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KIERUNKI 
WCZASÓW I WYCIECZEK

Biuro Podróży SELVA TOUR Marcin Wzorek
25-351 Kielce, ul. Sienkiewicza 3
tel. +48 (041) 344 40 10  
selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl  

Posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 5673 
wydany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,  a także 
Gwarancję Ubezpieczeniową nr M 516657 ważna od 18.09.2019 
do 17.09.2020r. wydaną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. na kwotę 1 000 000 PLN.



1

BUŁGARIA 2
Hotel Tia Maria 6
Hotel Kavkaz 8
Hotel Kotva 10
Hotel Merkury 12
Hotel Pliska 15
Hotel Riva 16
Hotel Alexandra 18

Wczasy

Wycieczki

Praga - Adrspach 20
Szentendre - Budapeszt 21
Bratysława - Wiedeń 22
Poczdam - Berlin 23
Kowno - Wilno - Troki 25
Paryż 26
Włochy w pigułce 27 
Chorwacja 28

Informacje zawarte w katalogu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 
Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.selvatour.pl oraz w punktach sprzedaży.

S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I



2

Słoneczny Brzeg  to największy i najpopularniejszy kurort na wybrze-
żu Morza Czarnego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego  
i zabytkowego Nesebyru, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Nazwa miejscowości w pełni oddaje panujące w niej warunki klimatycz-
ne - słońce, czysta woda i wydmy sięgające do 20 m wysokości. Plaża bar-
dzo dobrze zagospodarowana, szeroka i piaszczysta z łagodnym wejściem 
do morza, o długości około 10 km. Uhonorowana tytułem Błękitnej Flagi za 
czystość wody i piasku. Warunki tutaj sprzyjają sportom wodnym, takim jak 
windsurfing czy nurkowanie. Zaś bogata infrastruktura turystyczna i niezli-
czona ilość atrakcji: 2 aquaparki, dyskoteki, puby, liczne restauracje oferujące 
kuchnię z całego świata zadowolą najbardziej wymagających turystów. Nie 
bez powodu Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Wschodu.
 
Sveti Vlas to czarujące miasteczko położone u podnóża południowych stoków 
Starej Planiny z przepięknym widokiem na morze. Usytuowanie pomiędzy 
morzem, a górami kształtuje jego klimat jako właściwy do leczenia m.in. scho-
rzeń górnych dróg oddechowych. Zbudowane w II tysiącleciu p.n.e. przez sta-
rożytnych Traków jest jedną z najstarszych osad w gminie Nesebyr. W czasach 
starożytnych nazywany był Larisą. W XIV wieku przyjął imię świętego Vlasa 
- patrona handlarzy, hodowców zwierząt i uzdrowiciela. Obecnie to spokoj-
ny kurort z własnym portem jachtowym, najlepszymi barami i restauracjami, 
modnymi klubami i barami oraz bogatym zapleczem hotelowym. Istnieje regu-
larny transport komunikacji miejskiej z miejscowości Sveti Vlas do oddalonego  
o 5 km Słonecznego Brzegu i dalej Nesebyru.

Bułgaria
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Stambuł  
1-dniowy

„Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zacho-
dem”. Jednodniowa wycieczka do dawnego 
Konstantynopola to doskonała okazja do po-
smakowania odrobiny Orientu. W programie 
zwiedzanie Błękitnego Meczetu, Hipodromu, 
podejście pod Hagię Sophię, Pałac Top Kapi. 
Przejazd panoramiczny autokarem przez 
Most Bosforski na punkt widokowy w azja-
tyckiej część miasta, gdzie podziwiać będzie-
my wspaniałą panoramę Stambułu. Ponadto 
przewidziane jest zwiedzanie fabryki skóry 
z możliwością zakupu wyrobów skórzanych. 
Podczas wycieczki będziemy mieli okazję 
skosztować tradycyjnej tureckiej kuchni,  
a także zrobić zakupy na Wielkim Bazarze. Dla 
chętnych dodatkowo płatny rejs po Bosforze. 

Cena ok. 75 EUR  
+ wiza turecka zakupiona indywidualnie 
przez Internet 15 EUR.

Stambuł  
2-dniowy

Dwudniowa wycieczka do Stambułu to do-
skonała wyprawa dla tych, którzy chcą zo-
baczyć magiczne miasto, z piękną historią, 
zachwycającą architekturą i niezliczoną licz-
bą meczetów. W programie zwiedzanie m.in: 
Błękitny Meczet, Hipodrom, Hagia Sophia, 
czyli dawny kościół Mądrości Bożej (zwiedza-
nie wnętrza dodatkowo płatne), pałac sułta-
nów Top Kapi. Ponadto przejazd autokarem 
na punkt widokowy w azjatyckiej część mia-
sta oraz zwiedzanie fabryki skóry. Podczas 
wycieczki będziemy mieli okazję skosztować 
tradycyjnej tureckiej kuchni, a także zrobić za-
kupy na Wielkim Bazarze.  Zakwaterowanie 
w samym centrum historycznej części miasta 
pozwoli nam na łatwe przemieszczanie się do 
interesujących nas miejsc.

Cena ok. 85 EUR  
+ wiza turecka zakupiona indywidualnie 
przez Internet 15 EUR.

Sozopol - Ropotamo  
- Pomorie – Burgas

Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania klasz-
toru Św. Jerzego w Pomorie, gdzie po dzień 
dzisiejszy mieszkają mnisi zajmujący się m.in. 
lokalnym wyrobem rakiji, którą można pod-
czas wyjazdu u nich nabyć. Następnie udamy 
się do parku krajobrazowego rzeki Ropotamo, 
gdzie podczas relaksującego rejsu „bułgarską 
Amazonką” będziemy mieli okazję podziwiać 
ptactwo wodne oraz żółwie znajdujące się  
w okolicznym rezerwacie. Zobaczymy również 
Sozopol, jedno z najstarszych i najbardziej ma-
gicznych miasteczek na bułgarskim wybrzeżu. 
Podczas spaceru z przewodnikiem będziemy 
mieli okazję podziwiać pozostałości budowli 
greckich, rzymskich i bizantyjskich. Po obiedzie 
przewidziany jest czas wolny na zakup pamią-
tek, dżemu figowego lub charakterystycznych 
dla tego regionu wyrobów różanych. W drodze 
powrotnej zatrzymamy się w Burgas, typowej 
metropolii miejskiej na krótki shopping.  

Cena ok. 30 EUR (w cenie obiad).

Błoto i solanki –  
Naturalne spa  

i kąpiele lecznicze
To jest coś czego każdy, a zwłaszcza panie, 
spróbować w Bułgarii powinien. Zabieramy 
Państwa w okolice miasta Burgas, gdzie znaj-
dują się ogromne i płytkie zbiorniki z bogatą  
w minerały glebą (chlorek sodu, magnez, 
wapń, siarka, jod i inne), do których dopuszcza-
na jest woda morska. Tworzy to specyficzne 
kąpieliska nazwane lokalnie „ługami”. Parująca 
woda pozostawia w błocie sól, a ta z kolei, po 
połączeniu się z glebą, daje cudowny, mocny 
eliksir dla naszej skóry, kości i ciała. Zbawienną 
podobno moc mają również kąpiele w base-
nach błotnych. Natarcie się czarnym błotem 
przynosi wiele korzyści naszemu organizmowi 
i jest niczym innym, jak naturalną kuracją sana-
toryjną, czy jak kto woli, zabiegiem SPA.

DLA ZDROWIA:
- zmniejsza obrzęki i łagodzi ból,  
ma działanie bakteriobójcze, 
- leczy przewlekłe zapalenia stawów,  
ścięgien i mięśni,
- działa leczniczo po zwichnięciach  
i złamaniach, łagodzi schorzenia kręgosłupa.

DLA CIAŁA:
- doskonały i naturalny peeling,
- skóra pozostaje miękka i gładka jak aksamit,
- relaks i odprężenie.

Cena ok. 15 EUR, napój w cenie (pakiet:  
3 wyjazdy 30 euro).

Warna z delfinarium
Warna to drugie co do wielkości miasto Buł-
garii, zwane jej letnią stolicą. Największy  
w kraju port, starówka, park nadmorski, del-
finarium, centra handlowe. Program wyciecz-
ki obejmuje m.in. pokazy popisów delfinów 
– jednych z najinteligentniejszych zwierząt 
świata, które spotkać można również w pół-
nocnych wodach Morza Czarnego. Zobaczy-
my również Katedralną Cerkiew Zaśnięcia 
Bogurodzicy, drugą co do wielkości świątynię 
w całej Bułgarii i najbardziej charakterystycz-
ny zabytek miasta. Ponadto w programie 
zwiedzanie oddalonego o 15 km od Warny 
monastyru Aładża - zespołu średniowiecz-
nych cel klasztornych i cerkwi wykutych  
w skałach. W trakcie zwiedzania czas wolny  
i obiad.

Cena ok. 40 EUR (obiad w cenie).

Wieczór bułgarski
Ciekawym sposobem na poznanie bułgar-
skiej tradycji i kultury może być między in-
nymi udział w wieczorze bułgarskim. Na 
wzgórzach Starej Płaniny, w urządzonej  
w stylu ludowym restauracji, odbędzie się 
nasz regionalny wieczór. Przywitani zosta-
niemy chlebem i solą oraz kieliszkiem rakiji. 
Będziemy uczestnikami bogatego programu 
folklorystycznego, między innymi pokazu 
śpiewu i tańców. Występy zakończy wspól-
ny z turystami korowód bałkańskiego tańca 
horo. Gwoździem programu będą nesti-
naria, czyli pokaz tańca gołymi stopami na 
rozżarzonych węglach. Podczas wieczoru 
uczestnicy będą mieli możliwość ulepienia 
własnoręcznie glinianych naczyń oraz przy-
mierzenia tradycyjnych bułgarskich strojów 
ludowych. W cenie imprezy jest wino z be-
czek bez ograniczeń oraz napoje bezalko-
holowe. Serwowane będą potrawy kuchni 
bułgarskiej. Bułgarski wieczór to: świetna 
zabawa, pyszne jedzenie, tradycyjne trunki  
i niezapomniane wspomnienia!!! 

Cena ok. 25 EUR.
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Jeep Safari
Podczas przejażdżki w okolice parku przy-
rodniczego gór Strandża przespacerujemy 
się wzdłuż rzeki Mładeżka i udamy się do 
malowniczej jaskini, słynnej z podziemnego 
jeziora. Odwiedzimy bułgarską wioskę z za-
chowaną starą zabudową sprzed 300 lat. Za-
żyjemy również orzeźwiającej kąpieli w ma-
lowniczym wodospadzie nad rzeką Weleka. 
Na koniec wycieczki posilimy się tradycyjnym 
bułgarskim posiłkiem i będziemy uczestnika-
mi pokazu folklorystycznego.

Cena ok. 40 EUR (obiad w cenie).

Tattoo Boat 
Sun & Fun Cruise

Kapitalna impreza na statku dla całych rodzin. 
Podczas rejsu oprócz animacji dla dzieci (po-
kaz piracki i magiczny) będziemy mogli uczest-
niczyć w wielu grach i zabawach, skosztować 
bułgarskich potraw, popływać w morzu oraz 
opalać się na pokładzie statku. Serwowane 
będą non-stop napoje bezalkoholowe oraz 
dla dorosłych napoje alkoholowe.

Cena ok. 35 EUR/osoba dorosła, 
ok. 25 EUR/dziecko.

Jacht Piknik
Półdniowy rejs jachtem/statkiem po Morzu 
Czarnym to doskonała szansa na delektowa-
nie się morskim powietrzem, podziwianie wi-
doków, kąpiel z nurkowaniem, wędkowanie 
i zajadanie się morskimi specjałami. Jednym 
zdaniem: dzień błogiego lenistwa na morzu, 
który umili dobra muzyka i animacje. Na nasz 
rejs wypłyniemy po śniadaniu z portu w Ne-
sebyrze, a w godzinach popołudniowych wró-
cimy do hotelu. Podczas obiadu serwowana 
będzie ryba z rusztu, sałatka, oraz napoje bez-
alkoholowe i alkoholowe. 

Cena ok. 35 EUR (obiad w cenie).

Aquapark Nesebyr
Wspaniała zabawa w największym Aquaparku 
na Bałkanach – zjeżdżalnie, kamikaze, tsunami, 
baseny z jacuzzy i wspaniałe muzyczno-ta-
neczne animacje. Nowa atrakcja surfing basen ! 
Bilet wstępu zawiera: przejazd busem tam  
i z powrotem, wszystkie atrakcje wodne,  
prysznice, kółka dmuchane, leżaki, parasole.

Cena za bilet całodniowy 42 lv/os dorosła,  
ok. 21 lv/dziecko do 130 cm wzrostu oraz 
seniorzy 60+. Cena za bilet półdniowy 32 lv/
os. dorosła, 16 lv/dziecko do 130 cm wzrostu  
oraz seniorzy 60+. Dzieci poniżej 90 cm 
wzrostu - wstęp darmowy. 

Nesebyr panorama 
(+ ew. rejs statkiem)

Wycieczka z przewodnikiem do miasta - mu-
zeum, położonego na wybrzeżu Morza Czar-
nego, często nazywanego perłą Bułgarskiej 
Riwiery lub Dubrownikiem Bułgarii. Ze wzglę-
du na swoją wyjątkową wartość historyczną, 
w 1983 roku Nesebyr został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO. Miasto zachwyca mieszanką architekto-
niczną, łączącą w sobie mury z czasów rzym-
skich i bizantyjskich, średniowieczne cerkwie, 
brukowane uliczki, czy też domy z okresu 
Odrodzenia. Absolutnie wyjątkowe miejsce,  
w którym czuć ducha historii, na pewno ocza-
ruje romantycznością. W trakcie spaceru  
z przewodnikiem wizyta w lokalnej winiarni 
oraz degustacja bułgarskich win

Cena ok. 15 EUR.
Wycieczka w opcji zwiedzanie Nesebyru  
+ godzinny rejs statkiem wokół półwyspu i za- 
toki Słonecznego Brzegu. Cena ok. 25 EUR. 

Bałczik i Kaliakra
Bałczik to jedno z najstarszych i najpięk-
niejszych miast wybrzeża Morza Czarne-
go. Strome i wąskie uliczki, wszechobecna 

Informacje

Wizy: wiza nie jest wymagana 
dla obywateli polskich.

Paszport: nie jest wymagany, 
można podróżować na podstawie 
ważnego dowodu osobistego.

Język: bułgarski, w kurortach 
turystycznych swobodnie moż-
na posługiwać się rosyjskim i an-
gielskim.

Przelot: czas lotu ok. 2 godz. 
Wylot z Katowic i Warszawy.

Gniazdka elektryczne: standar-
dowe europejskie (jak w Polsce), 
napięcie 220 V.

Czas : PL + 1 h

Waluta : bułgarska leva (BGN)

winorośl zdobiąca większość budynków  
i podwórzy nadają mu niepowtarzalny urok. 
W Bałcziku zwiedzimy letnią rezydencję ru-
muńskiej królowej Marii z 1924 roku oraz 
ogród botaniczny z mnóstwem kaktusów  
i sukulentów. Będziemy uczestniczyć w degu-
stacji markowych win bułgarskich. Następnie 
udamy się na malowniczy przylądek Kaliakra, 
gdzie niemal pionowe skały, sięgające 70 me-
trów nad poziomem morza, urzekną nas swo-
ją monumentalnością. Najbardziej na wschód 
wysunięte miejsce w Bułgarii stworzone na 
styku morza, ziemi i powietrza z pewnością 
zachwyci każdego turystę. 

Cena ok. 40 EUR (obiad w cenie).

Podane ceny z 2017 roku. Aktualne ceny  
u rezydenta!

Płatność za wycieczki u rezydenta w walucie 
EURO lub BGN.

Dzieci do 2 lat jadą na wycieczkę bezpłatnie, 
dzieci 2 – 12 lat zniżka do 50%.

Podany program wycieczek jest ramowy, ko-
lejność zwiedzania ustala pilot.

Rezygnacja z wycieczek: w przypadku rezy-
gnacji z wycieczki na 48h przed zwracane 
jest 100% wartości. Jeżeli jednak rezygna-
cja nastąpi 24 godziny przed rozpoczęciem 
wycieczki, zwrot wynosi 80%. Mniej niż 24 h  
– w tym przypadku nie ma zwrotu kosztów. 

W przypadku zbyt małej liczby chętnych za-
strzega się prawo do odwołania wycieczki 
przy całkowitym zwrocie kosztów. 
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Hotel Tia Maria

Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 lub 2 dostawek ok. 16-25 m2, łazienka (prysznic lub 
wanna, wc, suszarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, internet Wi-Fi, balkon, 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem;

RODZINNY 4-os. ok. 50-60 m2, łazienka (prysznic lub wanna, wc, suszarka), klimatyzacja, telewi-
zja satelitarna, telefon, lodówka, internet Wi-Fi, balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie 
przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, lobby bar, restauracja główna z małym tarasem, basen zewnętrzny (przy ba-
senie bezpłatne parasole i leżaki) z wydzielona część dla dzieci, plac zabaw, punkt wymiany walut  
w recepcji, bezpłatny internet Wi-Fi,  za opłatą: sejf w recepcji (ok. 6 BGN/dzień), pralnia.

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje się ok 450 m. od hotelu z łagodnym wejściem do morza  
i złocistym piaskiem. Leżaki i parasole dodatkowo płatne (8 BGN/leżak/dzień, 8 BGN/parasol/dzień).

Hotel położony jest  
 w Słonecznym Brzegu  

w jednym z najpopularniej-
szych kurortów turystycznych 
w Bułgarii, oddalony od  
centrum ok. 1 km, w pobliżu 
znajduje się mnóstwo  
sklepów, restauracji, barów  
i dyskotek. Hotel od lotniska  
w Burgas dzieli ok. 35 km,  
a lotniska w Warnie  
ok. 130 km.



77

B
U

Ł
G

A
R

IA
 /

 S
ło

n
e

c
zn

y 
B

rz
e

g

UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wyżywienie:
Według wybranej opcji

ALL INCLUSIVE

- śniadanie 7.30-10.00 bufet;

- obiad 12.30-14.00 bufet;

- przekąski 15.00-17.00;

- kolacja 18.00-20.00 bufet;

- lobby bar 10.00-21.30 (bułgarski alkohol, 
 napoje bezalkoholowe, kawa herbata).

HB

- śniadania 7.30 - 10.00 bufet;

- kolacja 18.00 - 20.00 bufet.

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

• przestronne pokoje

• hotel w centrum

• bezpłatne Wi-Fi
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Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 dostawki ok. 20 m2, łazienka (prysznic lub wanna, wc, su-
szarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na 
zamówienie przed przyjazdem;

RODZINNY 4, 5-os. ok. 50-60 m2 - 2 oddzielne pokoje sypialnia i salon z dwuosobową rozkładaną 
kanapą. Łazienka (prysznic lub wanna, wc, suszarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lo-
dówka, balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, lobby bar, restauracja główna ze stolikami w środku i na zewnątrz, basen ze-
wnętrzny (przy basenie bezpłatne parasole i leżaki) z wydzielona część dla dzieci, plac zabaw, siłownia, 
bezpłatne WiFi w lobby, parking; za opłatą: sejf, bilard, telefon, sauna, gabinet masażu, mini-bar w pokoju.

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje się ok 150 m. od hotelu z łagodnym wejściem do mo-
rza , dojście poprzez niewysokie wydmy. Leżaki i parasole dodatkowo płatne (8 BGN/leżak/dzień,  
8 BGN/parasol/dzień).

Hotel położony jest w Słonecznym Brzegu w jednym  
 z najpopularniejszych kurortów turystycznych w Bułgarii, 

oddalony ok. 1 km od centrum, 2 km od Nessebaru i ok. 21 km 
od portu lotniczego w Burgas. W pobliżu znajduje się mnóstwo 
sklepów, restauracji, barów i dyskotek.
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UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wyżywienie:
ALL INCLUSIVE

- śniadanie 7.30-10.00 bufet;

- obiad 12.30-14.00 bufet;

- przekąski 16.00-17.00 bufet;

- kolacja 18.30-20.30 bufet;

- lobby bar 11.00-22.00 (bułgarski alkohol, 
napoje bezalkoholowe, kawa herbata);

środa – kuchnia włoska; 
piątek – kuchnia bułgarska.

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

• bardzo dobra lokalizacja

• basen zewnętrzny

• plac zabaw dla dzieci
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Hotel Kotva
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Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 lub 2 dostawek ok. 24 m2, łazienka (prysznic lub wanna, 
wc, suszarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, minibar (płatny), balkon, łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem (ok. 8 BGN/dzień);

APARTAMENT 2 os. z 2 dostawkami ok. 36 m2 - 2 oddzielne pokoje sypialnia i pokój dzienny oddzielo-
ne drzwiami. Łazienka (prysznic lub wanna, wc, suszarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, mi-
nibar (płatny), balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem (ok. 8 BGN/dzień).

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, , lobby, restauracja główna – dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, 
bar w lobby, bar przy basenie, bar swim-up w aquaparku Caribbean Pirates (płatny), kantor, taras z wi-
dokiem na baseny; bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: sejf w recepcji, room-service.

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje się ok 250 m. od hotelu z łagodnym wejściem do mo-
rza , dojście poprzez niewysokie wydmy. Leżaki i parasole dodatkowo płatne (8 BGN/leżak/dzień,  
8 BGN/parasol/dzień).

Hotel położony położony 
jest w Słonecznym  

Brzegu w jednym z najpopu-
larniejszych kurortów turysty- 
cznych w Bułgarii, oddalony 
ok. 4 km od centrum,  
ok. 1 km od Nessebaru i ok. 
32 km od portu lotniczego  
w Burgas. W pobliżu znajduje 
się mnóstwo sklepów,  
restauracji, barów i dyskotek. 
Przystanek autobusowy  
ok. 50 m od hotelu.
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UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wyżywienie:
Według wybranej opcji

ALL INCLUSIVE

- śniadanie 7.30-10.00 bufet;

- obiad 12.30-14.30 bufet;

- kolacja 18.00-21.00 bufet;

- przekąski 11.00-17.00  
w wyznaczonym barze;

- napoje alkoholowe i bezalkoholowe 10.00-
22.30 w wyznaczonym barze; 

(wymagane noszenie opasek all inclusive).

BB

- śniadania 7.30 - 10.00.

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

• miniaquapark

• 3 duże baseny

• przestronne pokoje
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Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1, 2 dostawki ok. 25-30 m2, łazienka (prysznic lub wan-
na, wc, suszarka do włosów), klimatyzacja, telewizja satelitarna, lodówka, balkon, internet Wi-Fi,  
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, restauracja, basen zewnętrzny (przy basenie bezpłatne parasole i leżaki)  
z wydzieloną częścią dla dzieci, ogród z placem zabaw, pokój gier, szachy ogrodowe, wi-fi na tere-
nie całego hotelu, siłownia;  
za opłatą: sejf, fryzjer, sala konferencyjna, wypożyczenie żelazka.

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje się ok 150 m. od hotelu z łagodnym wejściem do mo-
rza, dojście poprzez niewysokie wydmy. Leżaki i parasole dodatkowo płatne (8 BGN/leżak/dzień,  
8 BGN/parasol/dzień).

Hotel położony jest w Słonecznym Brzegu w jednym z najpo-
pularniejszych kurortów turystycznych w Bułgarii, oddalony 

ok. 1 km od centrum,38 km od portu lotniczego w Burgas.  
W pobliżu znajduje się mnóstwo sklepów, restauracji,  
barów i dyskotek

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl
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UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

• bardzo dobra lokalizacja

• liczne animacje dla dzieci

• rodzinna atmosfera

Wyżywienie:
ALL INCLUSIVE

-śniadanie bufet;

- obiad bufet;

- przekąski bufet;

- kolacja bufet;

- lobby bar 10.00-23.00 (lokalne napoje  
bezalkoholowe i alkoholowe)
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W ofercie pokoje  
dla pary,  
jak również  
małej i dużej rodziny  
2+1, 2+2, 2+3

Wyloty w środy i piątki

Katowice - Burgasa

Warszawa - Burgas

 
www.selvatour.pl
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Hotel Pliska

UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 do-
stawki, łazienka (prysznic lub wanna, wc), klima-
tyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, 
internet Wi-Fi, balkon, łóżeczko dla dziecka do 
2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, restauracja, plac zabaw, 
parking. 
Za opłatą: sejf, Wi-Fi, pralnia..

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje 
się ok 50 m. od hotelu z łagodnym wejściem 
do morza i złocistym piaskiem. Leżaki i para-
sole dodatkowo płatne (8 BGN/leżak/dzień,  
8 BGN/parasol/dzień).

Hotel położony jest w po-
łudniowej części kurortu 

Słoneczny Brzeg, w samym  
centrum, w pobliżu znajduje 
się mnóstwo sklepów, re-
stauracji, barów i dyskotek. 
Hotel od lotniska w Burgas 
dzieli ok. 35 km, a lotniska  
w Warnie ok. 130 km.

Wyżywienie:
BB

- śniadanie 7.30-10.00 bufet;

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

• hotel w centrum;

• przy promenadzie;

• plac zabaw
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Hotel położony jest w Słonecznym Brzegu w jednym z najpo-
pularniejszych kurortów turystycznych w Bułgarii, oddalony 

od centrum ok. 1,5 km, w pobliżu znajduje się mnóstwo skle-
pów, restauracji, barów i dyskotek. Hotel od lotniska w Burgas 
dzieli ok. 37 km, a lotniska w Warnie ok. 120 km, ok. 1 km od 
Action Aquapark, ok. 9 km od Nesebaru.

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

Wyżywienie:
ALL INCLUSIVE

- śniadanie 7.30-10.00 bufet;

- obiad 12.30-14.00 bufet;

- przekąski 11.00-17.00 bufet;

- kolacja 18.00-21.00 bufet;

- lobby bar 11.00-22.30 (bułgarski alkohol, 
napoje bezalkoholowe, kawa herbata)

UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

• dobra lokalizacja

• trzy baseny zewnętrzne

• duży zielony ogród

Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 dostawki (rozkładana sofa ) ok. 15 m2, łazienka (prysznic lub 
wanna, wc), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, balkon, internet bezprzewodowy (płat-
ny: ok. 5 EUR/dzień, ok. 50 EUR/tydz.),  łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem;

RODZINNY 4-os. (łóżko małżeńskie lub dwa pojedyncze, dwie dostawki lub rozkładana sofa) ok. 
30 m2. Łazienka (prysznic lub wanna, wc, suszarka), klimatyzacja, telewizja satelitarna, lodówka, 
balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, restauracja główna ze stolikami w środku i na zewnątrz, 3 baseny zewnętrzne 
(przy basenie bezpłatne parasole i leżaki) w jednym basenie wydzielona część dla dzieci, plac zabaw, wi-fi 
na terenie recepcji; za opłatą: bar przy basenie, salon SPA, sejf w recepcji, łóżeczko dla dzieci (1,5 eur/
dzień), Internet w pokoju dodatkowo płatny 7 BGN/godzinę lub 35 BGN/tydzień.

Plaża:
długa, szeroka i piaszczysta plaża znajduje się ok 150 m. od hotelu z łagodnym wejściem do morza, 
uhonorowana tytułem Błękitnej Flagi za czystość wody i piasku. Leżaki i parasole dodatkowo płatne 
(8 BGN/leżak/dzień, 8 BGN/parasol/dzień).
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Skorzystaj również  
z dojazdu własnego!!!

Voucher  
wakacyjny

Zastanawiasz się nad prezentem  
dla najbliższych?
Skorzystaj z możliwości zakupu  
Bonu Wakacyjnego na wakacje  
z naszej oferty.

Oferujemy bony wakacyjne dla:
– grup,
– klientów biznesowych,
– klientów indywidualnych.

Wykonujemy również spersonalizo-
wane bony na specjalne okazje (np. 
święta, komunie, śluby, urodziny).

Bon wystawiamy na dowolną kwotę 
wybraną przez Ciebie. Można go zre-
alizować w ciągu 2 lat od daty wysta-
wienia w dowolnie wybranym biurze 
(współpracującym z B.P. Selva Tour).
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Hotel Alexandra

Hotel położony jest w czarującym miasteczku Święty Włas u podnóża południowych stoków 
Starej Planiny z przepięknym widokiem na morze. Usytuowanie pomiędzy morzem, a górami 

kształtuje jego niezwykły klimat, w pobliżu znajduje się mnóstwo sklepów, restauracji oraz barów, 
ok. 4 km od centrum Słonecznego Brzegu, ok. 11 km od Nesebaru, przystanek autobusowy 100 m 
od hotelu (ok. 1 BGN/Słoneczny Brzeg, ok. 2 BGN/Nesebar). Hotel od lotniska w Burgas dzieli 
ok.40 km, a lotniska w Warnie ok. 90 km.

Pokoje:
STANDARDOWY 2-os. z możliwością 1 dostawki, łazienka (prysznic lub wanna, wc), klimatyza-
cja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, internet Wi-Fi, balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na 
zamówienie przed przyjazdem;

RODZINNY 4, 5-os. ok. 50-60 m2 - 2 oddzielne pokoje sypialnia i salon z dwuosobową rozkładaną 
kanapą, łazienka (prysznic lub wanna, wc), klimatyzacja, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, in-
ternet Wi-Fi, balkon, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

zakwaterowanie od godziny 14.00 
wykwaterowanie do godziny 12.00

Do dyspozycji gości:
całodobowa recepcja, restauracja, basen zewnętrzny (przy basenie bezpłatne parasole i leżaki) z wy-
dzielona część dla dzieci, plac zabaw, strefa dla aktywnych, bezpłatny internet Wi-Fi,  za opłatą: sejf  
w recepcji, kawiarnia, parking.

Plaża:
publiczna, piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, ok 250 m. od hotelu, droga do plaży chodni-
kiem, łagodne zejście z górki, powrót łagodne wejście pod niedużą górkę. Leżaki i parasole dodatkowo 
płatne (6 BGN/leżak/dzień, 6 BGN/parasol/dzień).

UWAGA:

- podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury hotelowej (atrakcji, retauracji, barów), mogą ulegać nieznacznym 
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
Organizator nie będzie miał wpływu;
- klienci mogą korzystać ze świadczeń hotelowych od chwili zakwaterowania do wykwaterowania;
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty;
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wyżywienie:
BB

- śniadanie 7.30-10.00;

HB

- śniadanie 7.30 - 10.00;

- obiadokolacja 18.00 - 20.00;

(hotel zastrzega sobie zmianę formy wyżywienia  
w przypadku niewielkiej ilości osób z wyżywieniem 
HB na serwowaną obiadokolację)

Wyloty 
 z Katowic i Warszawy 

w środy i piątki! 

Sprawdź ceny  
i terminy na  

www.selvatour.pl

• dobra lokalizacja

• trzy baseny zewnętrzne

• duży zielony ogród
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samolotem

autokarem

na dojazd własny

Wyjedź z przyjaciółmi na wakacje,  
bo w grupie taniej!!!

Rabaty dla małych i dużych grup!
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Praga, piękna za dnia, olśniewająca nocą, uwodzi niesamowitym zbiorowiskiem zabytków z okresu gotyku, renesansu, 
baroku, secesji oraz współczesności. Nie bez powodu nazywana Paryżem Wschodu, architektura przyciąga tu tysiące 
turystów. Wspaniały klimat tego miasta zaskoczy, a liczne gospody z przemiłą obsługą i bursztynowym napojem 
umilą każdemu wieczór.

Praga - Adrspach

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi, zwiedzanie miasta, m.in. 
Josefov – spacer po żydowskiej dzielnicy, Staronowa Synagoga. Następnie Stare Miasto -  Brama 
Prochowa, Miejski Dom Reprezentacyjny, Rynek Staromiejski, Ratusz Staromiejski ze słynnym 
zegarem astronomicznym „Orloj”, Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem, Pomnik Jana 
Husa. Następnie rejs statkiem po Wełtawie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy Czech, m.in. wjazd kolejką linową na Wzgórze Petrin, 
przejście w okolice Klasztoru na Strahowie. Następnie spacer po Hradczanach w skład którego 
wchodzi, m.in. Zamek Królewski, Bazylika św. Jerzego, Katedra św. Wita, Ogrody Królewskie oraz 
Złota Uliczka,  Mała Strana – dzielnica ambasad, Pałac Wallensteina, Kościół św. Mikołaja, spacer 
Mostem Karola. Piesze przejście w okolice Nowego Miasta - Plac Wacława,  Muzeum Narodowe, 
Główny Dworzec Kolejowy, Plac Karola, Ratusz Nowomiejski. Powrót do hotelu, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Adrspach – spacer po „Skalnym Mieście”, 
czas wolny. W godzinach późno popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe
• 2 noclegi w hotelu*** w Pradze  

(pokoje 2, 3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu: Synagoga, Hradczany, Petrin, 

Adrspach oraz rejs po Wełtawie, usługi  
lokalnych przewodników, wypożyczenia 
zestawu słuchawkowego +1.200 CZK/os.,

• 2 obiadokolacji + 70 zł/os.,
• napojów do obiadokolacji
• dopłaty do pokoju 1 os. + 70  zł/os.,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych sytuacji, których nie 
możemy przewidzieć.

TERMIN CENA

01.05-03.05.2020 679 zł/os.

12.06-14.06.2020 649 zł/os.

11.09-13.09.2020 619 zł/os.
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Szentendre i Budapeszt 
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Budapeszt to stolica Węgier, położona w północnej części kraju nad Dunajem. Jest niewątpliwie perełką architektury 
sięgającej czasów starożytnych, średniowiecza, okupacji Tureckiej i złotego wieku Węgier. Reprezentuje również większość 
europejskich stylów. To piękne miasto pełne zabytków, kawiarni i restauracji, które oferują wspaniałą kuchnię węgierską. 
Szentendre to małe miasteczko z barokowym rynkiem w kształcie trójkąta z wąskimi, krętymi uliczkami, licznymi 
placami i kolorowymi domami.

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Szentendre – 
spacer po pięknych, krętych uliczkach miasteczka, zobaczymy m.in. najstarszy na Węgrzech 
zegar słoneczny, Cerkiew Belgradzką, zwiedzimy Muzeum Marcepanu. Następnie przejazd do 
Budapesztu – Wzgórze Gellerta z którego rozpościera się piękna panorama stolicy Węgier. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do centrum, dalsze zwiedzanie miasta, m.in. Plac 
Bohaterów z pomnikiem Millenium, Zamek Vajdahunyad – bajkowa budowla położona wśród 
drzew, Pomnik Anonymusa. Park Miejski. Następnie przejazd autokarem reprezentacyjną aleją 
Budapesztu – Andrassyego. Przejście pod Bazylikę św. Stefana – zwiedzanie wnętrza, spacer ulicą 
Vaci, Parlament, rejs statkiem po Dunaju. Przejazd na Wzgórze Zamkowe - fontanna króla Macieja, 
kościół Macieja, Baszta Rybacka, stare kamieniczki Budy, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski. 
Powrót do hotelu, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wyspę Małgorzaty, spacer - ruiny 
kościoła Franciszkanów, ruiny kościoła i klasztoru Dominikanek, wieża ciśnień, ogród japoński. 
Powrót do centrum – Hala Targowa, czas wolny. W godzinach późno popołudniowych wyjazd  
w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe
• 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie  

(pokoje 2, 3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe.

• obowiązkową składkę na TFG – 10 zł.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu: Muzeum  Marcepanu, 

Bazylika św. Stefana, Kościół Macieja,  
rejs statkiem po Dunaju, usługi lokalnych  
przewodników, wypożyczenia zestawu 
słuchawkowego +10.000 HUF/os.,

• 2 obiadokolacji + 100 zł/os.,
• napojów do obiadokolacji
• dopłaty do pokoju 1 os. + 120  zł/os.,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych sytuacji, których nie 
możemy przewidzieć.

TERMIN CENA

01.05-03.05.2020 679 zł/os.

12.06-14.06.2020 649 zł/os.

11.09-13.09.2020 619 zł/os.
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Bratysława - Wiedeń
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Bratysława jest dumną stolicą Słowacji. Stanowi centrum życia kraju. Bratysława to wyjątkowe miejsce, które swoim 
klimatem, pięknymi zabytkami, niecodzienną architekturą przyciąga coraz więcej turystów.
Wiedeń, stolica Austrii, to jedno z najpiękniejszych miast świata. Znana i podziwiana nie tylko z powodu architektury się-
gającej wszystkich epok historycznych, ale przede wszystkim za swą wybitną spuściznę muzyczną. Przez wieki Wiedeń 
wychowywał artystów słynnych na cały świat. Możemy tu podziwiać liczne opery, operetki, teatr oraz wystawy. Warto 
zatrzymać się w jednej z wiedeńskich kawiarenek, bądź zajrzeć do restauracji, żeby spróbować tej jakże wybornej kuchni.

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy. Przyjazd do Bratysławy w godzinach 
południowych. Zwiedzanie miasta, m.in. Wzgórze Zamkowe – piękna panorama stolicy oraz Dunaju, 
Most Słowackiego Powstania Narodowego z charakterystycznym „spodkiem”. Następnie spacer po 
Starym Mieście – Katedra św. Marcina, Ratusz, Pałac Prymasowski, Brama Michalska, Stary Most, 
Teatr Narodowy, czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Przejazd do centrum Wiednia, zwiedzanie miasta, m.in. objazd autokarem 
reprezentacyjną aleją Ring – Opera Wiedeńska, Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Historii Natury, 
Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Kościół Wotywny, Muzeum Sztuki Użytkowej oraz Park Miejski 
ze słynnym “ złotym Straussem”.  Przejazd w okolice Domu Hundertwassera - “bajkowa budowla”, 
na której dachach rosną dziesiątki drzew i krzewów. Następnie spacer najsłynniejszymi ulicami  
i placami przez starówkę - Albertina, Hofburg, zwiedzanie Muzeum Sisi, Apartamentów oraz 
srebrnej kolekcji, Kohlmarkt, Graben z Kolumną Morową, Katedra św. Szczepana. W późnych 
godzinach popołudniowych wjazd na Wzgórze Kahlenberg z którego Jan III Sobieski dowodził 
zwycięską bitwą o Wiedeń, piękna panorama miasta. Powrót do hotelu, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie stolicy Austrii, m.in. przejście trasą 
Grand Tour po Pałacu Schonbrunn, spacer po parku w którym znajduje się Palmiarnia, Glorietta oraz 
Fontanna Neptuna. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe, 
• 2 noclegi w hotelu**/*** w Wiedniu lub 

okolicach (pokoje 2, 3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe,

• obowiązkową składkę na TFG – 10 zł.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu: Hofburg-Muzeum Sisi, 

Schonbrunn-trasa GT,  usługi lokalnych 
przewodników, wypożyczenia zestawu 
słuchawkowego +50 EUR/os.,

• 2 obiadokolacji + 120 zł/os.,
• napojów do obiadokolacji,
• dopłaty do pokoju 1 os. + 120 zł/os.,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.

2 2

TERMIN CENA

01.05-03.05.2020 679 zł/os.

12.06-14.06.2020 679 zł/os.

11.09-13.09.2020 659 zł/os.
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Poczdam - Berlin

Niemcy to kraj tysięcy możliwości o bogatej historii, leżący w Środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym.  
Zadziwia najstabilniejszą gospodarką w Unii Europejskiej. Jest to kraj bardzo różnorodny, znajdują się tu wielkie 
metropolie z architektonicznymi perełkami, z wielkimi domami towarowymi i mnóstwem klubów, jak i pełne uroku 
małe malownicze miasteczka roztaczające błogą atmosferę i zapraszające do wędrówek i wypoczynku. Tradycyjne 
wioski folkrolowe z festynami piwa i specjałami tutejszej kuchni. Ten wyjątkowy kraj trzeba odkryć, przeżyć i poczuć.

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy. Przejazd do Poczdamu, zwiedzanie 
miasta, m.in. spacer po Nowym Ogrodzie, Pałac Cecilienhof - miejsce Konferencji Poczdamskiej. 
Następnie przejazd autokarem przez rosyjską dzielnicę Alexandrówkę w okolice Parku Sanssouci 
– zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego wpisanego na listę UNESCO, spacer po ogrodach, 
Grób Fryderyka II, Neues Palais –  barokowy pałac wybudowany na zlecenie króla Prus Fryderyka II. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Przejazd do centrum Berlina, zwiedzanie miasta, m.in. Aleksanderplatz – 
centralny plac oraz główny węzeł komunikacyjny wschodniej części stolicy, Wieża Telewizyjna 
z zewnątrz, przejście w okolice wyspy muzeów, Katedra Berlińska – renesansowa ewangelicka 
świątynia, gdzie odbywają się wszystkie najważniejsze nabożeństwa państwowe, piękna panorama 
stolicy Niemiec z kopuły, Brama Brandenburska – symboliczne wrota miasta, Reichstag – siedziba 
parlamentu niemieckiego, którego sala posiedzeń zwieńczona została gigantyczną kopułą z tarasem 
widokowym, Plac Poczdamski – jeden  z największych centralnych placów w Berlinie, Checkpoint 
Charlie – jedno z najbardziej znanych przejść granicznych w okresie zimnej wojny, East Side Galery 
– zachowany odcinek Muru Berlińskiego. Powrót do hotelu, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie stolicy Niemiec, m.in. spacer 
po ogrodach Pałacu Charlottenburg, ruiny Gedachtniskirche, Europa Center, spacer  po słynnym 
bulwarze handlowym Kurfurstendamm, czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe,
• 2 noclegi w hotelu**/*** w Berlinie  

(pokoje 2,3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu: Pałac Cecilienhof, Pałac 

Sanssouci i Katedra Berlińska, usługi 
lokalnych przewodników, wypożyczenia 
zestawu słuchawkowego +45 EUR/os.,

• 2 obiadokolacji + 120 zł/os.,
• dopłaty do pokoju 1 os. + 200  zł/os.,
• napojów do obiadokolacji,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy  
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.
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TERMIN CENA

01.05-03.05.2020 669 zł/os.

12.06-14.06.2020 629 zł/os.

11.09-13.09.2020 609 zł/os.
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TRANSPORT OSÓB KRAJOWY I ZAGRANICZNY
WYGODNA I BEZPIECZNA PODRÓŻ

www.wzorek-bus.pl
telefon 601 448 963
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Wilno to stolica Litwy, posiada prawdopodobnie najbardziej imponującą starówkę w Europie. Położone jest w Dolinie 
Wilejki, otoczone lasami sosnowymi. Znajduje się tu imponujący zabytkowy kompleks uniwersytetów, jak również jest 
wielkim ośrodkiem religijnym. Wilno jest znane ze swoich zabytkowych kościołów, między innymi znajduje się tu tak licznie 
odwiedzane przez turystów Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych 
stolic w Europie z zabytkami sięgającymi XV i XVI w., a sami Wilnianie są miłymi, gościnnymi i radosnymi ludźmi.

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu jazdy. Przyjazd do Kowna, zwiedzanie miasta, 
m.in. Ruiny Zamku, Starówka - Bazylika archikatedralna św. Pawła i Piotra, Ratusz zwany „Białym 
Łabędziem”, Dom Perkuna, spacer Aleją Wolności, Kościół św. Michała Archanioła. Przejazd do 
Wilna, wjazd na Górę Trzech Krzyży. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna, m.in. barokowy kościół św. Piotra i Pawła z piękną 
fasadą, Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę, 
Zamek Górny. Przejazd do centrum, spacer m.in. Ostra Brama – symbol miasta, jedyna zachowana 
brama miejska ze średniowiecznych murów obronnych, klasztor Bazylianów,  Kościół św. Teresy, 
cerkiew św. Ducha, Filharmonia Narodowa, pomnik i muzeum Adama Mickiewicza, plac katedralny 
z dzwonnicą i katedrą św. Stanisława i Władysława, kościół św. Anny. Powrót do hotelu, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie założonego w 1800r. cmentarza 
na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze, polegli podczas wojny w latach 1920-21, matka 
Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Przejazd do Trok – zwiedzanie zamku Wielkich Książąt 
Litewskich nad jeziorem Galve zbudowanego przez księcia Witolda, rejs statkiem po jeziorze 
połączony z degustacją kibinów litewskich (2 kibiny oraz rosół). Wyjazd w drogę powrotną do 
kraju w godzinach późno popołudniowych. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe,
• 2 noclegi w hotelu*** w Wilnie  

(pokoje 2, 3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu: Muzeum Adama Mickiewi-

cza, Uniwersytet Wileński, Zamek  
w Trokach, rejs statkiem po Jeziorze Galve, 
degustacja „kibinów litewskich”, usługi 
lokalnych przewodników, wypożyczenia 
zestawu słuchawkowego +35 EUR/os.,

• 2 obiadokolacji + 80 zł/os.,
• napojów do obiadokolacji,
• dopłaty do pokoju 1 os. + 120 zł/os.,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.

TERMIN CENA

01.05-03.05.2020 669 zł/os.

12.06-14.06.2020 669 zł/os.

11.09-13.09.2020 649 zł/os.
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Kowno - Wilno - Troki
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Paryż to stolica Francji, miasto miłości, pełniące kluczową rolę administracji francuskiej, bierze czynny udział w życiu 
politycznym i kulturalnym, uważany jest za światową stolicę mody. Jest tu mnóstwo muzeów, teatrów, ekskluzywnych 
butików i domów towarowych. Kameralne wąskie uliczki, szerokie bulwary, kawiarenki wychodzące wprost na ulicę, 
muzyka unosząca się nad miastem nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat. I wreszcie zabytki, z których słynie Paryż, 
można je zwiedzać bez końca, lecz niewątpliwie najbardziej znana jest Wieża Eiffla, będąca symbolem paryskiej wystawy.

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy.

2 dzień: Przyjazd do Paryża w godzinach porannych, zwiedzanie miasta, m.in. Dzielnica 
Łacińska – spacer po Ogrodach Luksemburskich, Pałac, który aktualnie jest siedzibą Senatu 
Francji, Panteon, miejsce spoczynku Marii Skłodowskiej Currie, Sorbona, jeden z pierwszych 
uniwersytetów. Następnie piesze przejście na wyspę La Citę, najstarszą część stolicy Francji, 
zobaczymy Katedrę Notre Dame, Sainte-Chapelle, spacer najstarszym istniejący do tej pory 
paryskim mostem – Pont Neuf. Przejście w okolice Luwru  - zwiedzanie jednego z największych  
i najczęściej odwiedzanych muzeów sztuki na świecie, spacer po Ogrodach Tuilieres. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień: Śniadanie. Przejazd w okolice Łuku Triumfalnego, spacer po Polach Elizejskich, Pałac  
Invalidów z grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffla, czas wolny. Następnie rejs statkiem 
wycieczkowym po Sekwanie. Przejazd do jednego z największych centrów biznesowych Europy – 
dzielnicy La Defense. Powrót do hotelu na nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie Paryża, m.in. Fragonard – słynne 
muzeum perfum, Opera Garnier, Plac Vendome. Następnie spacer po Wzgórzu Montmartre – 
Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Teatr Moulin Rouge, Plac Pigalle, czas wolny. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Niemcy.

5 dzień: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych/wieczornych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe,
• 2 noclegi w hotelu**/*** w Paryżu  

(pokoje 2,3 os. z łazienkami),
• 2 śniadania,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 EUR), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe,

• obowiązkową składkę na TFG – 10 zł.

Cena nie zawiera:
• biletu wstępu do Luwru wraz z opłatą 

rezerwacyjną, rejsu statkiem po Sekwanie, 
biletów na przejazd komunikacją miejską, 
usługi lokalnych przewodników, wypoży-
czenia zestawu słuchawkowego, opłaty za 
taksę miejską +65 EUR/os.,

• 2 obiadokolacji + 120 zł/os.  
(woda z dystrybutora),

• dopłaty do pokoju 1 os. + 140 zł,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.

TERMIN CENA

29.04-03.05.2020 949 zł/os.

23.09-27.09.2020 929 zł/os.
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Włochy w pigułce
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Włochy to miejsce narodzin wielkiej cywilizacji, rozwiniętej kultury i nauki. Kojarzą nam się z majestatycznymi zabytka-
mi, od antycznych przez renesansowe po współczesne. Specyficzny charakter dodaje unikalna kultura, tradycja oraz 
wspaniała śródziemnomorska kuchnia. Najpiękniejszą perłą Włoch jest Rzym – wieczne miasto, kwintesencja włosko-
ści, pełne zabytków, emanuje niezwykłym klimatem i elegancją, a jego autentyzm pozostawia niezatarte wspomnienia. 

Program ramowy:
1 Dzień: Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.

2 Dzień: Przyjazd do Chioggia - rejs statkiem wzdłuż „laguny weneckiej”. Zwiedzanie miasta, m.in. 
Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów, Wieża Zegarowa, spacer w okolice Mostu 
Rialto, czas wolny. Powrót do Chioggii. Przejazd do hotelu. Po drodze krótkie zwiedzanie Padwy, 
obiadokolacja, nocleg.

3 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Asyżu, zwiedzanie miasta św. Franciszka, m.in. Bazylika św. 
Franciszka z grobem, Plac Ratuszowy z wieżą, następnie Bazylika Matki Boskiej Anielskiej z Kaplicą 
Porcjunkuli. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

4 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Monte Casino – zwiedzanie Opactwa Benedyktyńskiego, wizyta na 
cmentarzu wojskowym. Następnie powrót do Rzymu – zwiedzanie starożytnej części miasta, m.in. 
Koloseum, Palatyn, Forum Romanum, Kapitol, wyspa na Tybrze wraz z Kościołem św. Bartłomieja.  
Powrót do hotelu w późnych godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.

5 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Watykanu (w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską) 
– zwiedzanie, m.in. Bazylika św. Piotra z grobem Jana Pawła II, Plac św. Piotra. Następnie 
przejazd do Rzymu - spacer szlakiem słynnych placów i fontann, m.in. Plac Wenecki, 
Plac Navona, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. W godzinach wieczornych wyjazd  
w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.

6 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach późno popołudniowych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe,
• 3 noclegi w hotelach*** (1 w ok. Wenecji/

Padwy, 2 w ok. Rzymu,  
pokoje 2,3 os. z łazienkami),

• 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
• opiekę pilota podczs wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 euro), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe,

• obowiązkową składkę na TFG – 10 zł.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu do Bazyliki w Asyżu, rejsu 

statkiem Chioggia-Wenecja-Chioggia, 
opłat za wjazd do miast: Wenecja-Chiog-
gia, Asyż, Monte Cassino, Rzym-Watykan, 
biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, 
wypożyczenia zestawów słuchawkowych, 
usługi lokalnych przewodników: Wenecja, 
Asyż, Rzym i Watykan ok. 55 EUR/os.,

• dopłaty do pokoju 1 os. + 200 zł,
• napojów do obiadokolacji,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.

TERMIN CENA

28.04-03.05.2020 1199 zł/os.

11.06-16.06.2020 1199 zł/os.

08.09-13.09.2020 1199 zł/os.
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Program ramowy:
Dzień 1: Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.

Dzień 2: Przyjazd do Zagrzebia stolicy Chorwacji, miasta o europejskiej architekturze, zupełnie 
odmiennego od miejscowości na wybrzeżu. Spacer ulicami Zagrzebia przez główny plac – plac 
bana Jelacica z fontanną z XVII w. do Kaptolu – najstarszej części miasta. Zwiedzanie neogotyckiej 
katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wizyta na jednym z najpiękniejszych cmentarzy 
w Europie – Mirogoj tzw. muzeum pod gołym niebem. Czas wolny. Przyjazd do hotelu w okolicach 
Zagrzebia na obiadokolację, zakwaterowanie, i  nocleg.

Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitwickich 
zwiedzanie jednej   z największych atrakcji Chorwacji, 16 jezior otoczonych gęstym lasem, 
połączonych dzikimi wodospadami, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd do hotelu w Neum, zakwaterowanie obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Całodzienna wycieczka Medjugorie i Mostar. Powrót do Neum, obiadokolacja, 
nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Dubrownika – w programie zwiedzania miasta uznanego za zabytek 
światowego dziedzictwa kulturowego: Brama Pile, ulica Placa, wieża zegarowa oraz spacer wzdłuż 
murów miejskich. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Vepric. Powrót do Neum, 
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Przejazd so Splitu – zwiedzanie Pałacu Dioklecjana, jedną z najwspanialej 
zachowanych budowli rzymskich, katedra św. Dujama, fragmenty średniowiecznych murów 
obronnych oraz gotycki ratusz, promenada nadmorska. Przejazd do średniowiecznego Trogiru, 
spacer wąskimi uliczkami, rynek z ratuszem i katedra św. Wawrzyńca. Następnie przejazd do hotelu 
w okolicach Szybenika, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7: Śniadanie. Przejazd do Szybenika, malowniczo położonego u ujścia rzeki Krka do Adriatyku. 
Zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesansowa katedra św. 
Jakuba, wpisana na listę UNESCO. Przejazd do Zadaru Wizyta w mieście, którego początki sięgają IX 
w. p.n.e., zwiedzanie katedry św. Anastazji, spacer po starówce z rotundą św. Donata i fragmentami 
rzymskiego forum. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowo wieczornych.

Dzień 8: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Cena zawiera:
• transport klimatyzowanym autokarem 

klasy LUX, opłaty drogowe,
• 5 noclegów w hotelach kl. turystycznej,  

pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
• opiekę pilota podczas wycieczki,
• realizację programu ramowego,
• ubezpieczenie KL (10 000 euro), NW  

(15 000 pln) i bagaż (800 pln),  
ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe,

• obowiązkową składkę na TFG – 10 zł.

Cena nie zawiera:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

oraz innych atrakcji: Jeziora Plitvickie (wstęp 
do parku), Split (katedra), Trogir (katedra), 
Mostar (meczet i dom turecki), opieki pilo-
tażowej, lokalnych przewodników, kosztów 
rezerwacji biletów do zwiedzanych obiektów, 
podatków turystycznych, opłaty klimatycznej, 
opłat wjazdowych – 100 EUR/os. – płatne 
obowiązkowo u pilota w autokarze (koszty nie 
podlegają rozliczeniu),

• dopłaty do pokoju 1 os. + 350 zł,
• napojów do obiadokolacji,
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

w wysokości 4,3% wartości imprezy 
(dla chętnych).

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie  
w zależności od godzin otwarcia obiektów, warun-
ków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których 
nie możemy przewidzieć.TERMIN CENA

30.04-07.05.2020 1699 zł/os.

18.09-25.09.2020 1699 zł/os.
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Chcesz wysłać swoje dziecko na wakacje?

Z nami równiez możesz to zrobić!

Obozy młodzieżowe 
i kolonie

www.selvatour.pl
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KIELCE 04:00 21:00 01:00 01:00 09:45 01:00 01:00 01:00 13:15

KATOWICE 07:30 01:00** 04:00
22:00* 
(100 zł)

13:30 04:00 04:00 04:00 16:45

KRAKÓW 06:00 23:00 03:00
23:00* 
(70 zł)

12:15 03:00 03:00 03:00 15:30

LUBLIN
01:00  
(100 zł)

18:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00* 
(100 zł)

07:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

10:30  
(100 zł)

ŁÓDŹ
01:00  
(100 zł)

18:00  
(100 zł)

22:00 *  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

07:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł) 

22:00*  
(100 zł)

11:00  
(100 zł)

PIOTRKÓW TRYB.
02:00  
(80 zł)

19:45  
(80 zł)

23:00*  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

08:00  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

23:00*  
(80 zł)

23:00*  
(80 zł)

11:45  
(80 zł)

WARSZAWA
01:15  
(100 zł)

18:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

04:00
07:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

11:00  
(100 zł)

RADOM
02:45  
(80 zł)

19:30  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

02:30
08:30  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

23:30*  
(80 zł)

12:15  
(80 zł)

TARNÓW
05:30  
(80 zł)

-
01:30  
(80 zł)

23:00*  
(70 zł)

11:00  
(80 zł)

01:30  
(70 zł)

01:30  
(80 zł)

01:30  
(80 zł)

14:15  
(80 zł)

WROCŁAW
05:00  
(130 zł)

-
01:00  
(130 zł)

19:00  
(130 zł)

16:30 07:00
01:00  
(130 zł)

01:00  
(130 zł)

15:00  
(130 zł)

CZĘSTOCHOWA
04:30  
(70zł)

-
23:00*  
(100 zł)

23:00*  
(100 zł)

07:00  
(100 zł)

22:00*  
(100 zł)

23:00*  
(100 zł)

23:00*  
(100 zł)

11:00  
(100 zł)

OPOLE
04:30  
(80 zł)

-
02:30  
(100 zł)

20:30*  
(130 zł)

15:15 05:30
02:30  
(100 zł)

02:30  
(100 zł)

16:30  
(100 zł)

GLIWICE
09:00  
(50 zł)

01:30**  
04:30

21:30*  
(100 zł)

14:00 04:30 04:30 04:30 17:15

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
08:30  
(50 zł)

02:00 ** 
05:45

20:15*  
(100 zł)

13:00  
(80 zł)

03:15  
(40 zł)

05:45 05:45 18:15

BIELSKO-BIAŁA
07:00  
(40 zł)

-
03:00  
(40 zł)

21:00*  
(100 zł)

-
03:00  
(40 zł)

03:00  
(40 zł)

03:00  
(40 zł)

17:00  
(40 zł)

UWAGA! Na trasach dojazdowych połączenia antenowe realizowane są przy min. 6 osobach, różnymi środkami transportu: auto osobowe, mi-
krobus, autokar turystyczny. Przewoźnik i organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi lub 
kolejkami na granicy, co może się wiązać z oczekiwaniem na transport w miejscach przesiadkowych. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania 
dojazdów antenowych na terenie Polski z powodu małej frekwencji na 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Istnieje możliwość zorganizowania 
transportu z innych miejscowości po uprzednim uzgodnieniu z Biurem. Zbiórka uczestników na trasach antenowych na 15 min. przed odjazdem. 
 

Szczegółowe informacje o miejscach wsiadania dostępne są w siedzibie biura lub na stronie www.selvatour.pl.

* oznacza wyjazd dzień wcześniej
** oznacza wyjazd w drugim dniu imprezy

3 0
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1) Rezydent
Jest przedstawicielem organizatora znajdu-
jącym się w miejscu wyjazdu. Odpowiada za 
zakwaterowanie, spotkania informacyjne, 
transfery, organizacje techniczną pobytu. 
Przedstawia dostępne wycieczki fakultatyw-
ne (nie zawsze bierze w nich udział). Rezydent 
pełni dyżury w danym obiekcje zazwyczaj 2-3 
razy w tygodniu, lub w sytuacjach awaryjnych 
pod podanym numerem telefony (zazwyczaj 
podany na spotkaniu informacyjnym). Każdy 
uczestnik ma obowiązek przystosowania się do 
zaleceń rezydenta, ponieważ jest on osobą od-
powiedzialną za właściwą i bezpieczną realiza-
cję imprezy. Niestosowanie się do zaleceń może 
spowodować konsekwencje dla uczestnika.

2) Pilot
Jest osobą upoważnioną przez organizatora do 
towarzyszenia uczestnikom imprezy turystycz-
nej. Czuwa nad sposobem świadczenia usług 
na rzecz klientów, przyjmuje zgłoszenia od 
uczestników jeśli występują jakieś uchybienia. 
Przekazuje podstawowe informacje na temat 
odwiedzanych krajów i atrakcji turystycznych. 
Każdy uczestnik ma obowiązek bezwzględnie 
się podpożątkować zalecenią obsługi.

3) Przewodnik
Osoba posiadająca uprawnienia do oprowadza-
nia po danym obiekcie

4) Ostrzeżenia dla podróżujących
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/pl/in-
formacje_konsularne/ostrzezenia/ dostępne są 
wszelkie ostrzeżenia dla podróżujących. Prosi-
my regularnie sprawdzać komunikaty dotyczą-
ce celu Państwa podróży.

2. Przed wyjazdem

1) Wycieczki fakultatywne
Są to wycieczki organizowane przez Biuro Podró-
ży Selva Tour lub lokalnych partnerów. Wszyst-
kie informacje na ich temat udziela na spotkaniu 
informacyjnym rezydent, który pośredniczy  
w sprzedaży. Wycieczka odbywa się przy min. 
25 os. W przypadku braku minimalnej ilości chęt-
nych wycieczka może zostać odwołana.

2) Czas trwania imprezy turystycznej
Impreza rozpoczyna się w dzień wyjazdu/wy-
lotu, a kończy w dniu powrotu do Polski. Jeśli 
została wykupiona opcja na dojazd własny 
pierwszym dniem imprezy jest dzień zakwate-
rowania, a ostatnim dzień wykwaterowania.

3) Doba hotelowa
We wszystkich obiektach doba hotelowa zaczyna 
się od godziny 14:00 i trwa do godzinny 10:00.  
W dniu wykwaterowania goście zazwyczaj otrzy-
mują wspólny pokój na składowanie bagażu.

4) Wyżywienie
Ilość i forma wyżywienia jest szczegółowo opi-
sana w każdej ofercie.
W hotelach śniadanie może występować w for-
mie kontynentalnej – jest to posiłek składający 
się z pieczywa, masła, do wyboru dżem, bądź 
miód. Do śniadania dostępna jest kawa i herbata.
Posiłek w formie bufetu – wczasowicze wybie-
rają posiłek indywidualnie.
Posiłek serwowany – wczasowicz ma wybór  
z menu (posiłki zamawiane dzień wcześniej)

5) Klimatyzacja
We wszystkich naszych hotelach dostępna jest 
bezpłatna klimatyzacja. Należy jednak pamię-
tać, iż w ciągu dnia może działać tylko w wyzna-
czonych przez obsługę godzinach.

6) Dokumenty
Obywatele Polski mogą podróżować do krajów 
Unii Europejskiej na podstawie dowodu osobiste-
go, bądź paszportu. Jeśli przekraczana jest grani-
ca do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej 
muszą posiadać paszport, bądź dowód (zależy od 
kraju) ważny 6 miesięcy od daty powrotu. Każ-
dy obcokrajowiec korzystający z naszej oferty 
zamieszkujący na terenie RP może przekraczać 
granice na podstawie paszportu i wizy, jeżeli jest 
wymagana. Trzeba pamiętać, że straż graniczna 
może przeprowadzić kontrolę dokumentów w 
każdym miejscu wspólnoty. Za brak takowych do-
kumentów podczas kontroli grożą konsekwencje 
związane z karą pieniężną lub deportacją do kraju.

7) Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy turystycznej organizo-
wanej przez Biuro Podróży Selva Tour zgodnie 
z postanowieniami umowy generalnej ubezpie-
czenia nr 201176, objęta jest ubezpieczeniem 
Signal Iduna Bezpieczne Podróże Warunki ubez-
pieczenia podróżnego dostępne są w biurze Po-
dróży Selva Tour i w biurach sprzedających oraz 
na stronie internetowej www.selvatour.pl
Pakiet ubezpieczeniowy B.P. Selva Tour obej-
muje: zakres standard KL 10.000 EUR, NNW 
15.000 PLN, bagaż 800 PLN. Ubezpieczenie 
posiada pakiet chorób przewlekłych w cenie. 
W przypadku pokrycia kosztów leczenia przez 
uczestnika po wcześniejszym zgłoszeniu w Si-
gnal Iduna, każdy wydatek powinien być udo-
kumentowany w formie oryginału rachunku lub 
faktury i tylko na tej podstawie będzie możliwy 
zwrot kosztów. Wszystkie procedury związane 
z wypłacaniem poniesionych kosztów i odszko-
dowań winne być załatwiane bezpośrednio  
z Signal Iduna Polska TU S.A. Każdemu uczest-
nikowi zalecamy przed podróżą wyrobienie 
karty EKUZ która obowiązuje na terenie UE.

3. Podróż Autokarem

1) Autokar
Miejsca w autokarze przydzielane są zgodnie  
z kolejnością zgłoszeń i wskazywane są przez 
pilota. Każdemu uczestnikowi przysługuje 
jedno miejsce. Istnieje możliwość wykupienia 
dodatkowego miejsca w autokarze (jeśli są do-
stępne) informacje na temat kosztów dostępne 
są w Biurze Podróży Selva Tour. 

2) Bagaż
Ilość bagażu na osobę ograniczona jest do jed-
nej walizki lub torby podróżnej maksymalni do 
20 kg. oraz niedużego bagażu podręcznego. 
W autokarze nie ma możliwości dopłacić za 
nadbagaż, w takim przypadku obsługa odmówi 
zabrania dodatkowej walizki bądź torby. Bagaże 
oddawane do luku bagażowego w autokarach 
powinny być podpisane oraz oznaczone w spo-
sób umożliwiający ich identyfikację właścicielo-
wi w celu zapobiegania pomyłką.

3) Transport
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienia w trakcie przejazdu z przyczyn nie-
zależnych od biura. Na trasach dojazdowych 
przejazd odbywa się różnymi środkami trans-
portu, samochodem osobowym, mikrobusem, 
autokarem turystycznym. Z możliwością kilku 
przesiadek. Na trasie przejazdu z Polski do miej-
sca docelowego za granicą postoje są wyzna-
czane przez obsługę autokaru co 3-4 godziny 
(jeśli autokar w danym czasie nie będzie mógł 
się zatrzymać czas może się wydłużyć).

4) Zbiórka
Prosimy o bezwzględne przybycie na miejsce 
zbiórki 15 minut przed planowanym odjazdem 

autokaru. Godziny podawane w rozkładach 
jazdy są godzinami odjazdu autokaru z miejsca 
podstawienia. Biuro zastrzega sobie możliwość 
zmiany godzin oraz miejsca wyjazdu.

5) Bezpieczeństwo podczas podróży
w autokarze obowiązuje zakaz palenia wybo-
rów tytoniowych, papierosów elektrycznych 
oraz spożywania alkoholu, bądź innych środ-
ków odurzających, obsługa autokaru może od-
mówić zabrania na pokład osoby nietrzeźwej, 
w każdym z środków transportu prosimy o bez-
względne zapinanie pasów bezpieczeństwa.

4. Podróż samolotem

1) Przelot
Wszystkie przeloty czarterowe z Biurem Po-
dróży Selva Tour są lotami bezpośrednimi.
Po znalezieniu się w strefie tranzytowej należy 
na tablicy odlotów odszukać numer rejsu do kra-
ju docelowego. Prosimy o przybycie na lotnisko 
każdorazowo najpóźniej na 2-3 godziny przed 
odlotem. Ponieważ dni przyjazdu i odjazdu są 
dniami podróży, prosimy mieć na uwadze, że 
może dojść do zmiany godzin ze strony linii lot-
niczych. W najniekorzystniejszych przypadkach 
odlot może nastąpić w nocy, a przylot wcze-
śnie rano. Opóźnienia zdarzają się szczególnie 
w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, 
bądź wynikają z warunków atmosferycznych lub 
innych zakłóceń, na które Biuro Podróży Selva 
Tour nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie 
techniczne, przejściowe przeciążenia międzyna-
rodowych korytarzy powietrznych lokalne prze-
pisy dotyczące startów/lądowań samolotów, 
obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). 
Przeloty odbywają się bez usług cateringowych. 
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunka-
mi Przewozu Pasażerów i Bagażu, dostępnymi 
biurze podróży. W przypadku podróży z dziec-
kiem, bez jednego z rodziców lub prawnego 
opiekuna, należy posiadać notarialną zgodę na 
wyjazd dziecka od nieobecnego rodzica/opie-
kuna. W przypadku dziadków podróżujących  
z wnukiem, muszą posiadać notarialną zgodę na 
wyjazd od obojga rodziców.

2) Bagaż
Klient może ze sobą zabrać bagaż podręczny 
do 5 kg. o wymiarach 55x20x40 i jedną sztukę 
bagażu głównego tzw. rejestrowanego o wadzę 
20 kg. Każdy nadbagaż podlega opłacie dodat-
kowej zgodnie z taryfą, dostępną u sprzedawcy. 
Prosimy zwrócić uwagę na to, by nie przewozić 
ważnych leków, dokumentów i rzeczy warto-
ściowych w bagażu rejestrowanym. Należy 
wyraźnie oznaczyć wszystkie sztuki bagażu na-
zwiskiem i adresem.

3) Bagaż podręczny
Bagaż podręczny: do przedmiotów, których nie 
wolno pakować do bagażu podręcznego – ze 
względu na możliwość spowodowania zagro-
żenia – zaliczane są płyny pow. 100 ml, przed-
mioty ostre i szpiczaste, jak np. noże, nożyce, 
śrubokręty, narzędzia udarowe, broń wszelkie-
go rodzaju, a także jej modele i atrapy. Osoby, 
które ze względów zdrowotnych muszą zabrać 
ze sobą na pokład płynne lekarstwa, urządze-
nia do mierzenia poziomu cukru, kule etc. muszą 
mieć ze sobą przy odprawie ważne zaświadcze-
nie lekarskie w języku angielskim.

4) Transfer do Hotelu
Transfer odbywa się klimatyzowanym autoka-
rem, busem lub samochodem osobowym do 
hotelu. W większości przypadków autobus bę-
dzie obsługiwać kolejno hotele, które znajdują 
się na trasie transferu.
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A I. ZASADY OGÓLNE:

1.Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Podróży SELVA 
TOUR Marcin Wzorek zwanym dalej Organi-
zatorem określają udział w nich klientów i sta-
nowią integralną część umowy o świadczenie 
usług turystycznych.
2.Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez 
Zamawiającego i Organizatora oraz opłaceniu 
zaliczki zgodnie z postanowieniami pkt III Wa-
runków Uczestnictwa
3.Zamawiającym (Uczestnikiem imprezy) jest 
osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby 
objęte Umową.
4.Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej 
wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
5.Organizator przed zawarciem umowy udziela 
Zamawiającemu standardowych informacji:
1) dotyczących głównych właściwości usług 
turystycznych:
a) miejsca pobytu, trasę i czas trwania imprezy, 
oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie im-
prezy turystycznej
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka 
transportu, a także informacje dotyczące prze-
jazdów, w szczególności czas i miejsce wyjaz-
dów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie 
został jeszcze określony – o przybliżonym cza-
sie wyjazdu i powrotu
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwate-
rowania, według przepisów kraju pobytu
d) liczbę i rodzaj posiłków
e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki 
lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy 
turystycznej
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świad-
czone w grupie, oraz – jeśli to możliwe – o przybli-
żonej liczebności grupy
g) informację o wymaganiach językowych,  
a w przypadku gdy skorzystanie przez podróż-
nego z niektórych usług turystycznych będzie 
zależało od skutecznej komunikacji ustnej
h) informację o dostępności usług turystycznych 
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,  
a także, na wniosek podróżnego, dokładne infor-
macje na temat możliwości ich dostosowania do 
jego potrzeb
2) kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie 
imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz 
termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania 
zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowa-
na na turystyczny rachunek powierniczy,
3) cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami 
oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi 
opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można za-
sadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone 
przed zawarciem umowy – informację o rodzaju 
dodatkowych kosztów, którymi Zamawiający 
może zostać obciążony,
4) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impre-
za turystyczna się odbyła,
5) termin powiadomienia Zamawiającego na 
piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy tu-
rystycznej z powodu niewystarczającej liczby 
zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od 
liczny zgłoszeń
6) informację o prawie do rozwiązania przez Za-
mawiającego umowy w każdym momencie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną 
opłatą oraz jej wysokości
7) ogólne informacje o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o 
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału 
w imprezie turystycznej
8) nazwę handlową i adres organizatora turystyki 
lub agenta turystycznego, a także ich numery te-

lefonów lub adresy poczty elektronicznej w przy-
padku zagranicznych kontrahentów lub pilotów
9) informację o ubezpieczeniach obowiązkowych 
lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie 
kosztów rozwiązania przez Zamawiającego umo-
wy na organizację imprez turystycznych lub kosz-
tów świadczenia pomocy w tym kosztów powrotu 
do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci
6.Umowa na organizację imprez turystycznych lub 
potwierdzenie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe 
(adres, numer telefonu, adres poczty elektronicz-
nej osoby reprezentującej Organizatora turystyki
2) nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na 
wypadek niewypłacalności, jego dane kontaktowe, 
w tym adres;
3) informacje dotyczące prawa do przeniesienia 
przez Zamawiającego uprawnień i przejęcia obo-
wiązków, o których mowa w załączniku nr 1 sta-
nowiącym integralną cześć umowy, a dotyczącym 
zgody o przetwarzanie danych osobowych
4) wymagania specjalne, o których Uczestnik po-
wiadomił organizatora turystyki i na które strony 
umowy zlecenie na organizację imprez turystycz-
nych wyraziły zgodę;
5) informacje na temat dostępnych wewnętrznych 
procedur rozpatrywania skarg oraz metod poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 
zgodnie z ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasą-
dowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 
oraz na temat platformy internetowego systemu 
rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
524/2013 z 23.05.203
6) informację o tym, że Uczestnik ma obowiązek 
niezwłocznie poinformować o wszelkich niedo-
godnościach stwierdzonych w trakcie realizacji 
imprezy turystycznej;
7) informacje umożliwiające bezpośredni kontakt 
z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpo-
wiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, je-
żeli na podstawie umowy o udział w imprezie tury-
stycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują 
osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzy-
szy rodzic ani inna upoważniona osoba.
8) informacje o tym, że Organizator turystyki jest:
a) odpowiedzialny za należyte wykonanie 
wszystkich usług turystycznych objętych umo-
wą-zlecenie
b) obowiązany do udzielenia pomocy, która pole-
ga w szczególności na udzieleniu odpowiednich 
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, 
władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomo-
cy w skorzystaniu ze środków porozumiewania 
się na odległość, w tym ze środków komunikacji 
elektronicznej. Organizator może żądać opłaty  
z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja 
powstała z wyłącznej winy umyślnej Zamawiają-
cego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa

II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1.W przypadku koniecznym Organizator za-
strzega sobie prawo zmiany warunków Umowy 
zawarte z Zamawiającym, zwłaszcza w przy-
padku: wzrostu kosztu transportu, podatków, 
opłat urzędowych (np. opłaty lotniskowych, 
startowych i lądowania), zmiany przepisów cel-
no-wizowych, zmiany kursu walut stanowiącej 
podstawę obliczenia ceny.
2.Organizator ma prawo, w przypadku wystąpie-
nia czynników opisanych w pkt II pp. 1 do podwyż-
szenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że nie może 
ona być podwyższona w okresie 20 dni przed datą 
rozpoczęcia imprezy, w przypadku wzrostu ceny 
imprezy powyżej 8% Uczestnik ma prawo do od-
stąpienia od umowy. Za odstąpienie uważa się tak-
że brak wpłaty dopłaty ceny imprezy w terminie 

wskazanym przez Organizatora. W przeciwnym 
wypadku zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.W braku minimalnej ilości Uczestników do 
odbycia imprezy, która wynosi 35 osób, chyba, 
ze Organizator inaczej powiadomił klienta. Or-
ganizator ma prawo odwołać imprezę i dokonać 
Zamawiającemu pełnego zwrotu wpłat, bez od-
szkodowania czy zadośćuczynienia, pod warun-
kiem, iż powiadomił Zamawiającego o rozwiąza-
niu umowy nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycz-
nej trwającej ponad 6 dni;
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 
2-6dni
c) 48h przed rozpoczęciem imprezy trwającej kró-
cej niż dwa dni.
Organizator każdorazowo będzie informował 
klientów o minimalnej liczbie osób wymaganej do 
odbycia imprezy. Organizator może w każdym 
czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy Orga-
nizator nie może zrealizować umowy z powodu 
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  
i niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy po-
wiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu umowy.
4.W przypadku zaistnienia powyższych okoliczno-
ści Organizator ma obowiązek powiadomić o nich 
Zamawiającego ustnie lub pisemnie, w przypadku 
rezygnacji Zamawiającego z powodu zmiany wa-
runków umowy, jest on obowiązany powiadomić 
o tym fakcie Organizatora w ciągu 2 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia.
5.Organizator zastrzega sobie prawo, by przed 
rozpoczęciem imprezy dokonać jednostronnie 
zmiany warunków umowy, gdy zmiana jest nie-
znaczna, warunkiem zmiany jest poinformowanie 
Zamawiającego o zmianie na trwałym nośniku 
tj. np. pisemnie. Organizator może jednocześnie 
zaoferować Zamawiającemu zastępcza imprezę 
turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub 
wyższej jakości, w powiadomieniu Organizator 
informuje Zamawiającego o:
a) zmianach warunków umowy i ewentualnym 
wpływie na cenę
b) terminie 2 dni, w którym Zamawiający powiado-
mi Organizatora o swojej decyzji
c) odstąpieniu od umowy za zwrotem wniesionych 
opłat w przypadku braku odpowiedzi Zamawiają-
cego w terminie 2 dni
d) zastępczej imprezie turystycznej i jej cenie, jeśli 
jest oferowana

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Przy podpisaniu Umowy Zamawiający wpłaca 
na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie 
mniejszej niż 30% ustalonej ceny imprezy, a jeże-
li zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej od daty 
rozpoczęcia imprezy klient zobowiązany jest do 
zapłaty całości ceny imprezy
2.Pozostała część ceny winna być wpłacona nie 
później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.Miejscem płatności jest biuro Organizatora , biu-
ro pośredniczące w sprzedaży imprezy Organiza-
tora lub wskazany rachunek bankowy.
4.W przypadku wpłat dokonywanych na rachu-
nek bankowy Organizatora, datą płatności jest 
data stempla banku, w którym zostało złożone 
zlecenie płatnicze.
5.Wszystkie ceny są cenami umownymi.
6.Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyska-
nia paszportu, wizy, ewentualnych szczepień 
ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp.,  
a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa 
na Zamawiającym imprezę. Cena specjalnych 
atrakcji hotelowych, takich jak wstęp na korty 
tenisowe, pole do gry w mini-golfa itp., zwykle 
nie są objęte ceną imprezy ponadto niektóre 
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Ahotele pobierają dodatkowe opłaty za wynajem 

leżaków, parasoli i tym podobne usługi.

IV. REZYGNACJE I ZWROTY
1.Rezygnacja Zamawiającego z imprezy może 
nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę 
jej złożenia w biurze Organizatora lub biurze 
pośrednika sprzedającego imprezy na rzecz Or-
ganizatora. Przy rezygnacji w formie listu, listu 
poleconego lub fax-u, za datę rezygnacji uznaje 
się dzień odbioru listu, listu poleconego przez 
Organizatora
2.W przypadku rezygnacji Zamawiającego  
z imprezy, związanej z zaistnieniem przyczyn 
wymienionych w pkt II pp.2,3 Regulaminu - Or-
ganizator zwraca całość wpłat uiszczonych na 
poczet imprezy.
3.Jeżeli Zamawiający rezygnuje z imprezy z innych 
przyczyn przed rozpoczęciem imprezy, Organiza-
tor ma prawo żądać od klienta opłaty za odstąpie-
nie od umowy w wysokości nie mniejszej niż wyno-
szą koszty poniesione przez Organizatora.
Opłata za odstąpienie od umowy jest ustalona  
w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło 
do odstąpienia od umowy.
Opłata podlega potrąceniu z wypłaty dokonanej 
przez podróżnego i wynosi 20% w przypadku 
rezygnacji na co najmniej 60 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy, 30% w przypadku rezygnacji na co 
najmniej 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, 50% 
w przypadku rezygnacji na 30 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy, 70% w przypadku rezygnacji w 20 
dniu, 95 % w przypadku rezygnacji na 7 dni lub 
krócej przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli opłata 
za odstąpienie nie pokrywa faktycznych kosztów 
poniesionych przez Organizatora, ma on prawo 
dochodzić wyższych kwot – zgodnych z faktycznie 
poniesionymi przez Organizatora kosztami.
4.Zamawiający może odstąpić od umowy przed 
rozpoczęciem wyjazdu , bez ponoszenia opłat za 
odstąpienie w przypadku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych okoliczności występu-
jących w miejscu docelowym lub jego najbliższym 

sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na re-
alizację imprezy turystycznej lub przewód po-
dróżnych do miejsca docelowego . Zamawiający 
może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych  
z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia w tym zakresie
5.W przypadku odstąpienia Zamawiającego od 
umowy lub jednego z Uczestników z jednocze-
snym wskazaniem osób spełniających wszelkie 
warunki udziału w imprezie i wyrażających na to 
zgodę jednakże nie później niż 7 dni przed ter-
minem wyjazdu, Organizator zrezygnuje z do-
chodzenia kosztów imprezy poniesionych przez 
siebie z tytułu rezygnacji klienta z umowy,
6.Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje Organi-
zator do 14 dni od daty odstąpienia Uczestnika 
od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie 
przysługują,

V. REKLAMACJE
1.Reklamacje dotyczące realizacji przez Organi-
zatora imprezy turystycznej należy bezwzględ-
nie zgłaszać w formie pisemnej przedstawicie-
lowi Organizatora w trakcie trwania imprezy 
celem umożliwienia Organizatorowi niezwłocz-
nego usunięcia niezgodności, chyba ze usunię-
cie niezgodności jest niemożliwe lub związane 
z kosztami, które są niewspółmierne wysokie 
w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą,
2. Organizator, który nie wykonuje przewidzia-
nych w umowie usług stanowiących istotną część 
imprezy, jest obowiązany, bez obciążenia Za-
mawiającego dodatkowymi kosztami wykonać  
w ramach imprezy odpowiednie świadczenie za-
stępcze, również w przypadku gdy uzgodniony  
w umowie powrót podróżnego do miejsca roz-
poczęcia Zamawiający nie został zapewniony. 
Zamawiający może odrzucić zaproponowane 
świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są 
one porównywalne z tym co zostało uzgodnione  
w umowie,
3.Zamawiającemu nie przysługuje zwrot warto-
ści świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie 

imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Or-
ganizatora lub w przypadku niestawienia się na 
wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu. Zamawiają-
cemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadość-
uczynienie za niezgodność, gdy:
a) winę za niezgodność ponosi podróżny lub oso-
ba 3-cia, niezwiązana z wykonywaniem usług tu-
rystycznych objętych umową, a niezgodności nie 
dało się przewidzieć lub uniknąć
b)niezgodność została spowodowana nieunik-
nionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami
4.Organizator zastrzega sobie okres minimum 
30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi.

VI. UBEZPIECZENIE
1.Zamawiający imprezę turystyczna ubezpie-
czony jest przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
Wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpiecze-
niową KL na kwotę 10 000 EUR po za granicą 
Państwa, NNW do 15 000 PLN, ubezpieczenie 
bagażu Zamawiającego do 800 PLN.
Ubezpieczenie zawiera ryzyko następstw chorób 
przewlekłych i nowotworowych, warunki ubez-
pieczenia dostępne są w biurze Organizatora i nas 
stronie: www.selvatour.pl
2.Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarze-
nia wywołane na skute zażywania alkoholu, narko-
tyków lub innych środków o zbliżonym działaniu.
3.Zamawiający po otrzymaniu od Organizatora 
informacji o warunkach klimatycznych, szczegóło-
wych zagrożeń dla życia i zdrowia występujących 
w miejscu gdzie odbywać się będzie impreza de-
klaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na Uczest-
nictwo w imprezie, także sportowej. Polisa nie 
pokrywa kosztów leczenia dotyczących wad wro-
dzonych i chorób przewlekłych oraz gdy istniały 
wyraźne przeciwwskazania lekarskie co do wyjaz-
du i uprawiania sportu.
4.Zamawiający deklaruje zwolnienie lekarzy  
w kraju i poza jego granicami z obowiązku za-
chowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na 
udostępnienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
dokumentacji ze swojego leczenia.
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