie 8 Trasa z Linda
do Meersburg wzdłuż Jeziora Bodeńskiego, baseny termalne
9 Powrót do Polski w godzinach południowych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BOD

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Rowerem nad Jezioro Bodeńskie
Jest to wyjazd rowerowy na terytorium 4 państw: Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu
i Niemiec. Zapraszamy na podróż przez kraje, które z jednej strony są do siebie
podobne, jednak z drugiej strony – po większym zagłębieniu się w ich kulturę – można
zauważyć różnice między nimi. Trasy rowerowe zostały tak zaplanowane, aby zachęcić
zarówno osoby lubiące przyrodę jak i pasjonatów architektury.

Wysokie przełęcze i malownicze doliny
snowe. Rozłożyste korony pinii dają cień i ochronę
przed słońcem. Na Elbie oraz Półwyspie Argentario,
pojedziemy krętymi drogami, które trawersują zbocza. Będziemy podziwiali lazurowe zatoczki oraz morze aż po horyzont.

Kilka tras rowerowych rozpoczyna się na wysokich
przełęczach: Arlbergpass, Hochtannbergpass oraz
Fluelapass. Latem dominuje tu turystyka piesza i rowerowa. Poruszać się będziemy zazwyczaj wzdłuż
koryt potoków i rzek, a towarzyszyć nam będą malownicze skaliste stoki, a także zielone łąki alpejskie
i gęste lasy.

Wielkie jezioro, granica 3 państw
i huk wodospadu
Ren, najdłuższa rzeka płynąca przez Szwajcarię, zasila drugie największe jezioro leżące na terenie tego
kraju. Nasze trasy rowerowe biegną zarówno wzdłuż
Renu jak i brzegami wspomnianego jeziora. Wody

Jeziora Bodeńskiego podzielone są pomiędzy trzy
państwa. Zobaczymy też wodospad Rheinfall, będący największym wodospadem w Europie (pod
względem przepływu wody).

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » r o we r y
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Włochy

Fot. Krzysztof Korn

Rowerem w cieniu Dolomitów
Majestatyczne góry rzucające delikatny cień na rowerowe szlaki, orzeźwiające
górskie powietrze, wyśmienite potrawy regionalnej kuchni, gościnni mieszkańcy,
ziemie ukrywające burzliwą historię pogranicza. To zaledwie kilka z powodów, dla
których warto wyruszyć z nami w Dolomity. Przygotowane przez nas trasy prowadzą
górskimi dolinami, pośród winnic i wzdłuż brzegów rzek i jezior. Unikamy stromych
podjazdów, a te nieliczne, które na swojej drodze spotkamy wynagrodzą nam włożony
trud długimi zjazdami i wiatrem we włosach. Zakosztujemy w miejscowej kuchni
i regionalnych przysmakach. Przed nami ponad 300 km wspaniałej przygody!

Francja, Niemcy, Szwajcaria

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 09:00. Możliwość
dołączenia w Katowicach. Dojazd na nocleg w Falzes już
tego samego dnia, około północy. 2 Aktywna pobudka
i przywitanie z Dolomitami. Długi zjazd z przełęczy Brennero
i przejazd zieloną doliną Val Pusteria. 3 Na rowerach do
Cortiny d’Ampezzo przez dawną trasę kolei i z widokiem
na szczyty Tre Cime. 4 Via Claudia Augusta – piękna
krajobrazowo wycieczka znad Jeziora Resia do Merano.
5 Z Bressanone do Bolzano. Popołudnie w mieście.
6 Na rowerach pośród winnic poprzez słynną Weinstrasse.
Idylliczne krajobrazy i degustacja regionalnych win.
Popołudnie w Merano. 7 Na rowerach przez Val di Tures.
Wodospady Cascate di Riva i Castello di Tures. Popołudnie
w Brunico. 8 Powrót do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BDO

To co w Dolomitach najlepsze
W trakcie naszego wyjazdu będziemy jeździć po
świetnie przygotowanych i wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Nasze drogi poprowadzą poprzez idylliczne zielone doliny, pomiędzy winoro-

ślami Weinstrasse, wzdłuż rzeki Adygi, u podnóża
bielejących szczytów. Czekają na nas wodospady,
lasy, zamki, wspaniałe ogrody, degustacje w winnicach i kąpiele w termach. Przemierzymy część

historycznej, dawnej rzymskiej drogi Via Claudia
Augusta, zjedziemy z przełęczy Brennero, ale też
odwiedzimy m.in. Bolzano, Merano i Cortinę d’Ampezzo.

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Ramowy plan wyjazdu

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy o godzinie 18:30 (możliwość
dołączenia w Poznaniu). Nocny przejazd do Francji. 2 Po przyjeździe
wycieczka rowerowa do Strasburga. 3 Wzdłuż kanału reńskiego
do Selestat. Ruiny zamku Kintzheim oraz twierdza HauteKoenigsburg. 4 Miasteczko Ribeauville. Rowerowym szlakiem win
do Obernai. Degustacja lokalnych win. 5 Przejazd autobusem
do Kayserberg. Na rowerach do Colmar i dalej przez Guebwiller
do Ungersheim. Skansen wsi alzackiej. 6 Przejazd autobusem do
niemieckiego Fryburga. Przejazd rowerami na zachód do Francji
– Neuf-Brisach. Zwiedzanie i dalsza trasa do Miluzy. 7 Przejazd
autobusem do Bazylei. Trasa rowerowa wzdłuż Renu do Miluzy.
Muzeum motoryzacji. 8 Czas wolny. Około 12:00 wyjazd do Polski.
9 Przyjazd do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BFA

Austria, Włochy

Fot. iStock.com

Podróżując do Włoch myślimy przede wszystkim o Toskanii, Umbrii czy Rzymie. Często
nie zdajemy sobie sprawy jakie bogactwa mijamy w drodze na południe. Już po wjeździe
do Włoch podróżujemy w otoczeniu górskich krajobrazów, które stopniowo przechodzą
we wzgórza, niziny, aż naszym oczom ukazuje się morze. Podczas naszego wyjazdu
z perspektywy rowerowego siodełka poznamy bliżej przygraniczne regiony Friuli – Wenecja
Julijska oraz Wenecja Euganejska. Wspaniałym sposobem na to będzie przemierzenie
części słynnej w całej Europie trasy Alpe-Adria – czyli spośród alpejskich szczytów i dolin
nad wybrzeża Adriatyku. Rozpoczniemy ją już w Austrii, aby zakończyć w nadmorskim
Grado. Na tym jednak nie skończymy i przeniesiemy się w rejony winnic prosecco gdzie
poza jazdą na rowerze zakosztujemy w lokalnym winie i kuchni. Ukoronowaniem wyjazdu
będzie wizyta w Wenecji – mieście na wodzie.

Alpe-Adria
Jedna z najsłynniejszych tras rowerowych w Europie
o długości 410 km prowadząca z austriackiego Salzburga do włoskiego Grado. Świetnie przygotowa-
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ne i oznakowane trasy rowerowe pozwalają poznać
mijane miasta i miasteczka oraz zachwycić się zróżnicowanymi krajobrazami. Podczas naszego wyjazdu
przejedziemy ponad 250 km z tej trasy, rozpoczynając

Alzacja to region leżący na pograniczu Francji i Niemiec, który przez ostatnie trzy stulecia
wielokrotnie przechodził we władanie to jednego, to drugiego z tych krajów. Dzięki
temu wytworzyła się tam niespotykana mieszanka kulturowa łącząca to co najlepsze
z obu narodów. Francuskie wina i niemiecka architektura sprawiają, że jest to jeden
z najchętniej odwiedzanych regionów Francji, a mnogość ścieżek rowerowych kusi co roku
tysiące rowerzystów. Zwiedzimy Strasbourg, Miluzę i Colmar – największe miasta rejonu,
ale najciekawsze będą rozliczne wioski i miasteczka nieco poza utartymi szlakami.

Kuchnia Alzacji
To wybuchowa wręcz mieszanka wpływów francuskich i niemieckich z niewielkim akcentem szwajcarskim. Pomimo iż region słynie z doskonałych
białych win, to piwo również jest tu niezwykle popularne a tutejsze browary, zlokalizowane głównie
w okolicach Strasbourga produkują trunek bardzo

wysokiej jakości. Jedno z przysłów alzackich mówi
że w Niemczech zjesz dużo, ale mało smacznie, we
Francji smacznie, ale nie dużo, zaś w Alzacji pojesz
dużo i smacznie zarazem. W trakcie naszego wyjazdu będziemy mieć sporo okazji by zatrzymać się
w małych knajpkach czy restauracjach i popróbować lokalnych specjałów.

Francja

Ramowy plan wyprawy

Alpy, Adriatyk, Wenecja i Prosecco

Rowerem pośród winnic Alzacji

Ramowy plan wyprawy

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa (lub Katowic). Tego samego dnia
dojazd na nocleg w Austrii. 2 Trasą Alpe Adria ze Spittal
an der Drau do Villach. Rowerami wjedziemy do Włoch –
do Tarvisio. 3 Z Tarvisio do zniszczonego pół wieku temu
w trzęsieniu ziemi Venzone. 4 Rozpoczniemy w położonym
u styku dolin Tolmezzo, by na kawę zatrzymać się w Gemona
del Friuli. Dalej do Udine. 5 Poranek w miasteczku Palmanova.
Następnie do celu naszej podróży – Adriatyku. Popołudnie
w Grado i dalszy przejazd wzdłuż wybrzeża do Monfalcone.
6 Całkowita zmiana krajobrazu. Trasa rowerowa w rejonie
wzgórz Prosecco di Conegliano i Valdobbiadene. 7 Z Chioggi
do Wenecji. Rowerami i tramwajami wodnymi wzdłuż Laguny
Weneckiej. Popołudnie spędzimy na zwiedzaniu miasta.
8 Czas wolny na ostatnie przejażdżki, spacery czy zakupy.
Wyjazd do Polski. 9 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BAA

w Austrii w miejscowości Spittal an der Drau, a kończąc z nogami w Adriatyku.

11 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy o godzinie 12:00 (możliwość dołączenia
w Poznaniu). Nocny przejazd do Francji. 2 Po przyjeździe wycieczka
rowerowa po okolicy i wieczór integracyjny. 3 Przejazd autobusem do
Saumur. Ścieżka rowerowa wzdłuż Loary. Zamek w Saumur, Chateau
d’Ussé i powrót do Azay-le-Rideau. 4 Trasa rowerowa z Chaumont,
przez Amboise do Tours. Muzeum Leonardo da Vinci. 5 Trasa rowerowa
wzdłuż rzeki Indre. Loches i przejazd przez Esvres do Montbazon.
6 Zwiedzanie Chambord – największego z zamków Loary oraz trasa
rowerowa i zamki w Blois, Fougères-sur-Bièvre i Montrichard. 7 Zamek
Montreuil-Ballay, opactwo Fontevraud i forteca w Chinon. 8 Z zamku
na wodzie Chenonceau do Vouvray i dalej do Vallères. 9 Na rowerach
z Azay-le-Rideau do Tours. Zamek w Villandry. 10 Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. 11 Przyjazd do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BFL

Ogrody Francji
Tak Francuzi nazywają region Doliny Loary. Obfituje on nie tylko w perełki architektoniczne, ale także w przepiękne ogrody w stylu barokowym, które
umilały czas właścicielom zamków.

Fot. pixabay.com

Zamki nad Loarą
Zapraszamy na spokojną wycieczkę w Dolinie Loary. Przemieszczając się na rowerach,
bez większego pośpiechu, będziemy mogli nie tylko podziwiać zabytki architektury,
ale przede wszystkim wczuć się w klimat odwiedzanych przez nas miejsc. Poza
zwiedzaniem wspaniałych posiadłości będzie też czas na wypicie kawy w sennym
miasteczku, degustację win lokalnej apelacji z pobliskiego chateau czy wspólnego grilla.

W trakcie przejazdów pomiędzy zamkami można
zachwycić się różnorodnością krajobrazu.
Poza meandrującymi rzekami i wspomnianymi
ogrodami, będziemy mijać lasy, grzęzawiska, sielankowe wiejskie pejzaże, a nawet jaskinie troglodytów.

Zamki nad Loarą
W dolinie Loary wpisanej na listę UNESCO znajduje
się ponad 300 twierdz, zamków i pałaców wybudowanych w stylach gotyckim i renesansowym, z których w trakcie wyjazdu zobaczymy około 20.
Znajdziemy również chwilę, by te najpiękniejsze –
takie jak Chenonceau, Chambord czy Villandry zobaczyć od środka.

d l a ci e kawy ch ś wi a ta » r o we r y
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Dania

Polska, Litwa

Ramowy plan wyjazdu
Fot. Rafał Bartosz

Bornholm
– w rowerowym raju!

Ramowy plan wyjazdu

Bornholm, zwany Perłą Bałtyku to należąca do Danii niewielka wyspa położona
na Morzu Bałtyckim. Sprawia wrażenie stworzonej dla rowerzystów! Ponad 200
kilometrów precyzyjnie przygotowanych tras rowerowych pozwala na jej dokładne
poznanie z perspektywy siodełka. Małe jest piękne!

7 dni

Dzień 1 Rano zbiórka w Kołobrzegu. Wypłynięcie o 7 rano do Nexø
i przejazd na rowerach przez Svaneke na nocleg. 2 Las Almindingen.
Rotundowy kościół w Østerlars, wzgórze Rytterknaeten i dolina
Ekkodalen. Wieczór w Gudhjem. 3 Wycieczka rowerowa do stolicy
wyspy – Rønne. Przejażdżki i spacery po mieście. Rotunda w Nyker.
4 Dla chętnych rejs na Christiansø. Helligdomsklipperne. 5 Północna
część wyspy. Ruiny zamku Hammershus. Wędzarnia w Hasle. Trasy
rowerowe wzdłuż wybrzeża. 6 Południowa część wyspy. Piękne
plaże w Dueodde i wizyta w miasteczku Aakirkeby. 7 Przejazd na
rowerach do Nexø, wypłynięcie i powrót do Kołobrzegu ok. 22:00.

7 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy o 9:00. Kaplica w Studzienicznej
i przejazd rowerami przez Puszczę Augustowską 2 Pętla wokół Jez.
Wigry: piękne krajobrazy, kąpiele w jeziorze, klasztor w Wigrach.
3 Suwalski Park Krajobrazowy. Jezioro Hańcza: najgłębsze w Polsce;
Smolniki, Góra Cisowa i Wodziłki. 4 Przejazd na Litwę, pętla wokół
Jez.Dusia i dalej wśród jezior do Druskiennik, słynnego uzdrowiska.
5 Troki z zamkiem na jeziorze, przejazd wokół Jez.Galve, zwiedzanie
zabytków Wilna z przewodnikiem. 6 Hanuszyszki związane
z Sienkiewiczem i Wysoki Dwór, w którym bywał Mickiewicz.
Przejazd do Sejn, zwiedzanie miasteczka. 7 Krótka trasa wzdłuż
Jeziora Gaładuś do Krasnogrudy związanej z Miłoszem, po południu
powrót do Warszawy.

Klify, lasy, doliny i wybrzeże
Według jednej z przypowieści mitologii wikingów,
Thor, najpierw stworzył Danię, a później ze wszystkiego co mu pozostało – Bornholm. Patrząc na zróżnicowanie i bogactwo przyrody tej niewielkiej wysepki trudno temu zaprzeczać.

Ruiny twierdzy Hammershus to jedno z miejsc na
Bornholmie, które trzeba zobaczyć! Drugim wartym
uwagi punktem w tej części Danii jest Christiansø,
niewielka wyspa położona na północny-wschód od
Bornholmu, obecnie zamieszkana przez niewiele ponad 100 mieszkańców.

Krajobraz polodowcowy

Sol over Gudhjem
Przyroda i historia to nie wszystko co Bornholm
ma do zaoferowania. Trzeba poczuć jak Bornholm
smakuje! Jednym z ciekawszych podawanych tutaj przysmaków jest Sol over Gudhjem (Słońce nad
Gudhjem).

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Jez.Wigry
przesądziły o utworzeniu Wigierskiego Parku Narodowego. Dalej na północ wyrastają wzgórza
morenowe i rozległe polodowcowe głazowiska.
Lasy ustępują tu miejsca rozległym łąkom, dzięki
czemu możemy poczuć się jak na górskich ha-

Ramowy plan wyjazdu

Pośród fiordów Norwegii
Zapraszamy do Norwegii. Co prawda nie dotrzemy aż za koło podbiegunowe, ale i tak
światło słoneczne będzie nam towarzyszyło przez większą część doby. Norweskie pejzaże
zachwycają swą różnorodnością i wieloaspektowością. Krajobrazy tego państwa to
nie jedynie słynne klify przy morskich wybrzeżach, czy nie mniej fascynujące fiordy.
Krystalicznie czyste jeziora położone u podnóży gór, największe w Europie kontynentalnej
lodowce, nieograniczone przestrzenie, malownicze miasteczka – u wielu wzbudzają
podziw i nieodpartą chęć, aby nie tylko zobaczyć, ale odkrywać ten kraj od nowa.

8 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Bergen (możliwość wylotu
z Katowic-Pyrzowic). Przejazd rowerami na camping. 2 Przejazd
do Haugastøl. Trasą rowerową Rallarvegen do Finse. Opcja spaceru
na lodowiec Hardangerjøkulen. 3 Trasa rowerowa wzdłuż kolejki
Flåmsbana do miejscowości Flåm. 4 Promem przez Sognefjord do
Gudvangen. Przejazd drogą Stalheimskleiva i dalej do Myrkdalen.
5 Wodospad Indefinite. Wizyta w Voss. Trasą wzdłuż Jeziora
Vangsvatnet do Evanger i na kemping w Mestad. 6 Długa trasa
rowerowa (78 km) przez Eksingedalen i Stamnes do Dale. Pociągiem
do Arna i przejazd na kemping. 7 Zwiedzanie Bergen. Kolejką
Fløibana na okoliczne wzgórze. 8 Wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BNR

36

r ower y « dl a c i e k awy c h św i a t a

cymi wodospadami. Po drodze podjedziemy pod
lodowiec, popłyniemy w rejs po największym fiordzie Norwegii, zwiedzimy Bergen – miasto nazywane „bramą fiordów”, którego niewątpliwym atutem,
oprócz przepięknych widoków, jest niezwykła ar-

Ramowy plan wyjazdu

lach. Wzgórza polodowcowe są świetnymi punktami widokowymi. To także lodowiec stworzył
rynnę Jez.Hańcza: najgłębszego w Polsce.

Kresowe wsie i miasteczka
Skromne litewskie gospodarstwa leżą w dużej odległości od siebie wśród zielonych wzgórz. Z cywilizacją łączy je tylko sieć polnych dróg. Poznamy

te mało znane tereny, gdzie za drogowskaz służy
jedynie przydrożny krzyż. Miasteczka na trasie kryją prawdziwe perły architektury: klasztor kamedułów w Wigrach; cerkiew staroobrzędowców
w Wodziłkach; klasztor podominikański w Sejnach
oraz wiele innych obiektów na Litwie związanych
ze znanymi Polakami.

8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Warszawy około 9:00 (możliwość dołączenia
w Łodzi i Wrocławiu). Przejazd do Cieplic na pograniczu czeskoniemieckim. 2 Rezerwat Kokořínsko, pałac w Roudnicach i trasa do
zabytkowych Litomierzyc. 3 Wzdłuż Łaby przez Děčín do Königstein.
Wielkie zamki, twierdze i skaliste przełomy rzeczne. 4 Przejazd
z Gór Żytawskich brzegiem Nysy do Görlitz. Po drodze widoki na
ostańce skalne i wizyta w Żytawie 5 Najwyższy szczyt Rudaw –
Klinovec i dolina Ohrzy. Ciekawostki architektoniczne położonych
nad malowniczą rzeką miasteczek. 6 Trasa z Miśni wzdłuż winnic
Saksońskiego Szlaku Wina do pałacu na wodzie w Moritzburgu.
7 Skarby architektoniczne Drezna i panorama z piaskowcowych
baszt 8 Wyjazd w drogę powrotną do Warszawy przez Łódź
i Wrocław. Przyjazd późnym popołudniem.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BCS

Renesansowe oraz barokowe zamki
i pałace

Rallarvegen
Trasa którą przemierzymy, to najbardziej malowniczy szlak rowerowy w Skandynawii. Ma w sobie
wszystko, od zróżnicowanych tras z długimi zjazdami, aż po urzekające krajobrazy przepełnione górskimi szczytami, rwącymi potokami, czy szumią-

Gdyby Pan Tadeusz miał rower, jeździłby po drogach i bezdrożach Pojezierza
Litewskiego. Znikomy ruch samochodowy, falisty teren oraz pamiątki przeszłości
zachęcają do odkrywania tej krainy na dwóch kółkach. Strudzony turysta znajdzie
tu schronienie w cieniu przepastnych borów oraz ochłodzi się w toni czystych jezior.

Czechy, Niemcy

Norwegia

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Znad Wigier do Wilna

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BWW

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BBO

Ruiny Hammershus oraz Christiansø

Fot. Tomasz Liptak

chitektura.dułów w Wigrach; cerkiew staroobrzędowców w Wodziłkach; klasztor podominikański
w Sejnach oraz wiele innych obiektów na Litwie
związanych ze znanymi Polakami.

Co miasteczko, co zakole rzeki to architektoniczna
ciekawostka. Z uwagi na przeszłość krainy i strategiczny przebieg niektórych szlaków handlowych
wzdłuż dolin rzek, możemy w tym rejonie napotkać
wiele zamków i pałaców. Każda z tych budowli w in-

Fot. iStock.com

Wstęgą Łaby wzdłuż Saksonii
Pogranicze Czech i Niemiec w okolicach dorzecza Łaby to region oferujący wiele
ciekawych tras dla rowerzystów o różnej kondycji. Dobrze przygotowane ścieżki
rowerowe poprowadzone dolinami rzek, lasami dającymi schronienie przed słońcem
oraz przebiegające przez senne, urokliwe miasteczka: to wszystko powoduje, że
zachodnia część Czech i Saksonia przyciąga swoimi atrakcjami i krajobrazami coraz
więcej turystów z okolicznych krajów.
nym stylu i formie, każda pięknie odrestaurowana,
każda urzeka swoim wyglądem i lokalizacją oraz widokami jakie można zeń podziwiać.

Szwajcaria? Niekoniecznie w Alpach
Nie trzeba jechać w Alpy, żeby znaleźć się w Szwajcarii. My na naszym wyjeździe rowerowym odwie-

dzimy Szwajcarię Saksońską. Charakterystyczną jej
cechą są skały zbudowane z piaskowców, którym
procesy erozyjne nadały bardzo oryginalne kształty.
To atrakcje, którymi ten region urzeka każdego odwiedzającego odkąd został „odkryty” na początku
XIX wieku.
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Węgry

Fot. iStockphoto.com

Od puszty do Tokaju
Polak, Węgier dwa bratanki... Któż z nas nie zna tego powiedzenia. Mimo to niewielu
zdaje sobie sprawę jakie bogactwa kryje w sobie kraina Madziarów. Poprzez historię
i kulturę jest to kraj wielu tajemnic. Najlepszym sposobem ich odkrywania jest
podróżowanie po nim na dwóch kołach. Równiny, góry, jeziora to jedno, winnice,
baseny termalne, festiwale i przepyszna kuchnia to drugie. Rower daje możliwość
zatrzymania się, dotknięcia i spróbowania, zasmakowania wszystkiego na co natrafimy.

Bośnia i Hercegowina

Ramowy plan wyjazdu

Fot. iStockphoto.com

8 dni

Ramowy plan wyjazdu

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 09:30. Przejazd na
Węgry. 2 Trasa rowerowa wzdłuż brzegu Jeziora Cisa i okolic.
3 Wycieczka rowerowa w okolicach Tokaju. Krótkie zwiedzanie
i degustacja win. 4 Zwiedzanie Egeru. Czas wolny. Wieczorem
degustacja win w Dolinie Pięknej Pani. 5 PK Mátrai, ruiny
zamku w Kisnána. Po południu baseny termalne w Egerszalók.
6 Trasa rowerowa przez PN Gór Bukowych. Lillafüred
i przejazd do ukrytych w jaskiniach kąpielisk termalnych
w Miszkolc Tapolca. 7 Wycieczka rowerowa w PN Aggtelek.
Zwiedzanie Jaskini Baradla. Nocleg na Słowacji. 8 Wyjazd
i powrót do Krakowa w godzinach popołudniowych.

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 18:00 (możliwość dołączenia
w Katowicach ok 19:30), nocny przejazd do Bośni 2 Przez
przygraniczne doliny do Bosańskiego Petrovaca 3 Wodospad
Martinbrodski Slap, połoniny płaskowyżu Korita 4 Trasa zboczami
Tušnicy oraz wzdłuż jezior Mandečko i Buško 5 Festiwal bośniackich
polji: Kupreško, Vukovsko oraz Ravanjsko; bajkowe Ramško Jezero.
6 Monumentalne Dugo Polje, lśniące Blidinje Jezero, trawers po
zboczach Čabulji do Mostaru. 7 Przez Nevesinjsko Polje z widokami
na masyw Veleża do Blagaj i źródeł Buny 8 Wycieczka rowerowa
wzdłuż doliny Neretwy, a po drodze Počitelj, Park Narodowy Hutowo
Blato oraz Vodopad Kravice; wyjazd w drogę powrotną do Polski
9 Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BWE

Park Narodowy Aggtelek

Dolina Pięknej Pani

Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
swoje skarby skrywa nie tylko na powierzchni, ale
przede wszystkim pod ziemią. Przejdziemy korytarzami Jaskini Baradla podziwiając mieniące się kryształowym kalcytem oraz brunatne od tlenków żelaza
stalagmity i stalaktyty.

Dolina Szépasszony, jest skupiskiem wydrążonych
w wulkanicznym tufie piwniczek winnych w Egerze.
Znajdziemy ich tutaj ponad 200! Stwarzają okazję
spróbowania licznych rodzajów win produkowanych
w regionie na czele z najbardziej znanym z nich –
Egri Bikavér (tzw. Bycza Krew).

9 dni

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BBH

Bośnia: kraj na styku kultur
Bośnia przez wieki była miejscem burzliwego ścierania się dwóch kultur: chrześcijaństwa i islamu.
Potęga Osmanów pozwoliła politycznie zdominować ten rejon na wiele stuleci, ale w wymiarze spo-

Ramowy plan wyjazdu

Transylwania to wspaniały rejon dla wycieczek rowerowych. Otoczona zielonym łukiem
Karpat odsłania przed nami bogactwo przyrody i kultury, a wielowiekowe historyczne
wpływy węgierskie oraz niemieckie zaznaczają się w spotykanej architekturze. Wiele
wiosek nadal żyje dawnym rytmem pozwalając poczuć wyjątkowy klimat regionu.
Rumunia jest krainą ponadczasowej urody i pomimo ogromnych przemian od czasów
obalenia Ceaușescu wciąż jeszcze w wielu miejscach dziką i nieodkrytą.

Warowne zamki i kościoły obronne
Czegoś takiego próżno szukać w innych częściach Europy. Chłopskie zamki, znajdujące się w wielu wsiach,
jeden niepodobny do drugiego. Twierdze, w których
nie ma wystawnych pałaców, ale umocnienia, grube mury obronne, spichlerze i pomieszczenia dające
schronienie podczas najazdów. Niezwykłe są również
warowne kościoły, tak charakterystyczne dla krajobrazu
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Transylwanii. Obronne mury, otwory strzelnicze i systemy baszt upodabniają je bardziej do warownych zamków niż budynków sakralnych. Swoją funkcją nie tylko
przybliżały mieszkańców okolicznych wiosek do Boga,
ale chroniły również podczas tureckich najazdów.ludzie praktykują niekończące się świętowanie. W Bośni będziemy z pewnością zauroczeni jej społecznym
klimatem i spojrzeniami uśmiechniętych ludzi.

Ramowy plan wyjazdu

łecznym każda z kultur budowała obok siebie swój
własny świat, tworząc w ostateczności swoistą Wieżę Babel. Podziały jakie panowały w ramach religii
wywarły najsilniejszy wpływ na ukształtowanie się
tożsamości poszczególnych nacji.

Z Kusturicą i Bregoviciem pod rękę
Jadąc przez Bośnię podglądamy inny świat: zna-

ny z filmów Kusturicy i muzyki Bregovicia. Mijamy
miejscowości, gdzie życie toczy się w tempie wyznaczanym przez niespieszność i kult wspólnotowości. Kuszeni słońcem długo trwającego lata
ludzie praktykują niekończące się świętowanie.
W Bośni będziemy z pewnością zauroczeni jej
społecznym klimatem i spojrzeniami uśmiechniętych ludzi.

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Lizbony. Przejazd w rejon Algarve
do rybackiej wioski Cabanas de Tavira. 2 Wizyta w Almancil.
Przejazd przez pagórkowate tereny Algarve i rezerwat przyrody
Quinta do Lago do plaży Praia de Faro. 3 Wycieczka rowerowa
prowadząca przez park Ria Formosa i miasteczka Olhão i Fuseta.
4 Na rowerach odwiedzimy Cacela Velha, Vila Real i przez park
przyrody Sapal dotrzemy do Castro Marim. 5 Wapienne wzgórza
Barrocal. Na rowerach odwiedzimy miasteczka Alte i Silves
ze słynnym zamkiem Maurów. 6 Rowerem na koniec świata!
Przylądek Św. Wincentego i klify zachodniego Algarve. 7 Krótki
spacer wzdłuż klifów. Przejazd do Lizbony. 8 Wylot do Polski.

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o 09:15. Przejazd do Rumunii.
2 Trasa rowerowa w okolicy Cluj-Napoca. Przejazd do
Sighişoary i spacer po mieście. 3 Przejazd na rowerach do
Biertan i Moșny gdzie podziwiać będziemy warowne kościoły.
Zobaczymy też Mediaş. 4 Wycieczka rowerowa na południe
od Sighişoary poprzez malownicze wiejskie tereny. 5 Trasa
rowerowa do miejscowości Viscri, Rupea oraz Homorod.
Przejazd do Braszowa i spacer po mieście. 6 Zobaczymy
kościół warowny w Prejmer, zamek Peles oraz uważany za
siedzibę Drakuli zamek Bran. Zwiedzanie Braszowa. 7 Trasa
rowerowa u podnóża Gór Fogaraskich. 8 Zwiedzanie Sibiu
oraz miejscowości Alba Iulia. Wyjazd w drogę powrotną do
Polski. 9 Rano powrót do Krakowa.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BAL

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Algarve na rowerze
Wysokie klify, dzikie krajobrazy, ciekawe formacje skalne, delikatny szum morza,
piaszczyste wydmy, długie białe plaże, różowe flamingi, średniowieczne miasteczka,
w których czuć bliskość Afryki Północnej – to wszystko czeka na nas na trasach
rowerowych prowadzących poprzez niezwykłe Algarve. Uciekniemy od mroźnej polskiej
zimy, aby poznawać krainę pachnącą kwiatami pomarańczy i migdałów.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BRU

Rowerem na krańcu Europy
Fot. Marek Kędzierski

Wpogoni za Drakulą

Większość naszych tras rowerowych prowadzi w kotlinach zwanych polja – to wizytówka
Bośni. Polja to szczególny typ kotliny: ogromne płaskie obszary zamknięte pomiędzy
stromo wypiętrzającymi się zboczami, kreują niesamowite widoki i atmosferę. Bośniackie
polja są niezwykle różnorodne. Nawet sąsiadując ze sobą potrafią być mocno odmienne.

Portugalia

Rumunia

Fot.Archiwum KP Horyzonty

Dzikie serce Europy

Wycieczka dla wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek na rowerze. Nie tylko dla zaprawionych rowerowych sportowców. Celem wyjazdu jest podziwianie urokliwych miejsc portugalskiego wybrzeża z
perspektywy rowerowego siodełka albo kawiarnia-

nego stolika w pięknym zaułku średniowiecznego
miasteczka... Dlatego też w planie wycieczki mamy
zawsze czas na rozkoszowanie się widokami pięknych klifów, różnorodnej przyrody oraz zapoznanie
z kulturą.
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Grecja

Fot. Hellas Bike

Kreta – rowerem przez wyspę bogów
Kreta to idealne połączenie pięknych gór i błękitu morza. Cóż może być
przyjemniejszego od zjazdu na rowerze z punktu widokowego w górach przez
urokliwe wąwozy i zielone doliny, aż do dzikich zatoczek morskich gdzie można
zażyć orzeźwiającej kąpieli i odpocząć na pięknej plaży? Zachodnia Kreta
zachwyca zielonymi krajobrazami, urokliwymi, tradycyjnymi wioskami, terenami
nieodkrytymi przez masową turystykę i pięknym historycznym miastem Chania.

Kreta na rowerze
Każdy z naszych dni rowerowych rozpoczniemy
przejazdem w góry lub w głąb wyspy. Startujemy
zawsze z przepięknych punktów widokowych, dolin
lub wiosek skąd kierujemy się w stronę morza. Wybraliśmy najciekawsze trasy, dzięki czemu będzie-

my mogli poznać różne oblicza zachodniej Krety.
Poprowadzą nas przez labirynt małych, krętych, spokojnych asfaltowych i utwardzanych dróg polnych,
z których korzystają przede wszystkim miejscowi rolnicy. Po drodze zatrzymamy się w urokliwych
wioskach na kawę, odwiedzimy historyczne miej-

Rumuńskie
klimaty
Ramowy plan wyprawy

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy na Kretę. Zakwaterowanie w Chanii.
2 Białe Góry (Lefka Ori) i piękny zjazd. Wędrówka poprzez
„kreteńską dżunglę”. Labirynty rolnych dróg. 3 Zielone serce wyspy
i przejazd na południowe wybrzeże Krety. Biała wioska Paleochora
i zjazd do zatoki Kissamos na północy wyspy. 4 Widokowy
przejazd na zachodnie wybrzeże w kierunku plaży marzeń –
Falassarna. Piękne wydmy i turkusowe wody. 5 Zwiedzanie
i czas wolny w Chanii. 6 Od morza do morza. Płaskowyż Omalos
i wędrówka poprzez wąwóz Agia Irini. Przejazd nad Morze
Libijskie. 7 Pięć obliczy Krety. Antyczne miasto Aptera, region
Apokoronas i plaża w Kalives. 8 Wylot do Polski.

sca i przemierzymy pachnące tymiankiem łąki, gaje
oliwne lub pomarańczowe. Często nasze trasy mają
swoją metę na pięknych plażach, takich jak słynna
Falassarna na zachodzie lub w niewielkiej „białej wiosce” na południu.

Rowerem wśród pól ryżowych
Poznamy Wietnam z perspektywy siodełka rowerowego. Miniemy wiele małych wiosek, gdzie życie płynie innym rytmem. Będziemy się poruszali
wzdłuż lokalnych dróg. Mnóstwo ludzi na prowincji
jeździ na rowerach. Napotkamy osoby pracujące na
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polach: zbierające ryż lub orzące bawołami. Na północy w okolicy Mai Chau krajobraz będzie zróżnicowany. W Delcie Mekongu zobaczymy że mnóstwo
ludzi żyje w harmonii z wodą. Odnogi Mekongu,
kanały, mosty, groble stwarzają wrażenie, że znajdujemy się na archipelagu, a nie na stałym lądzie.
Uprawia się tu głównie ryż i owoce.

Rumunia

Rumunia

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. Sławomir Adamczak

Bukowina
i Maramuresz
Ramowy plan wycieczki

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Wietnam przyciąga pięknymi krajobrazami. W Hanoi, widać wpływ kulturowy Chin.
W okolicach Mai Chau i Tam Coc będziemy jeździli rowerami po lokalnych drogach
mijając senne wioski. Zatoka Halong na długo pozostanie w naszej pamięci. Hoi An
to stare kupieckie miasto z tradycyjną zabudową. W Sajgonie odwiedzimy świątynie
kilku religii. Na koniec zajrzymy na kilka dni do Delty Mekongu. Ta kraina, porozcinana
odnogami Mekongu, kryje wiele atrakcji. Poza jazdą na rowerach, będziemy pływali
po kanałach, odwiedzimy targ wodny i kilka manufaktur. Nasza gospodyni nauczy nas
przyrządzania lokalnych potraw.

Rumunia, choć skrzywdzona niesłusznymi stereotypami, coraz
częściej pojawia się w planach podróżniczych turystów z całego świata. Nadal jednak są tu zakątki, do których odwiedzający
rzadko zaglądają, gdyż nie sposób zobaczyć wszystkiego, co ten
kraj oferuje. Główną tego przyczyną jest jej przeogromna różnorodność, co z kolei wiąże się z historią kraju, który jako państwo
jest stosunkowo młody, a składa się z trzech odmiennych krain:

Proponujemy zatem spróbować Rumunii w trzech wariantach.
Północna Rumunia to słynący z architektury drewnianej Maramuresz oraz rozsławiona przez malowane klasztory Bukowina.
Środkowa Rumunia to dobrze wszystkim znana Transylwania –
kraina legend i historii z zamkiem Drakuli. To również twierdze,
zamki i warowne kościoły oraz piękne krajobrazy gór Fogaraskich. A na deser, dosłownie i w przenośni, rumuńskie smaczki,
czyli kulinarno-kulturowy wyjazd ze zwiedzaniem Bukaresztu,
Braszowa czy Sybinu.

Rumunia

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BKR

Wietnam

Wietnam na rowerze

Wołoszczyzny, Mołdawii oraz Transylwanii. Każdy z regionów
charakteryzuje się odmienną architekturą, krajobrazem, sposobem życia, odmianą dialektu rumuńskiego, składem etnicznym
ich mieszkańców, rozmaitością religii oraz, oczywiście, odmiennymi kulinariami.

Ramowy plan wyprawy

16 dni

Dzień 1-2 Przelot z Warszawy do Hanoi, spacer po mieście,
teatr lalek. 3 Zwiedzanie Hanoi, przejazd do Mai Chau. 4 Jazda
na rowerze w regionie Mai Chau. 5 Lokalnymi drogami do Hoa
Lu i Tam Coc 6 Rejs wśród wzgórz wapiennych i rowerem do
pagody Keo. 7 Statkiem po Zatoce Halong, jednym z cudów natury.
8 Rowerem do cytadeli i pagody w Hue. 9 Grobowiec cesarza,
przejazd rowerami przez wioski. 10 Zwiedzanie Hoi An, przejazd na
plażę Cua Dai. 11 Przelot do Ho Chi Minh City i zwiedzanie atrakcji
miasta. 12 Delta Mekongu: łodzie, rowery, rozlewiska i pola
ryżowe. 13 Jazda rowerem w Delcie Mekongu 14 Pływający targ
i trasy rowerowe pośród rozlewisk. 15 Przejazd przez małe wioski;
powrót do Ho Chi Minh City. 16 Powrót do Warszawy.

Transylwania – warowne
zamki i malowane cerkwie
8 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 09:00. Przyjazd do
Rumunii na nocleg. 2 Przejazd na Bukowinę. Zatrzymamy się
na zwiedzanie w Bistriţa. Dalej południową stroną Karpat
pojedziemy w kierunku Suczawy. Po drodze zatrzymamy się
przy klasztorze w Voroneţ. 3 Zwiedzanie Suczawy – m.in.
ruiny twierdzy tronowej hospodarów mołdawskich, pomnik
Stefana Wielkiego, monastyr św. Jana Nowego, cerkiew św.
Jerzego, cerkiew św. Demetriusza. Po południu przejazd do
położonych w pobliżu miasteczka Targu Neamt klasztorów
Neamt i Agapia. 4 Zwiedzanie Bukowiny. Polska wieś Cacica
(Kaczyca) – zobaczymt sanktuarium maryjne, a chętni zejdą
pod ziemię do kopalni soli. Marginea – ośrodek sztuki ludowej
słynący z garncarstwa. Malowane cerkwie w Suceviţa (UNESCO)
i Moldovita. 5 Piesza wycieczka w Górach Rodniańskich
w kierunku Gărgălău. Nasza wycieczka nie jest jednak trudna, to
raczej spacer który pozwoli nam odpocząć i będzie przerywnikiem
do zwiedzanych miasteczek i klasztorów. 6-7 Zwiedzanie
Maramuresz. Drewniane kościoły, m.in. w Budesti, kompleks
w Bârsana, muzeum komunizmu w Sygiecie oraz tzw. „wesoły
cmentarz” w Săpânţa. Wycieczka w Góry Gutyjskie. Wspaniałe
formacje skalne w rezerwacie Koguci Grzebień. Drugiego dnia
wieczorem wyjazd w kierunku Polski, postój w Satu Mare.
8 Przyjazd do Krakowa w godzinach wczesnoporannych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RPR

Ramowy plan wycieczki

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 09:00. Przejazd do rumuńskiej
Oradei. 2 Słynąca z niezwykle bogatej szaty naciekowej Jaskinia
Niedźwiedzia oraz najpiękniejszy spośród średniowiecznych zamków
w Transylwanii – zamek w Hunedoara. Popołudnie spędzimy w Alba
Iulia. Przejazd do Sibiu na nocleg. 3 Przejazd górskimi serpentynami Trasy
Transfogaraskiej. W górach pójdziemy na wycieczkę w rejon jeziora Balea
i Capra. Po południu zwiedzanie urokliwego Sibiu. Zobaczymy Duży i Mały
Rynek, wieżę ratuszową oraz przejdziemy Mostem Kłamców. 4 Najbardziej
znany, kojarzony z osobą Vlada Palownika – słynnego Drakuli – zamek
w Bran. Twierdza chłopska w Râşnov. Przejazd do Braszowa. Jeżeli
starczy nam czasu wyjedziemy kolejką na wzgórze Tampa skąd rozciąga
się wspaniały widok na miasto. 5 Piesza wycieczka w górach Bucegi.
Po południu zwiedzimy olśniewającą swym bogactwem i niezwykłą
architekturą dawną rezydencję króla Karola I – zamek Peleş. 6 Przejazd do
Sighişoary. Warowne kościoły w Prejmer, Viscri i Saschiz. Wszystkie wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 7 Zwiedzanie Sighişoary oraz
warownych kościołów w Biertan i Moșna. Wizyta w Mediaș. 8 Zwiedzanie
Cluj-Napoca i wyjazd w drogę powrotną przez Węgry i Słowację do Polski.
9 Powrót do Krakowa w godzinach wczesnoporannych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RTW
Wyjazd można połączyć z imprezą o symbolu RPR

Fot. iStock.com

Rumuńskie
smaczki
Ramowy plan wyprawy

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Bukaresztu. W zależności od godzin
przylotu możliwość zorganizowania kolacji powitalnej. 2 Poznawanie
Bukaresztu – miasta pełnego sprzeczności. W trakcie objazdu
zobaczymy m.in. największe bulwary z czasów, gdy stolica uznana
została Paryżem Wschodu, Łuk Triumfalny oraz reprezentacyjną Aleję
Zwycięstwa ze wspaniałymi pałacami. Zatrzymamy się na Placu
Rewolucji i pospacerujemy po starym mieście. Popołudniu opcja
tradycyjnego obiadu ze smakołykami kuchni rumuńskiej. 3 Przejazd
do Transylwanii. Po drodze zobaczymy wulkany błotne w miejscowości
Berca oraz odwiedzimy lokalną winiarnię. Na kolację zatrzymamy
się w knajpie myśliwskiej słynącej min. z gulaszu braszowskiego
zapiekanego z ciastem. 4 Przejazd do Bran by zobaczyć słynny Zamek
Drakuli, następnie zwiedzanie pałacu królewskiego Peles. Popołudnie
spędzimy w Braszowie spacerując po zabytkowym centrum. Tego dnia
nie może zabraknąć słynnych papanaszy, a wieczorem wyśmienitych
żeberek. 5 Twierdza chłopska w Rupea, wioska Viscri z jagnięciną,
malownicze wzgórze Sighisoary. 6 Kościół-zamczysko w Biertan,
Stefan Batory w Mediaș, Sibiu – miasto artystów. Wieczorek rumuński
z wyśmienitym lokalnych jedzeniem i tradycyjną muzyką. 7 Przejazd
spektakularną Szosą Transfogaraską, postój nad malowniczym Jeziorem
Bâlea, a popołudniu Curtea de Argeș z koronkową architekturą. Dojazd
na nocleg w okolice Bukaresztu. 8 Przelot do Warszawy.
Cena i terminy w załączniku, symbol imprezy RRS

Wyjazd można połączyć z imprezą o symbolu RTW

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy BWN
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Włochy północne
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Włochy są zbyt różnorodne i bogate kulturowo oraz krajobrazowo, by poznać je podczas jednej wyprawy. Dlatego podzieliliśmy
Italię na kawałki niczym pizzę i proponujemy odkrywanie poszczególnych regionów, od podnóża gór na północy aż po obcas
włoskiego buta oraz wyspy: Sycylię i Sardynię.
U stóp Alp rozciąga się kraina jezior. Północna elegancja łączy się tu ze śródziemnomorskim luzem, kolorowe kamieniczki zdobią
nabrzeża miasteczek, a majestatyczne góry przeglądają się w jeziornej tafli (RWJ). Dalej na południe widać już winnice Piemontu,
wśród których spacerujemy powoli, czyli zgodnie z filozofią regionu, a także pastelowe miasteczka uczepione skał wybrzeża –
Cinque Terre (RWC).
Toskanii przedstawiać chyba nie trzeba – dziedzictwem artystycznym mogłaby obdzielić niejeden kraj. Do tego poi dobrym
winem, uwodzi krajobrazami i lekkością dolce vita – czy to w wąskich uliczkach Sieny, wśród cyprysów doliny Orcii, czy na plażach
Elby. Toskanię poznajemy w ramach trzech wyjazdów autokarowych (RTO, RTR oraz RWW), a także jednego lotniczego (RWT),
w którym zebraliśmy to, co według nas w Toskanii najlepsze. Odwiedzamy najwspanialsze miasta regionu, jak Florencja czy Lukka,
zaglądamy do mniej znanych, kameralnych miasteczek i wędrujemy przez najbardziej malownicze fragmenty, wśród starych willi,
winnic i oliwnych gajów.
Sąsiadką Toskanii jest Umbria – sielski region, ojczyzna świętych Benedykta i Franciszka. Ta łagodna kraina w sercu Włoch
pełna jest zieleni, średniowiecznych miasteczek i atmosfery duchowości (RWU). Na wybrzeże Adriatyku zabieramy Was
w ramach Włoskich smaków i smaczków (RWM). Podczas tej wyprawy eksplorujemy miejsca mniej znane, jak Brisighella czy
Urbino, oglądamy mozaiki w Rawennie, a całość wieńczymy Wenecją. Nie brakuje też okazji do spróbowania włoskiej kuchni.

j.Como, j. Maggiore, Mediolan, Bergamo
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Pod słońcem południa Italii znajdziemy żywiołowe miasta, wspaniałe wybrzeże, słodkie i słone frykasy oraz otwartych
mieszkańców. Po Wezuwiuszem zjemy najlepszą pizzę na świecie, napijemy się limoncello i przejdziemy trasy wśród
tarasowych upraw cytryn po chyba najbardziej widowiskowym fragmencie włoskiego wybrzeża (RWA). Na obcasie buta nie
brakuje zaś przedziwnych budowli: w Materze jest niesamowite skalne miasto, w Lecce pełne przepychu barokowe kościoły,
w Alberobello bajkowe domki trulli. Zawsze jest się tu blisko morza, a nadmorskie miasteczka prześcigają się urodą. Wszystko
to podane jest w południowym sosie i w rytm regionalnego tańca – pizziki (RWO). Sardynia również może pochwalić się
przepięknym wybrzeżem – nie brak tu fantastycznych skał ani drobniutkiego piasku. Serce wyspy jest dzikie, a krajobrazy
współgrają z tajemniczą historią wyspy. Przyjemne miasteczka wybrzeża natomiast mają niezaprzeczalny śródziemnomorski
urok (RSA). Aby poznać lepiej folklor wyspy zapraszamy na niezwykły sardyński karnawał – obchodzony w górzystej Barbagii.
Na ulice tamtejszych miasteczek wychodzą postaci noszące futra, rogi i dzwonki. To prawdziwy skok w prastarą tradycję
wyspy (RSAK). Magia Sycylii to efekt fascynującej mieszanki kultur. Poczuć ją można na bazarach Palermo, w lśniących
mozaikami wnętrzach katedry w Monreale czy wśród greckich świątyń Selinuntu. Tutejsze słodycze uwiodą największych
ascetów, a trasy piesze zadowolą spragnionych dzikiej przyrody (RWS). Wyprawa na wschód Sycylii upływa natomiast pod
znakiem wulkanów. Wędrujemy tu wśród zastygłej lawy, podziwiamy spektakl ognia na Stromboli, eksplorujemy wysepki
Lipari i Vulcano, a także obserwujemy majestatyczną Etnę (RWL).
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Cypr

Malta

Ramowy plan wyjazdu

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Larnaki. Przejazd na nocleg. 2 Wędrówki
po Capo Greco. Popołudnie w Ayia Napa. 3 Wędrówka w okolicy Lefkary.
Nikozja – podzielona stolica. Zwiedzanie miasta po obydwu stronach
granicy. 4 Klasztor w Kykkos oraz kościoły w Asinou i Kakopetrii. Wędrówka
w rejonie Troodos. Przejazd do Pafos. 5 Zwiedzanie Pafos. Starożytne ruiny.
Spacery wzdłuż plaży. 6 Wędrówka na półwyspie Akamas. Popołudnie
w miasteczku Latsi. 7 Wędrówka u stóp góry Olimp. Degustacja lokalnych
przysmaków. 8 Skała Afrodyty. Klasztor Stavrovouni. Przejazd do Larnaki.
Wylot do Polski.

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Według powiedzenia kobieta jest pełna sprzeczności, ale trafniej jest stwierdzić, że
harmonijnie łączy w sobie przeciwieństwa. Jak Malta która mimo że leży w sercu kultury
śródziemnomorskiej, duszę ma z gruntu brytyjską. Ta mozaika angielskiej elegancji
i południowej elan vital przyprawia o zawrót głowy. Wpływy dawnego kolonizatora
przeplatają się tu z dziedzictwem Orientu, zupełnie niebrytyjską pogodą i egzotycznym
krajobrazem. Podczas wyprawy odwiedzimy wszystkie trzy zamieszkałe wyspy maltańskie:
Maltę, Gozo i Comino, na horyzoncie będziemy też wypatrywać mikro wysepek: Skały
Grzyba i Filfli. Nasze wędrówki będą prowadzić wzdłuż postrzępionej, urozmaiconej
zatokami i półwyspami linii brzegowej i po najpiękniejszych klifach Malty i Gozo.

Trzy stolice
Na trasie naszych wędrówek znajdą się trzy stolice.
Odwiedzimy główne miasto na Gozo Victorię (Rabat), nad którym dominuje wyrastająca ze skalistego
wzgórza cytadela (Il-Kastell) – dziś twierdza-muzeum

z widokiem na okolice. Wstąpimy też do Mdiny, która do czasu przybycia joannitów była gwarną stolicą
Malty. W labiryncie zaułków i zacienionych uliczek
można poruszać się jedynie pieszo. Dlatego dawna
stolica Malty nazywana jest Cichym Miastem. Na ko-

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Dzień 1 Przelot na Maltę. Spacer nad Zatoką św. Pawła. Prom na
Gozo. 2 Wyspa Comino, świątynie Ġgantija i osada rybacka IxXlendi. 3 „Perełka Gozo” – dzień pełen wrażeń w Zatoce Dwejra.
4 Powrót na Maltę. Wędrówki po półwyspie Marfa i w parku
narodowym Mistral. 5 Wizyta w Mdinie „cichym mieście”.
Popołudniu wędrówka przez Ogrody Buskett do klifów Dingli.
6 Wędrówka wzdłuż Wielkiego Muru Maltańskiego – Victoria
Lines. 7 Mega(-lityczne) atrakcje południowego wybrzeża
i wizyta w stolicy – La Valletta. 8 Transfer na lotnisko, powrót
do Polski.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RCY

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RMA

niec zwiedzimy współczesną stolicę wyspy La Valletta (UNESCO), co będzie stanowiło prawdziwą wisienkę na torcie. Wpisana na listę UNESCO starówka
skupia 320 zabytków – to jeden z najbardziej skoncentrowanych historycznych obszarów na świecie.

Nikozja – podzielona stolica
W trakcie naszej podróży po Cyprze nie możemy
pominąć stolicy – Nikozji. Jest to największe i najliczniejsze miasto na wyspie. Nietypowe – gdyż

Kreta (Grecja)

Z Kretą kojarzą nam się romantyczne wąskie uliczki miast, cudny turkus Morza
Śródziemnego, kolebka kultury europejskiej, ser feta – jedyny w swoim rodzaju oraz
przepyszny miód! Dziś można znaleźć tu popularne kurorty nadmorskie, jednak istnieje
także inne nieznane oblicze Krety, gdzie bogactwo przyrody i leniwa atmosfera maleńkich
wiosek oczarują każdego odwiedzającego – a my właśnie tam się udamy! Na zachodniej
części wyspy codziennie czeka nas coś innego: piesze wędrówki po imponujących
wąwozach, jaskinie wypełnione stalagmitami, błogo zielone i kwitnące łąki górskie,
urozmaicona linia brzegowa czy ukryte na wzgórzach klasztory.

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RSZ

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RKR
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Fot. Marek Kędzierski

tem z kolei bieleją wapienne skał budujące ten
masyw górski. My pozostaniemy jednak u podnóża gór i będziemy pieszo podziwiać piękne
krajobrazy, często klifowego wybrzeża.

kawą mieszankę burzliwej historii i nowoczesności.
Podczas naszego wyjazdu odwiedzimy też turecką
stronę, ponad którą dumnie na wzgórzu widnieje
ogromna flaga i słynny cytat Ataturka – „Szczęśliwy
jest ten, który może nazywać się Turkiem”.

fot. StockAdobe

Szkocja – dzika i romantyczna
Szkocja to fascynująca mieszanka bogatej kultury, burzliwej historii i urzekającej
przyrody. Kraciaste kilty i dźwięk dud, zamki pamiętające historie przedstawione
w filmie „Braveheart” i szklaneczka whisky – tak Szkoci, mały naród o wielkim
sercu, witają swoich gości. Ale Szkocja to także kraj jednych z najdzikszych
zakątków Europy Zachodniej. W czasie naszej eskapady zagłębimy się w rejony
odludne, pełne wzgórz i jezior, ale nie zapomnimy przy tym o najsłynniejszych
atrakcjach kraju.

Wzgórza, jeziora, zamki i whisky

Lefka Ori – Białe Góry
Zachodnia część wyspy to Góry Białe z najwyższym
szczytem Pachnes (2452 m n.p.m.). Nazwa pochodzi
od szczytów, które aż do czerwca pokryte są śniegiem, co jak na greckie warunki jest rzadkością. La-

podzielone granicą przechodzącą przez centrum
miasta – tzw. „Zieloną Linią”. Dzieli ona miejscową
ludność na dwa Państwa – Republikę Cypru oraz
uznawany jedynie przez Turcję – Cypr Północny. Lefkozja (tak nazywana przez Greków) ukaże nam cie-

9 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Edynburga. Zwiedzanie Stirling
i spacer w parku Loch Lomond. 2 Eksploracja parku narodowego
Loch Lomond & the Trossacks. 3 Opuszczony zamek Kilchurn,
przejazd przez Glen Coe i zwiedzanie Oban. 4 Wyspy Mull i Iona.
5 Fort William i wiadukt Glenfinnan. 6 Degustacja whisky i trasa
wparku narodowym Cairngorms. 7 Pitlochry, Queen’s View, park
the Hermitage. 8 Dzień w Edynburgu. 9 Przelot Edynburg –
Warszawa.

Dzień 1 Przelot z Warszawy na Kretę. Przejazd w rejon wąwozu Topolia.
Wędrówka do Milia – tradycyjnej kreteńskiej wyspy. 2 Wędrówka wokół
wiosek Topolia i Katsomatados. 3 Przejazd w Białe Góry, a następnie
wędrówka wąwozem Agia – Irini w kierunku wybrzeża. 4 Trasa piesza do
Lissos – nadmorskiej perełki, a popołudniu odpoczynek na plaży. 5 Rejs
do Agia Roumeli. Popołudniu wycieczka wzdłuż widowiskowo położonych
klifów. Dojście do malowniczej wioski Loutro. 6 Spacery przez wąwóz
Aradena. Wieczorem przejazd do Chanii. 7 Odkrywanie uroków Chanii –
spacer przez wenecki port i stare miasto. Czas wolny na zakupy. 8 Przelot
do Warszawy.

Fot. S. Adamczak okfoto.pl

Kreta – nieznane oblicze wyspy

Cypr – szlakami
wyspy Afrodyty

Wielka Brytania

Ramowy plan wyjazdu
Fot. Marek Kędzierski

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Cypr nie przypadkowo nosi przydomek wyspy Afrodyty. Bogini piękności nie mogła się
bowiem narodzić w godniejszym jej miejscu. Różnorodne wybrzeże, oblane słońcem
większą część roku, pagórki i góry interioru, drzewa oliwne i cytrusowe, ciepłe powietrze
(nawet w tradycyjnie zimowych miesiącach) i charaktery mieszkańców to coś co
charakteryzuje to miejsce. Gdy do tego dodamy kuchnie przygotowaną pod ucztowanie
oraz zabytki dawnych czasów, jedno jest pewne – na Cypr będziemy chcieli wrócić.

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Malta i Gozo – wyspy kobiet

8 dni

Nie ma lepszego sposobu, by poznać Szkocję, niż
piesze wędrówki. Będziemy więc wiele spacerować,
a surowe, majestatyczne krajobrazy nieraz wprawią
nas w zachwyt. Dotrzemy do regionu Highlands,
gdzie owiec jest dziesięć razy więcej niż ludzi, wą-

skie jeziora wcinają się daleko w ląd, a drogi wiją się
wśród głębokich dolin. Zobaczymy mistyczną wyspę Iona oraz pełne legend i tajemnic okolice jeziora
Loch Katrine. Poznamy też stolicę kraju – Edynburg.
Na naszej trasie nie zabraknie wizyt w imponujących
zamkach oraz, oczywiście, degustacji szkockiej.
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Portugalia

Portugalia

Ramowy plan wyjazdu

Fot. Marcin Złomski

W rytmie fado

Ramowy plan wyjazdu

10 dni

Piękne zaułki Lizbony, średniowieczne miasteczka ukryte za potężnymi murami,
strzeliste wieże Sintry, monumentalne klasztory to tylko niektóre skarby jakie
skrywa Portugalia. Odkryjemy je wędrując po tym fascynującym kraju w rytm
fado. Będziemy spacerować wzdłuż klifowych zatok, długich białych plaż, przez
łańcuchy łagodnych wzgórz oraz przez szerokie równiny usiane plantacjami
oliwek. Popłyniemy także w rejs po rzece Douro i powędrujemy pośród
porastających dolinę winorośli.

Dzień 1 Przelot do Lizbony. 2 Gardziel Diabła i Cabo da Roca.
3 Sintra – piesze wędrówki po okolicy i zwiedzanie. 4 Óbidos,
opactwo cysterskie w Alcobaça, Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej
w Batalha oraz sanktuarium w Fatimie. 5 Klasztor Zakonu Chrystusa
w Tomar, piesza wycieczka pomiędzy wioskami tradycyjnych domów
łupkowych w Serra da Lousã, Coimbra. 6 Porto – zwiedzanie
miasta i winiarni. 7 Rejs statkiem po rzece Douro, wizyta w winnicy,
przejazd widokowym pociągiem wzdłuż doliny Douro.
8 Średniowieczne Viseu, nadmorskie Aveiro, przejazd do Lizbony.
9 Zwiedzanie Lizbony. 10 Wylot do Polski.

Na krańcach ziemi

Smak Porto

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RPT

Portugalia leży na najbardziej na zachód wysuniętym krańcu Europy. W dobie wielkich odkryć
geograficznych wyruszały stąd karawele aby odkrywać świat. Pod wodzą Portugalczyka, Henryka
Żeglarza po raz pierwszy docierano do dzikich
afrykańskich wybrzeży.

Porto to zarówno wspaniałe miasto ponad rzeką Douro, jaki i słynny portugalski trunek. W ciągnących się wzdłuż południowego brzegu rzeki piwnicach przechowuje się porto, a słodkie
i soczyste winogrona porastają strome zbocza
doliny. Płynąc w górę rzeki będziemy obser-

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy na Maderę. Przejazd na nocleg
w Funchal. 2 Wjazd kolejką na wzgórze Monte będące dobrym
punktem widokowym. Trasa piesza do centrum miasta Funchal.
3 Przejazd w głąb wyspy. Wędrówka przez lasy wawrzynowe.
4 W drodze na najwyższy szczyt Madery – Pico Ruivo. Popołudniu
wizyta w miasteczku Santana. 5 Zaczarowany zachód Madery:
Cabo Girao – drugi najwyższy klif w Europie, wioska Sao Vicente,
groty wulkaniczne, Porto Moniz. 6 Madera wyspą pełną atrakcji
– opcje fakultatywne: odpoczynek w Funchal, wędrówka
z przewodnikiem, rejs na obserwacje delfinów lub na jedną
z sąsiednich wysp. 7 Wędrówka po kolorowych klifach Półwyspu
Św. Wawrzyńca. 8 Przelot do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RPM

wować niekończące się rzędy winorośli. Odwiedzimy także tradycyjną quintę (farmę) aby spróbować
smaku porto.

Pierwsze portugalskie słowo, które na wyspie zapamiętamy to zapewne „levada”. Lewady to tradycyjne kanały irygacyjne, które od dawna służą do nawadniania pól uprawnych górską wodą. Wędrówki

Ramowy plan wyjazdu

Wysokie klify w przeróżnych kolorach, ciekawe formacje skalne, delikatny szum
morza, piaszczyste wydmy, długie białe plaże, różowe flamingi, średniowieczne
miasteczka, gdzie czuć bliskość Afryki Północnej. Wszystko to czeka na nas podczas
podróży do niezwykłego Algarve. Uciekniemy od mroźnej polskiej zimy, aby
wędrować przez krainę pachnącą kwiatami pomarańczy i migdałów.

Algarve na piechotę
Piękne zaułki Algarve odkryjemy na piechotę – bez
pośpiechu, na spokojnie. Podczas naszych wędrówek szlaki poprowadzą nas m.in. wzdłuż kilku szczególnie ładnych odcinków wybrzeża (klifowe oraz
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piaszczyste), a także na wyspy pojawiające się i znikające w zależności od stanu morza. Przejdziemy
niemalże zapomnianym szlakiem wzdłuż rzeki, aż do
urokliwych, zapomnianych wsi oraz do małych miast
pełnych historii. Będziemy pokonywać kilkugodzinne
trasy z chwilą relaksu np. przy tradycyjnej cataplanie

Całoroczny, łagodny klimat czyni z Madery wyspę pełną kolorów, gdzie o każdej
porze roku kwitną kwiaty. Strelicjom, liliom, afrykańskim kwiatom miłości, gwiazdom
betlejemskim, hortensjom i wielu innym wyspa zawdzięcza swoją drugą potoczną
nazwę – pływającej pośrodku Atlantyku wyspy kwiatów. Warto również wiedzieć,
że niemal dwie trzecie wyspy są rezerwatem przyrody. Kwintesencja Madery to
zielony krajobraz stromych gór, panoramiczne ścieżki, wysokie klify, urokliwe małe
miasteczka, czar starej dzielnicy stolicy – Funchal, nigdzie indziej niespotykane
tropikalne owoce, smaczna lokalna kuchnia, kolorowe i egzotyczne ogrody.

wzdłuż rozmaitych „levadas”, które przecinają całą
wyspę są czymś unikalnym w skali światowej. Dzięki
nim możliwe jest odkrywanie nawet najbardziej odległych i górzystych zakątków wyspy bez większe-

go wysiłku. Wystarczy przecież chodzić przy wodzie
– cały czas łagodnie w dół, wygodnie wzdłuż ścieżek
po których chodzą też „levadeiros” – dbający o stan
kanałów.

Portugalia

Ramowy plan wyjazdu

Algarve – słoneczny balkon
Europy

Madera – wyspa wiecznej wiosny

Nad levadas – Lewady – wędrówki
w górach dla każdego

Portugalia

Fot. Marek Kędzierski

Fot. Andreas Scheiterbauer

8 dni

Dzień 1 Przelot z Warszawy do Lizbony. Przejazd w region
Algarve. 2 Wizyta w Castro Marim. Spacer po Alcoutim.
Wędrówka wzdłuż rzeki Guadiana. 3 Przejazd pociągiem do
wioski Luz. Wędrówka przez nadmorską lagunę do Praia Barril
– cmentarzysko kotwic. Miasteczko Tavira. 4 Wędrówka wzdłuż
czerwonych klifów Praia do Falesia do Olhos de Agua. Ponte da
Piedade i miasteczko Lagos. 5 Wizyta w Sagres i Cabo de São
Vicente – najbardziej na południowy zachód wysuniętego punktu
Europy. 6 Miasteczko Aljezur. Wędrówka wzdłuż dzikich wybrzeży
zachodniego Algarve i zachód słońca w Arrifana. 7 Spacer
w regionie Alentejo. Przejazd na nocleg do Lizbony. Wieczór
w mieście. Możliwość kolacji przy muzyce fado. 8 Wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RAL

lub kieliszku porto, albo na dziko w plenerze. Każdy
znajdzie dla siebie niezapomniany widok, którym będzie mógł nasycić oczy w ciszy oraz ująć na fotografii.
W Algarve unikniemy pośpiechu, zyskamy spokój,
prawdziwy wypoczynek i „naładujemy akumulatory”
promieniami portugalskiego słońca.

11 dni

Dzień 1 Przelot na Azory. 2 Główne atrakcje wyspy Faial –
Caldeira i Capelinhos. 3 Podejście na Pico – najwyższy szczyt
Portugalii (2 351 m n.p.m.) lub rejs na obserwację wielorybów.
4 Spacer po Horta. Pożegnanie pierwszej azorskiej wyspy,
przeprawa na São Jorge. 5 Plantacje kawy i klify południa.
6 Północ wyspy: wędrówka do krateru Caldeira de Santo Cristo.
7 Przelot na São Miguel i wycieczka do jednego z siedmiu cudów
przyrody Portugalii – do legendarnych jezior w kraterze Sete
Cidades. 8 Gorące źródła Furnas, Cozido „danie narodowe Azorów”
oraz wizyta w parki Terra Nostra. 9 Wycieczka do Lagoa do Fogo
„Jeziora Ognia”. 10 Plantacja herbaty – na ścieżkach północnego
wybrzeża. 11 Transfer na lotnisko, wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RPA

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Azory – tajemnica Atlantyku
Jeśli słyszysz o miejscu, w którym możesz w ciągu jednego dnia obserwować wieloryby,
poznać tajniki uprawy kawy i herbaty na prawdziwych plantacjach i spacerować po
gorącej, wulkanicznej ziemi, to Twoje myśli skierują się pewnie w kierunku Ameryki
Południowej czy odległych zakątków Azji. Czy uwierzysz zatem, że to wszystko możesz
przeżyć nie ruszając się nawet z Europy? Wystarczy wsiąść w samolot i odkryć
prawdziwy raj na ziemi. Odizolowane, bajkowe wyspy, każda zupełnie inna od
sąsiedniej, będące jednak geograficznie… Europą. Odkryj je z nami, poznaj Azory!

São Miguel – zielone serce Azorów
Ostatnie dni naszej podróży spędzimy na największej
i najbardziej różnorodnej wyspie archipelagu, czyli São
Miguel, gdzie zamieszkamy w aktywnej wulkanicznie
dolinie Furnas. Zobaczymy też przepiękny Park Terra
Nostra oraz parujące fumarole, a także skosztujemy tu-

tejszej narodowej potrawy Cozido. Oprócz wycieczek
do jezior wulkanicznych Sete Cidades oraz Lagoa do
Fogo w naszym programie znajdzie się także wspaniała
wędrówka po północnym wybrzeżu, jak również wizyta na plantacji herbaty Gorreana.
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Hiszpania

Hiszpania, Gibraltar

Fot. Sławomir Adamczak

Szlaki i smaki Andaluzji
Gdy myślimy o Hiszpanii przed oczami staje nam flamenco, tapas, wino, corrida,
piękne miasta, wspaniała przyroda, słoneczne plaże… To wszystko znajdziemy
w Andaluzji. Regionie pełnym pasji, temperamentu, wyśmienitego jedzenia,
różnorodnych krajobrazów. Od gorących plaż po obu stronach Cieśniny
Gibraltarskiej, aż po ośnieżone szczyty gór Sierra Nevada. Wszędzie spotkać można
otwartość i żywiołowość Hiszpanów, zasmakować najlepszych oliwek, jamona
i sherry, posłuchać dźwięków gitary i wyklaskiwanego rytmu.

Ramowy plan wyjazdu

8 dni

9 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Malagi. Jeżeli czas pozwoli spacer po
mieście. 2 Białe miasteczka – Mijas, Ronda i wąwóz El Tajo. 3 Dzień
z widokiem na Afrykę. Gibraltar i Taryfa. 4 Zwiedzanie Mezquity
w Kordobie, zwiedzanie miasta i spacer w Torcal de Antequera. 5 Poranek
w Maladze. Nerja – Balkon Europy, jaskinie i wędrówka w Parque Natural
Sierras de Tejeda. Wieczór w Granadzie. 6 Zwiedzanie Granady. Alhambra.
Cygańska dzielnica i flamenco. 7 Las Alpujarras – białe miasteczka
w górach Sierra Nevada. Pampaneira, Bubion, Capileira, Trevelez. Przejazd
do Malagi. 8 Wylot do Polski.

Dzień 1 Przelot do Madrytu, przejazd do Leon. 2 Poranny spacer
po Leon. Przejazd na przełęcz O Cebreiro, skąd rozpoczynamy
wędrówkę do Santiago de Compostela. Nocleg w Triacastela.
3 W dolinie rzeki Oribio. Nocleg w Sarria. 4 W krainie wiecznej
zieleni. Nocleg w Portomarin. 5 Zapomniane wioski Galicji. Nocleg
w Palas de Rei. 6 Galicyjskie trakty. Trasa do Arzua. 7 Wędrówka
do Pedrouzo. 8 Ostatni etap wędrówki: dojście do Santiago de
Compostela. Możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla
pielgrzymów. Po południu spacer po mieście. 9 Wylot do Polski.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RHA

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RHS

Śródziemnomorska przyroda
W trakcie wyjazdu czekają nas wędrówki na łonie
przyrody, poza głównymi miastami. Podczas gdy
w Polsce wiosna dopiero puka do drzwi lub w czasie gdy zima zaczyna zbliżać się wielkimi krokami,
my będziemy spacerować w przyjemnym, anda-

Ramowy plan wyjazdu

Camino Frances
luzyjskim słońcu. Po oceanicznej stronie Cieśniny Gibraltarskiej będziemy chodzić po wydmach
i piaszczystych plażach z widokiem na Czarny Ląd,
od którego dzielić nas będzie zaledwie kilkanaście
kilometrów! Po Skale Gibraltaru przejdziemy się po-

dziwiając panoramiczne pejzaże obu kontynentów
i słynnej cieśniny. Odwiedzimy Torcal de Antequera – niespotykany rezerwat z formami krasowymi, tworzącymi spektakularny krajobraz. W górach
Sierra Nevada zagościmy w wioskach Las Alpujarras.

Droga francuska to najpopularniejsza, zarówno
w średniowieczu jak i obecnie, wersja trasy wiodącej
do Santiago de Compostela. Jako, że tędy podróżuje większość pielgrzymów, obecnie stosuje się też
wymiennie nazwę Camino de Santiago. W wiekach

Hiszpania

Ramowy plan wyjazdu

Katalonia – od Pirenejów
po Costa Brava
O ile Hiszpania to kraj pełen zróżnicowanych turystycznych atrakcji, to Katalonia mieści
je wszystkie w jednym regionie, będącym liderem tego pięknego kraju. Każdy aspekt
regionu prezentuje wachlarz doznań.

8 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Barcelony. Przejazd na nocleg.
2 Dzień z widokiem na wulkany. Wędrówka na obszarze la
Garrotxa. Miasteczka Olot, Santa Pau i Besalú. 3 Wędrówka
pomiędzy Palau i La Vall de Santa Creu. Zwiedzanie Figueres –
miasta urodzin Salwadora Dali. 4 Wędrówki w rejonie Cap de
Creus. Wizyta w Port Lligat i urokliwym Cadaques. 5 Rzymskie
ruiny w L’Escali. Zwiedzanie Girony. 6 Średniowieczne Pals
i wędrówki wzdłuż klifów wybrzeża Costa Brava. Wizyta w Begur
i miasteczkach Tamariu i Callali. 7 Klasztor Benedyktynów
i wędrówka w Monsterrat. Degustacja win Cava. 8 Wylot do
Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RHK

Atrakcje Katalonii
To tu mamy wybrzeże (zarówno klifowe, nieokiełznane, jak i piękne piaszczyste) które poprzez
pagórki przechodzi w wysokie szczyty Pirenejów
poprzekładane jeziorami i dolinami. Ruiny starożytności, górskie małe kościoły, średniowieczne
obronne twierdze i monastery oraz perły secesji

50

r egiony « dl a c i e k awy c h św i a t a

świadczą o długiej i złotej historii Katalonii. A ludzie zamieszkujący rybackie wioski, białe miasteczka, średniowieczne miasta czy słynną Barcelonę z dumą podkreślają swój regionalizm. Ale
chociaż Katalończycy pragną autonomiczności,
w obyczajach mają więcej z Hiszpanii niż chcieli-

Camino de Santiago pieszo
Pielgrzymki do Santiago Compostela to fenomen na skalę światową. Drogami
uczęszczanymi przez średniowiecznych pielgrzymów idących do grobu św. Jakuba
Apostoła podążają co roku setki tysięcy osób – wierzących, poszukujących a nawet
ateistów. Wszystkich przyciąga na trasę niepowtarzalny klimat oraz być może rzadka
szansa zastanowienia się nad sobą i otaczającym nas światem. Dodatkowo świetna
kuchnia północnej Hiszpanii, gościnność jej mieszkańców oraz szansa poznania
w domach pielgrzyma nietuzinkowych ludzi z całego świata sprawia, że szlak do
Santiago de Compostela na długo pozostaje w pamięci osób, które nim wędrowały.
średnich tą drogą, wraz z pielgrzymami do Hiszpanii,
napływały nowe myśli, trendy i wynalazki z Europy.
Dla pielgrzymów budowano liczne kościoły i szpitale oraz utrzymywano zakony rycerskie mające dbać
o bezpieczeństwo podróżnych na szlaku. Obecnie

region ten mocno się wyludnia, jednak w małych,
sennych miasteczkach i wioskach pozostają dowody
ich dawnej świetności w postaci przepięknych kościołów i kapliczek z czasów, gdy szła tędy cała Europa by oddać cześć szczątkom św. Jakuba.

Portugalia, Hiszpania

Ramowy plan wyjazdu

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. photogenica.pl

by przyznać. Między innymi kuchnia, której spróbujemy zarówno lokalnej jak i tej znanej w całym
kraju.

9 dni

Dzień 1 Przelot do Porto. Transfer do miasteczka A Guarda skąd
rozpoczyna się hiszpańska część Camino Portugues da Costa.
2 Rozpoczęcie wędrówki Camino. Trasa wzdłuż wybrzeża do
miejscowości Baiona. 3 Dzisiejszy etap prowadzi w kierunku Vigo
– największemu miastu Galicji. 4 Spokojnym tempem docieramy
do Redondeli „miasteczko dwóch wiaduktów”, gdzie szlak
nadbrzeżny łączy się z głównym szlakiem Camino Portugues.
5 Wędrówka do Pontevedry. 6 Trasa do Caldas de Reis. 7 Dziś na
nocleg zatrzymamy się w Padron – miejscu związanym z kultem
św. Jakuba. 8 Ostatni etap wędrówki to dojście do Santiago
de Composteli. Możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla
pielgrzymów. Popołudniu spacer po mieście. 9 Transfer do Porto
i wylot do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RPS

Fot. shutterstock.com

Camino Portugues pieszo
Droga portugalska to obecnie druga pod względem popularności wersja trasy wiodącej
do Santiago de Compostela. Ma kilka wariantów, a jednym z najbardziej malowniczych
jest odcinek wiodący nad Oceanem Atlantyckim. Spora część trasy po hiszpańskiej
stronie przebiega przez Rias Baxias kolebkę win Albarinio, które świetnie współgrają
z owocami morza hodowanymi w galicyjskich zatokach. Na szlaku portugalskim leży
jedno z najważniejszych miejsc związanych z kultem świętego Jakuba – legendarne
Padron. Miejsce, z którego święty Jakub rozpoczynał ewangelizację Półwyspu Iberyjskiego
i do którego powrócił po swojej śmierci.

Jak wygląda wędrówka Camino?
Camino Portugues da Costa ma swój niepowtarzalny
klimat. Bliskość Oceanu sięgającego po horyzont uruchamia wyobraźnię i emocje oraz skłania do refleksji

w trakcie wędrówki do Santiago de Compostela. Jest
to wyjazd grupowy pod opieką przewodnika, jednak
wędrówka ma charakter indywidualny.
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Albania, Macedonia,
Serbia

Francja

Ramowy plan wyjazdu
Fot. StockAdobe.com

Kolory Prowansji
Prowansja to kraina wzgórz pachnących ziołami i lawendą, głębokich wąwozów
oraz złocistych śródziemnomorskich plaż. Znajdziemy tu rzymskie amfiteatry
i akwedukty, średniowieczne siedziby papieży i romańskie klasztory, warowne
miasteczka i urokliwe wsie, a wszystko skąpane w południowym słońcu...
Malowniczy krajobraz oraz magiczne światło inspirowały malarzy i pisarzy,
zwłaszcza impresjonistów. „Przyszłość sztuki to południe Francji”, powiedział kiedyś
Vincent van Gogh.

Ramowy plan wyjazdu

9 dni

Dzień 1 Wyjazd autokarem z Polski. Przejazd do Alzacji i nocleg.
2 Poranek i spacer w Alzacji oraz przejazd do Prowansji. 3 Arles
Vincenta van Gogha i klasztor Montmajour. 4 Gordes i trasa do
opactwa Senanque. Miasteczko Roussillon i trasa wśród ochrowych
wzgórz 5 Dzień w delcie Rodanu – Parku Narodowym Camargue.
6 Rzymski akwedukt Pont du Gard, urocze Uzes i trasa wśród
winnic. 7 Wędrówka pośród lawendowych pól i trasa do wąwozu.
8 Zwiedzanie Avignonu i wyjazd do Polski. 9 Powrót do Polski
w godzinach popołudniowych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RFP

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 5:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Przejazd do Serbii na nocleg. 2 Czas na stolicę Macedonii –
Skopje. Przejazd nad Jezioro Ochrydzkie, gdzie spędzimy 6 nocy.
3 Ochrydzkie wybrzeże: wizyta w klasztorze św. Nauma, Zatoka
Kości, zwiedzanie Ochrydu. 4 Wędrówka w Parku Narodowym
Galiczica. 5 Wizyta w Albanii – Voskopoje, czyli stąpając po
przyprószonej czasem historii. 6 Wino, Ochryd i plaża – czyli
całodzienny odpoczynek nad jeziorem. 7 Poznajemy Park Narodowy
Mavrovo. 8 Przejazd w głąb górzystej Albanii. Popołudnie
w Gjirocastrze – mieście srebrnych dachów. 9 Wzdłuż albańskiego
wybrzeża: Butrint – ruiny starożytnego miasta, Saranda – znany
kurort nadmorski. Przejazd do Vlory. 10 Kto nie widział Beratu,
nie był w Albanii. Nocleg nad Jeziorem Ochrydzkim. 11 Derwisz
w Tetowie i skalne ściany Kanionu Matka. Nocleg w Serbii.
12 Całodzienny przejazd do Polski. Powrót do Krakowa w godzinach
wieczornych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RAM

Smaki i zapachy
Prowansja przyciąga nie tylko widokami, ale też
smakiem i zapachem! Na lokalnych targach unoszą się aromaty lawendy, ziół i przypraw, bez których tradycyjna prowansalska kuchnia nie może się
obyć! Amatorzy dobrych trunków również znajdą
tu coś dla siebie. Na południu Francji wytwarza się

12 dni

zarówno mocne, bardziej złożone czerwone wina,
jak i lżejsze, zaskakujące finezją wina różowe.

Piesze wędrówki
Oczywiście, Prowansję będziemy poznawać także
z perspektywy piechura. Zagłębimy się w oliwne

gaje, powędrujemy zacienionymi dolinami i wśród
zalanych słońcem pół lawendy. A po wędrówce będziemy odpoczywać na uroczych placykach prowansalskich miasteczek, w cieniu platanów i, czemu
nie, przy szklaneczce różowego wina lub anyżkowego pastis.

Górskie szczyty i wypoczynek
nad Jeziorem Ochrydzkim
Nie może zabraknąć górskich spacerów w takim
regionie. Panorama na potężne górskie jeziora

Panorama Dolomitów
Najpiękniejsze alpejskie przełęcze w połączeniu z najbardziej znanymi masywami
Dolomitów. Nieśpieszne tempo, łatwe 3-4 godzinne szlaki, popołudnia w śródgórskich
miasteczkach, połączenie kuchni tyrolskiej z włoską, degustacje lokalnego wina.
Niejednokrotnie skorzystamy z ułatwień nowoczesnej infrastruktury, która umożliwia
wyjazd kolejkami górskimi w samo serce masywów.

Spacerowe szlaki
Zapraszamy na krajoznawczo-spacerowy program
po Dolomitach by odwiedzić najciekawsze zakątki tych niesamowitych gór. Pospacerujemy wzdłuż
słynnego turkusowego jeziora Lago di Braies, podejdziemy pod Tre Cime – trzy iglice Dolomitów,
powędrujemy po płaskowyżu Alpe di Susi z bajko-
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wymi widokami, czy podpatrzymy Marmoladę z lodowcem i największy masyw Dolomitów – Palle di
San Martino. W trakcie wycieczki nie zabraknie też
postojów na wysokogórskich przełęczach by nacieszyć oczy panoramami Dolomitów. A widok z Passo
Giau czy Selli zapiera dech w piersiach i na długo
pozostaje w pamięci.

Bałkański kalejdoskop
Esencją tej ziemi jest jej wielokulturowość, etniczna, religijna. Poszczególne
narodowości „nachodzą” tutaj na siebie tak samo jak działo się to tysiąc i dwa tysiące
lat temu. Dlatego w naszym programie znalazły się antyczne miasta, iliryjskie twierdze,
tureckie czerszije, muzułmańskie meczety, prawosławne klasztory, albańskie enklawy
w Macedonii, Arumuńskie miejscowości w Albanii, współczesne stolice i wiele innych.
Kto powiedział, że nie da się połączyć południowej, zachodniej i środkowej Macedonii
z Albanią? Choć podzielona dzisiaj granicami politycznymi to jest przecież jedna
przestrzeń, przestrzeń kulturowa „kotła bałkańskiego”.

Ochryd i Prespa czy na imponujący masyw Koraba? To góry Macedonii, gdzie podejmiemy dwie
półdniowe wycieczki pośród pięknej przyrody
dwóch głównych parków narodowych tego kra-

ju: Galiczica i Mavrovo. W Macedonii większość
noclegów spędzimy nad Jeziorem Ochrydzkim
skąd będziemy wyruszać na pozwanie niezwykłej
mozaiki kulturowej tego kraju.

Serbia, Czarnogóra, Albania,
Bośnia i Hercegowina

Włochy

Fot. iStock.com

Fot. Tomasz Liptak

Ramowy plan wyprawy

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 8:00 (okolice dworca PKP i PKS).
Możliwość dołączenia do wyjazdu w Katowicach (wyjazd ok. 9:30).
Przyjazd późnym wieczorem na nocleg do doliny Val Pusteria. 2 Spacer
wokół turkusowego jeziora Lago di Baies. Popołudnie w Brunico. 3 Łatwa
wędrówka pod Tre Cime – najbardziej rozpoznawalny masyw Dolomitów.
Przejazd do górskiego miasteczka Cortiny d’Ampezzo – serca Dolomitów.
4 W kierunku schroniska Pralongia – górska trasa po płaskowyżu
z widokiem na masywy Selli i Fanes. Przejazd na nocleg w okolicach
Vigo di Fassa. Po drodze postoje na przełęczach Falzarego oraz Giau by
podziwiać panoramę Dolomitów. 5 Bajkowa wędrówka w masywie
Alpe di Siusi. Popołudniu przejazd przez słynne przełęcze (m.in. Sella).
6 Przejazd na Passo Rolle by podpatrzeć ze szlaku Palle di San Martino.
Popołudnie w Predazzo. 7 Spacer w kierunku Corno Bianco z widokiem na
Brentę. Degustacja lokalnego wina. 8 Wizyta w Bolzano, wyjazd w drogę
powrotną, nocny przejazd. 9 W godzinach porannych przyjazd do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RDO

Fot. iStockphoto.com

9 dni
Ramowy plan wyjazdu

12 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 9:00 (okolice dworca PKP
i PKS). Całodzienny przejazd na nocleg do Serbii. 2 Zwiedzamy
Karłowice i Nowy Sad, klasztory Fruskiej Gory: Novo Hopovo,
Krusedol. 3 Zwiedzanie twierdzy w Belgradzie i klasztoru Manasija.
4 Zobaczymy klasztor Studenica i Novy Pazar. 5 Wycieczka piesza
w Góry Durmitor. 6 Kanion rzeki Tara, przejazd do Monastyru
Morača, Szkodra – zwiedzanie. 7 Stary Bar, wyspa św. Stefana,
Budva. 8 Zwiedzanie Kotoru, wypoczynek na plaży. 9 Przejazd
na Lovćen, piesza wycieczka, Cetnije, wypoczynek na plaży. 10
Dubrownik, Mostar. 11 Zwiedzanie Sarajewa, wyjazd w drogę
powrotną do kraju, przejazd nocny. 12 Rano przyjazd do Krakowa.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy RBA

Bałkańska rapsodia
Bałkany – mozaika kultur i religii, wspaniałych pomników historii i przyrody, przyciąga
i fascynuje aurą tajemniczości oraz swą surowością i dzikością. Odwiedzimy rejon,
w którym prawosławie miesza się z islamem i katolicyzmem, a bizantyjskie i osmańskie
zabytki wkomponowane są w słowiańską przeszłość regionu. To również kraina
papryki, sera, rakiji i smażonych mięs, których smak pozostaje długo w pamięci, tak jak
i panoramy górskich przełomów oraz skalistego morskiego wybrzeża.

Niedostępne twierdze
i pradawne świątynie
Zapoznamy się ze skomplikowaną historią regionu sięgającą czasów antycznych. Zdobędziemy mury cytadeli w Belgradzie, twierdzy Mogren
(Budva) i zamku Rozafa. Poznamy dzieje albańskiego wodza Skanderbega oraz mężnego serb-

skiego rycerza Miloša Obilicia – zabójcy sułtana
Murada I. Uczcimy pamięć głównego patrona
Serbii – biskupa Sawy Nemanicia. Dokonamy próby zgłębienia charakteru tutejszych ludzi i sprawdzimy, czy rację miał Milorad Pavić opisując przeciętną rodzinę serbską, która „kłamie po włosku,
milczy po grecku, liczy po cinciarsku”.
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USA

Włochy
Ramowy plan wyjazdu

Ramowy plan wycieczki

9 dni

Dzień 1 Wyjazd z Krakowa o godzinie 19:00. Możliwość dołączenia
w Katowicach. Nocny przejazd do Włoch. 2 Spacer po Bolonii i czas
na zdjęcia. 3 Poranny plener w Pienzie. Wizyta w klasztorze Monte
Oliveto Maggiore. Plener w dolinie d’Orcia. 4 Poranny plener. Wizyta
w Montepulciano. Przejazd do Monticchiello na sesję fotograficzną.
5 Będziemy fotografować w położonym na skale Pitigliano. Niezwykłe
Civita di Bagnoregio. 6 Wschód słońca w rejonie Val d’Orcia. Wyjazd do
Sieny na plener. Po południu czekają na nas malownicze wzgórza Crete
Senesi. 7 Monteriggioni – bajkowe miasteczko położone wśród winnic.
Popołudnie i wieczór spędzimy w San Gimignano. 8 Przejazd do Arezzo
na plener. Wieczorem wyjazd do Polski. Przejazd nocny. 9 Powrót do
Krakowa w godzinach popołudniowych.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy FTO

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy FUS

Fot. Piotr Skrzypiec

Fot. Photogenica.com

USA – Arizona i Utah

Od wieków Toskania była mekką i natchnieniem malarzy. W naszych czasach do
tego szacownego grona dołączyli fotografowie. Każdy ambitny pejzażysta ma
w swoim portfolio toskańskie widoczki. Dlaczego właśnie ten region?

Przed nami fotograficzna wyprawa na Dziki Zachód. Co prawda nie będziemy
pionierami (zdjęcia z tych stron regularnie trafiają do albumów typu „sto
najpiękniejszych miejsc na Ziemi”), ale jest tu taka mnogość tematów, że każdy będzie
mógł skomponować swoje własne, niepowtarzalne kadry. Terenem naszej eksploracji
będą stany Arizona i Utah. To tu znajduje się słynny Wielki Kanion i chyba jeszcze
bardziej znany wśród fotografów Kanion Antylopy, tu wznoszą się skały wyglądające jak
jednopalczaste rękawiczki, tu można znaleźć fantazyjne łuki skalne, wybarwiające się na
czerwono w świetle zachodzącego słońca. W tych stronach zdjęcia robią się same…

wonymi dachami, a często również malowniczymi
wieżyczkami, wspaniale się komponują z zielenią
winnic, ciemnymi smugami cyprysów i błękitnym włoskim niebem. A do tego jeszcze tamtejsze miasta... jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego
mistrzowie malarstwa używali farb o dziwacznych
nazwach siena i siena palona – rozwiązanie tej zagadki znajdziesz w samej Sienie. Nigdzie tak jak
tam nie współgrają ze sobą ciepłe odcienie na zdobionych ścianach i portalach wąskich uliczek.

Fot. Piotr Skrzypiec

John Wayne ze statywem
W co drugim westernie kowboje przemierzają piękną
półpustynną krainę usianą charakterystycznymi skałami. Można odnieść wrażenie, że cała Ameryka tak
wygląda. Tymczasem wszystkie te filmy kręcone były

fot owy p ra wy « d l a c i e k aw y c h św i a t a

cieśniny Sound of Raasay i ciągnących się za nią widok gór
północno-zachodniej Szkocji. To jedna z najbardziej znanych panoram w Europie: tworzenie fotograficznej kompozycji z takich składników to sama przyjemność.

Fot. Andres Nieto Porras

Fot. Sławomir Adamczak

Fot. Sławomir Adamczak
Fot. Piotr Skrzypiec

Fot. iStock.com

Alpy

Wietnam

Namibia

Zielona przepaść
Góry Quiraing zapierają dech w piersiach. Widok
omszałych ścian opadających w stronę przedatlantyckiej równiny pozostaje w pamięci do końca życia.
Tak się szczęśliwie składa, że na sam szczyt przepaści
prowadzi droga, a z parkingu do najlepszych punktów widokowych jest kilka minut spaceru.

Fot. photogenica

Pod tą nazwą kryje się grupa słynnych iglic skalnych na
wschodnim wybrzeżu wyspy Skye. Za nimi wznosi się prawie czarna ściana skalna, a z przodu rozpościera panorama

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy FSZ

Peru

Montana

Słowenia

Fot. photogenica.pl

Old Man of Storr

Dzień 1 Wylot z Warszawy do Edynburga. Przejazd i zakwaterowanie
w okolicach doliny Glen Coe. 2 O świcie sesja nad jeziorem Loch
Linnhe. Po śniadaniu przejazd doliną Glen Coe i postoje w atrakcyjnych
punktach widokowych. 3 Drugi dzień eksploracji doliny Glen Coe. Zachód
słońca na skraju malowniczych mokradeł Rannoch Moor. 4 Przejazd
widokową drogą do zamku Eilean Donan. Wieczorny plener w wiosce
Elgol. 5 Eksploracja wyspy Skye: sesja w górach Quiraing oraz przy
wodospadzie Kilt Rock. Popołudniowa sesja w Sligachan. 6 Plener przy
słynnej grupie skalnej Old Man of Storr. Po południu przejazd do Fairy
Pools – uroczej dolinki z mikroskopijnymi jeziorkami i wodospadami
na tle wyniosłych szczytów Cuillin. 7 Powrót ze Skye do Edynburga
z postojami w najciekawszych miejscach widokowych. Nocleg w pobliżu
lotniska. 8 Przelot z Edynburga do Warszawy.

Fot. Sławomir Adamczak

Fot. Sławomir Adamczak

Szkocka wyspa Skye uważana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie. Skalistotrawiaste szczyty, głęboko wcinające się zatoki Atlantyku, wodospady, posępne
zamczyska… Wszystko to zobaczymy podczas jesiennej fotowyprawy. To idealna pora na
odwiedzenie tej części świata: jest wtedy cieplej niż u nas, dynamiczna pogoda stwarza
wspaniałe możliwości fotograficzne (w słoneczne dni doskonałe światło jest od rana do
wieczora), nie ma tłumów turystów ani gryzących muszek midges i na poranne plenery
nie trzeba wstawać w środku nocy.

8 dni

Islandia

Malta

Kazachstan
Ramowy plan wyjazdu

Szkocja - Glen Coe i Skye

niej, w złotej erze westernów. Będziemy przemierzać
te same trakty, którymi kłusował John Wayne, tyle że
nie konno i… po drugiej stronie obiektywów.

... i wiele innych fotowypraw i fotoekspedycji.
Szczegóły dostępne na stronie www.horyzonty.pl

Szkocja (Wielka Brytania)

Fot. Sławomir Adamczak

w jednym miejscu – w Monument Valley. My też tu
przyjedziemy. Kowbojów raczej nie spotkamy (prędzej Indian, bo to ich tereny), ale skały stoją jak daw-

Fot. Sławomir Adamczak

Toskańskie krajobrazy są wspaniale fotogeniczne
tak ze względu na swoje formy, jak i kolory. Wyłaniające się jedno zza drugiego wzgórza o łagodnych kształtach przybierają wiosną przeróżne odcienie zieleni, a jesienią brązów. Łuki pagórków
pięknie współgrają ze strzelistymi kształtami drzew,
a posiadłości i miasteczka na wzgórzach, utrzymane w naturalnych kolorach miejscowej ziemi, dopełniają obrazu. Brązowe mury, zwieńczone czer-

Fot. Sławomir Adamczak

Toskania
Toskania fotograficzna

54

12 dni

Dzień 1 Przelot do Las Vegas, możliwy spacer po mieście.
2 Przejazd w stronę Wielkiego Kanionu, fotostop przy
Zaporze Hoovera. Spacer po zabytkowym mieście Williams.
3 Całodzienne fotografowanie Wielkiego Kanionu z punktów
widokowych wzdłuż South Rim. Wyjazd po zachodzie słońca.
4 Niesamowity Kanion Antylopy – „Szczelina Fotografów”.
Wieczorna sesja przy Horseshoe Bend. 5 Pejzaże Monument
Valley. Niezwykłe Mittens. 6 Skalne Łuki w PN Arches. 7 Wschód
słońca przy Mesa Arch i inne atrakcje PN Canyonlands.
8 Przejazd i popołudniowa sesja ze skalnymi iglicami w PN
Bryce Canyon. 9 Dalsza eksploracja niezwykłych zakątków PN
Bryce Canyon. 10 Droga powrotna do Las Vegas, czas wolny
w mieście. 11-12 Powrót do kraju.

dla ci e kawy ch ś wi a ta » f o t o w y pr aw y
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RPA, Namibia,
Botswana, Zimbabwe

Na Czarnym Lądzie

które są wizytówką Namibii. Swój dzień rozpoczynają od półgodzinnego okadzania ciała i smarowania
się mieszanką ochry, tłuszczu i roślin. Dzięki temu
ich skóra nabiera czerwonawego koloru. Półnagie
kobiety Himba zobaczymy zarówno w tradycyjnych
wioskach, jak i w supermarketach w większych
miastach. Konkurować z nimi mogą jedynie kobiety z drugiego namibijskiego plemienia – Herero. Do
dziś noszą wiktoriańskie suknie i chusty na głowach
zaplecione tak aby tworzyły krowie rogi. Dla Herero
bowiem najpiękniejszym zwierzęciem jest właśnie
krowa i ich strój ma nawiązywać do tego ideału urody. Odwiedzimy także wioskę lud Damara posługującego się językiem mlasków a także Buszmenów,
rdzennych mieszkańców pustyni Kalahari.

Odkryj z nami największe atrakcje Namibii! Będziemy podziwiać bezkresne,
nieskażone cywilizacją krajobrazy, wysokie wydmy Pustyni Namib, ukryte
wśród skał malunki Buszmenów. Poznamy plemię Himba, które jako jedno
z nielicznych w Afryce żyje jak przed wiekami. Odwiedzimy farmę gepardów,
kolonię uchatek karłowatych na Wybrzeży Szkieletów, a w poszukiwaniu dzikich zwierząt wyruszymy na ekscytujące safari w Parku Narodowym Etoszy.
Himba, Herero, Damara, Buszmeni
Olbrzymie tereny Parku Narodowego Etoszy przemierzają liczne stada antylop
i zebr, żyrafy i słonie oraz idące ich tropem drapieżniki – lwy, hieny, gepardy,
likaony. Jednak Namibia jest nie tylko sanktuarium dzikiej przyrody. Kraj zamieszkuje wiele ciekawych grup etnicznych. Poznamy piękne kobiety Himba,

Fot. Marcin Złomski

Afrykańska odyseja
Podczas podróży przez cztery kraje Afryki Południowej krajobrazy zmieniają się jak
w kalejdoskopie. Wyprawę rozpoczniemy w malowniczym Kapsztadzie, a zakończymy
przy Wodospadach Wiktorii – jednym z siedmiu cudów natury. Na naszej trasie
ekscytujące safari, wędrówka wśród olbrzymich wydm pustyni Namib, rejs tradycyjną
łodzią mokoro po rozlewiskach Delty Okawango.

Pustynia Namib, Delta Okawango
i Wodospady Wiktorii
Staniemy na krawędzi największego w Afryce kanionu – Fish River i zachwycimy się olbrzymimi wydmami Pustyni Namib. W poszukiwaniu dzikich zwierząt
wyruszymy do Parków Narodowych: Etoszy w Namibii i Chobe w Botswanie. Wieczorami będziemy podziwiać piękne zachody słońca, obserwować stada
słoni i wsłuchiwać się w odgłosy wychodzących na

żer hipopotamów. Podczas rejsu w Delcie Okawango odkryjemy sanktuarium afrykańskiej fauny i flory.
Na pograniczu Zimbabwe i Zambii ujrzymy największą wodną kurtynę na świecie. Jej odkrywca, szkocki
badacz i misjonarz, David Livingston na cześć królowej brytyjskiej nazwał ją Wodospadami Wiktorii.
Spływające wielkie masy wody z hukiem rozbijają się
o bazaltowe skały i mienią się w promieniach słońca
wszystkimi barwami tęczy.

Ramowy plan wyprawy

24 dni

Dzień 1 Przelot. 2 Zwiedzanie Kapsztadu. 3 Przylądek Dobrej
Nadziei. 4 Wjazd kolejką na Górę Stołową, przejazd w góry
Cederberg. 5 Przejazd przez pustynny Richtersweld do granicy
z Namibią. 6 Kanion Fish River. 7 Lüderitz – najbardziej odcięty
port świata. 8–9 PN Namib-Naukluft (wydama nr 45, Deadvlei),
przejazd nad Atlantyk, po drodze przekraczamy Zwrotnik Koziorożca.
10 Zwiedzanie kolonialnego Swakopmund. 11 Malunki naskalne
ludu San w Twyfelfontein. 12 Wizyta w wiosce Himba i na farmie
gepardów. 13–14 2-dniowe safari w PN Etoszy. 15 Przejazd przez
Caprivi Strip.16 Przejazd wzdłuż rzeki Okawango, przekroczenie
granicy z Botswaną. 17–18 Eksploracja delty na łodziach mokoro.
19 Przejazd do Kasane. 20 Safari w PN Chobe i rejs na rzece Chobe.
21–22 Przekroczenie granicy z Zimbabwe, Wodospady Wiktorii.
23–24 Przelot.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WNB

Jumbo Afryka!
Sawanny przemierzane przez wielkie stada dzikich zwierząt, akacje o spłaszczonych
wierzchołkach, malownicze zachody słońca – podczas naszej podróży będziemy
podziwiać krajobrazy jak ze słynnej powieści „Pożegnanie z Afryką” Karen Blixen.
Trudno nie pokochać Czarnego Lądu!

Afrykańskie
kontrasty
Podróż rozpoczniemy w Nairobi, które dzięki swojemu strategicznemu położeniu od początku
XX wieku przyciągało europejskich kolonizatorów
i farmerów. Odwiedzimy muzeum duńskiej pisarki Karen Blixen. Przejeżdżając przez tradycyjne kenijskie wioski przekroczymy Wielki Rów Wschodni
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i dotrzemy do jezior ryftowych – Naywasha oraz
pełnego flamingów Jeziora Nakuru.

Safari i Zanzibar
Czekają nas prawdziwe safari – w PN Amboseli,
nad którym góruje najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro oraz w jednym z największych i najbardziej znanych parków narodowych świata

Namibia

Namibia, Botswana, Zimbabwe

Fot. iStock.com

Fot. iStock.com

Fot. Marcin Złomski

Diamenty
Namibii
Ramowy plan wyprawy

Kenia, Tanzania

Fot. www.istock.com

Namibia

Ramowy plan wyprawy

14 dni

Dzień 1 Wylot do Afryki. 2 Zwiedzanie Nairobi i okolic.
3-4 PN Jeziora Nakuru, PN Hell’s Gate i Jezioro Nayvasha.
5 Przejazd i safari w PN Amboseli z widokami na Kilimandżaro,
Masajowie. 6 Przekroczenie granicy z Tanzanią, nocleg w Arushy.
7-8 Safari w Ngorongoro i PN Serengeti. 9 Przelot na Zanzibar
10-12 Zanzibar – mozaika wielu kultur, zwiedzanie Stown Town,
plażowanie. 13-14 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WKT

Namibia
– w stronę słońca
16 dni

Ramowy plan wyprawy

Na tropie
wielkiej piątki
14 dni

Dzień 1-2 Przelot, zwiedzanie Windhuk, przejazd w głąb
namibijskiego interioru, nocleg w pięknej lodży. 3 Pustynia
Namib (UNESCO): kanion Sesriem, Martwa Dolina, wydma nr
45. 4 Na pustyni zobaczymy jedną z najbardziej niezwykłych
roślin – welwiczię przedziwną, przejazd nad Atlantyk, po drodze
zatrzymamy się na słynną szarlotkę w Solitaire i przekroczymy
Zwrotnik Koziorożca. 5 Zwiedzanie kolonialnego miasteczka
Swakopmund, czas na atrakcje dodatkowe i spacery po plaży.
6 Przejazd Wybrzeżem Szkieletów, wizyta w kolonii uchatek
karłowatych na Cape Cross, nocleg u podnóży góry Spitzkoppe
zwanej Matternhornem Afryki. 7 Malunki naskalne Buszmenów
w Twyfelfontein (UNESCO), wizyta w wiosce Damara, nocleg
w rezerwacie Palmwag, gdzie będziemy mieć szansę na spotkanie
z pustynnymi słoniami. 8 Przejazd na północ Namibii, po drodze
zatrzymamy się przy wioskach ludu Herero, wieczorem dojedziemy
do Opuwo, nocleg w lodży z pięknym widokiem. 9 Wizyta
w autentycznej wiosce Himba, wodospady Epupa na granicy
z Angolą. 10-12 2-dniowe safari w PN Etoszy, noclegi na campach
z widokami na wodopoje dla zwierząt. 13 Wizyta na farmie
gepardów. 14 Spacer na płaskowyż Waterberg na zachód słońca,
nocleg w lodży. 15-16 Powrót do Polski.

Dzień 1-2 Przelot, zwiedzanie Windhuk, nocleg w lodży na terenie
rezerwatu Otjiwa. 3 Safari w rezerwacie, gdzie spotkamy białe nosorożce.
Wizyta w wiosce Herero. Spacer na płaskowyż Waterberg, z którego
roztaczają się wspaniałe widoki. Ten nieskażony cywilizacją krajobraz to
nieograniczona niczym przestrzeń ciągnąca się aż po horyzont. Nocleg
w lodży usytułowanej u podnóża płaskowyżu. 4-5 2-dniowe safari w PN
Etoszy. Noclegi w lodżach na campach z wodopojami dla dzikich zwierząt.
6 Wizyta na farmie gepardów. Nocleg w lodży z basenem. 7 Wizyta
w wiosce Himba, nocleg w lodży w rezerwacie Palmwag, gdzie przy
odrobinie szczęścia odwiedzą nas pustynne słonie. 8 Malunki naskalne
w Twyfelfontein (UNESCO), wizyta w wiosce Damara, nocleg w lodży.
9 Wizyta w wiosce Buszmenów, góra Spitzkoppe zwana Matternhornem
Afryki, kolonia uchatek karłowatych i przejazd Wybrzeżem Szkieletów.
Nocleg w hotelu. 10 Zwiedzanie kolonialnego miasteczka Swakopmund,
czas na atrakcje dodatkowe, delektowanie się owocami morza i spacery po
plaży. Nocleg w hotelu. 11 Pustynia Namib (UNESCO): welwiczie, kanion
Sesriem, wydma nr 45. Nocleg w lodży na pustyni. 12 Pustynia Namib:
Wschód słońca w Martwej Dolinie, nocleg w pięknej lodży w namibijskim
interiorze. 13-14 Powrót do Polski.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WNA

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WNS

Wszystkie noclegi w komfortowych lodżach.

Ramowy plan wyprawy

18 dni

Dzień 1-2 Przelot, zwiedzanie Windhuk, przejazd w głąb namibijskiego
interioru, nocleg w pięknej lodży. 3 Pustynia Namib (UNESCO): kanion
Sesriem, Martwa Dolina, wydma nr 45. 4 Przejazd nad Atlantyk, po drodze
zatrzymamy się na słynną szarlotkę w Solitaire i przekroczymy Zwrotnik
Koziorożca.. 5 Zwiedzanie kolonialnego miasteczka Swakopmund, czas na
atrakcje dodatkowe, delektowanie się owocami morza i spacery po plaży.
6 Przejazd słynnym Wybrzeżem Szkieletów, wizyta w kolonii uchatek
karłowatych na Cape Cross, nocleg u podnóży góry Spitzkoppe zwanej
Matternhornem Afryki. 7 Malunki naskalne Buszmenów w Twyfelfontein
(UNESCO), wizyta w wiosce Damara. 8 Wioski ludu Herero i wizyta na
farmie gepardów. 8-10 Wizyta w wiosce Himba i 2-dniowe safari w PN
Etoszy, noclegi na campach z widokami na wodopoje dla zwierząt.
11 Wizyta u Buszmentów. Jest to Living Museum czyli wioska prowadzona
na zasadzie skansenu. 12 Safari na tradycyjnych łodziach mokoro
w poszukiwaniu hipopotamów i krokodyli. 13 Safari w Mahango Game
Reserve, gdzie oprócz zwierząt zobaczymy ogromne baobaby. Przejazd
przez Caprivi Strip i teren Parku Narodowego Bwabata. Trasa udekorowana
jest znakami drogowymi „uwaga słonie”. Jest to szlak największej
populacji słoni migrującej od Chobe do Zambezi. 14 Safari z łodzi w Parku
Narodowym Chobe. 15-16 Podziwianie jednego z siedmiu cudów
natury - szerokich na prawie dwa kilometry i wysokich na ponad 100 m
Wodospadów Wiktorii (UNESCO), czas na atrakcje dodatkowe.
17-18 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WNW

Serengeti. Nieopodal znajduje się Ngorongroo
– kaldera wygasłego wulkanu, gdzie żyją zebry,
antylopy, lwy, gepardy, słonie, hieny, hipopotamy, bawoły, strusie, nosorożce i wiele gatunków
ptaków. Dlatego miejsce to nazywane jest „Arką
Noego”. Na koniec wyprawy odpoczniemy na rajskich plażach Zanzibaru i poznamy wielokulturowe oblicze wyspy.
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Oman

Fot. Beata Muchowska

Na szlaku mirry i kadzidła
Oman jest perłą Arabii. Oferuje piękno przyrody zaklęte w złotych piaskach pustyni,
górach i zielonych dolinach wadi. Mieszkańcy kraju serdecznym gestem zaproszą nas
do meczetu i opowiedzą o ibadytyzmie – swojej islamskiej religii. Kupcy wyłożą przed
nami bogactwa swojego kraju – kadzidło, mirrę i pyszne daktyle.

Wadi – znaczy dolina, wadi – znaczy życie...

Fot. Beata Muchowska

Opuścimy arabskie ulice, targowiska, forty i ruszymy na pustynię. Pustynia w Omanie zaczyna się tam,
gdzie kończy się miasto, a kończy tam, gdzie wyrasta
kolejne; czasem zaś sięga samego oceanu. Kamieniste hamady, żwirowe seriry i piaszczyste ergi zajmują
niemal cały kraj. W drodze ku złotym piaskom pustyni
Sharqiya odwiedzimy pełne życia i uroku pustynne
doliny wadi. Każda inna, każda inaczej wyrzeźbiona,

Kolej na
Daleki Wschód

Ramowy plan wyprawy

11 dni

Dzień 1 Wylot z Polski. 2 Maskat – stare miasto, souk rybny i souk
w Mutrah 3 Wadi Shab i Wadi Tiwi, miasto Sur, kolonia żółwi. 4 Wadi Bani
Khalid, pustynia al-Wahibah. 5 Wędrówki po pustyni al-Wahiba. 6 Stara
Nizwa, faladże oazy Birkat Al Mauz. 7 „Zielone Góry” - Jebel Akhdar. 8
Wielki Kanion w Jebel Shams. 9 Wadi Bani Awf, górska wioska Bilad Sayt.
10 Odpoczynek w Maskacie. 11 Powrót do Polski.

każda inaczej przystrojona bujną zielenią i potokami
życiodajnej wody. Powędrujemy przez zacieniony kanion Wadi Shab i zanurkujemy do jaskini, wykąpiemy
się między skałami Wadi Bani Khalid, doliną Wadi Nakhr dotrzemy do wioski, w której wyrabiane są tradycyjne dywany. Zapuścimy się w głąb złotych i czerwonych wydm wielkiej pustyni piaszczystej by podziwiać
wschody i zachody słońca.

Zjawiskowe tarasy Pamukkale
Białe wapienne tarasy powstały poprzez nawarstwienie się osadu z wód termalnych wybijających na
wzgórzu, które mają lecznicze właściwości. Ten fascynujący cud natury już w czasach antycznych przyciągał licznych kuracjuszy do powstałego tu uzdrowiska
Hierapolis. Dziś nadal możemy podziwiać piękno wapiennych tarasów wypełnionych lazurową wodą.
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Kapadocja – cuda natury, skalne
kościoły i podziemne miasta
Wybuchy wulkanów Erciyes i Hasan pokryły rozległe obszary centralnej Anatolii popiołem i lawą.
Przez tysiące lat erozja wyrzeźbiła bajkowy krajobraz, który dzisiaj oglądamy w Kapadocji. Powstały
niesamowite formy w kształcie grzybów, kominów,
zwierząt i wszystkiego co tylko podsunie nam wy-

Rosja

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Koleją Transsyberyjską:
Pekin, Mongolia i Bajkał
Ramowy plan wyprawy

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Śnieżnobiałe tarasy Pamukkale zachwycają swoim pięknem, a pobliskie ruiny Afrodyzji, są
uważane za jedne z najciekawszych w całej Turcji. Skaliste wybrzeże Morza Śródziemnego
oprócz pięknych krajobrazów obfituje w ogromną ilość helleńskich i rzymskich zabytków.
Na koniec odwiedzimy Kapadocję z niesamowitymi formami skalnymi. Znajdziemy
również czas na piesze wędrówki po zacisznych, bajkowych dolinkach położonych na
uboczu głównych szlaków.

Chiny, Mongolia, Rosja

Chiny, Tybet

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WOM

Turcja – Licja, Kapadocja

Błękitna Licja i bajkowa Kapadocja

Kolej Transsyberyjska - najdłuższy odcinek linii kolejowej na
świecie to legendarny szlak podróżniczy łączący Europę z Dalekim Wschodem. To podróż do świata odmiennych zwyczajów, języków, religii i kulinariów. To miejsce spotkania i przenikania się wielu kultur i tradycji. Zapraszamy na poznawanie
Dalekiego Wschodu przy pomocy kolei w trzech wersjach.
Dla tych, którzy chcieliby odwiedzić 3 kraje podczas jednej
podróży przygotowaliśmy propozycję „Koleją Transsyberyjską: Pekin, Mongolia i Bajkał”. Zobaczymy imponujący swym

rozmiarem Wielki Mur Chiński, Zakazane Miasto, Grobowce Mingów,
usłane jurtami zielone stepy oraz trudno dostępne obszary pustynne
Mongolii, strzegące tajemnic Syberii święte jezioro Bajkał oraz urokliwy, ale i pamiętający tragiczne dzieje polskich zesłańców Irkuck. Dla
tych, którzy chcieliby więcej czasu spędzić nad osławionym Jeziorem
Bajkał przygotowaliśmy wyprawę „Bajkał - błękitna perła Syberii”. Podczas 14-dniowej podróży przejdziemy słynną Koleją Krugobajkalską,
poznamy magię wyspy Olchon, udamy się w rejs po Bajkale, poznamy tygiel kulturowy okolic Ułan Ude, a na koniec udamy się w podróż
koleją transsyberyjską do Irkucka. Gdyby jednak ktoś szukał bardziej
niedostępnych i odosobnionych miejsc to nie sposób znaleźć lepszej
propozycji jak Tybet. A gratką dla miłośników kolei niech będzie przejazd najwyżej położonym odcinkiem kolei na świecie – fragmentem Kolei Tybetańskiej.

Ramowy plan wyprawy

16 dni

Dzień 1 Przelot do Turcji. 2 Zwiedzanie Stambułu i rejs po
Bosforze. 3 Spacer i kąpiele wśród wapiennych tarasów
Pamukkale. 4 Wycieczka do starożytnego miasta Aftodyzja.
5 Śródziemnomorskie miasteczko Fethiye, zwiedzanie grobów
licyjskich. 6 Wycieczka szlakiem licyjskim z ruin osady Kayakoy
do laguny Oludeniz. 7 Licyjskie miasta: Pinara, Ksantos, Patara.
8 Wycieczka łodzią na wyspę Kekova. 9 Plaża w Çirali, wieczorna
wycieczka do „wiecznych ogni” w Chimerze. 10 Zwiedzanie
klasztoru Wirujących Derwiszy w Konyi. 11 Przejazd do Göreme.
Zachód słońca w Dolinie Gołębiej. 12 Dolina Ihlary. 13 Skansen
Göreme ze skalnymi kościołam. 14 Avanos, spacer doliną
Mnichów. Lot balonem (opcjonalnie). 15 Zwiedzanie Stambułu.
16 Powrót do Polski.

16 dni

Dzień 1 Przelot z Polski do Chin. 2 Zwiedzanie Pekinu: hutongi,
świątynia Yonhegong. Wieczorem opcjonalnie nauka podstaw języka
chińskiego. 3 Wielki Mur Chiński oraz grobowce Mingów. 4 Dalsze
zwiedzanie Pekinu: Plac Tienanmen, Zakazane Miasto, Świątynia
Nieba, Letni Pałac Cesarski. Rejs łódką po jeziorze. 5 Przejazd koleją
transsyberyjską do Mongolii. 6 Dalszy przejazd koleją przez obszar
Pustyni Gobi do Ułan Bator. Wieczorem spacer po stolicy Mongolii.
7 Wycieczka na Pustynię Gobi: spacer po wydmach, przejażdżka
na baktrianach, wizyta w jurcie Nomadów. Przejazd do Karakorum
i Cencher. 8 Dzień wolny na wypoczynek w gorących źródłach.
9 Zwiedzanie miejscowości Cecerleg, w tym muzeum etnograficzne.
Przejazd nad malowniczy przełom rzeki Czuluut. Wejście na
wulkan Chorgo. 10 Przejazd do malowniczej skały Biczigt Chad.
Wycieczka przyrodnicza do rezerwatu koni Przewalskiego. Powrót
do stolicy Mongolii. 11 Zwiedzanie Ułan Bator. Dalsza podróż
koleją transsyberyjską w kierunku Suche Bator. 12 Przekroczenie
granicy z Rosją. Przejazd koleją wzdłuż brzegów Jeziora Bajkał.
13 Przyjazd do Irkucka, a dalej na Wyspę Olchon. Wieczorem
odpoczynek, tradycyjna rosyjska bania oraz kąpiele w jeziorze.
14 Wycieczka krajoznawcza po wyspie Olchon. 15 Powrót do Irkucka
i spacer po mieście szlakiem drewnianej architektury, zwiedzanie
najważniejszych cerkwi i kościołów. 16 Przelot z Irkucka do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WMB

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. Photogenica.com

Bajkał –
błękitna perła Syberii
Ramowy plan wyprawy

14 dni

Dzień 1 Przelot z Polski do Irkucka. 2 Po przylocie transfer do hotelu.
Odkrywanie tajemnic Irkucka – historycznej stolicy Syberii. 3 Wizyta
w skansenie w Talcach i Muzeum Bajkału w Listwiance. Wieczorny
spacer wzdłuż brzegu Bajkału. 4 Przeprawa promem a następnie
przejazd historyczną kolejką bajkalską (linia Krugobajkalska) do
Sludianki. Pociąg przejeżdża wzdłuż skalistych wybrzeży Bajkału,
mijając liczne tunele. Przejazd do miejscowości Arszan. 5 Pobyt
w Dolinie Tunkińskiej (Tunkiński Park Narodowy), która słynie
z pięknych górskich widoków pogranicza łańcuchów Sajanów
i Chamar-Daban oraz gorących źródeł. Powrót do Irkucka. 6 Wizyta
w Wierszynie – polskiej wsi nad Bajkałem i przeprawa przez
Małe Morze na wyspę Olchon. 7 Poznajemy sekrety Olchonu:
wyprawa samochodami terenowymi na Mys Choboj. Wieczorem
spacer po Chużyrze – największej osadzie Olchonu oraz bania –
tradycyjna rosyjska łaźnia parowa, chętni będą mieć też możliwość
popływania w Bajkale. 8 Dalsze poznawanie Olchonu: wizyta
w południowej części wyspy. 9 Rejs przez cieśninę zwaną Małym
Morzem, a następnie przez Wielkie Morze do Zatoki Barguzińskiej.
Wieczorem przypłynięcie do Ust’ Barguzina. 10 Pobyt w okolicach
Ust’ Barguzina: Półwysep Światoj Nos i wioska Kurbylik.
11 Przejazd przez Goriaczińsk do Soboru Strieteńskiego a następnie
malowniczą drogą wzdłuż Bajkału do Ułan Ude. 12 Najważniejszy
buddyjski dacan Rosji w Iwołgińsku i spotkanie ze starowiercami
w Tarbagataju. 13 Przejazd Koleją Transsyberyjską wzdłuż brzegów
Bajkału do Irkucka. 14 Przelot z Irkucka do Polski.

Tybet – magia
Dachu Świata
Ramowy plan wyjazdu

14/21 dni

Dzień 1-2 Przelot do Lhasy. Wieczorem spacer po stolicy Tybetu.
3 Zwiedzanie Lhasy: Potala, klasztory Neczung i Drepung, debata
mnichów w Sera. 4 Wielkie klasztory Lhasy: odwiedziny w Ramocze oraz
wycieczka do Gandenu. 5 Poznawanie okolic jeziora Nam Co i klasztoru
Curpu. 6 Wizyta w dolinie Jarlungu: twierdza Jumbulhakhang, nocleg
przy klasztorze Samje. 7 Poranne modlitwy w klasztorze Samje, przejazd
do Gjance. 8 Przejazd do Tingri i w rejon Mt Everestu (klasztor Rongbuk).
9 Trekking do Mt Everest Base Camp – Rongbuk – przejazd do Sakja.
| WTT-1 | 10 Zwiedzanie klasztoru Sakja – przejazd do Szigace,
gdzie obejrzymy klasztor Taszilhunpo. 11 Przejazd do Lhasy – podróż
Koleją Tybetańską. 12-13 Podróż Koleją Tybetańską – fakultatywnie
zwiedzanie Pekinu. 14 Wylot do Polski. | WTT-2 | 10 Zwiedzanie
klasztoru Sakja i przejazd do Saga. 11 Przejazd z Saga do Darczen.
12-13 Kora wokół góry Kajlas. 14 Zakończenie kory wokół
góry Kajlas – przejazd do ruin stolicy królestwa Guge. 15 Rano
zwiedzanie Caparangu. Przejazd nad jezioro Manasarowar – jednego
z najświętszych jezior Tybetu. 16 Przejazd znad Jeziora Manasarowar
do miasta Saga. 17 Przejazd z Saga do Szigace – historycznej siedziby
panczenlamów – najważniejszych, obok dalajlamów przywódców
religijnych i politycznych Tybetu. 18 Zwiedzanie Szigace i przejazd
do Lhasy, początek podróży Koleją Tybetańską. 19-20 Podróż Koleją
Tybetańską – fakultatywnie zwiedzanie Pekinu oraz wyjazd na Wielki
Mur Chiński. 21 Wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WTT

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WRB

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WTR

obraźnia. Ludzie, którzy przed wiekami zamieszkiwali te tereny, wykorzystali miękkie skały i wykuli
w nich wielopoziomowe podziemne miasta.
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Tajlandia, Kambodża

Wietnam

Ramowy plan wyprawy

Fot. Dariusz Dąbrowski

Wietnam – odwiedziny wujka Ho
Słowo Wietnam oznacza „lud z południa”. Ten gęsto zaludniony kraj, przez wieki
był pod wpływami Chin, Indonezji i Królestwa Khmerów. Obecny Wietnam, jako
wielokulturowy kraj, przyciąga turystów pięknymi krajobrazami. Zmieniają się one jak
w kalejdoskopie.

Halong Bay – Zatoka Lądującego Smoka

Ho Chi Minh City – ale Sajgon!

Symbol Wietnamu i jeden z najpiękniejszych zakątków
w całej Azji, miejsce wpisane na listę UNESCO. Jest to
część Morza Południowochińskiego z niezliczoną ilością skalistych wysp; jest ich w sumie prawie 2 tysiące.
Wyspy te tworzą prawdziwy labirynt. Na terenie Zatoki znajduje się kilka osad rybackich. Składają się one
z drewnianych, kolorowych chat dryfujących na wodzie, a ich mieszkańcy żyją z rybołówstwa i hodowli.

Jest to największa i najbardziej kosmopolityczna
metropolia w kraju. Do roku 1976 miasto nosiło nazwę Sajgon i było stolicą Wietnamu Południowego.
W mieście tym jest prawie trzy razy więcej motocykli
niż mieszkańców! Burzliwe dzieje miasta oraz wpływ
przeróżnych kultur i religii są widoczne na każdym
rogu ulicy. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Azji,
gdzie można odwiedzić świątynie 5 różnych religii.

Ramowy plan wyprawy

15 dni

Dzień 1–2 Przelot z Warszawy do Hanoi, transfer do hotelu,
spacer po dzielnicy Old Quarter 3-4 Rejs po Zatoce Halong,
podziwianie cudów natury, wizyta w jaskini, nocleg na statku
5 Zwiedzanie Hanoi. Przejazd autobusem sypialnym do Hue 6
Zwiedzanie Hue m.in. cytadela. Przejazd do Hoi An. 7 Zwiedzanie
Hoi An, starego miasta kupieckiego 8 Kompleks świątyń
hinduistycznych My Son. Przejazd autobusem sypialnym do Nha
Trang 9 Przejazd do górskiego kurortu Dalat 10 Całodzienna
wycieczka na motorach po okolicy 11 Przejazd nad morze do
Mui Ne, odpoczynek na plaży 12 Wycieczka rowerowa, wydmy,
wioska rybacka 13 Odpoczynek, przejazd do Ho Chi Minh City.
14 Zwiedzanie Ho Chi Minh City: świątynie, Muzeum Wojny,
ostatnie zakupy 15 Powrót do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WWN
Wyjazd można połączyć z wyprawą o symbolu WWK

15 dni

Dzień 1-2 Przelot z Warszawy do Bangkoku i zwiedzanie miasta.
3 Całodniowa wycieczka do Ayutthaya. Zwiedzanie dawnej
stolicy Królestwa Syjamu na rowerach. 4 Podróż do Siem Reap
w Kambodży. 5-6 Zwiedzanie Angkoru. M.in. świątynie Angkor
Wat, Bayon, Ta Prohm. 7 Przejazd do Phnom Penh i zwiedzanie.
8 Dalsze zwiedzanie Phnom Penh. Pola Śmierci. 9-11 Przejazd
nad Zatokę Tajską do Sihanoukville, plażowanie, rejs po wyspach
i pływanie z maską 12 Przejazd przez Góry Kardamonowe do
Krong Koh Kong, przekroczenie granicy i droga do Bangkoku.
13 Zwiedzanie Bangkoku. 14 Dalsze zwiedzanie Bangkoku,
wieczorem przejazd na lotnisko i wylot do Polski. 15 Powrót do
Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WTK
Wyjazd można połączyć z wyprawą o symbolu WTL

Ayutthaya i Angkor –
świadectwa dawnych imperiów
Dzisiejsze Królestwo Kambodży, nazywane Kampuchea, wywodzi się z dawnego Imperium

Wietnam, Kambodża,
Tajlandia

Nad Mekongiem
Podróż przez południowe tereny Indochin pozwoli nam odkryć wspaniałe krajobrazy,
bogatą tradycję i ciekawe losy ludzi zamieszkujących ten region. Z bliska przyjrzymy się
uprawom ryżu oraz tropikalnych owoców, odwiedzimy także pływający targ. Zobaczymy
wspaniałe świątynie Angkoru, które do tej pory budzą podziw i szacunek. W Tajlandii
zwiedzimy złote świątynie Bangkoku i popływamy kanałami, poznając to miasto „od
kuchni”.

Delta Mekongu – życie wśród kanałów
Mekong to trzecia najdłuższa rzeka w Azji, która
w delcie rozdziela się na 9 odnóg wpływających do
Morza Południowochińskiego. Spędzimy tam ponad 2 dni pływając statkami i łodziami wiosłowymi. Odwiedzimy lokalne wioski, popłyniemy na targ
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odbywający się łódkach, poznamy tajniki produkcji
makaronu ryżowego.

Świątynie Angkoru – świadectwo
imperium
Na terenach dzisiejszej Kambodży od IX do XV wieku istniało Imperium Khmerskie. Jego centrum ad-

Zaginione miasta Angkoru
Wyprawa ta jest mieszanką tego co najlepsze w Azji. Wspaniałych zabytków, dzikiej
egzotycznej przyrody, pięknych piaszczystych plaż i przyjaznych ludzi. To wyprawa
w krainę fascynujących dawnych cywilizacji, podczas której zobaczymy jedne
z najbardziej spektakularnych zabytków w Azji Południowo – Wschodniej.
Khmerskiego. Centrum administracyjne znajdowało się w Angkorze. Po upadku Imperium,
jego stolica opustoszała, a do dnia dzisiejszego
podziwiać możemy wspaniałe świątynie i zespoły miejskie. Największą i najsłynniejszą z nich
jest Angkor Wat. Odwiedzimy również świątynię Bayon, nazywaną świątynią setek twarzy. Jej
wysokie wieże ozdobione są twarzami uśmiechniętego Buddy. Świątynia Ta Prohm przyciąga

swym mistycyzmem i tajemniczością. Labirynt
korytarzy i nieco zrujnowane budynki „pożerane”
przez korzenie tworzą wyjątkową atmosferę. Zanim jednak dotrzemy do sławnego Angkoru odwiedzimy w Tajlandii Ayutthaya. To właśnie król
Paramaradża II panujący w Ayutthaya najechał
równiny Angkoru i po siedmiu miesiącach oblężenia zdobył stolicę co zapoczątkowało rozpad
i upadek Imperium.

Tajlandia, Laos

Ramowy plan wyprawy

Fot. Dariusz Dąbrowski

Fot. Archiwum KP Horyzonty

17 dni

Dzień 1–2 Przelot z Warszawy do Ho Chi Minh City. Transfer
do hotelu, spacer po mieście 3 Zwiedzanie Ho Chi Minh City:
świątynie, pałac prezydenta, Muzeum Wojny 4-5 Delta Mekongu:
rejsy łodziami, plantacje owoców, pływające targ 6 Rejs
szybką łodzią motorową do stolicy Kambodży – Phnom Penh:
spacer do świątynia Wat Phnom oraz wzdłuż promenady nad
Mekongiem 7 Zwiedzanie Phnom Penh: Srebrna Pagoda, Pola
Śmierci 8 Przejazd do Siem Reap, pływające wioski na jeziorze
Tonle Sap. 9-10 Zwiedzanie Angkoru: świątynie Angkor Wat
i Ta Prohm 11- 12 Wypoczynek w Sihanoukville, plażowanie,
rejs po wyspach i pływanie z maską 13 Całodzienny przejazd
do Bangkoku 14 Zwiedzanie Bangkoku 15 Most na rzece Kwai,
wodospady Erewan 16 Dalsze zwiedzanie Bangkoku, Świątynia
Szmaragdowego Buddy, czas wolny 17 Powrót do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WWK
Wyjazd można połączyć z wyprawą o symbolu WWN

ministracyjne znajdowało się w kompleksie miejsko
– świątynnym Angkor. Po upadku, stolica opustoszała, jednak do dnia dzisiejszego podziwiać możemy wspaniałe świątynie i zespoły miejskie. Labirynt
korytarzy i budynki „pożerane” przez korzenie dżungli tworzą wyjątkową atmosferę.

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Ramowy plan wyprawy

20 dni

Dzień 1-2 Przelot z Warszawy do Bangkoku 3-4 Zwiedzanie
Bangkoku, przejazd do Chiang Mai i zwiedzanie 5-6 Trekking do
plemion w górach. 7-8 Przejazd do Chiang Rai, zwiedzanie Wat
Rong Khun i rejonu Złotego Trójkąta 9 Przejazd do Laosu przez
granicę na Mekongu 10-12 Eksploracja okolic Luang Namtha oraz
wiosek w górach nad rzeką Nam Ou 13 Z Muang Ngoi popłyniemy
łodzią do Nong Khiaw i dalej w dół rzeki do Luang Prabang,
podziwiając okoliczne widoki i Jaskinie Pak Ou z posągami Buddy
14-15 Zwiedzanie Luang Prabang i kąpiel w wodospadach Kuang
Si. Przejazd do Vang Vieng 16-17 zwiedzanie jaskiń, wycieczki
piesze i rowerowe, odpoczynek, spływ kajakiem 18 Zwiedzanie
Vientiane, stolicy Laosu 19 Powrót do Bangkoku: zwiedzanie
i ostatnie zakupy 20 Powrót do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WTL
Wyjazd można połączyć z wyprawą o symbolu WTK

Kraina Złotego Trójkąta
Na początku zwiedzimy złote świątynie Bangkoku, potem Chiang Mai i okolice,
oprócz odwiedzenia tradycyjnych świątyń, zajrzymy na plantacje orchidei, pokonamy
górskie pasma porośnięte dżunglą, odbędziemy przejażdżkę na słoniu, kąpiel pod
wodospadem i spłyniemy pontonem wzdłuż górskiej rzeki. W czasie pobytu w Laosie
poznamy tamtejszą przyrodę i etnografię. Odwiedzimy małe wioski w górach,
w których panuje sielska atmosfera i czas jakby zatrzymał się w miejscu, spłyniemy
malowniczymi rzekami, zajrzymy do okolicznych jaskiń. Zobaczymy zabytki dawnej
stolicy Luang Prabang, a także w obecnej – Vientiane.

Chiang Mai i Złoty Trójkąt –
świątynie, przyroda i opium
Chiang Mai przyciąga turystów złotymi świątyniami
i okolicznymi górami, gdzie można aktywnie spędzić

czas poznając lokalną przyrodę spacerując po okolicznych wzgórzach z przewodnikiem. Odwiedzimy także
górskie wioski zamieszkane przez plemiona etniczne:
Akha, Lisu czy Karenów. Odwiedzimy słynny Złoty Trójkąt: obszar słynący kiedyś z produkcji opium.
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Wietnam,
Kambodża i Tajlandia

Birma, Tajlandia

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Fot. fotolia.com

Od Hanoi do Bangkoku
Słowo Wietnam oznacza „lud z południa”. Kraj ten przez wieki był pod wpływami
Chin, Indonezji i Królestwa Khmerów. Obecny Wietnam przyciąga turystów pięknymi
krajobrazami zmieniającymi się jak w kalejdoskopie. W Kambodży zobaczymy wspaniałe
świątynie Angkoru. W Tajlandii zwiedzimy złote świątynie Bangkoku, most na rzece Kwai.

Halong Bay – Zatoka Lądującego Smoka

Ho Chi Minh City – ale Sajgon!

Symbol Wietnamu i jeden z najpiękniejszych zakątków
w całej Azji, miejsce wpisane na listę UNESCO. Jest to
część Morza Południowochińskiego z niezliczoną ilością skalistych wysp; jest ich w sumie prawie 2 tysiące.
Wyspy te tworzą prawdziwy labirynt. Na terenie Zatoki znajduje się kilka osad rybackich. Składają się one
z drewnianych, kolorowych chat dryfujących na wodzie, a ich mieszkańcy żyją z rybołówstwa i hodowli.

Jest to największa i najbardziej kosmopolityczna
metropolia w kraju. Do roku 1976 miasto nosiło nazwę Sajgon i było stolicą Wietnamu Południowego.
W mieście tym jest prawie trzy razy więcej motocykli
niż mieszkańców! Burzliwe dzieje miasta oraz wpływ
przeróżnych kultur i religii są widoczne na każdym
rogu ulicy. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Azji,
gdzie można odwiedzić świątynie 5 różnych religii.

Lśniące pagody i rajskie plaże
Ramowy plan wyprawy

21 dni

Dzień 1–2 Przelot do Hanoi, spacer po mieście, teatr lalek
3-4 Zatoka Halong, wizyta w jaskini 5 Świątynia Literatury,
jezioro Hoan Kiem, lot Ho Chi Minh City 6 Muzeum Wojny, pałac
prezydenta 7 Świątynia Cao Dai, tunele Vietkongu 8-9 Delta
Mekongu: pływanie łodziami po kanałach, plantacje owoców
10 Podróż do Kambodży, świątynia Wat Phnom 11 Pałac
Królewski, Srebrna Pagoda, muzeum S11 12 Siem Reap, jezioro
Tonle Sap 13 Zwiedzanie Angkor Wat, Ta Prohm 14 Świątynie
Kbal Spean i Banteay Srei 15-16 Wypoczynek, plażowanie,
rejs po wyspach 17 Przejazd z do Bangkoku 18 Bangkok: Złota
Świątynia, dzielnica Silom, Chinatown 19 Most na rzece Kwai,
wodospady Erewan 20 Bangkok: Wat Phra Kaew, Wat Pho, Wat
Arun 21 Powrót do Polski

Ramowy plan wyprawy

17/24 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy 2 Przylot do Bangkoku, rejs po kanałach 3 Przelot
do Birmy: Shwedagon Paya 4 Zwiedzanie Bago 5 Złota Skała i dżungla
6 Rangun: Sule Paya 7 Wizyta w Kakku 8 Rejs łodzią po Jez.Inle: domy na
palach, pływające ogrody 9 Na rowerze nad Jez.Inle 10 Zwiedzanie Mandalay;
architektura sakralna 11 Imperialne stolice w okolicy Mandalay 12 Podróż
do Bagan; Pagoda Shwesandaw 13 Rowerem po Starym Bagan 14 Wschód
słońca i świątynie w Bagan 15 Przelot do Bangkoku 16 Zwiedzanie atrakcji
Bangkoku 17 P.N. Khao Sok: słonie i dżungla 18 Łodzią po jeziorze: klify skalne,
jaskini, kąpiele 19 P.N. Phang Nga: formacje skalne, laguny 20-22 Relaks
w Ao Nang 23 Dzielnica Silom w Bangkoku 24 Powrót do Warszawy

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WWKT

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WBT

Ramowy plan wyprawy
Fot. iStock.com

Wyjazd ten proponujemy wszystkim którym zależy na optymalnym wykorzystaniu czasu i zobaczeniu najpiękniejszych miejsc w Laosie i Wietnamie.
Nie zapomnimy też o wygodnym zakwaterowaniu
i dobrym standardzie całego wyjazdu. Zobaczymy
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najciekawsze miejsca tej części Azji; pełen zabytków Lunag Prabang, rejs po Zatoce Halong, Dolina
Sapa ze spektakularnymi tarasami ryżowymi, Sajgon, Hanoi oraz Hoi An, rejs po Delcie Mekongu
i wiele innych atrakcji. Nie zabraknie też dobrej azjatyckiej kuchni.

Fot. iStock.com

Przez Wietnam, przez Laos

Orientalne perły przyrody i kultury

Jezioro Inle: życie na wodzie

Bagan: stupy i świątynie po horyzont

Poznamy z bliska prowincjonalną część Birmy. Z pokładu łodzi zobaczymy zakłady rękodzielnicze. Wśród
domów na palach znajdują się pływające ogrody.
Mężczyźni rozwijający sieci z łodzi mają zajęte obie
ręce: dlatego wiosłują stopami. Pojedziemy rowerami
wśród pól ryżowych i malowniczych wzgórz odbijających się w tafli jeziora.

Jest to najbardziej znane miejsce w kraju. Żadna inna
nazwa geograficzna nie jest tak mocno utożsamiana
z Birmą jak właśnie Bagan. Spędzimy tu 2 dni poznając
przykłady birmańskiej architektury sakralnej. Zobaczymy
najbardziej malownicze wschody i zachody słońca podczas naszej wyprawy. Gra kolorów oraz kontrast rudych
budowli z zielenią roślinności to powody, dla których
wiele osób decyduję się wstać jeszcze przed świtem.

Indie, Nepal

Laos i Wietnam

„Bicie w gong niosło się z Wat Phu Si, sanktuarium na świętym wzgórzu, gdzie – jak
powiadają – zostały pogrzebane niektóre z osiemdziesięciu czterech tysięcy relikwii
Buddy i gdzie – według laotańskiej legendy – ukrywają się dwa potworne smoki,
które wyjdą, aby pożreć wszystkich mieszkańców kraju, jeśli gong umilknie.” - Tiziano
Terzani, „W Azji”. Przekonajmy się, jakie jeszcze skarby i niespodzianki skrywa ten
niezwykły zakątek Indochin.

Birma to jeden z najmniej odkrytych i najsłabiej poznanych zakątków Azji. Właśnie przez
swoją dotychczasową tajemniczość i niedostępność, kraj ten cieszy się coraz większym
powodzeniem wśród odwiedzających. Birma staje się powoli krajem w pełni otwartym
na gości z zewnątrz. Nie zatraca swych głęboko zakorzenionych tradycji kulturowych
i religijnych, które przyciągają turystów.

Ramowy plan wyprawy

16 dni

Dzień 1-2 Przelot do Luang Prabang, pierwsze spacery i kolacja.
3 Poznawanie Luang Prabang, szansa obserwacji tradycyjnych ceremonii.
4 Dla chętnych trekking do miejscowych plemion i wodospadów lub rejs do
jaskiń. 5-6 Przelot do Hanoi i zwiedzanie oraz rejs po zatoce Halong.
7-8 W rejonie Sapa będziemy spacerować pośród malowniczych pól
ryżowych, czeka nas też zwiedzanie Skalnych Ogrodów oraz ciekawych
wodospadów. 9 Tam Coc, rejs pośród pól ryżowych w scenerii wapiennych gór.
10-11 Hoi An - zwiedzimy to zabytkowe miasto, będzie też czas na relaks
na pobliskiej plaży bądź dodatkowe wycieczki. 12-14 Przelot do Sajgonu,
zwiedzanie miasta oraz tuneli Wietkongu. Rejs po Delcie Mekongu. 15 Do
południa czas wolny na zakupy i wypoczynek, po południu wylot. 16 Przylot
do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WLW

20/27 dni

Dzień 1 Przelot do Delhi 2 Zwiedzanie Delhi: Czerwony Fort,
Jama Masjid 3-4 Agra: Taj Mahal i Fatehpur Sikri 5 Orchha: pałace
i świątynie 6-7 Khajuraho, świątynie, rezerwat przyrody nad rzeką
8-9 Varanasi: święta rzeka Ganges, wieczorna puja 10 Przejazd do
Pokhary pod Annapurną 11-12 Wschód słońca nad Himalajami,
Jezioro Phewa, klasztor tybetański 13-15 Kathmandu: place
królewskie, świątynia małp, dzielnica Thamel 16-17 Park Chitwan:
przyroda, spływ rzeką, ptaki, krokodyle, nosorożce, słonie
18-19 Powrót do Delhi: Qutb Minar, świątynia lotosu 20 Powrót do
Polski lub przelot do Bhopal i centrum buddyjskie Sanchi 21 Ajanta
i Ellora: świątynie w grotach 22 Zwiedzanie Bombaju: Brama Indii,
dworzec Wiktorii 23-26 Plaże Goa, zabytki kolonialne Starego Goa
27 Powrót do Polski.

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Namaste! Indie, Nepal
Zapraszamy na egzotyczną wyprawę. Poznamy wspaniałą architekturę mogolską
i urokliwe, ciche miasteczka, leżące poza utartymi szlakami turystycznymi. Będzie też
coś dla smakoszy kuchni indyjskiej, należącej do jednej z najbardziej wyszukanych.
W Nepalu zbliżymy się do Himalajów i odwiedzimy 3 królewskie miasta w Dolinie
Kathmandu, a w Parku Chitwan poznamy tutejszą przyrodę.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WNI

Cuda architektury mogolskiej

U stóp Himalajów

Relaks na Goa

Wielcy Mogołowie zostawili po sobie wielką spuściznę
kulturową. Budowali głównie z czerwonego piaskowca i marmuru. Przykładów budowli mogolskich to
m.in. Czerwony Fort i słynny Taj Mahal. Ten ostatni najładniej prezentuje się o wschodzie i zachodzie słońca.

Nepal oferuje wspaniałe krajobrazy. W Pokharze będziemy mogli podziwiać ośmiotysięczne ośnieżone
szczyty. Chętni pójdą na łatwy trekking lub polecą na
paralotni (widoki na Himalaje). Zamieszkamy w jedynej w swoim rodzaju turystycznej dzielnicy Thamel.

Jasny piasek, ciepła woda i wspaniała kuchnia zadowolą
nawet najbardziej wybredną osobę. Dodatkowo poznać
tu można pozostałości po portugalskich kolonizatorach.
Warto przedłużyć swój pobyt o Goa i poczuć odprężającą atmosferę. Tu każdemu udziela się dobry humor.
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Indie – Spiti, Kinnaur

Indie

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Przez Mały Tybet do Kaszmiru
Dawniej karawany objuczone towarami wędrowały z Kaszmiru do Ladakhu przez 16 dni.
Świat się skurczył i dzisiaj tyle czasu będzie trwała cała nasza wyprawa. Do Ladakhu
dostaniemy się samolotem a do Kaszmiru będziemy podróżować drogą wiodącą przez
himalajskie doliny i przełęcze.

Buddyjskie klasztory doliny Indusu

Malownicze przejazdy górskimi drogami

W XIX wieku Ladakh znalazł się w obrębie Indii i nie
został poddany rewolucji kulturalnej. Zachowały się
tu w dobrym stanie buddyjskie klasztory z różnych
okresów rozwoju buddyzmu i wielu tybetologów
tu właśnie przyjeżdża, aby badać buddyzm lamajski.
Podróżując wzdłuż zielonej wstęgi Indusu wijącej
się wśród pustynnych gór zwiedzimy najciekawsze
klasztory, odwiedzimy też wioski i przyjrzymy się życiu bardzo serdecznych mieszkańców Ladakhu.

Przejazdy himalajskimi drogami dostarczą nam wielu emocji i przygód. Trudy długich przejazdów wynagrodzą wspaniałe widoki ośnieżonych szczytów,
pustynnych gór o różnych odcieniach brązu i białych
domów z płaskimi dachami leżących w zielonych oazach wiosek.

Ramowy plan wyprawy

16 dni

Dzień 1 Podróż do Indii. 2 Zwiedzanie Delhi. 3 Przelot nad indyjskimi
Himalajami do Ladakhu, aklimatyzacja w Leh. 4 Zwiedzanie klasztorów Hemis,
Tikse i Shey. 5 Przejazd przez przełęcz Khardung La do doliny Nubry, spacer po
wydmach. 6 Klasztory Diskit i Sumur. 7 Przejazd do Alchi, zwiedzanie klasztorów
Basgo i Alchi (wspaniałe freski!) 8 Przejazd do Lamayuru, i trekking do Wanli.
9 Zwiedzanie wioski Kanji, reliefu skalnego w Mulbekh i klasztoru medytacyjnego
Shergol. 10 Trekking do grot medytacyjnych Urgyen Dzong, przejazd do doliny
Suru. 11 Wycieczka na przełęcz Parkachik La i przejazd do Kargilu 12 Przejazd
przez przełęcz Zoji La do Srinagaru. 13–14 Srinagar: wycieczka łódkami po
jeziorze Dal, ogrody mogolskie, targ warzywny na wodzie, zwiedzanie starego
miasta, nocleg na łodzi mieszkalnej. 15 Przelot do Delhi i zakupy. 16 Powrót
do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WLK

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Ramowy plan wyprawy

18 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy. 2 Delhi – zwiedzanie miasta, nocny przejazd
do Kalki. 3 Podróż do Shimli. 4 Przejazd do Sarahanu, zwiedzanie
świątyni Bhimakali. 5 Przejazd do Baspy, zwiedzanie wioski i fortu Kamru.
6 Wędrówka w dolinie Baspy. 7 Przejazd do Recong Peo, wycieczka
do wioski Kalpa. 8 Przejazd górską drogą do Nako. 9 Przejazd do Tabo,
zwiedzanie najstarszego klasztoru w dolinie Spiti. 10 Przejazd i podejście
do klasztoru Dhankar. 11 Przejazd do Mud po drodze klasztory Lalung
i Khungri. 12 Przejazd do klasztoru Ki i wioski Kibber. 13 Wycieczka
na pięciotysięczny szczyt, przejazd do Kazy. 14 Przejazd przez przełęcz
Kunzum La i Rothang Pass. 15-16 Odpoczynek w Manali, wieczorem
wyjazd do Delhi. 17 Delhi. 18 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WSK

Na dawnym szlaku handlowym do Tybetu
Drogą wykutą w skalistych zboczach dotrzemy do
Kinnauru. Obejrzymy tu unikalną drewniano-kamien-

Indie
– Ladakh, Zanskar, Kaszmir

Tryptyk himalajski: Ladakh,
Zanskar, Kaszmir
Podczas jednej wyprawy odwiedzimy trzy dawne himalajskie królestwa: buddyjskie
Ladakh i Zanskar leżące po północnej pustynnej stronie Himalajów i muzułmański
Kaszmir, który znajduje się już po południowej zielonej stronie najwyższych gór świata.
Zobaczymy nastrojowe klasztory, ciekawe meczety, piękne wioski oraz zjawiskowe
krajobrazy podczas malowniczych przejazdów górskimi drogami i pieszych wędrówek.

Ladakh, Zanskar
Ladakh w zasadzie jest częścią Tybetu. Podróżując
wzdłuż Indusu zwiedzimy najciekawsze buddyjskie
klasztory, odwiedzimy zielone oazy wiosek i przyjrzymy się życiu serdecznych mieszkańców. Wioski
zanskarskie znajdują się na wysokości 4000 m n.p.m.
i powyżej – życie w nich jest naprawdę trudne.
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Dociera tu niewielu turystów, dzięki czemu wioski
i klasztory są bardziej autentyczne, niż w łatwiej dostępnych rejonach. Towarzyszyć nam będą wspaniałe widoki pustynnych gór, ośnieżonych szczytów,
stromych urwisk nad rzekami i powiewających na
wietrze flag modlitewnych.

Odległe zakątki indyjskich Himalajów są krajobrazowo i kulturowo zbliżone do Tybetu.
Kamienne buddyjskie klasztory i pustynne krajobrazy dawnego księstwa Spiti kontrastują
z drewnianymi świątyniami i zielonymi ogrodami Kinnauru. Wędrówki górskie po starych
szlakach karawan i pielgrzymek wprowadzą nas w barwny świat tybetańskiego pogranicza.
ną architekturę – liczne świątynie i fort Kamru w dolinie Baspy. Mimo, że dawny szlak do Tybetu przestał
być uczęszczany, mieszkańcy Kinnauru nadal z powodzeniem zajmują się handlem. Z zielonego Kinnauru dotrzemy do pustynnego Spiti – byłego himalajskiego księstwa na rubieżach zachodniego Tybetu.
Zwiedzimy stare buddyjskie klasztory, rozejrzymy

się dookoła z 5-tysiecznej góry. Surowe, ale bardzo
malownicze krajobrazy północnej strony Himalajów zmienią się na zielone łąki i lasy po przejechaniu
przełęczy Rothang w drodze do kurortu Manali. Dalej
pojedziemy do Dharamsali, gdzie schronienie znalazł
Dalajlama. Stąd niedaleko w drodze do Delhi do słynnej świątyni sikhów w Amritsarze.

Indie – Ladakh

Ramowy plan wyprawy

Fot. Katarzyna Mazurkiewicz

Przez himalajskie księstwa:
Spiti i Kinnaur

22 dni

Dzień 1 Podróż do Indii. 2 Zwiedzanie Delhi. 3 Przelot nad
Himalajami do Leh. 4-5 Zwiedzanie klasztorów: Spituk, Hemis,
Tikse, Shey. 6 Przejazd do Alchi, pod drodze zwiedzanie Basgo.
7 Podróż do Lamayuru i trekking do Wanli. 8 Przejazd do
Panikharu w dolinie Suru w stronę Zanskaru. 9 Trekking przez
przełęcz Parkachik La. 10 Przejazd do Padum z widokami na
ośnieżone szczyty oraz lodowce. 11 Wycieczka do klasztorów
Sani i Karsza. 12 Przejazd do wioski Cha, początek trekkingu.
13- 14 Trekking przez góry Zanskaru. 15 Przejazd do Padum,
zwiedzanie klasztoru w Bardan. 16 Przejazd do Kargilu drogą
biegnącą u podnóża głównej grani Himalajów. 17 Przejazd przez
przełęcz Zoji La do Kaszmiru. 18-20 Kaszmir – zwiedzanie,
wycieczka łodzą, ogrody mogolskie. 21 Pożegnanie z Kaszmirem
i powrót do Delhi. 22 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WLZK

Kaszmir – rajski zakątek Himalajów
Kaszmir jest zupełnie odmienną krainą. Jego stolica
– Śrinagar jest pięknie położona w dolinie częściowo znajduje się bezpośrednio na jeziorze Dal. Pełno
tu zieleni a w tafli jeziora odnajdziemy mnóstwo
odbić, nie tylko otaczających je gór.

Fot. Andrzej Mazurkiewicz

Ramowy plan wyprawy

18 dni

Dzień 1 Przelot do Delhi. 2 Delhi. 3 Przelot nad indyjskimi
Himalajami do Leh. 4- 5 Zwiedzanie klasztorów Spituk, Hemis,
Shey, Tikse oraz pałacu królewskiego w Stok. 6 Przejazd do
Lamayuru, po drodze zwiedzanie Basgo. 7 Podróż do Lamayuru,
krótki trekking przez przełęcz Prikti La do wioski Wanla. 8- 10
Przejazd przez przełęcz Khardung La do Nubry. Zwiedzanie
klasztorów Diskit, Sumur i w Hunder, spacer po wydmach.
11 Przejazd z doliny Nubry nad jezioro Pangong Tso. 12 Przejazd
przez przełęcz Chang La do Chumatangu, zwiedzanie klasztoru
Chemre. 13 Nad jeziorem Tso Moriri. 14 Przejazd do Keylongu.
15- 16 Podróż przez przełęcz Rothang do Manali i dzień
odpoczynku. 17- 18 Przejazd do Dharamsali, zwiedzanie, czas
na zakupy. 18 Przejazd do Amritsaru, zwiedzanie Złotej Świątyni.
19 Zwiedzanie starego Delhi. Wieczorem wyjazd na lotnisko.
21 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WLA

Mały Tybet
Ladakh, czyli „Kraina wysokich przełęczy” – to dawne buddyjskie królestwo leżące
w zachodniej części Himalajów. Będziemy wędrować po górach, odwiedzimy gościnne
wioski, zajrzymy do buddyjskich klasztorów, które nie podzieliły losu klasztorów
w chińskiej części Tybetu, i stoją nadal jak za czasów wiodącego tędy niegdyś
Jedwabnego Szlaku...

Buddyjskie klasztory doliny Indusu
W XIX wieku Ladakh znalazł się w obrębie Indii
i nie został poddany rewolucji kulturalnej. Zachowały się tu w dobrym stanie buddyjskie klasztory
z różnych okresów rozwoju buddyzmu i wielu tybetologów tu właśnie przyjeżdża, aby badać buddyzm lamajski. Podróżując wzdłuż zielonej wstęgi
Indusu wijącej się wśród pustynnych gór zwiedzimy najciekawsze klasztory, odwiedzimy też wioski

i przyjrzymy się ż yciu bardzo serdecznych mieszkańców Ladakhu.

Malownicze przejazdy górskimi drogami
Przejazdy himalajskimi drogami dostarczą nam wielu
emocji i przygód. Trudy długich przejazdów wynagrodzą
wspaniałe widoki ośnieżonych szczytów, pustynnych
gór o różnych odcieniach brązu i białych domów z płaskimi dachami leżących w zielonych oazach wiosek.
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Filipiny

Japonia

Fot. iStock.com

Ryż, czekolada i rafy koralowe

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Niesamowita Japonia

Filipiny to wspaniałe krajobrazy oraz bogactwo fauny i flory. Udamy się w góry na wyspie
Luzon. Odwiedzimy Sagadę i Batad, gdzie zobaczymy piękne pola ryżowe. Na wyspie Bohol
czeka nas relaks wśród raf koralowych. Ujrzymy Czekoladowe Wzgórza oraz wyraki. Na
Palawanie popłyniemy podziemną rzeką. Okolice El Nido i Port Barton to kwintesencja
Filipin: turkus wody i bogate rafy koralowe to idealne miejsce na wypoczynek.

Górskie krajobrazy Luzonu
Zajrzymy do krateru Pinatubo i pokonamy wysokie górskie przełęcze. W Sagadzie ujrzymy trumny
wiszące na skałach. W Batad zobaczymy malownicze tarasy ryżowe i zanurzymy się w wodach rzeki
w pobliżu huczącego wodospadu.

Rafy, małpiatki i Czekoladowe Wzgórza
Pojedziemy na plażę Alona z rafami koralowymi.
Przyjrzymy się wyrakom z wielkimi oczami oraz

Czekoladowym Wzgórzom, najbardziej charakterystycznemu miejscu na wyspie. Barwa ich roślinności osiąga kolor brązowy w czasie pory suchej.

Palawan: raj na ziemi
Palawan to fantastyczne krajobrazy. Zajrzymy pod
powierzchnię wody przyjrzeć się rafom koralowym.
Błękitne laguny i zatoki z płytką przezroczystą wodą
zachęcają do snorkelingu i nurkowania. Może się
zdarzyć, że nie jedna osoba odnajdzie tu raj na ziemi.

Ramowy plan wyprawy

Ramowy plan wyprawy

18 dni

Dzień 1 Przelot z do Manili 2 Przejazd do St.Juliana u stóp wulkanu 3 Wejście
na krater wulkanu Pinatubo 4 Przejazd przez góry wyspy Luzon 5 Sagada:
wiszące trumny i jaskinie 6 Pobyt w górach, spacer do wodospadu, kąpiel w rzece
7 Spacery wśród pól ryżowych, podróż do Manili 8 Lot na Bohol, plaża Alona 9
Pobyt w Alona: plażowanie, nurkowanie, rafy koralowe 10 Wyraki z wielkimi
oczami i Wzgórza Czekoladowe 11 Zwiedzanie miasta Cebu, lot na Palawan 12
Przepłynięcie podziemną rzeką przez jaskinie 13-14 Rejsy wśród raf koralowych,
laguny, plaże, nurkowanie, relaks 15-16 Bajeczne zatoki Port Barton, lazur wody,
powrót do Manili 17 Kolonialne Intramuros, pożegnanie z Filipinami 18 Powrót do
Warszawy, zakończenie imprezy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WFL

12 dni

Dzień 1 Przelot do Japonii. 2 Przylot do Narity i spacer po mieście. 3 Przejazd
do Tokio i zwiedzanie: kompleks Meijijingu, dzielnica mody Harajuku, wizyta
w Shinjuku. 4 Przejazd do słynnego miasta portowego Jokohama. Spacer
po nadbrzeżu oraz wizyta w kolorowej dzielnicy Chinatown. Wycieczka
do Kamakury, powrót do Tokio. 5 Przejazd do Nikko: wizyta w świątyni
z mauzoleum sioguna Tokugawy Ieyasu (UNESCO), spacer. Powrót do Tokio,
zwiedzanie Elektroniczne Miasto Akihabara. 6 Przejazd w okolice świętej góry
Fudżi – niekwestionowanego symbolu Japonii. 7 Przejazd do miasteczka
Takayama, spacer zabytkową uliczką Kamisanomachi. 8 Wizyta w Hiroszimie:
Park Pokoju poświęcony pamięci ofiar bomby atomowej. 9 Wycieczka na
Miyajimę: świątynia Itsukushima (UNESCO) z zatopioną w wodzie bramą tori.
Przejazd do Kioto – dawnej stolicy Japonii: świątynia Kiyomizudera, Gion –
słynny dystrykt gejsz. 10 Dalsze zwiedzanie Kioto. Przejazd do Nary, a dalej do
Osaki. 11 Poznawanie Osaki i spacery po parkach. Powrót do Tokio. Wylot do
Warszawy lub dodatkowy nocleg. 12 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WJP

Ramowy plan wyprawy

Borneo – odkrywanie Nusantary
Nusantara to dawna nazwa największego archipelagu świata, położonego między Azją
i Australią. Obejmuje ponad 25 tysięcy tropikalnych wysp oraz wąski pas półwyspu
Malezji. Jest to niepowtarzalna mieszanka krajobrazów, ludów, zwyczajów, wierzeń,
kuchni i zabytków. Na początek wyprawy odwiedzimy nowoczesną stolicę Kuala Lumpur.
Na Borneo poznamy najważniejsze parki narodowe chroniące tutejszą unikalną
pierwotną dżunglę. Prawdziwego wytchnienia pod koniec podróży będziemy szukać na
słynących z turkusowej wody wspaniałych plażach Borneo. Na koniec naszej wyprawy
odwiedzimy kosmopolityczne państwo-miasto Singapur.

Sarawak i Sabah:
najdziksza dżungla świata
Borneo to trzecia, co do wielkości wyspa świata. Jej
najciekawszą częścią są należące do Malezji legendarne, dzikie prowincje Sarawak i Sabah. W gęstej
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dżungli spotkać można olbrzymie warany, nosorożce, słonie, nosacze, czy dzbaneczniki – mięsożerne rośliny. W odciętych od świata wioskach tropikalnej dżungli wciąż żyją egzotyczne plemiona,
mieszkające w słynnych długich domach. Podczas
pobytu na Borneo odwiedzimy okolice Miri z par-

Przyroda Japonii
Japonia to, wbrew stereotypom o kosmicznej technologii i industrializacji, przede wszystkim świat
wspaniałej, dzikiej przyrody i niezliczonych parków
narodowych. Ponad 60 procent powierzchni kraju zajmują dziewicze lasy. W naturze Japończycy
dopatrują się symboliki życia, trwania i wszystkich
aspektów codzienności. Zmieniające się pory roku

i towarzysząca im kolorystyka od wieków stanowią inspiracje dla artystów. Kwiaty wiśni symbolizują
zmienność świata, sosna – długowieczność, zaś bambus siłę i umiejętność pokonywania przeciwności
losu. Przyroda jest niezwykle ważnym źródłem inspiracji nie tylko dla dawnych japońskich artystów, ale
również dla niemal wszystkich współczesnych nam
mieszkańców tego kraju.

Japonia

Singapur, Malezja, Brunei

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Zapraszamy do wspólnej z nami podróży przez Cesarstwo Japonii – kraj, który choć
opisany i zbadany na wiele sposobów, wciąż kryje w sobie wiele sekretów. Odkryjemy
kosmopolityczne Tokio, stolice siogunów: Nikko i Kamakurę oraz ogromny port
w Jokohamie. Staniemy pod świętą górą Fudżi oraz odwiedzimy senne tradycyjne
miasteczka: Narita i Takayama. Poznamy pełną zabytków dawną stolicę Kioto ze Złotym
Pawilonem, świątynią Kiyomizudera i dzielnicą gejsz Gion. Odwiedzimy Hiroszimę
i sąsiednią wysepkę Miyajima słynącą z zatopionej w wodzie bramy tori. Każdy dzień
naszej podróży będzie okazją do poznawania oryginalnych smaków japońskiej kuchni.

18 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy. 2 Przylot do Kuala Lumpur. 3 Spacer po
Chinatown i wycieczka do jaskiń Batu. 4 Przelot na Borneo do Bandar Seri
Begawan. Spacer po jednym z najbogatszych krajów świata. 5 Wycieczka
przyrodnicza łodzią w głąb dżungli i wędrówki w PN Lambir Hills.
6 Wycieczka do PN Niah. 7 Wycieczki piesze po dżungli i jaskinie Niah.
8 Przelot do Mulu, jednego z najbardziej niedostępnych miejsc na Borneo.
9 PN Gunung Mulu. 10 Czas wolny. Dla chętnych możliwość spaceru
w koronach drzew. Przelot do Kota Kinabalu. 11 Wycieczka do morskiego
PN Tunku Abdula Rahmana. Rejs łodzią po malowniczych archipelagach.
Przelot do Kuching. 12 Zwiedzanie Kuching i przejazd do PN Bako.
13 Wycieczki piesze w PN Bako. 14 Przejazd do miejscowości Damai
i wizyta w Wiosce Kulturowej Prowincji Sarawak. 15 Odpoczynek na
plażach Damai. 16 Przelot do Singapuru. Spacer po Chinatown oraz
dzielnicy Little India. Wizyta w meczecie, świątyni buddyjskiej oraz
hinduskiej. 17 Dalsze zwiedzanie Singapuru, czas wolny na ostatnie
zakupy. Wylot do Europy. 18 Powrót do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WBO

kami narodowymi Lambir Hills i Niah oraz prawdziwy przyrodniczy cud, rezerwat UNESCO Mulu,
położony w najdzikszej i najbardziej niedostępnej
części wyspy. Z kolei w okolicach Kuching odwiedzimy parki narodowe Bako (gdzie na wolności
żyją m. in. nosacze, makaki i warany).

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Ramowy plan wyprawy

21 dni / 26 dni

Dzień 1-2 Przelot z Warszawy do Tokio. Nocleg. 3 Przelot na północ Japonii
do Wakkanai. 4 Wyspa Rishiri. 5 Wycieczka do PN Daisetzu-zan. 6 Sapporo
i gejzery w Jigokudani. 7 Zwiedzanie Hakodate. 8 Przejazd Seikanem na
wyspę Honsiu. 9 PN Nikkō i Tokio. 10 Zwiedzanie Tokio.
11 Port w Jokohamie i magiczna Kamakura. 12 Zabytkowa Narita
i święta góra Fudżi. 13 Takayamy, ogród Kenroku-en i dzielnica samurajów
w Kanazawie. 14 Kiōto – perła kultury japońskiej. 15 Bramy torii w Fushimi
Inari i dawna stolica Nara. 16 Zamek Białej Czapli w Himeji, Zamek Wron
i ogród Kōraku-en w Okayamie. 17 Park Pokoju w Hiroszimie, wycieczka
na Miyajimę. 18 Przejazd na wyspę Kiusiu do Beppu. 19 PN i wulkan Aso.
Przejazd do Osaki. 20 PN Kōya-Ryūjin. 21 Przejazd do Osaki i powrót do
Polski LUB 21 Przejazd do Osaki i zwiedzanie miasta. 22 Przelot na wyspy
Ishigaki. 23–24 Wypoczynek na Ishigaki. 25 Przelot na Okinawę. Zamek
Shurijō. 26 Wylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WJA
Istnieje możliwość realizacji krótszej wersji programu: 16 lub
20 dni. Tytuł programu „Przez Kraj Wschodzącego Slońca”.
Szczegółowe informacje na stronie www.horyzonty.pl

Japonia – od wulkanów północy
po tropiki południa
Nihon – rodzima nazwa Japonii – składa się z dwóch elementów: ni oznacza słońce, zaś
hon źródło, początek. Słowa te wynikają z położenia geograficznego tego wysuniętego
na wschód kraju, gdzie zdaje się kończyć świat i gdzie swą poranną wędrówkę zaczyna
słońce. To poetyckie określenie jest również synonimem najdalszych krańców ziemi
i tajemniczego Orientu. Zapraszamy w podróż do ostatniego na naszej planecie
cesarstwa, które wciąż kryje w sobie wiele sekretów.

U wrót Ezo – w ojczyźnie Ajnów
Wyspa Hokkaidō, nazywana w dawnych latach Ezo,
bardzo rzadko jest umieszczana w programach wycieczek do Japonii. Pierwotnie była to ojczyzna Ajnów,
tajemniczego ludu o niewiadomym pochodzeniu,
który przybył do południowej części Sachalinu oraz

na Wyspy Japońskie i Kurylskie przeszło sześć tysięcy
lat temu, na długo zanim pojawili się tam Japończycy.
Ezo opierało się japońskiej kolonizacji aż do XIX wieku,
przez stulecia pozostając dzikie i niezbadane. To tutaj
swoje badania prowadził Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, znawca Ajnów.

dl a ci e kawy ch ś wi a ta » ko n t y n e n t y
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Tajwan

American Dream
Przeżyj z nami niesamowitą przygodę w Ameryce! Wyruszymy w podróż po amerykańskich drogach, w tym słynnej Route 66, by odwiedzić najpiękniejsze parki narodowe Stanów
Zjednoczonych, czy Route 95, by poszukać śladów pierwszych
europejskich osadników. W Stanach Zjednoczonych znajdziemy aż 59 parków narodowych, w tym najstarszy na świecie –
Yellowstone. To zdecydowanie jedne z największych bogactw
tego kraju. Corocznie miliony turystów odwiedzają je oddając
się niezliczonym atrakcjom, które mają do zaoferowania – spokojnym spacerom, trekkingom, wspinaczce, kajakom czy po
prostu wybierając się na rodzinny piknik w otoczeniu przyrody.

Fot. Shutterstock.com

Ilha Formosa – sekrety
Pięknej Wyspy

Ramowy plan wyprawy

Położony na wschodnich rubieżach Azji, z dala od utartych szlaków turystycznych Tajwan
jest krajem o wielu obliczach. Unikalny ekosystem lasów tropikalnych, barwna kultura
autochtonów, wiecznie zielone pola herbaciane, cudowne jeziora między ogromnymi
łańcuchami górskimi, skaliste wybrzeże, oblane z jednej strony wodami Morza Chińskiego,
a z drugiej – falami Pacyfiku. Prócz tego wspaniałe świątynie, ciepłe źródła, liczne festiwale,
tętniące życiem nocne markety, zaskakujące nowoczesnością miasta oraz rajskie plaże
archipelagu Penghu i Ludao... Gdy przed pięciuset laty portugalscy odkrywcy dopłynęli do
brzegów Tajwanu, ujrzawszy pokryte bujną roślinnością potężne góry, wspaniałe klifowe
wybrzeża i zaciszne plaże, wykrzyknęli „Ilha Formosa!” – „Cóż za Piękna Wyspa!”

17 dni

Dzień 1–2 Przelot do Tajpej. 3 Zwiedzanie Tajpej oraz wzgórza
Maokong, krótki trekking oraz wizyta w herbaciarni. Budynek Taipei
101. 4 Zwiedzanie miasta. Park Yeliu. 5 Wycieczka do Wulai.
6 Rejs statkiem na wyspy Wangan i Chimei. Zwiedzanie Magongu.
7 Wycieczka po okolicznych wyspach. Przelot do Taizhongu. Przejazd
nad jezioro Riyuetan. 8 Rejs łodzią na Lalu, wizyta w Itashao.
9 Przejazd znad Riyuetan do Alishan. 10 Zwiedzanie zabytków
Tainanu. Przejazd przez Kaohsiung do Kenting. 11 PN Kenting.
12 Wyprawa statkiem na Ludao, „Zieloną Wyspę”. 13 Przejazd
z Taidongu w okolice Yuli, wycieczka do dżungli, dla chętnych
trekking szlakiem Walami. 14 Hualien, wąwóz Taroko. 15 Północnowschodnie wybrzeże Tajwanu – Tajpej – gorące źródła Beitou.
16 Wylot do Polski. 17 Powrót do Warszawy.

Nie zapomnimy o wielkich metropoliach obydwu wybrzeży, ani o mniejszych miasteczkach z niepowtarzalną atmosferą. Pokonamy tysiące
mil, będziemy nocować w przydrożnych motelach, zjemy pankejki na
śniadanie i sprawdzimy jak smakuje prawdziwy burger przy dźwiękach
muzyki country. Odwiedzimy centrum lotów kosmicznych NASA, przyciągające miliony fanów Universal Studios i sprawdzimy gdzie zrobiono
jedną z najdroższych fotografii w historii. Przez całą drogę towarzyszyć
nam będą oszałamiające krajobrazy i miejsca znane ze srebrnego
ekranu. Dowiemy się jak wygląda codzienność w Ameryce i dlaczego
kraj ten przyciąga niczym magnes ludzi z całego świata.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Fot. iStock.com

Fot. iStock.com

Stany Zjednoczone

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WTA

Ogród botaniczny Azji
Położony w zachodniej części Pacyfiku Tajwan, oddzielony jest od kontynentalnych Chin wąskim przesmykiem cieśniny. Większość terenu zajmują wysokie na

niemal 4 tysiące metrów dzikie Góry Tajwańskie. Około
60 % powierzchni wyspy porośnięte jest tropikalnym
lasem namorzynowym, bambusowym i palmowym,

wawrzynami oraz drzewami kamforowymi. Występują
tu liczne liany, paprocie i cyprysy. Wybrzeża porastają
zarośla mangrowe.

USA – Złoto
Dzikiego Zachodu
Ramowy plan wycieczki

Kanada

Ramowy plan wyprawy

Fot. Witold Muchowski

Kanada pachnąca żywicą
Kanada pachnie żywicą, oceaniczną bryzą, nieokiełznaną, dziką przyrodą. Kanada
pachnie wielką przygodą. Drugie największe państwo świata, choć wysoko rozwinięte,
do dziś kojarzy się z traperską wyprawą przez bezkresne pustkowia, rwące rzeki,
zamieszkałe przez niedźwiedzie Góry Skaliste. My przeżyjemy niezwykłe spotkanie z potęgą
amerykańskiej przyrody w dwóch kanadyjskich prowincjach: Alberty i Kolumbii Brytyjskiej.
Przemierzymy zachodnią Kanadę od najwyższych partii Gór Skalistych po Pacyfik.

22 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy i przylot do Los Angeles. 2 PN Sekwoi w Górach
Sierra Nevada. 3 PN Yosemite – panorama doliny Yosemite i otaczających
ją szczytów górskich, tutejszych wodospadów oraz bogatej flory i fauny.
Trekking dnem doliny. 4 Zwiedzanie San Francisco. Most Golden Gate,
wzgórze Twin Peaks i Telegraph, dzielnica Castro. 5 Dalsze odkrywanie
San Francisco. Chinatown, Union Square, Alcatraz, Molo 39, kolej linowa.
6 Zwiedzanie historycznego centrum Sacramento i przejazd do Reno.
7 Przejazd w kierunku PN Yellowstone. Kanion rzeki Snake, wodospady
w Twin Falls. 8 PN Grand Teton i PN Yellowstone. Podziwianie gejzerów,
kolorowych oczek wodnych, wodospadów. 9 PN Yellowstone. Kowbojskie
miasteczko Jackson. 10 Poznawanie Salt Lake City i jego mormońskiego
dziedzictwa. 11 Grotto Picnic Area, Temple of Sinawava w PN Zion.
12 Przejazd krawędzią kanionu w PN Bryce Canyon. 13 Skalne łuki
i kaniony w PN Arches i PN Canyonlands. 14 Formy skalne i dziedzictwo
Indian w Monument Valley. 15 Kanion Antylopy, Horseshoe Bend oraz
spacer wzdłuż zastygłej lawy przy Sunset Crater Volcano. 16 PN Wielkiego
Kanionu, możliwość trekkingu. 17 Route 66. Tama Hoovera. Las Vegas.
18 Czas wolny w Las Vegas. 19 Zabriskie Point, Badwater w PN Doliny
Śmierci. 20 Zwiedzanie Los Angeles z Mulholland Dr. i Beverly Hills, plaża
w Santa Monica. 21 Wylot do Polski. 22 Powrót do Polski.

19 dni

Dzień 1 Przelot do Calgary. 2 Spacer po Calgary. 3 Trans Canada
Highway, Park Kananaskis. 4 Lodowiec Stanley’a w PN Kootenay,
Banff. 5 Wędrówka górska do Plain of Six Glaciers. 6 Icefields
Parkway: Peyto Lake i Bow Lake; wędrówka przełęczą Wilcox Pass.
7 Maligne Lake, wzgórza Bald Hills. 8 Jasper i okolice. 9 Przejazd
z postojem pod Mt Robson. 10 Wędrówki górskie w okolicy
Whistler. 11 Przeprawa na Vancouver Island, wędrówki w lesie
deszczowym. 12 Tofino; rejs na obserwacje wielorybów, plaża.
13 Victoria: Fishermans’s Wharf, China Town, czas wolny. 14 Lasy
deszczowe East Sooke. 15 Vancouver na rowerze, Downtown,
marina, Stanley Park. 16 Przejazd do Golden. 17 PN Yoho
– trekking trasą Iceline. 18-19 Powrót do Polski.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WUZ

Skalne kaniony
dla aktywnych
Ramowy plan wycieczki

Od Nowego Jorku
po Florydę
15 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy i przylot do Los Angeles. Nocleg na
trasie do PN Joshua Tree. 2 PN Joshua Tree – widok z Keys View
na Uskok San Andreas. Trekking po pozostałościach kopalni Lost
Horse. Nocleg po drodze do Wielkiego Kanionu. 3 Widok z Mather
Point na Kanion Kolorado w PN Wielkiego Kanionu. Spacer wzdłuż
części szlaku Hermit’s Rest aż do Bright Angel Trailhead (możliwość
powrotu autobusem). Nocleg w Page. 4 Możliwość odwiedzenia
Kanionu Antylop. Dolina Pomników – park plemienny Indian Navajo.
Nocleg w Cortez. 5 PN Mesa Verde – wycieczka z Rangersami,
puebla indiańskie, możliwość wycieczek do Balcony House i Long
House. 6 Trekking do charakterystycznych formacji skalnych w PN
Łuków Skalnych. Nocleg w Green River. 7 Ok. 5-kilometrowy
spacer widokowy w PN Bryce. 8 Kanion Bryce – ok. 3-godzinny
trekking trasą Queen Garden/Navaho Combination Loop. Nocleg
w Cedar City. 9 PN Zion – możliwość trekkingów. 10 Przejazd do
Las Vegas, po drodze Tama Hoovera. Kasyna przy The Strip oraz
tańczące fontanny.11 Czas wolny w Las Vegas, wieczorem wyjście
do starej części miasta, znanej z restauracji i koncertów. 12 Zabriskie
Point, Badwater w PN Doliny Śmierci. Nocleg na trasie do Los
Angeles. 13 Zwiedzanie Los Angeles z Rodeo Dr., Mulholland Dr.
i Beverly Hills. Aleja Gwiazd. Plaża w Santa Monica – koniec Trasy
66.14-15 Powrót do kraju..
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WUS

Fot. Shutterstock.com

Ramowy plan wycieczki

16 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy i przylot do Nowego Jorku. 2 Zwiedzanie
miasta – m.in. Manhattan, Statua Wolności (dla chętnych rejs), Wall
Street, Times Square, Broadway, Fifth Av., Central Park. 3 Możliwość
odwiedzenia muzeów, wjechania na Empire State Building, wejścia do
zoo lub obejrzenia spektaklu w jednym z teatrów na Broadwayu. Wizyta
w Greenpoint. 4 Wodospad Niagara – możliwość jego podziwiania ze
strony kanadyjskiej i amerykańskiej. 5 Odwiedziny w wiosce Amiszów.
Przejazd do Filadelfii i zwiedzanie miasta. 6 Zwiedzanie Waszyngtonu
– zobaczymy m.in. Capitol, Biały Dom, Pentagon, Pomnik Waszyngtona
oraz Mauzoleum Lincolna. 7 Czas na zwiedzanie licznych darmowych
muzeów. Przejazd w kierunku Savannah. 8 Kolonialny Historic District
w Savannah, znany między innymi z „Dynastii” i „Forresta Gumpa”.
9 St. Augustine – najstarsze miasto i murowany fort w Stanach.
Przejazd do Daytona Beach – czas na plażę. 10 Odwiedziny w Kennedy
Space Center w Canaveral – oglądanie eksponatów związanych
z lotami kosmicznymi. 11 Możliwość udania się do Studia Universal lub
kompleksu Sea World w Orlando. 12 PN Everglades. Obserwacje bogatej
fauny, wycieczka wodolotem po mokradłach. 13 Key West – przejazd
po mostach pomiędzy wysepkami, dom Hemingwaya, plażowanie.
14 Dzielnica kubańska Miami, miejscowa plaża. 15 Plażowanie, wylot
do kraju. 16 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WUF

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WKA

Długie na niemal 5 tys. kilometrów pasmo górskie
stanowi wschodnią część Kordylierów, ciągnących
się przez całą Amerykę Północną. Stąd pochodzi
większość „pocztówkowych”, zapierających dech
w piersiach widoków z kanadyjskich gór. Sama Icefields Parkway – fragment drogi krajowej nr 93 –
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olśniewa plenerami lodowców i gór odbijających
się w taflach krystalicznie czystych jezior. Wielkie
parki narodowe Banff, Jasper, Yoho są przyrodniczą
wizytówką Ameryki Północnej, a ich szlaki piesze
wiodą przez najbardziej spektakularne widokowo
obszary.

Fot. Beata Muchowska

Góry Skaliste
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Kostaryka, Panama

Meksyk

Fot. Shutterstock.com

Ramowy plan wyjazdu

Pura Vida! Kostaryka,
Panama i wyspy San Blas
Zapraszamy na fantastyczną wyprawę zielonym szlakiem od Morza Karaibskiego do Oceanu
Spokojnego. Mnóstwo parków narodowych, zieleni, bogactwo fauny i flory. Poznamy lasy
chmurowe, zobaczymy arę macao (królową papug) a być może leniwca, krokodyla czy małpę.
Spróbujemy świeżo palonej kawy oraz czekolady wprost z ziaren kakaowca. Przemierzymy
szlaki w parkach narodowych, a ciśnienie podniesie nam nie tylko pyszna kostarykańska
kawa, ale też zjazdy na linach pomiędzy drzewami! To atrakcja, która pozostaje w pamięci
na długie lata. Będzie też chwila oddechu. Baterie będzie można naładować pod palmami na
wyspie na Morzu Karaibskim oraz na plaży nad Oceanem Spokojnym.

Wyprawa idealna
Niewielkie kraje republik bananowych wciśnięte pomiędzy Ocean Spokojny a Morze Karaibskie skrywają
w sobie masę atrakcji. Kostaryka to przede wszystkim
bujna, tropikalna przyroda. Gdy dodamy sieć wulkanów pokrywających kraje Ameryki Środkowej, gorące

źródła, rwące rzeki, piaszczyste karaibskie plaże, zjazdy
na linach w lesie deszczowym, pyszne jedzenie, zabytki kolonialne, plantacje kawy czy unikalną faunę mamy
gotowy przepis na wyprawę idealną. Na deser cud inżynierii – Kanał Panamski oraz wyspy archipelagu San
Blas, zamieszkiwane przez malowniczych Indian Kuna.

14 dni

Dzień 1 Przelot do Panamy. 2 Przejazd nad Kanał Panamski.
Panorama Panama City z drapaczami chmur. Popołudniu zwiedzanie
starej dzielnicy Casco Viejo. 3 Przejazd na wybrzeże Morza
Karaibskiego do Puerto de Carti. Wycieczka łodzią po archipelagu
wysp San Blas. Nocleg w chacie palmowej. 4 Powrót do Panama
City. Po południu wylot do San Jose, stolicy Kostaryki. 5 Wycieczka
do PN wulkanu Irazu. Wizyta na plantacji kawy: zapoznanie się
z procesem uprawy oraz degustacja. Po powrocie do San Jose spacer
po centrum miasta. 6 Przejazd na wybrzeże Morza Karaibskiego
w kierunku PN Tortugero. 7 Odkrywanie dziewiczej przyrody PN
Tortugero, popołudniu pływanie w canoe po kanałach parku.
8 Dalsza podróż w kierunku rezerwatu Tirimbina, odpoczynek
i prawdziwa gratka – wycieczka szlakiem czekolady. Możliwość
wieczornej kąpieli w źródłach termalnych. 9 Wizyta w kolejnym
parku narodowym – Wodospad i wulkan Arenal. 10 Zielone
wzgórza Monteverde, lasy mgliste i opcjonalnie dawka adrenaliny:
zjazd na linach pomiędzy drzewami, sky walk, nocny spacer po lesie.
Dla chętnych wizyta w motylarium. 11 PN Carara i poszukiwanie ary
żółtoskrzydłej. 12 Przejazd do Parku Manuel Antonio. 13 Powrót do
San Jose, wylot do Polski. 14 Przylot do Warszawy.

Fot. Małgorzata i Marcin Złomscy

Ramowy plan wyprawy

15 dni

Dzień 1 Przelot do Meksyku. 2 Zwiedzanie miasta Meksyk. 3 Teotihuacan
i bazylika Matki Boskiej Guadalupe, przejazd Oaxaca. 4 Zwiedzanie Oaxaca
i Monte Alban. 5 Wodospady Hierve El Agua, wizyta w fabryce mezcalu,
przejazd do San Cristobal. 6 Zwiedzanie San Cristobal. 7 Rejs w Kanionie
Sumidero, wizyta w indiańskiej wiosce. 8 Przejazd do Palenque, wodospady
Agua Azul i Misol Ha, zwiedzanie Palenque. 9 Wycieczka do Bonampak
i Yaxchilan, przejazd do Meridy. 10 Rezerwat Biosfery Rio Lagartos.
11 Zwiedzanie Chitchen-Itza, przejazd do Tulum. 12 Plażowanie,
zwiedzanie Tulum. 13 Plażowanie. 14 Przelot do Mexico City, wylot do
Europy. 15 Przylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol wyprawy WMJ
Wyprawę „Viva Mexico” można przedłużyć o pobyt w Belize
i Gwatemali. Program ma tytuł „Śladami Majów” (symbol
WMG), cena i termin w załączniku.

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WKO

Ramowy plan wyprawy

Cuba Libre! ...rum, cygara,
salsa i krokodyle
Urokliwe kolonialne miasta Hawana i Trynidad zanurzą nas w historię: w epokę
wielkich plantatorów trzciny cukrowej i czasów niewolnictwa, a także w okres rewolucji
kubańskiej i kultu Che Guevary. Plantacje trzciny i tytoniu, fabryka cygar, sklepy na
kartki, kubańskie drinki, rum i salsa w najlepszych kubańskich klubach Casa de la
Musica to atrakcje, których nie można pominąć podczas pobytu na Kubie. Dzięki
noclegom u rodzin kubańskich poznamy prawdziwe oblicze tego socjalistycznego kraju.
Nie zabraknie też wypoczynku na najpiękniejszych karaibskich plażach.

Kuba
Wyspa Kuba odkryta w 1492 roku przez Krzysztofa
Kolumba to największa z wysp karaibskich. W czasach kolonialnych była centrum handlu niewol-
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nikami do pracy na plantacjach trzciny cukrowej,
tytoniu i kawy. Niewolnictwo zniesiono dopiero
w 1880 roku. XX wiek to w końcu niepodległość,
rządy proamerykańskiego Batisty, zamach stanu,

W jednym kraju aż tak wiele: najpiękniejsze ruiny dawnych cywilizacji zagubione
pośród tropikalnej roślinności, fascynująca stolica, urocze, kolonialne miasteczka,
indiańskie wioski i turkusowe Morze Karaibskie – Viva Mexico!

Świat Majów i Azteków

Chiapas

Spacerując wśród najpiękniejszych ruin w Teotihuacan, Palenque, Chitchen-Itza czy Tulum zanurzymy się w tajemniczy świat prekolumbijskich
cywilizacji. Powędrujemy między potężnymi piramidami, świątyniami, grobowcami, ukrytymi
w mglistych lasach deszczowych lub położonymi na malowniczych klifach. Odkryjemy zagadki
i rytuały Majów, Azteków, Tolteków, Olmeków
i Zapoteków.

Chiapas jest stanem zamieszkanym głównie przez
Indian, gdzie grupy tubylcze stanowią około jednej
trzeciej ludności. Wokół kolonialnego miasteczka
San Cristobal de las Casas przycupnęły niewielkie wioski, których mieszkańcom udało się zachować tradycje i obyczaje swoich przodków. W jednej z nich, San Juan Chamula będziemy świadkami
niesamowitego połączenia katolicyzmu z kulturą
i dawnymi wierzeniami.

Meksyk, Belize,
Gwatemala

Kuba

Fot. Karolina Rostek

Viva Mexico!

14 dni

Dzień 1 Przelot na Kubę. 2-3 Zwiedzanie „starej” i „nowej” Hawany.
4 Dojazd do Pinar del Rio – stolicy krainy tytoniu. Fabryka cygar
oraz napoju Guayavita. 5 Wycieczka do Doliny Viñales. Powrót do
Hawany. 6 Przejazd nad Zatokę Świń. Zwiedzanie miasta Cienfuegos
i mauretańskiego pałacu. 7 Pobyt w Trynidadzie (UNESCO).
Wieczorem dla chętnych nauka salsy. 8 Valle de los Ingenios
– zwiedzanie XIX-wiecznej cukrowni. Przejazd do Camaguey.
9 Zwiedzanie Camaguey – największego miejskiego labiryntu na
Kubie. Przystanek w El Cobre. 10 Zwiedzanie Santiago de Cuba:
katedra, Muzeum Karnawału, Zamek Morro z Muzeum Piractwa. Po
południu czas wolny: możliwość masażu oraz wieczornego wyjścia
do klubu muzycznego. 11 Przejazd do Santa Clara. 12 Zwiedzanie
Santa Clara – miasta, gdzie spoczywa bohater rewolucji Ernesto
Che Guevara. Przejazd do Varadero na plażowanie i wypoczynek.
13 Po porannym plażowaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.
14 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WKU

walki partyzanckie i przejęcie rządów przez Fidela
Castro. Obecna Kuba to realny socjalizm ze sklepami na kartki i dwoma walutami – peso wymienialnym (CUC) i peso niewymienialnym (CUP), za które
trudno kupić cokolwiek w wolnej sprzedaży.

Ramowy plan wyprawy

22 dni

Dzień 1 Przelot do Meksyku. 2 Zwiedzanie miasta Meksyk. 3 Teotihuacan
i bazylika Matki Boskiej Guadalupe, przejazd Oaxaca. 4 Zwiedzanie Oaxaca
i Monte Alban. 5 Wodospady Hierve El Agua, wizyta w fabryce mezcalu,
przejazd do San Cristobal. 6 Zwiedzanie San Cristobal. 7 Rejs w Kanionie
Sumidero, wizyta w indiańskiej wiosce. 8 Przejazd do Palenque, wodospady
Agua Azul i Misol Ha, zwiedzanie Palenque. 9 Wycieczka do Bonampak
i Yaxchilan, przejazd do Meridy. 10 Rezerwat Biosfery Rio Lagartos.
11 Zwiedzanie Chitchen-Itza 12 Zwiedzanie Tulum. 13-14 Odpoczynek
nad Morzem Karaibskim 15-16 2-dniowa wycieczka na wyspę Caye Caulker
w Belize. 17 Zwiedzanie Tikal. 18 Przelot do Gwatemala City i rejs po jeziorze
Atitlán 19 Zwiedzanie Antigua. 20 Trekking na wulkan Pacaya. 21 Powrót
do Gwatemala City, wylot do Europy. 22 Przylot do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WMG
Wyjazd jest przedłużoną o pobyt w Belize i Gwatemali wyprawą
„Viva Mexico” (symbol WMJ).

Fot. Archiwum KP Horyzonty

Śladami Majów
Pogranicze Meksyku, Belize i Gwatemali to kolebka prekolumbijskich cywilizacji.
Odkryjemy położone w sercu dżungli ruiny dawnej stolicy imperium Majów – słynnego
Tikal. Pospacerujemy między potężnymi piramidami w Teotihuacan, odwiedzimy stan
Chiapas a także urocze, kolonialne miasteczka, indiańskie wioski i odpoczniemy nad
turkusowym Morzem Karaibskim.

Tikal – stolica imperium Majów
W Palenque i na Półwyspie Jukatan powędrujemy
wśród fascynujących prekolumbijskich piramid,
świątyń i grobowców, aż w końcu dotrzemy do
ukrytego w wilgotnej dżungli najwspanialszego
miasta Majów – Tikal w Gwatemali. Wędrując traktami dawnego imperium będziemy się wsłuchi-

wać w głośne nawoływania małp i piękne śpiewy
egzotycznych ptaków. Podróżując po Gwatemali
dotrzemy także do uroczego kolonialnego miasteczka Antigua, odbędziemy rejs po jeziorze Atitlan i wejdziemy na wulkan Pacaya.
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Chile, Boliwia, Peru

Argentyna, Chile

Fot. Justyna Kępka

Fot. Małgorzata i Marcin Złomscy

W rytmie „El Condor Pasa”

Ramowy plan wyprawy

Szczyty Andów, zielone równiny pampy i bezkresne, białe jak śnieg salary. Jezioro
Titicaca z pływającymi wyspami, inkaskie ruiny Machu Picchu, kolonialny klasztor
św. Katarzyny w Arequipa oraz Kanion Colca – to tylko część miejsc, które odwiedzimy.

Salar de Uyuni

Cusco i Machu Picchu

Na płaskowyżu Altiplano znajduje się malownicza
solna pustynia Salar de Uyuni. Tylko w porze deszczowej salary zamieniają się w płytkie, solne jeziora
– przez resztę roku wysychają zostawiając po sobie
suchą, spękaną skorupę soli. Zobaczymy tu czynne
wulkany, gejzery, gorące źródła, porośnięte kaktusami wyspy, brodzące w kolorowych lagunach flamingi, lamy i spokrewnione z nimi alpaki, wikunie
i guanako.

Cusco było stolicą Imperium Inków i do dzisiaj zachwyca. To miasto kolonialnych katedr, świątyń,
kolorowych indiańskich strojów. Z innych inkaskich miast zobaczymy także: Pisac górujące nad
doliną świętej dla Inków rzeki Urubamby, Ollantaytambo – miejsce ostatecznej klęski inkaskiego
imperium, oraz najsłynniejsze Machu Picchu.

Ramowy plan wyprawy

23 dni

Dzień 1 Wylot. 2 Zwiedzanie Limy. Przejazd do Paracas. 3 Dla chętnych
wycieczka na Wyspy Ballestas. Przejazd do Nazca. 4 Możliwość lotu
nad Liniami Nazca. Przejazd do Arequipy. 5 Poznawanie Arequipy. Dla
chętnych rafting. 6-7 Dwudniowa wycieczka do kanionu Colca. Przejazd
nocny do Cuzco. 8 Zwiedzanie Cuzco i okolic. 9 Możliwość trekkingu do
Gór Tęczowych lub dalsze poznawanie Cuzco. 10 Święta Dolina Inków.
11 Machu Picchu. 12 Przejazd nad Jezioro Titicaca. 13 Pływające wyspy
Uros i wyspa Taquile. 14 Copacabana. 15 Rejs na Wyspę Słońca. Przejazd
do La Paz. 16 Zwiedzanie La Paz. Wyjazd do Uyuni. 17-19 Wyprawa
jeepami na Salar de Uyuni. Przejazd do Chile. 20 Gejzery El Tatio,
Dolina Księżycowa. 21 Przelot do Santiago de Chile, krótkie zwiedzanie.
22 Wylot do kraju. 23 Powrót.

25/29 dni

Dzień 1-2 Przelot do Buenos Aires. 3. Zwiedzanie miasta.
4 Przyjazd do P. Madryn. 5 Obserwacje przyrodnicze na Płw. Valdés.
6 Przyjazd do Bariloche, wjazd kolejką linowa na Cerro Otto.
7 Wycieczki po Krainie Jezior, dolina Pampa Linda. 8 Przejazd
z Esquel do Perito Moreno. 9 Trekking do Cueva de los Manos.
10 Jezioro Posadas i Pueyrredón. 11 Przejazd do El Chalten.
12 Wycieczka pod Fitz Roya. 13 Wycieczka pod Cerro Torre.
14 Lodowiec Perito Moreno, przejazd do PN Torres del Paine.
15–18 Trekking w PN Torres del Paine. 19 Zwiedzanie Punta
Arenas, kolonia pingwinów na wyspie Magdalena. 20 Przejazd
przez Ziemię Ognistą do Ushuaia. 21 Piesze wycieczki w PN Tierra
del Fuego. 22 Rejs po Kanale Beagle. 23 Przelot do Buenos Aires.
24–25 Powrót do Polski. 25–27 Rozszerzenie wyprawy o 3-dniową
wycieczkę do wodospadów Iguazú. 28–29 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WPA

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WPC

Ramowy plan wyprawy

Szlakiem złota Inków
W ciągu dwóch niezwykłych tygodni poznamy najwspanialsze atrakcje Peru.
Zwiedzimy główne zabytki dawnego Imperium Inków – ruiny Machu Picchu, Cuzco
i Ollantaytambo – zejdziemy na dno Kanionu Colca, zobaczymy tajemnicze rysunki
Nazca i spędzimy noc wśród Indian na wyspie Amantani na Jeziorze Titicaca.

17 dni

Dzień 1 Wylot z Warszawy. 2 Przylot do Peru i zwiedzanie Limy – Miasta
Królów. 3 Wycieczka na Wyspy Ballestas nazywane Małym Galapagos,
przejazd do Oazy Huacachina. 4 Płaskowyż Nazca i cmentarzysko Chauchilla.
5 Arequipa – zwiedzanie miasta i kompleksu klasztornego Św. Katarzyny.
6–8 Wyprawa do Kanionu Colca: trzydniowy trekking (opcja) lub czas
wolny w Arequipie i dwudniowa wycieczka (opcja). 9–10 Jezioro Titicaca,
pływające wyspy ludu Uros, nocleg u Indian Quechua.
11–12 Cuzco – dawna stolica Inkaskiego Imperium. 13 Święta Dolina
Inków, Pisac i Ollantaytambo. 14 Machu Picchu, czyli „Zaginione miasto
Inków”. 15 Powrót do Cuzco – dalsze zwiedzanie miasta. Przelot do Limy.
16 Zwiedzanie Limy i wylot do Europy. 17 Przylot do Warszawy.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WPE

Złoto Inków
Przed przybyciem Hiszpanów w XVI wieku Imperium Inków liczyło 12 mln mieszkańców. Rozciągało się wzdłuż prawie całego wybrzeża Pacyfiku.
Było świetnie rozwinięte i zorganizowane oraz pokryte imponującą siecią dróg i miast, których ruiny
przetrwały do dziś. Na czele imperium stał Sapa
Inca, syn słońca i boski namiestnik. Każdy władca
miał swój własny pałac, zwany panaca, i otoczo-

72

kont y ne n ty « d l a c i e k aw y c h św i a t a

ny był czcią poddanych oraz wielkim bogactwem.
Złoto Inków – najczęściej naczynia rytualne, figurki, biżuteria, monety i maski – będzie można zobaczyć w Muzeum Larco w Limie.

Indianie, kuchnia i zwyczaje
Aby poznać bliżej życie potomków dawnych
mieszkańców Peru wybierzemy się na wyspy jezio-

Przez olbrzymie, niezamieszkane obszary, przez wypalony słońcem step, wśród
hulającego niemiłosiernie wiatru wiedzie słynna droga nr 40. Nawierzchnia
w większości jest kamienista, zakurzona i pełna kolein. Dookoła bezkresna
przestrzeń, ale gdy tylko skręcimy na zachód, wyrastają przed nami ośnieżone
szczyty Andów. Wyruszymy na najsłynniejsze trekkingi świata – pod potężnym Fitz
Roy’em i monumentalnymi wieżami Paine.

Półwysep Valdes

Fitz Roy, Torres del Paine i Ziemia Ognista

Półwysep Valdés to jeden z najważniejszych rezerwatów dzikiej przyrody w Ameryce Południowej. W okolicznych wodach odbywają się
gody wielorybów biskajskich. Klifowe wybrzeża
zamieszkują słonie i lwy morskie, na skałach wylegują się foki i pingwiny, gniazdują tu również
m.in. pelikany, kormorany i ostrygojady.

Najpiękniejsze widoki na Fitz Roya, Cerro Torre,
czy Torres del Paine ukażą się nam o wschodzie
słońca, gdy granitowe wieże zapłoną na chwilę
pomarańczowo-czerwonymi barwami. Aby dotrzeć na Ziemię Ognistą przeprawimy się przez
zdradliwe wody Cieśniny Magellana.

Argentyna, Chile,
Urugwaj

Peru

Fot. Sławomir Adamczak

Patagonia – droga na Południe

ra Titicaca: Uros, Amantani i Taquile. Spędzimy noc
u lokalnej rodziny na wyspie Amantani, w takich
warunkach, w jakich żyje się tu na co dzień. Razem
z Indianami zjemy przygotowane przez nich posiłki – być może będzie to Quinna, zwana złotem Inków – przyjrzymy się ich życiu i zwyczajom.

Ramowy plan wyprawy

17/21 dni

Dzień 1-2 Przelot do Buenos Aires. 3 Zwiedzanie Buenos Aires. Przelot
do El Calafate. 4 Lodowiec Perito Moreno, przejazd do El Chalten. 5 Piesza
wycieczka pod szczyt Fitz Roya. 6 Wędrówka pod Cerro Torre. 7 Przejazd
do PN Torres del Paine. 8–9 Wycieczki po PN Torres del Paine. 10 Jaskinia
Milodona i przejazd do Punta Arenas. 11 Zwiedzanie Punta Arenas, kolonia
pingwinów na wyspie Magdalena. 12 Przekroczenie Cieśn. Magellana,
przejazd przez Ziemię Ognistą do Ushuaia. 13 Wycieczki w PN Tierra del
Fuego. 14 Rejs po Kanale Beagle, przelot do Buenos Aires. 15 Wycieczka do
Colonia del Sacramento w Urugwaju. 16–17 Powrót do Polski.
17–19 Rozszerzenie wyprawy o 3-dniową wycieczkę do wodospadów
Iguazú. 20–21 Powrót do Polski.
Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WAP

Fot. Małgorzata i Marcin Złomscy

Patagonia – kraina gauczów
Zapraszamy na wędrówkę po odległych zakątkach Ameryki Południowej, podczas której
będziemy podziwiać oszałamiające krajobrazy: szczyty Andów wyrastające niemal
pionowo ponad spalony słońcem step, rozległe lodowce, turkusowe jeziora. Poznamy
historię osadników z Europy, którzy na przekór niesprzyjającym żywiołom zakładali
pierwsze estancje, a przemierzając bezkresny step spotkamy samotnych gauczów
przepędzających wielkie stada owiec.

Parki Narodowe

Ushuaia – miasto na końcu świata

Kraniec Ameryki Południowej skrywa wiele dziewiczych regionów. W Parku Narodowym Los Glaciares
podejdziemy pod monumentalny masyw Fitz Roya
i zobaczymy jeden z cudów natury – lodowiec Perito Moreno. Podczas wycieczek w Parku Narodowym
Torres del Paine zachwycą nas ostre, granitowe
wierzchołki oraz turkusowe jeziora.

Ushuaia uważana jest za najdalej na południe wysunięte miasto nie tylko w Argentynie, ale i na świecie.
Dziś jest to ważny port dla statków wyruszających
na ekspedycje antarktyczne, a dzięki usytuowaniu
między ośnieżonymi szczytami i błękitnymi wodami kanału Beagle także malownicze, spokojne miasteczko.

dl a ci e kawy ch ś wi a ta » ko n t y n e n t y
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Ekwador

Już wkrótce
w naszej ofercie...
Ramowy plan wyprawy
Fot. Archiwum KP Horyzonty

Galapagos – środek świata
Zapraszamy na równik! Czekają tu na nas wulkany pokryte wiecznym śniegiem, gorące
źródła, kolorowe laguny, kolonialne Quito, barwne indiańskie targi, a przede wszystkim
wyprawa na Pacyfik i niezapomniane rejsy wśród Wysp Żółwich, jak nazywany jest
słynny archipelag Wysp Galápagos.

Indianie, wulkany i gorące źródła
Nazwa państwa Ekwador oznacza równik. To właśnie tu, w „środku świata” podejdziemy do granicy
wiecznego śniegu na jednym z najwyższych wulkanów na ziemi – Cotopaxi i powędrujemy krawędzią kaldery Quilotoa wypełnionej turkusowymi
wodami jeziora. W Banos, miasteczku położonym
pomiędzy potężnymi wulkanami i wilgotną dżunglą, odpoczniemy w gorących źródłach.

16 dni

Dzień 1 Wylot do Ameryki Południowej. 2 Quito – spacer po kolonialnej
starówce. 3 Mitad del Mundo – środek świata i targ w Otavalo. 4 PN
Cotopaxi i chata Jose Ribas. 5 Turkusowa laguna Quilotoa. 6–7 Baños –
gorące źródła i dżungla. 8 Przejazd widokowym pociągiem przez Nariz del
Diablo. 9 Cuenca – kulturalna stolica Ekwadoru. 10–14 Wycieczki lądowe
i morskie na archipelagu Wysp Galápagos. 15–16 Powrót do Polski.

Fotowyprawy | Rumunia

Cena i termin w załączniku, symbol imprezy WEK

Wyspy Galápagos

„Zaczarowane Wyspy”, zwane także Wyspami Żółwimi to sanktuarium dzikiej przyrody. Archipelag
złożony jest z 19 wysp oraz tysięcy wysepek i skał.
Zamieszkują je m.in. lwy morskie, dzikie osły, dzikie
koty, iguany lądowe i morskie, a w przybrzeżnych
wodach manty i białe rekiny. Galapagos jest także
rajem dla ornitologów – żyje tu prawie osiemdziesiąt gatunków niewystępujących nigdzie indziej
na świecie ptaków.

Kontynenty | Jordania

Kontynenty | Kolumbia

Fotowyprawy | Czechy Morawy

Rowery | Francja Prowansja

Rowery | Północna Rumunia

Przyroda | Buthan

Przyroda | USA Alaska

Przyroda | USA Teksas

Fotowyprawy | Patagonia

Nowa Zelandia

Fot.Beata Muchowska

Kiwi Experience
Zapraszamy Państwa na daleką wyprawę na Antypody, na której z różnej perspektywy
spojrzymy na osławione obrazem „Władca pierścieni” krajobrazy gór, zielonych
nizin, mórz i oceanów. Poznamy Wyspy Północną i Południową wędrując po kraju
samochodem, pieszo, morskimi kajakami. Odwiedzimy parki narodowe, spotkamy się
oko w oko z tajemniczym kiwi, niezdarnym pingwinem. Przemierzymy górskie szlaki,
dotrzemy do północnych krańców Wyspy gdzie łączą się masy wód Morza Tasmana
i Południowego Pacyfiku, odpoczniemy na zacisznych plażach.

Aotearoa...
...kraj długiej, białej chmury – Nowa Zelandia – powiedzieć, że to archipelag wysp na Południowym
Pacyfiku to za mało; to mikrokontynent oddzielony
od innych lądów od 80 milionów lat z prawie całkowicie endemiczną fauną i florą. Zróżnicowanie
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krajobrazów zapewnia urozmaicona rzeźba terenu
i wielka rozciągłość południkowa – w kraju mniejszym od Polski spotkamy alpejskiej łańcuchy górskie, krainę fjordów, wilgotne „lasy” drzewiastych
paproci i zatoki morskie pełne małych, skalistych
wysp.

Ramowy plan wyprawy

23 dni

Dzień 1-2 Przelot. 3 Przylot do Christchurch i przejazd do Kaikoura.
4 Dla chętnych rejs na obserwacje albatrosów lub delfinów. 5 Wizyta
w Christchurch. Przejazd w stronę Parku Narodowego Mt Cook. 6 Górska
wędrówka po Alpach Południowych. 7 Clay Cliffs, Wielka Tama Benmore,
jezioro Ohau, kolonie pingwinów. 8 Skalne kule Moeraki Boulders, wizyta
w Dunedin, przejazd w stronę Milford Sound. 9 Eksploracja fiordu Milford
na kajakach, krótkie spacery szlakami PN Fjordland. 10 Queenstown, park
dzikich ptaków. 11 Przejazd malowniczą drogą nad Morze Tasmana. Wizyta
przy lodowcu Fox. 12 Dla chętnych wycieczka na lodowiec. 13 Przejazd
w rejon Paparoa. Wapienne klify Pancake Rocks i Blowholes. 14 Kanion
Charming Creek, kolonia uchatek na Cape Foulwind. 15 Wybrzeże PN
Abela Tasmana, wycieczka łodzią motorową i pieszo. 16 Przeprawa na
Wyspę Północną do Wellington, wizyta w stolicy. 17 Szmaragdowe jeziora
i wulkany na szlaku Tongariro Crossing. 18 Park geotermalny Wai-o-Tapu,
kąpiel w gorącej rzece. 19 Przejazd szlakiem drzew kauri. 20 Cape Reinga
i 90-Mile Beach. 21 Sandy Bay – zatoka surferów, kąpiel w oceanie, jaskinie
Kawiti Caves 22 Spacer po Auckland. Wylot do Polski. 23 Powrót do kraju.
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Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Klub Podróży HORYZONTY
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Klub Podróży HORYZONTY sp. z o.o. sp.k. jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z siedzibą w Krakowie,
ul. Przedwiośnie 2B/93, NIP: 6762231132, KRS: 0000625785.
2. Klub Podróży HORYZONTY posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego (nr ewidencyjny 4408).
3. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Klub Podróży HORYZONTY,
b) Organizator – Klub Podróży HORYZONTY,
c) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub która zawarła umowę
o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej,
jak i osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych
uprzednio zawartą umową,
d) strony umowy – Organizator oraz Klient,
e) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora,
f ) umowa – zgłoszenie – formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia
umowy o imprezę.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne
informacje przekazane Klientowi przed złożeniem przez niego organizatorowi oferty zawarcia umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), chyba że co innego wynika z ich treści.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Klienta
i jej przyjęcia przez Organizatora.
3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich),
osoba zawierająca umowę wskazuję tę osobę (osoby) w chwili składania
oferty zawarcia umowy.
4. Podpisując umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z: warunkami uczestnictwa, standardowym formularzem informacyjnym do umów
o udział w imprezie turystycznej, ramowym programem i dostarczonymi
przez Organizatora informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem,
w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach stanowiącymi integralną część umowy. Informacje na temat stanu
bezpieczeństwa w danym kraju https://polakzagranica.msz.gov.pl.

III. CENA
1. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje 31 lub więcej dni, Klient przy zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy
całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku płatności w ratach, cała cena powinna być uiszczona
nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym
w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt. III.2, organizator może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w pkt. VI.3 niniejszych Warunków uczestnictwa.
4. Jeżeli cena podana jest w walucie obcej, a Klient powinien spełnić
świadczenie w walucie polskiej,wysokość świadczenia określa się według
kursu sprzedaży mBank z dnia dokonywania płatności.
5. Cena imprezy obejmuje VAT.
6. Klient może zapłacić za imprezę turystyczną według własnego wyboru:
gotówką Organizatorowi lub przelewem na konto Organizatora.
7. W przypadku płatności przelewem za termin zapłaty uważa się datę wykonania operacji przez bank Klienta.
8. Niezależnie od ceny imprezy turystycznej, Klient powinien posiadać
sumę pieniężną określoną w informacji o imprezie turystycznej udostępnianej Klientowi przed zawarciem umowy, która jest przeznaczona na płatności
określone w tych informacjach, nie objęte ceną imprezy turystycznej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I ORGANIZATORA
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z umowy.
2. Organizator ma prawo przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy gdy zmiana jest nieznaczna.
W takiej sytuacji niezwłocznie informuje o zmianie Klienta w sposób jasny
i zrozumiały, na trwałym nośniku.
3. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy
z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien
niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy.
4. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w pkt. IV.3,
może on, według swego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać zwrotu wszystkich poniesionych opłat i wpłat i jest zwolniony
z opłaty za odstąpienie od umowy.
5. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając
o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 7 dni do rozpoczęcia
imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez
Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Klient i osoba przejmująca jego
uprawnienia odpowiadają solidarnie.
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona

w ramach tej imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
7. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. IV.6 jest
niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.
8. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient
z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy,
organizator turystyki jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia
imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach
nie gorszych niż określone w umowie.
9. Przed zawarciem umowy organizator przedstawia Klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie
turystycznej. W trakcie imprezy Uczestnik jest zobowiązany posiadać odpowiednie dokumenty związane z wyżej wymienionymi przepisami.
10. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik lub
przedstawiciel biura oczekuje na uczestników na lotnisku docelowym,
a po zakończeniu imprezy zapewnia transport na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom „Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł”, dotyczących
międzynarodowego przewozu lotniczego.
11. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu
zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11
lutego 2004 (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 –
skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02 – 247 Warszawa).

V. UBEZPIECZENIE KLIENTA
1. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Organizatorem umowy generalnej ubezpieczenia nr 201148 z dnia 30.09.2012 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty
jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.
2. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników imprezy zagranicznej. W przypadku imprezy realizowanej na terenie Polski, Organizator zawiera jedynie umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Wysokość ubezpieczenia zależy od charakteru i kierunku wyjazdu i jest
podana w umowie.
4. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym, nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego
ubezpieczenia w tym zakresie.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody, są doręczane Klientowi przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną.
6. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Klient ma możliwość zawarcia takiej umowy
przy zawarciu umowy o imprezę turystyczną.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta (zgodnie z przepisami art. 46 ustawy o usługach turystycznych), Klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym
standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za
zwrotem różnicy w cenie,
b) żądać zwrotu poniesionych opłat i wpłat.
W takim wypadku klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna, a organizator powiadomi o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie,
b) nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
2. Organizator zastrzega, że z możliwości odwołania imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby Uczestników może skorzystać nie później niż:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni.
Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest określenie minimalnej
liczby Uczestników w warunkach imprezy.
3. Klient może od umowy odstąpić w każdym czasie. Odstąpienie od
umowy wymaga formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz
przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztu rezygnacji,
ustalanego indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez organizatora w związku z zawarciem przez
Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej i odpowiada cenie
imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy
z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.
4. Jako rezygnację z udziału w imprezie ze strony klienta, która pociąga za
sobą obowiązek zwrotu przez Klienta Organizatorowi kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją rozumie się także:
a) odmowę wydania paszportu, wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
b) uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne,
c) nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
d) niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych
przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego
w programie i/lub voucherze,
e) rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o imprezę turystyczną, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
2. Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator turystyki może
żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała
z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy, z wyjątkiem szkód na osobie, do
trzykrotności ceny imprezy względem każdego Klienta. Ograniczenie to
nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
4. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
5. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na
miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, nie objętych programem
imprezy, organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta jeżeli w zawarciu tych umów nie pośredniczy.

VIII. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE
1. Organizator potwierdza posiadanie zabezpieczenia:
a) w zakresie pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
b) na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora
turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich
imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
c) na pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego
oraz osób, które działają w jego imieniu
– w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z zakładem
ubezpieczeń Signal Iduna oraz w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem
Województwa Małopolskiego nr tel. (12 3796000), e mail: (pt.sekretariat@
umwm.pl) albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał
umowy o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora turystyki obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
3. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania
zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa
Małopolskiego lub do Ubezpieczyciela. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
a) umowę o świadczenie usług turystycznych;
b) dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.
Infolinia +48 22 505 65 08

www.signal-iduna.pl
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IX. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA
SKARG – REKLAMACJE
1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych
szkód.
2. Klient może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie
30 dni od zakończenia imprezy.
3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż:
a) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy –
w terminie 30 dni od jej zakończenia,
b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4. W przypadku złożenia reklamacji po terminie, Organizator może uznać
ją za bezskuteczną.
5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator turystyki uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy. 6. Organizator informuje, iż
w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których
mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów 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
(Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków
uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.
2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony
są związane umową.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa
mają zastosowanie m.in. przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy.

Katalog ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Klub Podróży HORYZONTY sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany cen
oraz opisywanych na niniejszych stronach usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący. Szczegóły dotyczące wyjazdów oraz najbardziej aktualna oferta znajdują się na stronach www.horyzonty.pl.

ul. Przedwiośnie 2B/93
30-502 Kraków
12 31 24 400
12 31 24 401

ul. Kaliska 23/2
02-316 Warszawa
22 10 10 720
22 10 10 721
22 10 10 726

e-mail: biuro@horyzonty.pl
/KlubPodrozyHoryzonty

CL COMPANION
SWOBODA,
KTÓRA POZWALA
DOŚWIADCZYĆ WIE˛CEJ
SEE THE UNSEEN

