ZIELONA SZKOŁA z PG1 z Włodawy.
WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA
ZNANY NADMORSKI KURORT Z PIĘKNĄ PLAŻĄ+ PEREŁKI ZABYTKOWE
WŁOCH (WENECJA, SAN MARINO, RZYM) I SŁOWENII (BLED)
Termin: 09-17.06.2016. Cena: 1380 zł + 35 euro

I wpłata 400 zł

Cessanatico - atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa koło Rimini na Riwierze Adriatyckiej. Historia
Cessnatico może pochwalić się takimi sławnymi nazwiskami jak Cesare Borgia i Leonardo da Vinci,
który to zaprojektował w tym miejscu kanał portowy / 1502 rok /. Szerokie, piaszczyste plaże zachęcają
do wypoczynku. Setki sklepów, dyskotek, restauracji i pizzerii sprawiają, że Cessenatico tętni życiem.
Ramowy program imprezy:
Dzień 1 - Wyjazd z Włodawy w godzinach rannych, przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
Dzień 2 - Przyjazd do WENECJI w godzinach rannych. Zwiedzanie miasta według programu, rejs
statkiem po lagunie weneckiej , Kanał Grande, Plac Św. Marka, wizyta pod Pałacem Dodżów.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 - 6: Przejazd do Cessanatico. Pobyt, plażowanie, realizacja programu rekreacyjno –
sportowego: rozgrywki w siatkówkę plażową, turnieje badmintona, konkursy, animacje na plaży, wyjścia
na dyskoteki. W ustalony z grupą dzień wycieczka:
REPUBLIKA SAN MARINO - Republika Europy, znana na świecie dzięki torowi Formuły 1, oferuje
turystom średniowieczną architekturę, wspaniałe krajobrazy włoskiej prowincji i sztukę życia typową dla
takich malutkich państw jak Monako czy Andora. W mieście San Marino zachowały się średniowieczne
domy, place i fortyfikacje. Grób otaczały mury obronne z licznymi bramami i basztami. Powyżej grodu,
na trzech wierzchołkach góry Titano zbudowano obronne zamki połączone murami. Stojąc na placu
przed katedrą, w głębi po jej prawej stronie widać masywną sylwetkę romańskiej dzwonnicy
pochodzącej z 600 r. Państwo jest strefą bezcłową, dlatego warto tu wybrać się również na zakupy
(kosmetyki, w tym perfumy, sprzęt elektroniczny itp.) San Marino uważa się za najstarszą republikę
świata.
Dzień 6 - Po śniadaniu przejazd do RZYMU. Zwiedzanie miasta Watykanu - min. Bazyliki św. Piotra
(największy kościół na świecie i jedno z najważniejszych świętych miejsc chrześcijaństwa, gdzie
znajdują się groby papieskie – między innymi Grób Jana Pawła II), a także: Koloseum (rzymski amfiteatr
wzniesiony w latach 70-82 przez cesarzy z dynastii Flawiuszów, gdzie odbywały się słynne walki
gladiatorów, a w czasach późniejszych rzeź chrześcijan), Forum Romanum (centralny plac Rzymu),
Ołtarz Ojczyzny, Panteon (najsłynniejsza świątynia greckich bogów), barokowa Fontanna di Trevi,
Schody Hiszpańskie (gdzie odbywają się coroczne pokazy mody, festiwale i happeningi) . Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 7 - Po śniadaniu przejazd do BLED w Słowenii. Jezioro Bled to jedno z najczęściej
fotografowanych miejsc w Europie. Jego główną atrakcją jest mała wyspa ze średniowiecznym
kościołem. Ogromne wrażenie robi także zamek, którego mury unoszą się wysoko nad lustrem wody.
Jest to najstarsza tego typu budowla w całej Słowenii. Średniowieczna twierdza należy do najczęściej
odwiedzanych miejsc w kraju. Po zwiedzaniu obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8/9 - Śniadanie, przejazd przez Węgry i Słowację do Włodawy. Zakończenie wyjazdu
w godzinach wieczorno-nocnych.
Cena: 1380 zł
Cena obejmuje:
 6 noclegów w hotelu *** w Cessanatico oraz hotelach **/*** w trakcie tranzytu (pokoje 3 – 4 osobowe
z łazienkami),
 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
 lunch pakiet na drogę powrotną do Polski,
 transport klimatyzowanym komfortowym autokarem (z barkiem, dvd, wc, klimatyzacją),
 opiekę pilota,
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej (całodobowa na wezwanie),
 zwiedzanie Wenecji, Rzymu, San Marino i Bled,
 ubezpieczenie KL i NNW PZU Wojażer (KL: 10.000 euro, NNW: 5.000 euro, Bagaż 300 euro).
Dodatkowo płatne: opłata dewizowa za wjazdy do miast, łódki w Wenecji, metro w Rzymie i lokalnych
przewodników: 35 euro/os.

