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„…Więcej się można nauczyć podróżując  
Podróżować, podróżować jest bosko… „ 

 

 
Wiedzieliśmy o tym, kiedy w 2012 roku stworzyliśmy rodzinną firmę transportową 

GLOBTIM 

Ponieważ turystyka stała się naszą pasją, postanowiliśmy rozszerzyć działalność i stworzyć 

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH GLOBTIM Plus 
 

*** 
Do Państwa dyspozycji kierujemy naszą ofertę na 2019 rok. 

Katalog oferuje ciekawe i poszukiwane na rynku turystycznym oferty. 

Naszą propozycję wyjazdów adresujemy do wszystkich amatorów wycieczek 

krajowych i zagranicznych. Zachęcamy Państwa do wyboru naszego biura jako 
organizatora wyjazdów. 

 

Każdy program możemy dowolnie modyfikować według Państwa sugestii. 

Ponadto proponujemy programy ,,szyte na miarę’’ według indywidualnych potrzeb 

i upodobań oraz pełną organizację wyjazdów grupowych i firmowych 

 

*** 
Jako jedyne Biuro Turystyczne w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponujemy licencją  

i uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania krajowego i zagranicznego przewozu osób 

oraz własnymi środkami transportu, dzięki czemu nasze oferty są  

atrakcyjne cenowo i jakościowo. 

 

ZAPRASZAMY DO BIURA !!! 
 

Zespół Biura GLOBTIM PLUS 

 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15, 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 
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USŁUGI TRANSPORTOWE  

 
 

Oferujemy: 
 bezpieczny transport uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli 

 autobusy na wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły, zimowiska, wyjazdy na narty, do kina, 

teatru 

  autokary na wyjazdy z Klubu Sportowego, na mecz, na baseny, chrzciny, śluby, wesela - 

przewóz gości 

 minibusy na imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe, na szkolenie, delegację, przewóz 

pracowników 

 wynajem busa lub autokaru na dworzec, transfer turystów na lotnisko 

  autokary na pielgrzymki 

 wynajem autokarów i minibusów,  

 przewozy krajowe i zagraniczne. 

W naszym taborze posiadamy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy konkurencyjne ceny!            Rabaty dla stałych klientów! 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  
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WYCIECZEKI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH i FIRM 

2019 

Nasze propozycje: 
 

 WARSZAWA    str. 5 

 KRAKÓW    str. 6 

  PIENINY * ZAKOPANE  str. 7 

  TRÓJMIASTO   str. 8 

 SUDETY    str. 9 

 PRAGA     str. 10 

 POZNAŃ *BERLIN    str. 11 

 SZWAJCARIA SAKSOŃSKA str. 12 

 

UWAGA ! 
 Każdą z przygotowanych przez nas propozycji katalogowych jesteśmy 

gotowi zmodyfikować i urozmaicić według Państwa indywidualnych 

sugestii. Chętnie przygotujemy dla Państwa zupełnie nowe, niezawarte w 

katalogu programy, według Państwa propozycji. 

 

 Podane ceny są kalkulacją dla grupy składającej się z 40 osób, 

 

 Ceny te mogą więc ulec zmianie w przypadku mniejszej lub większej 

ilości uczestników, miejsca wyjazdu. Mogą one zmienić się również w 

sytuacjach trudnych do przewidzenia i od nas niezależnych, np. znaczny 

wzrost cen paliwa, biletów wstępu do obiektów turystycznych, wzrost 

podatków, a w przypadku wycieczek zagranicznych: wzrost cen walut. 
 

Obowiązkowy TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY  
od 26.11.2016 r. opłata 10 zł/os przy autokarowych wyjazdach zagranicznych 

 

Zapraszamy do siedziby naszego biura w celu ustalenia szczegółów 
 

 

 

 
F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15, 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  
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WARSZAWA  
 
Spacer odcinkiem Królewskiego Traktu:  Ogród Saski z Grobem Nieznanego 

Żołnierza, Pomnik Małego Powstańca, Barbakan,  

Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki 

Spektakl w Teatrze (repertuar wybrany indywidualnie przez grupę,  

cena biletu uzależniona od rodzaju wybranej sztuki i Teatru) 
 

Nasze dodatkowe propozycje: 
 

 Zamek Królewski „Trasa Zamkowa” – 30 zł/os + 17 zł/os audioprzewodnik  

 Muzeum Powstania Warszawskiego – 25 zł/os + 10 zł/os audioprzewodnik 

 Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” – 25 zł/os  + 10 zł/os audioprzewodnik 

 Pałac i Park w Wilanowie – 25 zł/os, 200 zł/grupa przewodnik 

 Łazienki Królewskie –Pałac na Wyspie – 25 zł/os + 12 zł/os audioprzewodnik 

 Stadion Narodowy – „Piłkarskie Emocje” – 22 zł/os  
 

Proponowany Teatr:  

 Komedia,  

 Roma,  

 Buffo,  

 Capitol,  

 6 Piętro,  

 Kamienica, 

 IMKA 

 

CENA od: 75 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób) 
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, opiekę pilota, podatek VAT 

Cena nie zawiera: bilet wstępu do Teatru, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

 

 Możliwość zorganizowania obiadu dla grupy w restauracji 
 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  
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KRAKÓW  

 
Spacer: Wzgórze Wawelskie, Stare Miasto: Rynek, Sukiennice, Barbakan.  

Spektakl w Teatrze (repertuar wybrany indywidualnie przez grupę, 

 cena biletu uzależniona od rodzaju wybranej sztuki i Teatru). 
 

Nasze dodatkowe propozycje: 
 Kościół Mariacki Ołtarz Wita Stwosza –10 zł/os 

 Podziemia Rynku – 17 zł/os, 260 zł/ grupa  usługa przewodnika po obiekcie 

 Katedra Wawelska, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta, 

Muzeum Katedralne – 12 złos ,  200 zł/grupa przewodnik  

 Rejs statkiem po Wiśle – 30 zł/os 

 Kopalnia Soli w Wieliczce – 64 zł/os + dojazd do Kopalni 

 Kopalnia Soli w Bochni – 44 zł/os  + 14 zł/os przeprawa łodzią + dojazd do Kopalni 
 
 

Proponowany Teatr:  

 „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 

  Teatr im. Juliusza Słowackiego 

 Groteska,  

 Stary Teatr, 

 Krakowski Teatr Scena STU 

 

 

CENA od: 78 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób) 
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, opiekę pilota , podatek VAT 

Cena nie zawiera: bilet wstępu do Teatru, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów   

 
 

 Możliwość zorganizowania obiadu dla grupy w restauracji 
 

 
 
 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0uCVqovWAhWJB5oKHbYjBEYQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bagatela.pl%2F&usg=AFQjCNGg3dn8m8KD7RfXSL-Q62i8aKDAww
https://teatrwkrakowie.pl/
https://teatrwkrakowie.pl/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJq8eZrovWAhXIK5oKHbovArAQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.scenastu.pl%2F&usg=AFQjCNGfnCQREtx0qCv-Snw_Dung8cGxZg
http://www.globtim.pl/
mailto:globtimplus@gmail.com
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PIENINY * ZAKOPANE  

SPACER SZLAKAMI GÓRSKIMI 
DZIEŃ I 

Wyjazd w godzinach porannych  

Przyjazd w Pieniny 

Przejście szlakiem turystycznym na Trzy Korony.  

Trzy Korony (982 m n.p.m.) to drugi najwyższy szczyt pięknych Pienin. Najwyższe 

wierzchołki tego masywu to: Okrąglica, Płaska Skała i Pańska Skała. Na Okrąglicy 

zbudowano taras, z którego roztaczają się przepiękne widoki. 

Przyjazd do Ośrodka. Zakwaterowanie, obiadokolacja  
 

DZIEŃ II 

Śniadanie 

Wyjście szlakiem turystycznym z przewodnikiem tatrzańskim na Gęsią Szyję 

(szczyt w reglowej części Tatr Wysokich. Jest najwyższy w grupie masywu o tej samej 

nazwie. Dawniej nazwa Gęsia Szyja dotyczyła tylko wąskiego i wygiętego upłazu na 

wschodnim grzbiecie, od strony Rusinowej Polany. Jego kształt przypominał góralom 

gęsią szyję. Później nazwę tę zastosowano do całego masywu.) Ze szczytu przepiękny 

widok na Tatry Wysokie i Bielskie. 

Powrót w godzinach wieczornych  

 

CENA od: 297 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób) 
 
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, 1x nocleg Ośrodek, 

wyżywienie (1x śniadanie, 1x obiadokolacja), bilety wstępu: Pieniński Park Narodowy,  

Tatrzański Park Narodowy, opiekę pilota, podatek VAT 
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https://www.polskieszlaki.pl/pieniny.html
https://www.polskieszlaki.pl/skala.html
https://www.polskieszlaki.pl/taras-widokowy-na-trzech-koronach.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Wysokie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Up%C5%82az
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusinowa_Polana
http://www.globtim.pl/
mailto:globtimplus@gmail.com
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MALBORK * TRÓJMIASTO 
DZIEŃ I 
Wyjazd w godzinach porannych 

Przejazd do Malborka Zwiedzanie zamku z przewodnikiem 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja  

DZIEŃ II 
Śniadanie  

Przejazd do Gdańska  spacer z przewodnikiem: reprezentacyjny trakt Głównego Miasta,  

Droga Królewska oraz deptak nad Motławą zwanym Długim Pobrzeżem. 

Sercem Gdańska, jest Długi Targ, to właśnie tu znajduje się symbol Gdańska czyli Fontanna 

Neptuna. Za fontanną Dwór Artusa, Złota Kamienica oraz Nowy Dom Ławy, gdzie ze szczytowego 

okna codziennie o godz. 13.03 wygląda do przechodniów "Panienka z okienka", jedną z 

najpiękniejszych kamieniczek przy ul. Długiej jest  Dom Uphagena (z zewnątrz), Ratusz Głównego 

Miasta, najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, na Długim Pobrzeżu 

znajduje się charakterystyczna sylwetka Żurawia - najstarszego zachowanego dźwigu portowego w 

Europie, jedna z najbardziej malowniczych uliczek w Europie - Ulica Mariacka jest przykładem 

dawnej zabudowy gdańskiej, Bazylika Mariacka   

Możliwość zorganizowania Rejsu statkiem Gdańsk-Westerplatte-Gdańsk (dodatkowa opłata) lub  

Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności (Największym skarbem wystawy są Tablice 21 

Postulatów, wpisane na listę międzynarodowego projektu UNESCO „Pamięć Świata”, zawierającą 

najbardziej wartościowe dokumenty o światowym znaczeniu. wystawa stała, dedykowana historii 

Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej.) 
Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja 

DZIEŃ III 

Śniadanie  
Zwiedzanie Sopotu:  Centrum kurortu przecina reprezentacyjna ulica Bohaterów Monte Cassino, 

potocznie zwana Monciakiem. Stanowi ona część arterii łączącej dwie największe atrakcje miasta - 

Molo i Operę Leśną. Uwagę spacerowiczów przykuwa nowy budynek nazwany Krzywym Domem 

(nr 53),w jego fasadzie brak prostych ścian, okien czy drzwi. Dom wygląda od frontu jakby ugiął się 

pod ciężarem dwóch olbrzymów, którzy na chwilę na nim usiedli. Na przedłużeniu Monte Cassino 

znajduje się Molo - najdłuższe drewniane molo w Europie, o długości 512 metrów.  

Zwiedzanie Gdyni - Skwer Kościuszki, na skwerze znajduje się pomnik upamiętniający wizytę Jana 

Pawła II w Gdyni oraz płyta "Marynarz Polski", przy której odbywają się oficjalne uroczystości,  

Port Morski: Największą atrakcją dla turystów są cumujące przy nabrzeżu zabytkowe jednostki 

pływające ORP Błyskawica,. Dar Pomorza (z zewnątrz) 

Powrót w godzinach wieczornych 

 

CENA od: 637 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób)   

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, 2x nocleg, wyżywienie (2x śniadanie,  

2 x obiadokolacja), bilety wstępu: Zamek w Malborku z przewodnikiem,  Molo w Sopocie, 

opiekę pilota, podatek VAT 

 
F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15 , 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

http://www.trojmiasto.pl/Gdansk-Srodmiescie-o22909.html
http://www.trojmiasto.pl/Droga-Krolewska
http://www.trojmiasto.pl/Dlugi-Targ-o432.html
http://www.trojmiasto.pl/Fontanna-Neptuna-o416.html
http://www.trojmiasto.pl/Fontanna-Neptuna-o416.html
http://www.trojmiasto.pl/Dwor-Artusa
http://www.trojmiasto.pl/Zlota-Kamienica
http://www.trojmiasto.pl/Nowy-Dom-Lawy-o7226.html
http://www.trojmiasto.pl/Dom-Uphagena
http://www.trojmiasto.pl/Muzeum-Historyczne-o106.html
http://www.trojmiasto.pl/Muzeum-Historyczne-o106.html
http://www.trojmiasto.pl/Dlugie-Pobrzeze-o434.html
http://www.trojmiasto.pl/Zuraw
http://www.trojmiasto.pl/Ulica-Mariacka-o433.html
http://www.trojmiasto.pl/Kosciol-Mariacki
http://www.trojmiasto.pl/Monte-Cassino-o551.html
http://www.trojmiasto.pl/Molo-Sopot
http://www.trojmiasto.pl/Blyskawica-Okret
http://www.globtim.pl/
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SUDETY  
DZIEŃ I  
Wyjazd w godzinach porannych 

Przyjazd do Wrocławia  

Spacer : Stare Miasto  

Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja  

DZIEŃ II  
Śniadanie 

Spacer do Wodospadu Kamieńczyka - Najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. 
Próg wodospadu znajduje się na wysokości 843 m n.p.m. Wodospad spada trójstopniową 

kaskadą o wysokości 27 m do przepięknego Wąwozu Kamieńczyka. Urok i baśniowy klimat wąwozu 

Kamieńczyka docenił Andrew Adamson reżyser brytyjskiej produkcji 

 „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”. 

Przejazd do Jeleniej Góry 

Pobyt i relaks na basenach termalnych (2 godz.) „Termy Cieplickie”  

Powrót do  hotelu. Obiadokolacja  

DZIEŃ III  
Śniadanie 

Przejazd do Wałbrzycha  

Zwiedzanie Zamku Książ z przewodnikiem  - jeden z największych Zamków w Polsce zwany 

Perłą Dolnego Śląska. Gmach budowli słynie z bogato zdobionych, stylowych wnętrz, wśród których 

największe wrażenie robi barokowa Sala Maksymiliana. Z zamkowej wieży podziwiać można 

panoramę Sudetów. Zwiedzanie z przewodnikiem trasa: „Książ barokowy”  prowadzi przez salony 

barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński,  

Salon Gier oraz Salon Barokowy. 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

CENA od: 598 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób)   
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX , 2x nocleg ,  

wyżywienie (2x śniadanie, 2x obiadokolacja), bilet wstępu: Wodospad Kamieńczyka, 

 2 godz. Termy Cieplickie, Zamek Książ, opiekę pilota, podatek VAT. 

 
 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15 , 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

http://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/atrakcje-i-zabytki/194-karkonosze
http://www.globtim.pl/
mailto:globtimplus@gmail.com
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PRAGA * BŁĘDNE SKAŁY 

DZIEŃ I 

Wyjazd w godzinach porannych  

Przejazd do Kłodzka  

Zwiedzanie  „Twierdzę Kłodzko” w towarzystwie przewodnika: turyści mają szansę zdobyć 

ostateczny punkt obrony twierdzy czyli donjon. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem 

rozciąga się piękna panorama miasta i gór otaczających ziemię kłodzką. Śmiałkowie pod 

czujnym okiem pruskiego żołnierza mogą przejść błyskawiczne przeszkolenia artyleryjskie 

przy jednej z armat 

Przyjazd do Pensjonatu, Obiadokolacja  

DZIEŃ II  

Śniadanie  

Całodniowy wyjazd do Pragi zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem 

Spacer Praskim Hradem, gdzie znajdują się olbrzymie pałace, ale również urokliwe miejsca 

na terenie Nowego Świata,  panorama Pragi wpisanej na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO,  przez ponad 500 metrów długi most Karola, wypełniony barokowymi rzeźbami 

świętych.Z mostu dalsza trasa  wycieczki poprowadzi przez labirynt uliczek Starego Miasta 

Praskiego, na rynku znajduje się słynny zegar Orloj, pomnik Jana Husa,  plac św. Wacława. 

Wyjazd z Pragi i powrót do pensjonatu. Obiadokolacja  

DZIEŃ III  

Śniadanie  

Przejście szlakiem turystycznym: Błędne Skały „Labirynt Skalny” - Obejmuje on swoim 

zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 - 11 m, wytworzonymi wskutek 

wietrzenia piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle 

wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma własne 

nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel", "Wielka Sala" 

Powrót w godzinach wieczornych 

 
CENA od: 664 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób)   
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, 2x nocleg,  

wyżywienie (2x śniadanie,  2x obiadokolacja), bilet wstępu: Twierdza Kłodzko, Błędne Skały, 

opiekę pilota- przewodnika, podatek VAT 

 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15 , 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

 

 

http://www.globtim.pl/
mailto:globtimplus@gmail.com
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POZNAŃ *BERLIN * KÓRNIK 

DZIEŃ I  

Wyjazd z w godzinach porannych  

Przyjazd do Poznania 

Spacer odcinkiem Traktu Królewsko-Cesarskiego: Stary Rynek 

Czas wolny na degustację specjału Poznania - Rogala Marcińskiego (opłata we własnym zakresie) 

Zakwaterowanie, obiadokolacja  

 

DZIEŃ II  

Śniadanie  

Przejazd do Berlina zwiedzanie z przewodnikiem 

Przejazd na Alexanderplatz , fontanna Neptuna. 

Wjazd na Wieżę TV  

Następnie przejście słynną Unter Den Linden( Aleją pod Lipami), Czerwony Ratusz, Katedra 

Berlińska, Uniwersytet Humboldtów, Arsenał, Opera Państwowa, Brama Brandenburska. 

Powrót do ośrodka, obiadokolacja  

 

DZIEŃ III 

Śniadanie  

Przyjazd do Kórnika  

Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem malowniczo położonego  zamku - rezydencji 

magnackiej zbudowanej w stylu gotyku angielskiego mieszczącego muzeum z oryginalnymi 

wnętrzami, kolekcją broni i malarstwa polskiego. 

Przyjazd do ośrodka  

Powrót w godzinach wieczornych 
 
 

CENA od: 699 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób)   
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX , 2x nocleg ,  

wyżywienie (2x śniadanie, 2x obiadokolacja), bilet wstępu: Zamek Kórnik, Wieża TV w Belinie, 

opiekę pilota, podatek VAT. 
 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Sienkiewicza 69a, 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

 

http://www.globtim.pl/
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SZWAJCARIA SAKSOŃSKA  

DZIEŃ I  

Wyjazd w godzinach porannych  

Przejazd na zwiedzanie  ZAMKU CZOCHA – twierdzy, w której kręcono sceny do wielu 

polskich filmów, m.in. „Gdzie jest generał”, „Wiedźmin” oraz seriali „Tajemnica twierdzy 

szyfrów”, „Dwa światy” i „Pierwsza miłość”.  

Przejazd do ośrodka. Obiadokolacja  

DZIEŃ III  

Śniadanie  

Postój i spacer na punkt widokowy Bastei.     

Pośród tysiąca formacji skalnych w Saksońskiej Szwajcarii jedna wzbudza niezwykłe emocje. 

Z jednej strony urzeka niewyobrażalnymi widokami, którymi po prostu nie da się nasycić, z 

drugiej przeraża płynącą w jej kierunku rzeką turystów. Bastei swoją sławą przerósł samą 

Saksońską Szwajcarię i wraz z sąsiednią twierdzą Königstein stał się jedną z największych 

atrakcji Niemiec  

Przejazd do Königstein. Twierdza o tej samej nazwie przez stulecia pozostawała niezdobyta, 

chroniąc w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Spacer po murach twierdzy 

wznoszących się 250 m ponad Łabą z możliwością podziwiania doskonale zachowanych 

elementów architektonicznych    

Powrót do ośrodka. Obiadokolacja  

DZIEŃ III  

Śniadanie  

Przyjazd do Wrocławia  

Zwiedzanie Panoramy Racławickiej Monumentalne malowidło o długości 114 metrów i 

wysokości 15 metrów. Przedstawia zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami pod Racławicami w 

kwietniu 1794 roku. To jedna z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia. 

Powrót w godzinach wieczornych  

 

 

CENA od: 839 zł/os (kalkulacja dla grupy 40 osób)   
 

Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX , 2x nocleg ,  

wyżywienie (2x śniadanie, 2x obiadokolacja), bilet wstępu: Zamek Czocha, punkt widokowy Bastei, 

Twierdza Königstein, Panorama Racławicka, opiekę pilota, podatek VAT. 

 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15 , 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

 
 

 

http://www.globtim.pl/
mailto:globtimplus@gmail.com
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Oferujemy licencjonowane przewozy krajowe i zagraniczne autokarem 

MERCEDES TOURISMO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
rok produkcji 2006 

53 miejsca dla pasażerów 
(miejsce dla pilota+ kierowcy) 

autokar klasy LUX 
klimatyzacja 

DVD 
mikrofon 

toaleta 
 
 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług transportowych : 

 wycieczki 

 przewozy krajowe i zagraniczne 

 wyjazdy na narty, do kina, teatru 

 przewóz gości 

 imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe,  szkolenia, delegacje, przewóz pracowników 

 pielgrzymki 
 

Szczegółowe informacje wraz z wyceną usługi przewozowej można uzyskać  

telefonicznie lub mailowo 
 

Oferujemy konkurencyjne ceny!      Rabaty dla stałych klientów! 
 

F.H.U. GLOBTIM Plus  

Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych  

Paweł Paradowski  

ul. Żabia 34/15, 27-400 Ostrowiec Św. 

TEL.: 509-691-686, 507-090-840, 41 277-24-90,  

www.globtim.pl, e-mail: biuro.globtimplus@gmail.com 

http://www.globtim.pl/

