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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

MacedoniaMacedonia
PółnocnaPółnocna
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe

Grecko - Albańska PrzygodaGrecko - Albańska Przygoda  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 02.10.202102.10.2021
10.10.202110.10.2021 21062106   PLNPLN 42124212   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2106.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 2106.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 2106.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 2106.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko BiałaBielsko Biała  do do Grecko-Albańska PrzygodaGrecko-Albańska Przygoda dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 18:40 - 17:0018:40 - 17:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Grecko-Albańska PrzygodaGrecko-Albańska Przygoda  do do Bielsko BiałaBielsko Biała dnia dnia 09.10.202109.10.2021  godz.  godz. 19:00 - 17:2019:00 - 17:20
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania + ObiadokolacjeŚniadania + Obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy osobne łóżkaPokój 2 osobowy osobne łóżka

CountryCountry : : 
  
Opis WycieczkiOpis Wycieczki : : 
Grecko-Albańska przygodaGrecko-Albańska przygoda  to idealne połączenie zwiedzania najciekawszych miejsc w Grecji z albańskimi perełkami. Wycieczkę rozpoczniemy na zawieszonych w chmurach greckich klasztorach Meteory, to idealne połączenie zwiedzania najciekawszych miejsc w Grecji z albańskimi perełkami. Wycieczkę rozpoczniemy na zawieszonych w chmurach greckich klasztorach Meteory,
które zachęcają do ascezy i modlitwy. Podczas rejsu wokół jednej z najpiękniejszych wysp Grecji, czyli Le�adzie będziemy mieć okazję poczuć odrobinę relaksu oraz błogiego wakacyjnego lenistwa. Kolejnyktóre zachęcają do ascezy i modlitwy. Podczas rejsu wokół jednej z najpiękniejszych wysp Grecji, czyli Le�adzie będziemy mieć okazję poczuć odrobinę relaksu oraz błogiego wakacyjnego lenistwa. Kolejny
dzień spędzony z kolei w uroczym miasteczku Parga zachęci do rozkoszowania się cudownym greckim klimatem. Pozostałą część naszej wycieczki spędzimy w Albanii zwiedzając najpiękniejsze miejscadzień spędzony z kolei w uroczym miasteczku Parga zachęci do rozkoszowania się cudownym greckim klimatem. Pozostałą część naszej wycieczki spędzimy w Albanii zwiedzając najpiękniejsze miejsca
m.in. słynne "Błękitne Oko", Gjirokastrę, czyli 'miastro srebrnych dachów', a także nadmorską Sarandę. Nie zabraknie także odrobiny adrenaliny, którą będzie okazja dostarczyć podczas jeep safari pom.in. słynne "Błękitne Oko", Gjirokastrę, czyli 'miastro srebrnych dachów', a także nadmorską Sarandę. Nie zabraknie także odrobiny adrenaliny, którą będzie okazja dostarczyć podczas jeep safari po
albańskich górach oraz rozrywki w postaci wieczoru albańskiego. Grecko-Albańska przygoda to wycieczka objazdowa, dzięki której można poczuć i poznać klimat oraz urok Grecji i Albanii w pigułce. albańskich górach oraz rozrywki w postaci wieczoru albańskiego. Grecko-Albańska przygoda to wycieczka objazdowa, dzięki której można poczuć i poznać klimat oraz urok Grecji i Albanii w pigułce. 
Dopłaty wymagane na miejscuDopłaty wymagane na miejscu: : 
koszty programowe: koszty programowe: 110 €/os.110 €/os. (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i pozostałe atrakcje: Klasztor Meteory, rejs wokół Le�ady, wieczór albański, rejs po Jeziorze Ochrydzkim, opieka pilotażowa i (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i pozostałe atrakcje: Klasztor Meteory, rejs wokół Le�ady, wieczór albański, rejs po Jeziorze Ochrydzkim, opieka pilotażowa i
przewodnicka, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe i opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacjiprzewodnicka, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe i opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu dopłata do wyżywienia HB przy rezerwacji
lub u pilota w autokarze:lub u pilota w autokarze: 120 €/os 120 €/os  . opłata klimatyczna za 1 turnus 15 euro/os; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna  . opłata klimatyczna za 1 turnus 15 euro/os; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna 2 €/dzień2 €/dzień  ; dzieci do 12 lat płacą 50 % kosztów ; dzieci do 12 lat płacą 50 % kosztów
– płatne obowiązkowo u pilota w autokarze – płatne obowiązkowo u pilota w autokarze 
Dostępne opcje zakwaterowaniaDostępne opcje zakwaterowania : : 
pokój 2 osobowypokój 2 osobowy   pokój 3 osobowypokój 3 osobowy   pokój 1 osobowypokój 1 osobowy  (za dopłatą) lub  (za dopłatą) lub dokwaterowanie *dokwaterowanie *   * dokwaterowanie:* dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju
jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminiejednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie
do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. 
Dopłaty opcjonalneDopłaty opcjonalne: : 
wycieczki fakultatywne:wycieczki fakultatywne: Jeep Safari  Jeep Safari - - 60 euro/os 60 euro/os Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartościPakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości
rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLNrezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7% wartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN
ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
program jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych cena nieprogram jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych cena nie
obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ UWAGA! wymagane dokumenty (paszport lub dowód osobisty) -obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ UWAGA! wymagane dokumenty (paszport lub dowód osobisty) -
zgodnie z obowiązującymi przepisami (dostępne na stronie www.msz.gov.pl). Osoby posiadające dowód osobisty wydany na czas nieokreślony muszą posiadać przy sobie paszport. zgodnie z obowiązującymi przepisami (dostępne na stronie www.msz.gov.pl). Osoby posiadające dowód osobisty wydany na czas nieokreślony muszą posiadać przy sobie paszport. 
Przejazd AutokaremPrzejazd Autokarem : : 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKARBiuro Podróży OSKAR  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty PremiumPremium  . .
Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski WGwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski W
przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUMULTRAPREMIUM oraz  oraz PREMIUMPREMIUM . W przypadku spiętrzenia . W przypadku spiętrzenia
sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy isprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i
wymogi Biura Podróży OSKAR. wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?  Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarówwyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów  ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) posiadają podnóżki typu szezlong)
Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarachNajwiększa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach
ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemuklienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB w fotelach* rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB w fotelach* Połączenia antenowePołączenia antenowe  Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują
się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu. się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu. 
Program ramowyProgram ramowy : : 
Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów w godzinach wczesno-porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię/Bułgarię. Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów w godzinach wczesno-porannych, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię/Bułgarię. Dzień Przyjazd na Riwierę Olimpijską wDzień Przyjazd na Riwierę Olimpijską w
godzinach popołudniowo - wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. godzinach popołudniowo - wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Przejazd do Grecji w okolice Dzień Śniadanie. Przejazd do Grecji w okolice Kalambaki Kalambaki - zwiedzanie klasztorów zawieszonych w chmurach - - zwiedzanie klasztorów zawieszonych w chmurach - MeteorówMeteorów
- jednego z cudów świata. To właśnie tutaj, na słupach skalnych, sięgających ok. 600 m n.p.m., średniowieczni mnisi wznieśli swoje siedziby. Najbardziej mistyczne miejsce w Grecji, znane z ascezy i- jednego z cudów świata. To właśnie tutaj, na słupach skalnych, sięgających ok. 600 m n.p.m., średniowieczni mnisi wznieśli swoje siedziby. Najbardziej mistyczne miejsce w Grecji, znane z ascezy i
modlitwy, nazywane przez Greków wiszącymi klasztorami. modlitwy, nazywane przez Greków wiszącymi klasztorami. MonasteryMonastery  , wzniesione na poziomie niedostępnych skalnych szczytów, są unikatem zarówno pod względem architektonicznym, jak i , wzniesione na poziomie niedostępnych skalnych szczytów, są unikatem zarówno pod względem architektonicznym, jak i
widokowym. Tak wspaniałego dzieła ludzkiej wyobraźni, uporu, a przede wszystkim wiary, nie znajdziecie Państwo w żadnym innym zakątku tego kraju. Odwiedzając dwa, spośród sześciu czynnychwidokowym. Tak wspaniałego dzieła ludzkiej wyobraźni, uporu, a przede wszystkim wiary, nie znajdziecie Państwo w żadnym innym zakątku tego kraju. Odwiedzając dwa, spośród sześciu czynnych
klasztorów, można zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, która do dziś zachwyca swym ogromem i pięknem. Zwiedzanie wnętrz tych cudownych budowli, pozwala zapoznać się z ich bogatymklasztorów, można zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, która do dziś zachwyca swym ogromem i pięknem. Zwiedzanie wnętrz tych cudownych budowli, pozwala zapoznać się z ich bogatym
wystrojem, zdobiącymi je średniowiecznymi freskami i ikonami. W programie zwiedzanie klasztorów oraz wytwórni ikon bizantyjskich. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. Obiadokolacja. wystrojem, zdobiącymi je średniowiecznymi freskami i ikonami. W programie zwiedzanie klasztorów oraz wytwórni ikon bizantyjskich. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. Obiadokolacja. DzieńDzień
Śniadanie. Przejazd na Śniadanie. Przejazd na Le�adęLe�adę . Plażowanie na jednej z piękniejszych wysp Grecji – Le�adzie i rejs wokół wyspy. Po dotarciu autokarem do  . Plażowanie na jednej z piękniejszych wysp Grecji – Le�adzie i rejs wokół wyspy. Po dotarciu autokarem do Nidri Nidri – portu na Le�adzie, wchodzimy na prom wyposażony w– portu na Le�adzie, wchodzimy na prom wyposażony w
bar, wygodne sofy a także miejsca do opalania. Najpierw udajemy się do bar, wygodne sofy a także miejsca do opalania. Najpierw udajemy się do Porto Katsiki Porto Katsiki – pięknej plaży znajdującej się również na wyspie Le�ada. To jedna z pięciu najpiękniejszych plaż w Europie. Kąpiel– pięknej plaży znajdującej się również na wyspie Le�ada. To jedna z pięciu najpiękniejszych plaż w Europie. Kąpiel
w lazurowym morzu i opalanie się na białej plaży otoczonej ogromnym klifem to niezapomniane wrażenie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. w lazurowym morzu i opalanie się na białej plaży otoczonej ogromnym klifem to niezapomniane wrażenie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. Dzień Śniadanie. Przejazd do Dzień Śniadanie. Przejazd do Pargi Pargi - miejscowość jak- miejscowość jak
z obrazka. Kawiarnie i restauracje w Pardze kuszą nie tylko greckimi smakami, ale również pięknymi widokami na port. Pośród wąskich uliczek można znaleźć mnóstwo ciekawych pamiątek, wspaniałychz obrazka. Kawiarnie i restauracje w Pardze kuszą nie tylko greckimi smakami, ale również pięknymi widokami na port. Pośród wąskich uliczek można znaleźć mnóstwo ciekawych pamiątek, wspaniałych
miejsc i uśmiechniętych miejscowych. Sama miejscowość to trzy plaże, gaje oliwne i pomarańczowe oraz bujna zieleń. Miejscowość, o której niełatwo zapomnieć i do której warto wracać. Przejazd domiejsc i uśmiechniętych miejscowych. Sama miejscowość to trzy plaże, gaje oliwne i pomarańczowe oraz bujna zieleń. Miejscowość, o której niełatwo zapomnieć i do której warto wracać. Przejazd do
SarandySarandy  . Krótki spacer po mieście, oraz czas na plażowanie i samodzielne poznawanie uroków Albańskiego kurortu. Obiadokolacja. Nocleg  . Krótki spacer po mieście, oraz czas na plażowanie i samodzielne poznawanie uroków Albańskiego kurortu. Obiadokolacja. Nocleg Dzień Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie w Dzień Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie w Sarandzie Sarandzie lublub
możliwość skorzystania z możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej Jeep Safariwycieczki fakultatywnej Jeep Safari  . Na off-roadzie można zobaczyć południową Albanię w pigułce. Obiadokolacja. Nocleg.  . Na off-roadzie można zobaczyć południową Albanię w pigułce. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nadDzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad
"Błękitne oko" "Błękitne oko" - prawdziwy cud natury, który stanowi kilkanaście źródeł położonych pośród pięknego lasu. Biją z głębi ziemi krystalicznie czystą wodą. Najpiękniejsze, kształtem przypominające ludzkie- prawdziwy cud natury, który stanowi kilkanaście źródeł położonych pośród pięknego lasu. Biją z głębi ziemi krystalicznie czystą wodą. Najpiękniejsze, kształtem przypominające ludzkie
oko, zachwyca lazurem tafli (warto zabrać strój kąpielowy). Następnie przejazd do oko, zachwyca lazurem tafli (warto zabrać strój kąpielowy). Następnie przejazd do GjirokastryGjirokastry  , czyli jednego z dwóch albańskich miast ˗ muzeów, nazywane "miastem srebrnych dachów", a także ze , czyli jednego z dwóch albańskich miast ˗ muzeów, nazywane "miastem srebrnych dachów", a także ze
względu na liczne strome uliczki – "miastem tysiąca schodów". Zachwyca odwiedzających niezwykłą kamienną zabudową, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Góruje nad niąwzględu na liczne strome uliczki – "miastem tysiąca schodów". Zachwyca odwiedzających niezwykłą kamienną zabudową, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Góruje nad nią
potężna twierdza, z której można podziwiać niespotykany miejski krajobraz. W programie także spacer potężna twierdza, z której można podziwiać niespotykany miejski krajobraz. W programie także spacer Starówką Starówką i przejście pod dom i przejście pod dom Envera HodżyEnvera Hodży  , w którym obecnie mieści się  , w którym obecnie mieści się Muzeum EtnograficzneMuzeum Etnograficzne . .
Przejazd do Ochrydy na nocleg. Obiadokolacja. Przejazd do Ochrydy na nocleg. Obiadokolacja. Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Dzień Śniadanie. Zwiedzanie Ochrydy Ochrydy - spacer nadbrzeżną promenadą, zwiedzanie - spacer nadbrzeżną promenadą, zwiedzanie Cerkwi św. Jana Teologa w KaneoCerkwi św. Jana Teologa w Kaneo ,  , Twierdzy Cara SamuelaTwierdzy Cara Samuela , z której , z której
roztacza się najpiękniejszy widok na roztacza się najpiękniejszy widok na Jezioro Ochrydzkie, Zatoki Kości.Jezioro Ochrydzkie, Zatoki Kości. Następnie  Następnie rejs wokoł Jeziora Ochrydzkiego rejs wokoł Jeziora Ochrydzkiego oraz wizyta w oraz wizyta w Klasztorze Św. Nauma.Klasztorze Św. Nauma. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.  Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Dzień PrzyjazdDzień Przyjazd
do Polski. do Polski. 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
przejazd autokarem klasy przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: 6 noclegów6 noclegów  na hotelach **/*** wyżywienie BB: na hotelach **/*** wyżywienie BB: 6 śniadań  6 śniadań ubezpieczenie Signal Iduna KL 25 000 EUR,ubezpieczenie Signal Iduna KL 25 000 EUR,
NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN opiekę pilota realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN opiekę pilota realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-
bar, DVD, WC) zakwaterowanie: 9 noclegów opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie wg wybranej opcji pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utratabar, DVD, WC) zakwaterowanie: 9 noclegów opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie wg wybranej opcji pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata
1000 zł) przejazd autokarem klasy 1000 zł) przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na(powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na
miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji podstawowy pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna KL 15000 euro, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) 
Dostępne opcje wyżywieniaDostępne opcje wyżywienia : : 
Śniadania (w cenie) Obiadokolacje serwowane(obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) Napoje dodatkowo płatne Śniadania (w cenie) Obiadokolacje serwowane(obowiązkowa dopłata przy rezerwacji lub w autokarze) Napoje dodatkowo płatne 
Pakiet KomfortPakiet Komfort: : 
Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort.Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w
autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe orazautokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz
Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu wKlientów, którym zależy na konkretnym miejscu w
autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort.autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie
(jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru(jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru
miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.ASignal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie podpisanej umowy ., na podstawie podpisanej umowy
ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych iubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i
obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowoobejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przyistnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy
ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od choróbubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczeniaUWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczenia
odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszaćodprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać
bezpośrednio do Ubezpieczyciela.bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące
sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymisportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
dokumentami: dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna  , dokument do pobrania: , dokument do pobrania:
Bezpieczne Rezerwacje Bezpieczne Rezerwacje Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie PolskiWarunki Ubezpieczenia NNW na terenie Polski  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A. 
Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny : : 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowychJeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych
3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 
Turystyczny Fundusz GwarancyjnyTurystyczny Fundusz Gwarancyjny : : 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest doW związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest do
zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowejzapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej
rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu dorezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do
kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystycznykraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


