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SKALNE MIASTA
Skalne Miasta, nazywane też labiryntami skalnymi
to skupisko skalnych form oddzielonych wąskimi
rozpadlinami wśród których można znaleźć
jaskinie, ukryte jeziorka, rzeki czy wodospady.
Proponowana przez nas wycieczka obejmuje położone
w Sudetach przy granicy z Polską AdrszpaskoCieplickie Skały.

Terminy:
03.07.2021;
01.08.2021;
04.09.2021

PROGRAM:
godz. 3.30 wyjazd z Katowic:
Podczas tej wycieczki pokonujemy 2 pętle:
- Adrszpaskie Skały – długość trasy ok. 4 km, czas
przejścia ok. 3 godz. (łącznie z rejsem łódką po
Adrszpaskim jeziorku i licznymi przerwami na zdjęcia),
różnica wysokości ok. 300 m,
- Cieplickie Skały – długość trasy ok. 7 km, czas
przejścia ok. 3 godz. różnica wysokości ok. 620 m,
powrót do Katowic ok. godz. 22.00

Cena:
150,00 zł/os.

Ważne: wycieczka turystyczna, wymagająca dobrej
sprawności fizycznej i odpowiedniego obuwia.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL,
NNW, usługę pilota, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, ubezpieczenia od
chorób przewlekłych i wad wrodzonych, biletów
wstępu
łącznie
ok.
300
CZK/normalny,
180 CZK/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.
REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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OSTASZ I
BROUMOWSKIE ŚCIANY
Termin:
24.07.2021

Ostasz jest płaskim szczytem o wysokości 700 m
n.p.m. położony w czeskiej części Gór Stołowych. Jego
głównym budulcem jest piaskowiec, a wierzchołek jest
ścięty,
poprzecinany
rozlicznymi
szczelinami
i pęknięciami.
Broumowskie Ściany - to kolejne atrakcyjne pasmo
zaliczane do Czeskich Gór Stołowych. Jego długość
rozciąga się na ok. 20 km. Kaniony i wąwozy skrywają
ogromną ilość wież i wieżyczek skalnych, z których
wiele przewyższa wysokością te z Adrszpachu.
PROGRAM:

Cena:
145,00 zł/os.

godz. 4.30 wyjazd z Katowic
- przejście ok. 4 km pętlą przez Ostasz,
- przejście ok. 10 km pętlą przez Broumowskie Ściany,
powrót do Katowic ok. godz. 22.00
Ważne: wycieczka turystyczna, wymagająca dobrej
sprawności fizycznej i odpowiedniego obuwia.
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL,
NNW, usługę pilota, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, ubezpieczenia od
chorób przewlekłych i wad wrodzonych.
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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JURA - SKAŁY I ZAMKI
Wyżyna
Krakowsko
-Częstochowska
potocznie
nazywana Jurą rozciąga się ponad 100 km łukiem,
pomiędzy Krakowem i Częstochową. W skład Jury
wchodzą: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska,
Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński. Najbardziej
popularne miejsca tutaj to:
- Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu,
- Zamek Bobolice w Bobolicach,
- Góra Zborów,
- Pustynia Błędowska, zwana "Polską Saharą".

Termin:
03.05.2021
Cena:
150,00 zł/os.

PROGRAM:
godz. 7.30 wyjazd z Katowic:
- zwiedzanie zamku w Bobolicach,
- spacer do rezerwatu przyrody na Górze Zborów
(malownicze, skaliste wzgórze na wsią Podlesice, które
jest doskonałym punktem widokowym),
- zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu,
- punk widokowy na Pustyni Błędowskiej,
powrót do Katowic ok. godz. 22.00

Terminy:
19.06.2021;
08.08.2021
Cena:
95,00 zł/os.

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie
NNW, usługę pilota, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu łącznie ok.: 41 zł/normalny, 28 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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OJCOWSKI PARK
NARODOWY
Terminy:
15.05.2021;
18.07.2021;
11.09.2021

Cena:
95,00 zł/os.

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem
narodowym w Polsce. Pomimo tego swoim bogactwem
mógłby obdzielić wiele innych miejsc.
PROGRAM:
godz. 7.30 wyjazd z Katowic, przejazd do Ojcowa
- spacer doliną Prądnika, Jaskinia Łokietka, Wąwóz
Ciasne Skałki, Brama Krakowska, ruiny Zamku
Kazimierzowskiego, wizyta w młynie Boroniówka,
Maczuga Herkulesa, Zamek Pieskowa Skała,
powrót do Katowic, ok. 20.00
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie
NNW, usługę przewodnika, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu łącznie ok.: 40 zł/normalny, 25 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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WROCŁAW Z ZOO I
AFRYKARIUM
Gród wzniesiony na Ostrowie Tumskim w X stuleciu
dał początek miastu. Bezcennymi zabytkami są m.in.
gotycka katedra św. Jana Chrzciciela, kolegiata
Świętego Krzyża i św. Bartłomieja. Ponad sto mostów
i kładek łączy brzegi Odry w dolnośląskiej stolicy, a
Wrocław ustępuje ich liczbą w Europie tylko Wenecji,
Amsterdamowi, Petersburgowi i Hamburgowi.

Terminy:
08.05.2021;
26.06.2021;
25.07.2021

Wrocław rozsławia również ZOO z jedynym w Polsce
Afrykarium.
PROGRAM:
godz. 5.30 wyjazd z Katowic:
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Ostrów
Tumski, Wyspa Piasek, Stare Miasto, Rynek, a dla
najmłodszych poszukiwania wrocławskich krasnali,
- indywidualne zwiedzanie ZOO z Afrykarium,
- Park Szczytnicki - multimedialny pokaz fontann i
Hala Stulecia,
powrót do Katowic ok. godz. 23.00

Cena:
120,00 zł/os.

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie
NNW, usługę pilota, usługę przewodnika lokalnego,
podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletu wstępu do
ZOO, ok. 56 zł./normalny, 46 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl

7

NYSA I ZAMEK W
MOSZNEJ
Terminy:
09.05.2021;
06.06.2021
18.09.2021

Miasto Nysa leży na pograniczu dwóch krain
historycznych – Dolnego i Górnego Śląska. Jest
jednym z najstarszych miast śląskich.
Pałac w Mosznej jest jednym z najbardziej znanych
obiektów zabytkowych ziemi opolskiej. Pałac posiada
365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek.
PROGRAM:

Cena:
120,00 zł/os.

godz. 6.30 wyjazd z Katowic, przejazd do Nysy
- zwiedzanie Starego Miasta, m. in. Dom Wagi
Miejskiej, bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki;
Twierdza Nysa,
- Zamek w Mosznej – zwiedzanie zabytkowej
rezydencji,
powrót do Katowic, ok. 21.00
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie
NNW, usługę pilota, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu łącznie ok.: 40 zł/normalny, 25 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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KOLOROWE JEZIORKA
I ZAMEK BOLKÓW
Kolorowe jeziorka powstały w miejscu wyrobisk
dawnych kopalni pirytu. Cztery jeziorka: żółte,
purpurowe, błękitne i czarne znajdują się w Rudawach
Janowickich i leżą na zboczu Wielkiej Kopy.
Zabarwienie wody związane jest ze składem
chemicznym ścian i dna wyrobisk.
Zamek Bolków - XIII-wieczny zamek w Bolkowie
należy do najstarszych i najciekawszych zachowanych
zabytków średniowiecznego budownictwa obronnego
w Polsce.
Arboretum w Wojsławicach - Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Wrocławskiego. Znane z bogatego
zbioru różaneczników i azalii, liliowców, bukszpanów,
piwonii oraz rzadkich gatunków i odmian drzew oraz
krzewów.
PROGRAM:
godz. 5.30 wyjazd z Katowic,
- spacer wokół Kolorowych jeziorek – ok. 2 godz.
(trasa ok. 4 km, łatwym, pagórkowatym terenem)
- zwiedzanie Zamku Bolków
- spacer po Arboretum w Wojsławicach (ok. 2 h)
powrót do Katowic, ok. 21.00

Termin:
05.06.2021

Cena:
150,00 zł/os.

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie
NNW, usługę pilota/przewodnika, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletów wstępu łącznie ok.: 35 zł/normalny, 20 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępu podane wg cenników z lutego 2021.
REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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ŚWIĘTOKRZYSKIE
CIEKAWOSTKI

Terminy:
03.06.2021

Cena:
140,00 zł/os.

Chęciny – miasteczko którego początki sięgają XIII w., położone
u stóp Góry zamkowej, gdzie wznoszą się pozostałości zamku z
XIV w. Zamek pełnił rolę m. in. siedziby wdów królewskich i
więzienia.
Miedzianka - niewielkie wzniesienie, którego nazwa pochodzi
od występującej tu rudy miedzi. Teren został objęty ochroną
poprzez ustanowienie tam rezerwatu przyrody.
Zachełmie - w dawnym kamieniołomie w dokonano
sensacyjnego odkrycia paleontologicznego. W części wyrobiska
odkryto nagromadzenie skamieniałych tropów w postaci ścieżek
odciśniętych w grząskim wapiennym mule.
Kielce – stolica województwa świętokrzyskiego, położona na
łagodnych wzniesieniach Gór Świętokrzyskich oferuje ciekawe
zabytki i miejsca oraz bogatą historię.
PROGRAM:
godz. 5.30 wyjazd z Katowic
- Chęciny – zwiedzanie miasteczka i ruin Zamku Królewskiego;
- Góra Miedzianka (356 m n.p.m.) – spacer ok. 1,5 km pętlą,
- Samsonów – zwiedzanie ruiny huty, które są pozostałością
zakładu wielkopiecowego z XIX w
- Zagnańsk – „Dąb Bartek” wizyta przy jednym z najstarszych
dębów w Polsce
- Rezerwat Zachełmie – dawny kamieniołom a tam zachowane
tropy tetrapoda
- Kielce – spacer po mieście – park z aleją sław, katedra i
wzgórze zamkowe, rezerwat Kadzielnia,
powrót do Katowic ok. godz. 21.00

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW,
usługę pilota, podatek VAT
Cena nie zawiera: wyżywienia, biletu wstępu do zamku, ok. 13
zł/normalny, 10 zł/ulgowy
Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny biletów
wstępu podane wg cenników z lutego 2021.
REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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PODLASIE
Babka ziemniaczana, film „U Pana Boga za
piecem”,
żubry
w
Białowieży,
cerkwie
prawosławne, meczet tatarski, synagoga i
wspaniała wielokulturowość, to tylko niektóre
powody dla których warto odwiedzić Podlasie.
PROGRAM:
Dzień I
godz. 5.30 wyjazd z Katowic
- Tykocin – zwiedzanie miasteczka “perełki baroku
podlaskiego”, rynek z pomnikiem S. Czarnieckiego,
kościół Trójcy Świętej, synagoga, zabytkowa
żydowska zabudowa,
- punkt widokowy na Biebrzański Park Narodowy,
który słynie z rozległych torfowisk na których
zachowały się rzadkie i zagrożone gatunki roślin i
ptaków,
- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień II
śniadanie,
- Święta Woda - Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
(Wasilków),
- Supraśl – Monaster Zwiastowania NMP, Muzeum
Ikon (zwiedzanie 1 godz.),
- Kruszyniany – drewniany meczet i cmentarz
tatarski,
- obiadokolacja, nocleg

Terminy:
27-30.05.2021;
29.07-01.08.2021

Cena:
850,00 zł/os.

Dzień III
śniadanie,
- przejazd do Hajnówki – Sobór Świętej Trójcy,
- przejazd do Białowieży – cerkiew św. Mikołaja, park
pałacowy, zwiedzanie Rezerwatu Żubrów i Tarpanów,
Parku Pałacowego, Muzeum Przyrodniczo – Leśnego
BPN
- obiadokolacja, nocleg
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PODLASIE
Dzień IV
śniadanie, wykwaterowanie,
- Białystok – m. in. ratusz, zespół katedralny
Wniebowzięcia NMP, Pałac Branickich, katedralna
cerkiew prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy, kościół
św. Rocha,
powrót do Katowic ok. godz. 21.00

Cena zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi,
3 śniadania, 3 obiadokolacje, usługę pilota
i przewodnika, ubezpieczenie NNW, opłata TFG i TFP
(4 zł), podatek VAT
Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji, biletów
wstępu łącznie ok.: 85 zł/normalny, 55 zł/ ulgowy.

Uwagi: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ceny
biletów wstępów podane wg cenników z lutego 2021,
REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Z nami marzenia łatwo się spełniają nie przestawaj marzyć.
Podróż do Gruzji. To jest możliwe!
Gruzja jest pięknym, niezwykle malowniczym krajem o bogatej
historii. Jedna z legend mówi, że kiedy Bóg rozdzielał ziemie,
Gruzinom oddał tę, którą planował zostawić dla siebie.
Zapraszamy do odwiedzenia tego szczególnego
czarującego wspaniałymi krajobrazami.

miejsca,

PROGRAM:
Dzień I Kutaisi
Przelot z Warszawy do Kutaisi. Transfer do hotelu
Nocleg w hotelu – Kutaisi (w zależności od godziny przylotu
obiadokolacja lub lunch box).
Dzień II Kutaisi
• Kutaisi należy do najstarszych miast świata. Osada istniała
w tym miejscu już 4000 lat temu.
• Katedra Bagrati – świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny ufundował król Bagrat III. Obok Katedry stoją ruiny
pałacu-cytadeli z VI w. Katedra kilka raz została zniszczona
przez Turków i Rosjan.
• Obiadokolacja
• Na północny wschód od Kutaisi stoi piękny klasztor Gelati,
a po drodze wioska Mocameta.
• Gelati zostało ufundowane przez króla Dawida Budowniczego
w 1106 r. W średniowieczu słynęło z akademii, w której oprócz
teologii chrześcijańskiej wykładano filozofię neoplatońską.
• Nocleg w hotelu.

Termin:
10-22.07.2021

Cena:
2800,00 zł/os.

Dzień III Martvili
• Kanion Martvili - prawdziwy raj na gruzińskiej ziemi i jedno z
tych miejsc, choć niezwykle popularnych wśród turystów, które
obowiązkowo trzeba zobaczyć podróżując po Gruzji. Idealne
miejsce na relaks i odpoczynek. Możliwości odbicia rejsu
wodami kanionu.
• Obiadokolacja
• Letnia rezydencja Dadiani – dziś właścicielem tego miejsca
jest Katolikos - Patriarcha całej Gruzji Eliasz II. Miejsce gdzie
można odpocząć duchowo. Tutaj znajduje się mała cerkiew.
• Nocleg w hotelu - Batumi
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PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Dzień IV Batumi
• Kościół Świętego Ducha w Batumi został zbudowany w 2000
roku i konsekrowany przez Giuseppe Pasotto. Drugi kościół
Katolicki poza Tbilisi. W Każdą niedzielę o godz. 17:00 odbywa
się tutaj msza.
• Obiadokolacja
• Katedra Niepokalanego Poczęcia - Pod koniec XIX wieku,
katolicy, wraz z europejskimi przedstawicielami wystosowali
prośbę o budowę kościoła. Obiekt roku w stylu neogotyckim, z
trzema kopułami, został oddany do użytku w 1897 r. W czasach
sowieckich był używany jako archiwum. Dziś jest główną
Katedrą w Batumi.
• Ogród Botaniczny w Batumi – Czarnomorska panorama. Ogród
jest ogromny. Zajmuje powierzchnię 108,7 ha. Dokładne
zwiedzanie ogrodu zajmuje 5-6 godzin, ale samą główną drogę
można przejść w 2-3 godziny.
• Czas wolny: dla chętnych rejs po morzu. Koszt wycieczki
maksymalnie 5 EUR.
• Nocleg w hotelu - Batumi.
Dzień V Zugdidi
• Wieczór gruziński
• Taniec gruziński
• Supra – tradycyjny stół gruziński
Dzień VI Zugdidi
• 15 lipiec - dzień Matki Boskiej Blachernae. W tym dniu szata
Marii Panny zostaje przeniesiona z Wieży Dziewicy Pałacu
Królowej (obecnie muzeum), gdzie jest przechowywana, do
Katedry Ikony Matki Bożej z Blachernae.
• Obiadokolacja
• Pałac Dadianich jest miejscem przechowywania wielkiej
świętości – Szaty Bogurodzicy, która została przywieziona do
Gruzji w 1453, po upadku Bizancjum. Można podziwiać piękne
widoki Ogrodu arystokratów Dadianich.
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
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Dzień VII Tbilisi
• Cminda Sameba - Sobór Trójcy Świętej – Znajduje się
niedaleko starego miasta na wzgórzu św. Eliasza. Wnętrze
katedry wydaje się ogromne. Za szybą po prawej stronie
ikonostasu znajduje się pięknie zdobiony Nowy Testament w
srebrnej oprawie, wysadzany drogimi kamieniami. Pod cerkwią
ciągnie się kilka pięter katakumb kryjących kaplice i inne
pomieszczenia cerkiewne.

PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Dzień VII Tbilisi c.d
• Świątynia Metechi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
(XII w.). W jej kryptach miała spocząć gruzińska męczennica –
księżniczka Szuszanik( V wiek), którą własny mąż chciał
torturami zmusić do nawrócenia się na zoroastryzm by
przypodobać się perskim patronom. Był tu torturowany Abo z
Tbilisi.
• Świątynia Sioni pod wezwaniem Wniebowzięci Najświętszej
Maryi Panny. W byłej Cerkwi Patriarchalnej Sioni znajdują się:
oryginał krzyża św. Nino i relikwie Apostoła Tomasza.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień VIII Mccheta
• Sweti cchoweli - (Życiodajnej Kolumny) Najważniejsza
katedra w Gruzji. W tej świątyni odbywały się chrzty, śluby, a
także koronacje gruzińskich władców. Według legendyw kościele
schowana jest Szata Pańska. Pierwszy kościół powstał w tym
miejscu już w IV wieku, czyli zaraz po przyjęciu
chrześcijaństwa przez Gruzję. Za radą św. Nino, król Mirian
zbudował pierwszą gruzińską cerkiew. Obecna budowla
pochodząca z XI wieku jest miejscem przechowywania wielkiej
świętości – Chitonu Zbawiciela. Dzięki temu Mcchetę nazywają
Drugą Jerozolimą. Oprócz tego znajduje się tu Chiton Proroka
Eliasza i stopa Apostoła Andrzeja Pierwozwanego.
• Monastyr Dżwari – Klasztor zbudowany w X wieku. Stąd
rozciąga się wspaniały widok na miasto i dwie łączące się główne
rzeki Gruzji – Mtkwari/Kura i Aragwi.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień IX Tbilisi
• Msza w kościele rzymsko-katolickim
• Niedziela – wolny czas
• Obiadokolacja
• Spacer po starym mieście
• Poznawanie historii i kultury Tbilisi
• Anczischati (XVI w.) Mury tej świątyni pamiętają pierwsze
wieki gruzińskiego chrześcijaństwa. Nazwa Anczischati
pochodzi od świętej ikony z gruzińskiej katedry Anczi leżącej w
Klardżeti, czyli na rdzennie gruzińskich terenach podbitych
przez Turcję.
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
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PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Dzień X Davit Garedżi
•
Monastyr
na
pustkowiu
pogranicza
gruzińskoazerbajdżańskiego. Na początku VI w. założył go Dawid Garedżi
– Jeden z pustelników, którzy z Syrii przywędrowali do Gruzji
by krzewić chrześcijaństwo. Składa się z 15 monastyrów
założonych w pieczarach rozrzuconych w zboczu wzgórza.
• Obiadokolacja
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XI Bodbe
• Klasztor Bodbe – pierwszy klasztor zbudował tu w IV w. król
Mirian II – w miejscu, gdzie zmarła święta Nino, która nawróciła
Gruzję na chrześcijaństwo. Cztery stulecia później powstała
trzynawowa bazylik. Tutaj znajduje się grobowiec świętej Nino.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XII Kazbegi
• Jezioro Żinvali
• Ananuri – Świadek kilkunastu bitew, jedna z
najpopularniejszych twierdzy w Gruzji. Ananuri otoczone jest
wysokim murem.
• Kazbegi – Kaukaskie góry. Gdziekolwiek nie odwrócisz głowy
otaczać Cię będą kilkutysięczne szczyty.
• Klasztor Świętej Trójcy (Cminda Sameba) – Bogactwo historii
i przepięknie położony symbol kraju - na tle trzeciej,
najwyższej góry Gruzji – Lodowego Księcia.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XIII
Śniadanie. Przejazd do Kutaisi na lotnisko. Powrót do Polski
Cena zawiera:
przelot na trasie Warzawa – Kutaisi - Warszawa, pierwszeństwo
wejścia na pokład, bagaż podręczny (40 x 30 x 20 cm) w
kabinie,podręczna walizka do 10 kg, 12 noclegów w hotelach w
pokojach 2/3-osobowych (2 noce w Kutaisi, 2 noc w Batumi, 1 noc w
Zugdidi. 7 nocy w Tbilisi), 12 śniadań, 13 obiadokolacji, przejazdy
autokarem - 13 dni, ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
OC 30.000 EUR, opiekę przewodnika/pilota.

Cena nie zawiera:

Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: ok. 25 EU/os. Bagażu
dodatkowego 10 KG – 230 zł, 20 kg – 320 zł
UWAGI: Program i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl

GRUZJA DRIVING TOUR
Gruzini są bardzo gościnnymi ludźmi. Tutaj każdy z chęcią
przywita Cię we własnym domu. To miejsce spotkania
dwóch światów: kultury europejskiej oraz azjatyckiej.
PROGRAM:
Dzień I
Przylot do Gruzji
Dzień II - Tbilisi
Klimatyczne oblicze Starego Miasta
Rike Park - Atrakcja zarówno dla zwiedzających jak i dla
mieszkańców Tbilisi. Pełen niespodzianek park położony na
lewym brzegu rzeki Mtkwari (Kura). Brzegi rzeki połączone są
niesamowitym Mostem Pokoju.
Abanotubani - Ponad 1500 letnia dzielnica z siarkowymi
łaźniami i wodospadem.
Narikala - Starożytna twierdza z IV wieku.
Mtatsminda Park - Panorama Tbilisi. Chociaż można dojechać
tam samochodem lub autobusem, radzimy udać się tam kolejką
linową.
Sobór Trójcy Świętej - Znajduje się niedaleko starego miasta.
Dzieło gruzińskiej architektury. Majestatyczna świątynia
prawosławna, trzecia na świecie pod względem wysokości
(pierwsza w Gruzji). Teren wokół niej został zaplanowany w
każdym szczególe - zielone alejki, stawy oraz fontanny. Nocą,
gdy cerkiew jest oświetlona, przypomina olbrzymich rozmiarów
ognisko.
Dzień III Mccheta – Gori
Muzeum Stalina – Dom, w którym urodził się Stalin.
Uplisciche – Skalne miasto z X w p.n.e.
Mccheta – Pierwsza stolica Gruzji, jedno z najbardziej
malowniczych miejsc w Gruzji.
Monastyr Dżwari – Klasztor zbudowany w X wieku.
Panorama miasta.
Sweti cchoweli – Najważniejsza katedra w Gruzji. W tej
świątyni odbywały się chrzty, śluby, a także koronacje
gruzińskich władców. Według legendy w kościele schowana jest
Szata Pańska.
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GRUZJA DRIVING TOUR
Dzień IV Kazbegi
Jezioro Żinvali
Ananuri
–
Świadek
kilkunastu
bitew,
jedna
z
najpopularniejszych twierdzy w Gruzji. Ananuri otoczone jest
wysokim murem. W środku poza dwoma kościołami znajdziemy
dwie wieże. Centralną część kompleksu zajmuje Bazylika Sioni.
Kazbegi – Kaukaskie góry. Gdziekolwiek nie odwrócisz głowy
otaczać Cię będą kilkutysięczne szczyty.
Klasztor Świętej Trójcy (Cminda Sameba) – Bogactwo historii i
przepięknie położony symbol kraju - na tle trzeciej, najwyższej
góry Gruzji – Lodowego Księcia.
Dzień V - VI Martvili
Kaniony Martvili – Najlepsze miejsce na relaks i odpoczynek.
Rejs po krystalicznych wodach kanionu.
Salchino – Letnia rezydencja dynastii Dadianich. Dzisiaj
rezydencja patriarchów i prezydentów Gruzji.
Nokalakevi – Antyczne miasto. Starożytni Grecy i Rzymianie
nazywali je Archeaopolis. Dziś to niewielka wioska u podnóży
Gór Egryjskich.
Rzeka Techuri – idealne miejsce na piknik i zażycie kąpieli.
Dzień VII – IX Batumi
Ogród Botaniczny w Batumi – Czarnomorska panorama. Ogród
jest ogromny. Zajmuje powierzchnię 108,7 ha. Dokładne
zwiedzanie ogrodu zajmuje 5-6 godzin, ale samą główną drogę
można przejść w 2-3 godziny.
Batumi nocą jest pięknie oświetlone. To najlepsze miejsce na
spacery lub jazdę na rowerze. W centrum Bulwaru znajduje się
tańcząca fontanna. Jej wody często tańczą do muzyki polskiej
piosenki „Herbaciane pola Batumi”. Przy plaży znajdują się
romantyczne restauracje spośród których ciężko wskazać
najlepszą.
Warto zobaczyć twierdzę Gonio, niedaleko Batumi jest granica
gruzińsko – turecka.
Dzień X
Powrót do Polski
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GRUZJA DRIVING TOUR

Cena zawiera:
przelot na trasie Kraków-Kutaisi-Kraków lub WarszawaTbilisi/Kutaisi-Warszawa, bagaż rejestrowany do 20 lub 23 kg w
zależności od linii lotniczej, bagaż podręczny, 10 noclegów w
hotelach*** (1 noc w mieście przylotu, 4 noce w Tbilisi, 2 noce w
Martwili, 3 noce w Batumi), 10 śniadań, wynajem samochodu marki
Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 lub podobny, ubezpieczenie samochodu,
wynajem roweru na 2 dni w Batumi, ubezpieczenie turystyczne KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR, opiekę biura 24/7,
wirtualny przewodnik, szczegółowo przygotowane materiały
wyjazdowe wraz ze szczegółowym planem wyjazdu.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu: 25 EUR/osoba, obiadów i kolacji, kosztów benzyny,
ok. 3 zł/1 litr (trasa liczy ok. 1200 km, koszt tankowania: 360 – 400
zł), usługi prywatnego kierowcy (opcjonalnie).
Poznaj nasze korzystne warunki rezerwacji!
Rezerwacja jest bezpłatna. Po dokonaniu rezerwacji następuje
podpisanie umowy potwierdzające chęć uczestnictwa w podróży.
Zaliczka w wysokosci 20% płatna jest na 60 dni przed wyjazdem. Do
tego czasu można bezpłatnie anulować wyjazd.
Pełną opłatę za wyjazd należy uiścić do 21 dni przed wyjazdem.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl

19

GRUZJA TREKKING

Terminy:
03-10.07.2021
09-16.08.2021
11-18.09.2021

Cena:
2990,00 zł/os.

Nie masz pomysłu na urlop? Nie wiesz jak zaplanować
najbliższe wakacje?
A może znudziło Ci się już bierne opalanie na wczasach
i chcesz zrobić coś nietypowego?
Co myślisz o zwiedzaniu Gruzji?
Odreaguj stresy w towarzystwie niezwykle zielonej
przyrody oraz niepowtarzalnego klimatu tego pięknego
kraju. Jak? Wybierz się z nami w aktywną przygodę po
Gruzji! Czeka nas trekking, piknik w górach, jazda konna,
jazda Jeepem, wejście do jaskini Prometeusza, wizyta
w starożytnym skalnym mieście i wiele innych atrakcji.

PROGRAM:
Dzień I Kutaisi
Transfer z lotniska do hotelu
Miasto Tbilisi
Obiadokolacja, nocleg
Dzień II Tbilisi
Śniadanie,
Wycieczka do starego miasta
Narikala- starożytna twierdza
Centrum Tbilisi
Wejście na górę „Mtatsminda” [święta góra], panorama
całego miasta
Obiadokolacja
Czas wolny, nocleg
Dzień III Tusheti
07:00 wczesne śniadanie i wyjazd do Tusheti
Jazda Jeepem na górę: wieś Shenako i Diklo (Shenako to
jedna z najciekawszych wsi Tusheti wciąż zamieszkałych
przez tubylców, z bogatą historią. W Diklo spacer do
Zamków „Pichekhi”)
Piknik w górach
Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja i degustacja
gruzińskiej wódki “czacza” i wina. Nocleg
Dzień IV Góra Unagira (3050m)
Śniadanie
Trekking lub jazda konna z Tusheti na górę Unagira
(odległość 16 km)
Powrót do Pensjonatu w Omalo, obiadokolacja, nocleg.
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GRUZJA TREKKING
Dzień V Jezioro Oreti
Śniadanie
Przejazd do Kumelaurta oraz trekking nad jezioro Oreti
(2600 m n.p.m.)
Wieczorem
przejście
do
wsi
Kumelaurta
pełne
niezapomnianych wrażeń. Powrót do pensjonatu w Omalo,
Obiadokolacja, nocleg
Dzień VI Tbilisi
Śniadanie,
Powrót do Tbilisi
Wolny dzień
Obiadokolacja, nocleg
Dzień VII Mtshketa - Gori
Śniadanie
Stolica Gruzji IV w. p.n.e.
Klasztor Dżwari- VI w.
Panorama miasta
Sweti Tshkoweli – kościół katedralny- tutaj znajduje się
Szata Chrystusa
Obiadokolacja
Uplisciche -starożytne skalne miasto
Powrót do Hotelu
Dzień VIII Kutaisi
Śniadanie
Zwiedzanie Kutaisi, Jaskinia Prometeusza
Powrót do Polski
Cena zawiera:
Bilety lotnicze w obie strony z bagażem podręcznym: 8 kg i 10
kg, Wejście priorytetowe na pokład, 7 noclegów w pokojach 2-4
osobowych: hotel 3* - 4 noce, pensjonat - 3 noce, transport w
Gruzji: Samochody 4x4, minibus dla wycieczki w miastach, 7
śniadań, 7 obiadokolacji: 3 x lunch box w górach, 4 x
obiadokolacja w restauracjach, kolacja z degustacją wina i
wódki „czacza”, jazdę konną z opiekunem (16 os. grupa + 5
opiekunów), ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
OC 30.000 EUR.
Cena nie zawiera:
Kosztów wstępów 15 EUR/os.
UWAGI: Program i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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NOWOŚĆ W BTZ !!!

ROWEREM WZDŁUŻ LISWARTY
Liswarciański Szlak Rowerowy ma 108 km długości i znajduje się w
północno-zachodniej części województwa śląskiego. Rozpoczyna się
w Woźnikach i prowadzi wzdłuż rzeki Liswarty aż do Wąsosza
Górnego. Naszą wycieczkę rozpoczniemy w miejscowości
Babienica, a trasa liczy około 45 km.

Terminy:
26.06.2021;08.07.2021;
25.07.2021;18.08.2021

Trasa: trudność – łatwa/średnia, teren niemal płaski, drogi
asfaltowe, szutrowe, dystans ok. 45 km; zalecane rowery:
trekkingowe, crossowe, górskie.
PROGRAM:
godz. 7.30 wyjazd z Katowic, (zbiórka 20 min. wcześniej, pakowanie
rowerów na przyczepie przystosowanej do przewozu)
- przejazd do punktu startowego
- przejazd zaplanowaną trasą (po drodze przerwy na: odpoczynek,
posiłek, zdjęcia, atrakcje turystyczne itp.),
powrót do Katowic, ok. 19.00
Cena zawiera: przejazd busem, transport rowerów, asekuracja
samochodowa uczestników na trasie, ubezpieczenie NNW i OC 20
000 zł, usługę pilota/przewodnika, podatek VAT,
Cena nie zawiera: wyżywienia

Cena:
190,00 zł/os.

Uwagi: - każdy z Uczestników odpowiada za swoje możliwości kondycyjne
do pokonania wybranej trasy.
- w przypadku, jeśli ktoś z różnych powodów nie będzie mógł kontynuować
jazdy, może kontynuować wycieczkę busem zabezpieczającym wyprawę,
- każdy Uczestnik zobowiązany jest informować pilota lub współuczestników
wycieczki o problemach zdrowotnych lub technicznych uniemożliwiających
lub wykluczających jazdę na rowerze
- trasy zostały zaplanowane tak, by w jak najmniejszym stopniu stykać się z
ruchem drogowym, jednak czasem nie można go uniknąć; korzystając z dróg
publicznych Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania
przepisów Kodeksu Drogowego, pamiętając o zachowaniu szczególnej
ostrożności oraz podstawowych zasadach przekazanych przez pilota,
- pilot posiada podstawowe narzędzia do naprawy roweru, w tym: klucze
imbusowe, łatki, łyżki do zmiany dętki, pompkę, klucz do łańcucha,
- pilot posiada apteczkę z podstawowym wyposażeniem, na wypadek
drobnych urazów
- aby wycieczka była przyjemnością, należy zadbać o przygotowanie roweru
na wyprawę (np. w ramach przeglądu w serwisie), a przed wyjazdem
skompletować niezbędny zestaw: sprawny rower (najlepiej trekkingowy,
crossowy lub górski, oświetlenie przednie i tylne (z zapasem baterii),
odblaskowe elementy na ubranie; zapięcie do roweru; zapasowa dętka (albo
dwie); sakwa/torba na kierownicę lub plecak rowerowy; okulary
przeciwsłoneczne; lekka kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa; kask –
ZALECANY.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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ROWEROWO - OKOLICE PUSTYNI
BŁĘDOWSKIEJ

NOWOŚĆ W BTZ !!!

Jura Krakowsko-Częstochowska to malowniczy teren, który umożliwia
uprawianie wiele rodzajów sportów w otoczeniu sosnowych lasów, skalnych
ostańców i atrakcji turystycznych.
W trakcie wycieczki odwiedzimy jedną z większych ciekawostek
przyrodniczych w Polsce – Pustynię Błędowską. Będziemy ją podziwiać z
dwóch punktów widokowych.
Trasa: trudność – średnia, teren pagórkowaty, drogi asfaltowe, szutrowe,
leśne dystans ok. 35 km; zalecane rowery: trekkingowe, crossowe, górskie.
Ze względu na występujący na części trasy piasek, lepszy będzie rower z
trochę szerszymi oponami.
PROGRAM:
godz. 6.30 wyjazd z Katowic,(zbiórka 20 min. wcześniej, pakowanie rowerów
na przyczepie przystosowanej do przewozu)
- przejazd do punktu startowego
- przejazd zaplanowaną trasą (po drodzie przerwy na: odpoczynek, posiłek,
zdjęcia, atrakcje turystyczne itp.),
powrót do Katowic, ok. 19.00

Terminy:
10.07.2021;27.07.2021;
10.08.2021; 22.08.2021

Cena zawiera: przejazd busem, transport rowerów, asekuracja
samochodowa uczestników na trasie, ubezpieczenie NNW i OC 20 000 zł,
usługę pilota/przewodnika, podatek VAT,
Cena nie zawiera: wyżywienia
Uwagi: - każdy z Uczestników odpowiada za swoje możliwości kondycyjne
do pokonania wybranej trasy.
- w przypadku, jeśli ktoś z różnych powodów nie będzie mógł kontynuować
jazdy, może kontynuować wycieczkę busem zabezpieczającym wyprawę,
- każdy Uczestnik zobowiązany jest informować pilota lub współuczestników
wycieczki o problemach zdrowotnych lub technicznych uniemożliwiających
lub wykluczających jazdę na rowerze
- trasy zostały zaplanowane tak, by w jak najmniejszym stopniu stykać się z
ruchem drogowym, jednak czasem nie można go uniknąć; korzystając z dróg
publicznych Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania
przepisów Kodeksu Drogowego, pamiętając o zachowaniu szczególnej
ostrożności oraz podstawowych zasadach przekazanych przez pilota,
- pilot posiada podstawowe narzędzia do naprawy roweru, w tym: klucze
imbusowe, łatki, łyżki do zmiany dętki, pompkę, klucz do łańcucha,
- pilot posiada apteczkę z podstawowym wyposażeniem, na wypadek
drobnych urazów
- aby wycieczka była przyjemnością, należy zadbać o przygotowanie roweru
na wyprawę (np. w ramach przeglądu w serwisie), a przed wyjazdem
skompletować niezbędny zestaw: sprawny rower (najlepiej trekkingowy,
crossowy lub górski, oświetlenie przednie i tylne (z zapasem baterii),
odblaskowe elementy na ubranie; zapięcie do roweru; zapasowa dętka (albo
dwie); sakwa/torba na kierownicę lub plecak rowerowy; okulary
przeciwsłoneczne; lekka kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa; kask –
ZALECANY.

Cena:
160,00 zł/os.

REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl
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BTZ BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ
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