
Propozycja planu pracy i preliminarza kosztów Zespołu Integracyjnego na rok 2012
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2

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

IX Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

Spotkanie z Seniorami Oddziału Gliwickiego SEP

20 
kwiecień 

30 
listopad

80 – 150

50-100

5.200 – 9.750,

3.250,- 6.500,

65,

65,

25,

25,

55,

55,

2.400, -4.000,

1.500.-2.666,

3

WYCIECZKA  KRAJOWA

 „WROCŁAW 2012” 
sobota

• Gliwice - wyjazd autokarem godz. 800 
• Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem;

 Panorama Racławicka, Aula Leopoldina, 
Stadion, Rynek z  Ratuszem 
 Obiad
 Teatr lub spektakl grających fontann

• Powrót do Gliwic późnym wieczorem

Świadczenia:
 przejazd autokarem
  obiad,
 bilety wstępu
 obsługa przewodnika PTTK

czerwiec 
lub 

wrzesień

 
46 11.250, 250,  100, 250, 30x150=4.500,
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  WYCIECZKA  ZAGRANICZNA

Wariant 1- „PORTUGALIA 2012”
Program ramowy:

• przelot samolotem: Warszawa – Lizbona - Warszawa 
• zakwaterowanie 7 dni (6 noclegów) w hotelu ****
• 2 x dzienne wyżywienie- z napojami (wino, woda) 
• wycieczka do Fatimy 
• opieka polskojęzyczna podczas transferu i pobytu w 

hotelu
• pakiet ubezpieczeń (KL, NNW, bagaż)

Fakultatywnie wycieczki do: Lizbony, Sintry, Cabo de Roca, 
Obidos, Bathalha, Alcobaca, Nazare, Cascais

Estoril nazywane Portugalską Riwierą to miejsce, które należy 
obowiązkowo odkryć. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. 
Położone nad Atlantykiem, w sąsiedztwie Lizbony i romantycznej 
Sintry dostarcza rozmaitych wrażeń, a jednocześnie pozwala 
odpocząć. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy sportów wodnych, 
surfingowcy, golfiści, a także miłośnicy rozrywki.
Hotel ESTORIL EDEN ****położony ok. 200 m od plaży, 
pośród złocistych plaż Wybrzeża Estoril zwanego też Riwierą
Portugalską. Z okien roztacza się wspaniały widok na Zatokę 
Cascais. Jest to idealne miejsce na udany i odprężający urlop. 
Zakwaterowanie w apartamentach, które dysponują balkonami, 
dostępem do Internetu i doskonale wyposażonymi aneksami
kuchennymi.

Uwaga: 
1. Prowadzone są negocjacje, aby wylot i przylot 

samolotem odbywał się z Pyrzowic.
2. Przy zakwaterowaniu w hotelu ALVORADA *** koszt 

imprezy obniży się o 200, zł.

Wariant 2 -  „KRYM – 2012”

Dzień 1

14-20 
maja 

sierpień/
wrzesień

50

46

134.500,

101.200,

2.690,

2.200,

2.440,

1.950,

2.690,

2.200,

30x250=7.500,

30x250=7.500,



Wyjazd z Polski o godz.5.00, przyjazd do Lwowa - 
spotkanie z przewodnikiem. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do Odessy. Zakwaterowanie. Krótki 
spacer nad morze. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 
Śniadanie. Przejazd  do Ałuszta na Półwyspie 
Krymskim – zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4
Śniadanie Wypoczynek nad Morzem Czarnym. 
Obiadokolacja, nocleg 

Dzień 5
 Śniadanie – wyjazd do Jałty - wycieczka „Pałace 
południowego wybrzeża” – letnia rezydencja ostatniego 
rosyjskiego cara Mikołaja II w LIWADII, miejsce 
Konferencji Krymskiej, zespół pałacowo parkowy 
hrabiego Woroncowa w AŁUPCE -  JASKÓŁCZE 
GNIAZDO / bajkowy zamek na nadmorskiej skale/ 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6
Śniadanie wyjazd do BACHCZYSARAJU /pałac 
chanów Krymskich, Fontanna Łez, Skalny Monaster 
Uspieński, Miasto skalne Czufut- Kale/ - 
SEWASTOPOL /starożytne miasto Chersones/. Powrót 
do hotelu .Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 7
Śniadanie, wyjazd do JALTY /słynne jałtańskie 
nabrzeże, katedra ortodoksyjna   Botaniczny/. Powrót 
do hotelu – Obiadokolacja , nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Nocny przejazd do Odessy. 

Dzień 9
Przyjazd do Odessy  zwiedzanie miasta (Teatr Opery i 
Baletu, ul. Deribasowskaja – dom Adama Mickiewicza, 
Krzesło Szczęścia, schody Patiomkina, port morski). 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 10
Śniadanie przejazd do Tarnopola po drodze zwiedzanie 



4c

miejscowości HUMAŃ / Zofiówka – park Potockich/ . 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 11
Śniadanie. Krótki spacer z przewodnikiem po Tarnopolu. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w 
godzinach wieczornych.
    

Świadczenia:
- transport autokarem produkcji zachodniej, 
- zakwaterowanie: hotele *** ( 5 noclegów w hotelu w Ałuszcie, 2 

noclegi w hotelu w Odessie,   2 noclegi w hotelu w Tarnopolu),
-wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji,
- opiekę pilota, i przewodnika miejscowego,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie. 

WYMAGANY PASZPORT !!!

Ałuszta jest  położona  w  dolinie  rzek  Ułu-Uzień  i  Demerdży 
otoczonej  górami  z  dominujacymi  szczytami  Czatyrdahu  i 
Demerdży. Pierwsze wzmianki o Ałuszcie pochodzą z VI w.n.e. 
Miasto  należało  do  Bizancjum  i  nosiło  nazwę  Aluston 
(Αλουστον). Od XIII w. Ałuszta znajdowała się kolejno w rękach 
Tatarów, Genueńczyków, Turków, i na koniec Rosjan. W centrum 
miasta znajdują się pozostałości dawnej twierdzy bizantyjskiej z 
VI w. n.e.(wieża  obronna oraz  fragmenty murów).  Ałuszta jest 
ważnym ośrodkiem turystycznym,  w którym znajduje  się  wiele 
kurortów  i  sanatoriów.  Leczy  się  tu  schorzenia  układu 
oddechowego, krwionośnego i nerwowego.

Wariant 3-„BAŁKANY TAJEMNE”- Albania 2012

Dzień 1:
- wyjazd z Gliwic w godzinach wczesno - porannych

czerwiec/
lipiec

46 105.800, 2.300, 2.050, 2.300, 30x250=7.500,



- przejazd do Orawskiego Podzamoka na Słowacji, 
zwiedzanie Zamku Thurzów, związanego z legendą o 
Janosiku

- obiadokolacja w formie mini – bankietu i nocleg w 
Dudincach na granicy słowacko - węgierskiej

Dzień 2:
- śniadanie
- przejazd do Budapesztu, krótkie zwiedzanie centrum: 

Parlament, Plac Szabadsag, Katedra św. Stefana, Vaci 
Utca

- przejazd na nocleg w Suboticy (pogranicze wegiersko – 
serbskie)

Dzień 3:
- śniadanie
- do południa przyjazd do Belgradu i zwiedzanie: 

Parlament, Cerkiew św. Marka, Teatr Narodowy, 
Katedra św. Sawy, Pałac Ljubicy, Twierdza Kalemegdan 
i in.

- przejazd na nocleg, obiadokolacja 
Dzień 4:

- śniadanie
- ok. południa przyjazd do Skopje – stolicy Macedonii i 

zwiedzanie m.in.: Kamienny Most, Łaźnia Daut Paszy, 
Katedra św. Klemensa, Twierdza Kale, Cerkiew św. 
Dymitra

        -     przejazd na nocleg do Ochrydu, macedońska 
obiadokolacja regionalna

Dzień 5:
- śniadanie
- przejazd nad Jezioro Ochrydzkie do Ochrydu – 

najpiękniejszego miasta Macedonii, spacer ze 
zwiedzaniem licznych cerkiewek i po Promenadzie oraz 
rejs łódką

- przejazd w okolice Tirany, ew. wieczorne spacery po 
stolicy Albanii 

- zakwaterowanie w hotelu, albańska obiadokolacja 
regionalna, nocleg

Dzień 6:
- śniadanie



- zwiedzanie Tirany: Plac Skanderbega, Wieża Zegarowa, 
Meczet Hadżi Ethem Beja, Pałac Prezydencki, Pałac 
Kongresowy, „Piramida”, Pomnik Envera Hodży

- po południu przejazd do Kruji, zwiedzanie miasteczka, 
leżącego w górskiej scenerii i podziwianie Pałacu 
Skanderbega

- obiadokolacja, nocleg nad morzem
Dzień 7:
        -     śniadanie

- przejazd do Lezhy, zwiedzanie Mauzoleum Skanderbega
- przejazd do Szkodry i zwiedzanie: Meczet Ołowiany, 

Plac Bohaterów Vigu, Katedra Katolicka i In.
- przejazd wzdłuż Jeziora Szkoderskiego
- obiadokolacja i nocleg w okolicach Podgoricy 

Dzień 8: 
       -      śniadanie
       -      zwiedzanie Podgoricy, stolicy Czarnogóry: Wzgórze 

Gorica, Kościół św. Jerzego, Wieża Zegarowa, 
Parlament, i In.

       -      przejazd na Morze Adriatyckie do Budwy, rejs 
stateczkiem na Wyspę Sveti Nicola, wieczorne spacery 
po Budvie

       -      obiadokolacja, nocleg
  Dzień 9:
       -     śniadanie
       -     przejazd do Kotoru, spacer po Starym Mieście, ze 

szczególnym uwzględnieniem Twierdzy św. Jana i 
Katedry św. Trifuna

       -     przejazd przez Herceg Novi do Dubrownika,
 wieczorne spacery po „Perle Adriatyku” (Chorwacja)

       -     obiadokolacja, nocleg w Dubrowniku lub Neum (Bośnia i 
Hercegowina)

   Dzień 10:
       -     wczesne śniadanie
       -     przejazd przez Chorwację

  -     przyjazd późnym popołudniem do Postojnej 
(Słowenia), zwiedzanie Jaskini Postojnej – największej w 
Europie

       -     czas wolny na posiłek



       -     wyjazd w drogę powrotną 
       -     przyjazd do kraju w godzinach nocno - porannych
     
Świadczenia:

- przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w 
WC, video, barek, klimatyzację

- opieka kompetentnego pilota-przewodnika
- dziewięć noclegów w hotelach, pokoje 2/3-osobowe z 

łazienkami
- dziewięć śniadań
- dziewięć obiadokolacji w tym trzy w formie 

wieczorków regionalnych
- bilety wstępu: na Zamek Thurzów, Mauzoleum   

Skanderbega, rejs na Wyspę Sveti Nicola, po Jeziorze 
Ochrydzkim i do Jaskini Postojna

- ubezpieczenie NW, KL i bagażu

Razem 226 - 346 154.200,-162.000, 15.900, – 18.666,
Uwaga:

1. Realizacja wycieczek będzie możliwa pod warunkiem, że zostaną wypracowane w OG-SEP odpowiednie środki finansowe.
2. Planowane są dwie imprezy integracyjne oraz po jednej wycieczce krajowej i zagranicznej. Warianty wycieczek są po to, aby przeprowadzić sondaż i na tej 

podstawie wybrać odpowiednią wycieczkę do realizacji.
3. Przedstawiony program wycieczek stanowi propozycję ramową i może podlegać korektom w odniesieniu do kosztów imprez oraz szczegółowego programu.

Opracował: Kazimierz Boba
Gliwice  26.10.2011 r


