„WŁOSKIE WAKACJE”
Wypoczynek w Lignano Sabbiadoro;
Werona, Wenecja oraz Murano i Burano, Sirmione nad J. Garda, Triest
Termin: 13/14–21/22 IX 2019 r.

Cena: 1599,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
13 IX Zbiórka we Wrocławiu (stacja paliw przy ul. Suchej 15 blisko Dworca Głównego PKP). Wyjazd autokarem
o godz. 22:30. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
14 IX Przyjazd do Lignano Sabbiadoro nad Adriatyk około południa. Spacer po kurorcie, obiad w restauracji. Następnie
zakwaterowanie w apartamentach położonych około 200 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Czas wolny. Nocleg.
15 IX Odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja w pobliskiej restauracji. Czas wolny, nocleg.
16 IX Wyjazd autokarem do Sirmione, spacer po uroczym mieście oraz rejs łodziami motorowymi po Jeziorze Garda,
przejazd do miasta Romea i Julii, zwiedzanie pod opieką rezydenta oraz czas wolny w pięknej Weronie. Powrót
do Lignano Sabbiadoro na obiadokolację ok. 18:30. Czas wolny, Nocleg.
17 IX Odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja w restauracji. Czas wolny, nocleg.
18 IX Wyjazd autokarem do Punta Sabbioni, skąd rejs statkiem w kierunku Wenecji. W trakcie rejsu wizyta
w kolorowym Burano oraz w hucie szkła weneckiego na Murano. W Wenecji rejs tramwajem wodnym po Canale
Grande, spacer po najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta oraz czas wolny na placu św. Marka. Powrót statkiem
do Punta Sabbioni oraz autokarem do Lignano Sabbiadoro. Ok. 19:30 obiadokolacja w restauracji. czas wolny.
Nocleg.
19 IX Odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja w restauracji. Czas wolny, nocleg.
20 IX Odpoczynek na plaży. O godz. 18:00 obiadokolacja w restauracji. Czas wolny, nocleg.
21 IX Zdanie apartamentów oraz wyjazd w kierunku Triestu. Spacer z przewodnikiem po mieście o wyjątkowo bogatej
historii, malowniczo położonym nad krystalicznym Adriatykiem oraz wizyta pod zamkiem Miramare. Czas wolny
na indywidualny posiłek przed wyjazdem do Polski. Wyjazd z Triestu ok. 19:00.
22 IX Planowany przyjazd do Wrocławia ok. godz. 9:30.
Cena zawiera:
Uwagi:
- uczestnicy muszą posiadać ważne paszporty lub dowody
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie
zgodnej z programem;
- 7 noclegów w apartamentach w Lignano Sabbiadoro, pokoje
2-os. (na życzenie 3-os.), łazienka z WC na 2 pokoje,
w apartamencie: klimatyzacja, TV oraz aneks kuchenny.
- 7 obiadokolacji lub obiadów;
- opłatę za pościel;
- opiekę rezydenta we Włoszech;
- opiekę pilota w trakcie całej wycieczki;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe, parkingowe oraz wjazdowe do miast;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

osobiste;
- w apartamentach nie ma ręczników - należy je zabrać;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 45 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, lub cena paliwa
do autokaru znacząco wzrośnie, całkowita cena wycieczki
może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty:
- rejsy w Sirmione, z Punta Sabbioni i w Wenecji oraz przewodnik lokalny w Trieście – ok. 55,- €/os.*
- zwrotna kaucja za Apartamenty: 25,- €/os.
*) Władze Wenecji noszą się z zamiarem wprowadzenia opłaty dla turystów odwiedzających miasto, ale nie nocujących w Wenecji. Wysokość
tej opłaty nie jest jeszcze znana, przez co nie została ona uwzględniona w powyższej kwocie.
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