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TERMIN : 19.10 – 22.10.2019 
 
DZIEŃ I 
 
Zbiórka uczestników w Poznaniu o godz.12.30 - ul. Dworkowa 14 – Siedziba WOIIB* spotkanie z Pilotem * 

wyjazd do Warszawy-Modlin (z przerwą na ew. lunch) * godz.20.20 – wylot do Porto * transfer do hotelu * 

zakwaterowanie * nocleg. 
 
DZIEŃ II 
 
Godz.8.00 – śniadanie * zwiedzanie słynącego z mostów PORTO - wyjątkowe miasto północnej Portugalii 

malowniczo położone nad rzeką Duero * spotkanie z przewodnikiem * spacer trasą turystyczną : kościół 

Św.Ildefonsa , secesyjny dworzec Sao Bento z ponad 20.000 ręcznie malowanych kafli – jeden z 

najpiękniejszych dworców ; imponująca obronna XII – wieczna katedra Se, Pałac de Bolsa – dawna giełda 

papierów wartościowych, barokowy Kościół św. Franciszka * przejście do jednej najstarszych dzielnic – Ribeira z 

licznymi sklepikami i kawiarenkami, które zapraszają na tradycyjne przysmaki ( francesinha, caldo verde )* 

spacer po dwupoziomowym moście Ponte Luís , zaprojektowanym przez Gustava Eiffela – wspaniała panorama 

Porto z wysokości 60 metrów * obiadokolacja (we własnym zakresie) * nocleg. 
 
DZIEŃ III 
 
Śniadanie * dalszy ciąg zwiedzania malowniczego i historycznego Porto podczas przejazdu turystycznym 

pociągiem lub odkrytym autobusem turystycznym ze stacji Sé Catedral ( audioguide w j.angielskim ) ; dojazd do 

najstarszej winnicy w Portugalii – Real Companhia Velha ( przewodnik , 15-minutowy film ) degustacja 2 

różnych win porto * dalszy ciąg przejazdu z najważniejszymi budowlami, takie jak teatr São João, słynny plac 

Praça da Batalha z ulicą Santa Catarina, Aliados Avenue, wieżę Clerigos, kościół Igreja dos Clérigos i wiele 

innych pięknych miejsc * rejs łodzią po rzece Duero , podczas którego można podziwiać liczne mosty * 

obiadokolacja (we własnym zakresie) * powrót do hotelu * nocleg. 
 
DZIEŃ IV 
 
Godz.7.30 – śniadanie * wykwaterowanie * dalszy ciąg zwiedzania Porto: piękna księgarnia Livraria Lello – 

przepięknie zdobiony budynek , ogromny Praça da Liberdade - będący oficjalnym centrum Porto, prowadzący do 

ratusza Câmara Municipal do Porto, Bolhao – historyczny targ, gdzie sprzedaj się prawie wszystko ….;,warto 
 
odwiedzić tradycyjną kawiarnię Cafe Majestic* transfer na lotnisko * godz.15.20 – wylot do Polski * przylot do 

Warszawy-Modlin o godz. 19.55 * transfer do Poznania.  

Życzymy wielu miłych wrażeń ☺ 
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE : 
 

* TRANSFER POZNAŃ-WARSZAWA/MODLIN-POZNAŃ 
* PRZELOT TANIMI LINIAMI Z MAŁYM BAGAŻEM PODRĘCZNYM www.ryanair.com  
* OPIEKA PILOTA Z PRZEWODNICTWEM DOZWOLONYM PRAWEM – PRZEMYSŁAW WASZAK 
*UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA (KL15.000 EUR,NNW 15.000,-ZŁ,BAGAŻ 1.000,-ZŁ) 
*ZAKWATEROWANIE: 3 NOCLEGI W HOTELU*** ( WG.WYBRANEGO WARIANTU ) 
(POK.2-OSOBOWE Z ŁAZIENKAMI ) 

*WYŻYWIENIE: 3 ŚNIADANIA 
*TRANSFER PORTO: LOTNISKO- HOTEL – LOTNISKO 
 

C E N A : 2.060,ZŁ  ( GRUPA 16 – 18 OSÓB )  

I wariant zakwaterowania : https://www.hotelstarinn.com/  
Hotel *** STAR INN W PORTO ze śniadaniem wzmocnionym; dojazd do centrum Porto komunikacją miejską 
 
 
 

 

UWAGI KALKULACYJNO – PROGRAMOWE 
 

* W koszcie imprezy zawarte są świadczenia wymienione na ofercie 
* Gwarancja ceny wycieczki w momencie wpłaty kosztu biletu lotniczego z podaniem  

pełnych danych do rezerwacji ( imię i nazwisko, data urodzenia , dowód 
tożsamości, data wydania , data ważności ). Wpłata rezerwacyjna 800,-zł na osobę - 
kalkulacja biletów grupowych sporządzona na dzień 12.07.2019.  
Ceny biletów lotniczych mogą się zmienić ( wewnętrzna polityka tanich linii 
lotniczych oparta na ilości sprzedanych miejsc )  
Brak możliwości zwrotu za bilety – jedynie zmiana na inny termin  

* Obowiązuje dopłata do bagażu głównego 20 kg ( cena zależna od daty wylotu – ok. 
180,-zł w 1 stronę )  

* Cena obejmuje  pokoje 2 -osobowe ; dopłata do pokoju 1-osobowego 
wynosi 55 EUR/dzień/os. 

* Obiadokolacje  – ok. 22 EUR /os z 1 kolację 
* Koszt  nie obejmuje kosztu : taxa miejscowa, bilety wstępu ( 3 obiekty ),  

przewodnik , system audioguide, bilety komunikacji miejskiej, przejazd busem/kolejką 
turystyczną, degustacja porto, rejs po Duero 
W zależności od ilości osób należy przygotować obligatoryjnie 100 EUR /os.  

* Program wycieczki jest ramowy, kolejność może się zmienić. 

http://www.ryanair.com/
https://www.hotelstarinn.com/
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PRZELOT I BAGAŻ : 

 

*Cena wycieczki zawiera mały bagaż podręczny - 1 małą osobistą torbę, która musi 
zmieścić się pod siedzeniem (40 cm x 20 cm x 25 cm), tj. np. torebka, torba na 
laptopa lub mały plecak.  

*szczegóły dotyczące przewozu znajdują się na stronie: www.ryanair.com  
* istnieje jednak możliwość dokupienia bagażu głównego *Opłata za bagaż główny wynosi ok.180,-zł 
w jedną stronę ( do 20 kg ).  
*Pasażerowie mogą wnosić na pokład tylko jedną sztukę bagażu podręcznego. Dodatkowe 
torby lub torby nie spełniające wymiarów określonych przez przewoźnika, nie będą dopuszczone do 
wniesienia na pokład samolotu lub, jeśli to możliwe, będą akceptowane do luku bagażowego za 
dodatkową opłatą .  
*Nadbagaż podlega dopłacie wg stawki z dnia podróży – ok. 10 EUR za każdy dodatkowy kg.  
*Na pokładach samolotów linii lotniczych Ryanair nie ma bezpłatnego cateringu, można 
jednak skorzystać z baru, który oferuje przekąski oraz ciepłe i zimne napoje.  
*Koszt zmiany nazwiska na bilecie lotniczym wynosi ok.550,-zł  
*Dopisanie drugiego nazwiska, poprawienie nazwiska zawierającego więcej niż 2 literówki 
oraz zmiana imienia również są płatne według taryfy za zmianę nazwiska 
 

 

ODPRAWA ON-LINE: 
 

Na tanich liniach lotniczych obowiązkowa jest odprawa on-line. Ponieważ to my drukujemy 
karty pokładowe dla Uczestników wycieczek, bardzo prosimy o staranne wypełnianie 
formularzy .  
Dane niezbędne do odprawy on-line to: 
- imię i nazwisko jak w dokumencie, z którym będziecie podróżować 
- data urodzenia  
- obywatelstwo 
- seria i numer oraz pełna data ważności dokumentu, z którym będziecie podróżować 

 

Niedostarczenie tych danych skutkuje karą finansową, gdyż każdy pasażer, który nie dokona 
odprawy on-line będzie zmuszony dokonać odprawy na lotnisku oraz uiścić opłatę w 
wysokości ok. 332 zł / 70 € od osoby za lot w jedną stronę. W przypadku zagubienia karty 
pokładowej koszt wydrukowania karty pokładowej na lotnisku to ok. 71 zł / 15 € od osoby za 
lot w jedną stronę - jest ona wydawana w kiosku samoobsługowym lub w kasie biletowej.  
Po dokonaniu odprawy on-line nie można zmienić daty, godziny ani trasy lotu 
 

 

UBEZPIECZENIE 
Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy NIE OBEJMUJE: 
 
•następstw chorób przewlekłych, czyli chorób mających długotrwały przebieg, trwających zwykle 
miesiącami lub latami, leczonych w sposób stały lub okresowy – możliwość dodatkowego 
ubezpieczenia lub proszę zabrać ze sobą na wyjazd KARTĘ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych opcji ubezpieczenia – DEKLARACJA PRZY ZAPISACH 
Opcje ubezpieczenia za dodatkową opłatą : 
 
*rozszerzenie ubezpieczenia standard o ryzyko NASTĘPSTW CHORÓB PRZEWLEKŁYCH .Koszt 
takiego ubezpieczenia wynosi ok. 2,5 EUR /dzień 
 
*ubezpieczenie KOSZTÓW REZYGNACJI, zapewniające zwrot kosztów rezygnacji imprezy 
turystycznej wynosi 3% ( obowiązuje przy nagłych zdarzeniach , np. pożar, choroba, nieszczęśliwy 
wypadek) Konieczna deklaracja przy zapisach. *W przypadku braku ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji obowiązują warunki uczestnictwa i związane z tym koszty w zależności od dnia rezygnacji i 
związanych z tym obciążeń hotelowych oraz kosztów transportu lub BEZPŁATNA WYMIANA NA 
INNĄ OSOBĘ Z PONIESIENIEM KOSZTU ZMIANY NAZWISKA NA BILECIE LOTNICZYM. 

 

Serdecznie zapraszamy  


