
ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI/WCZASY 

z GLINKA SPORT PROMOTION TEL. 503 025 820  

  

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY NA STRONIE www.glinkasport.pl lub indywidualnie tel. 

503 025 820 

 

1 lipca 2021 – WOJSŁAWICE – „Piknik pod czereśnią”      

Zwiedzanie z przewodnikiem, biesiada pod czereśnią – degustacja czereśni i nie tylko….. 

Cena: 60 zł ( transport, bilet wstępu, ubezpieczenie),  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

29 lipca - SPACER w CHMURACH – ŚWIERADÓW ZDRÓJ - wyjątkowa atrakcja SKY WALK  (spacer 

w chmurach) wznoszący się nad Świeradowem Zdrój, z którego można podziwiać piękno 

Masywu Śnieżnika i otaczającej przyrody.  

Czas wolny i spacer po Świeradowie. 

Cena: 110 zł ( transport, bilet wstępu, ubezpieczenie),  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-5 września -  BUDAPESZT – WĘGRY  

Zwiedzanie Budapesztu: BUDA, PESZT, WZGÓRZE GEELERTA, WYSPA św. MAŁGORZATY    

Atrakcja:   CZARDA z muzyką cygańską ( 3 dania ciepłe, kawa, 3 rodzaje wina bez ograniczeń😊   

Nocne zwiedzanie Pesztu lub Wzgórza Gellérta 

Cena-  470 zł – (przejazd nocny, wyżywienie HB, przewodnik, ubezpieczenie, czarda cygańska),    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11-14 września - MALBORK - GDAŃSK - SOPOT – HEL – PRZYLĄDEK ROZEWIE 

MALBORK – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego wpisanego na listę UNESCO,  

GDAŃSK ratusz, Dwór Artusa, dom Uphagenów, Złotą Bramę,  fontannę Neptuna będącą 

symbolem miasta, bazylikę Mariacką.  MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

SOPOT z molo i Tańczącym Domem,  HEL z fokarium,  PRZYLĄDEK ROZEWIE 

CENA: 640 ZŁ  (transport, ubezpieczenie, przewodnicy, bilety wstępu, wyżywienie HB, 

biesiada),   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

18-20 września - ZAMOŚĆ-SANDOMIERZ-KAZIMIERZ  

ZAMOŚĆ  - miasto wpisane na listę UNESCO. SANDOMIERZ – jedno z najpiękniejszych miast 

Polski, malowniczo położone na nadwiślańskiej skarpie w Górach Świętokrzyskich. 

KAZIMIERZ DOLNY – miasto perełka polskiego renesansu.  Tu warto być  
Cena: 530 zł ( transport, ubezpieczenie, przewodnicy, bilety wstępu, wyżywienie HB, biesiada),  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25-27 września  KRAKÓW – ZAKOPANE – WIELICZKA   

KRAKÓW - WZGÓRZE WAWELSKIE- KATEDRA z Grobami Królewskimi i Dzwonem Zygmunta -   

ZAMEK KRÓLEWSKI, DROGA KRÓLEWSKA,  Collegium Maius  i grający zegar, KRAKOWSKI 

RYNEK  - największy salon średniowiecznej Europy. KOŚCIÓŁ MARIACKI  z największym 

ołtarzem Średniowiecza - dziełem snycerza Wita Stwosza,  ZAKOPANE  -  Dolina Strążyska – 

spacer, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach,  Wielka Krokiew, Krupówki, 

WIELICZKA - zabytkowa kopalnia soli wpisanej na listę UNESCO 

Cena-  520 ZŁ  (transport, ubezpieczenie, przewodnicy, bilety wstępu, wyżywienie HB, 

http://www.glinkasport.pl/


biesiada), 

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

11 listopada  – POZNAŃ – JARMARK św. MARCINA  

Obchody Imienin Św. Marcina, barwny korowód: 3-godzinne zwiedzanie Poznania z 

przewodnikiem, udział w barwnym korowodzie,  jarmarku świętomarcińskmi: możliwość 

smakowania dań według kulinarnych, poznańskich tradycji: rogali, gęsiny, wina 

świętomarcińskiego i wielu innych…   

Cena: 130 zł  

4 grudnia – PRAGA z JARMARKIEM BOŻONARODZENIOWYM  
3 godzinne zwiedzanie Pragi z przewodnikiem i udział w jarmarku  
CENA: 140 zł 
 

11 grudnia – DREZNO z JARMARKIEM BOŻONARODZENIOWYM  
3 godzinne zwiedzanie Pragi z przewodnikiem i udział w jarmarku  
CENA: 140 zł  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
MALTA  - wycieczka zagraniczna  samolotem ( 7 DNI zwiedzania w cenie, 

hotel****, wyżywienie HB, przewodnik ) 

12-19 października, 19-29 października, 9-16 listopada  

22 lutego – 1 marca – KARNAWAŁ na MALCIE 

Cena ustalana: w zależności od terminu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WCZASY REKREACYJNO-ZDROWOTNE I REHABILITACYJNE: 

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z zabiegami, posiadamy wpis 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Marszałka Dolnośląskiego , rozliczamy 

dofinansowania z PEFRON, wystawiamy faktury do odliczenia….  

20-27 sierpnia  – TRUSKAWIEC - WCZASY REHABILITACYJNE w TRUSKAWCU       

 ROYAL HOTEL&SPA RESORT PROMENADE Hotel Sanatorium*** z pakietem zabiegów, pokoje 

2 os, wyżywienie 3xdziennie, transport, pakiet SPA&Wellness: baseny, sauny, jacuzzi, Centrum 

SPA &WELLNESS - 11 basenów , kompleks saun 

Cena: 1500 ZŁ  ( ubezpieczenie dodatkowo  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20-30 września – WCZASY REKREACYJNO-ZDROWOTNE w  GRZYBOWIE    

Ośrodek wypoczynkowy Szekla.  

Cena: 1550 zł ( 10 noclegów, 3 posiłki dziennie, transport, ubezpieczenie,  wieczorki taneczne, 

ogniska, sauna , siłownia, basen, rowery…)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



28 maja – 11 czerwca 2022 WCZASY REHABILITACYJNE w MRZEŻYNIE – I turnus –  2050 zł  

3 września – 17 września 2022 WCZASY REHABILITACYJNE w MRZEŻYNIE – II turnus – 1950 zł  

Ośrodek wypoczynkowy SUS – położony na terenie 1,4 ha, 150 m do morza ,  

14--dniowy turnus rehabilitacyjny:  3 posiłki dziennie, transport komfortowym autokarem, 

ubezpieczenie NNW, konsultacja lekarska, 20 zabiegów leczniczych, komfortowe pokoje 2 os, 

ognisko, wieczorki taneczne, sprzęt plażowy… 

* Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Marszałka 

Dolnośląskiego , rozliczamy dofinansowania z PEFRON, wystawiamy faktury do odliczenia…. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

  

 

 


