Wczasy we WŁOSZECH - Campania
PAESTUM - Morze Tyrreńskie 2019
Wycieczki fakultatywne : Wezuwiusz+Herculanum/Pompeje, Neapol,
Wybrzeże Amalfi/Capri/Sorrento, rejs łodziami do grot Palinuro

PAESTUM k. Salerno - miejscowość wypoczynkowa położona nad
Morzem Tyrreńskim nad Zatoką Salerno ok. 100-km od Neapolu. W
starożytności znajdowała się tu kolonia grecka Posejdonia założona ok.
600 p. n. e. przez Greków słynąca z bogactwa i wyrobów ceramicznych.
Paestum jest jednym z największych parków
archeologicznych w Europie. Znajduje się na liście
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wyżywienie : 3 posiłki dziennie : śniadanie, lunch, kolacja.
Dojazd
:
autokar LUX wyjazdy : Bielsko-Biała.
Do uzgodnienia z innych miast.

Termin : 12 dni 17 - 28.07.2019
Zakwaterowanie : APARTAMENTOWIEC- w wiosce wakacyjnej Villagio Cerullo
– na miejscu własna piaszczysta plaża z serwisem plażowym , drink bar, minigolf, boisko
do siatkówki. W ośrodku realizowane są programy animacyjne na plaży oraz na scenie.

Mieszkania - apartamenty 54 m/kw dla 4,5 lub 6 osób w układzie 2+2, 2+3 lub 3+3 –
sypialnie zamykane i nieprzechodnie, kuchnia z wyposażeniem, duża łazienka.

CENA = 1.960- zł/os

Cena od 1, 2, 3, 4 osoby w apartamencie 4-osobowym ( 2+2) lub 3+1

CENA = 1.650- zł/os

5 i 6 osoba w apartamencie 2+3 lub 3+3
+ koszty programowe i wycieczki fakultatywne oraz taksa klimatyczna

UWAGA- serwis plażowy – 1 parasol/apartament + leżaki są
w cenie pobytu – bez
dodatkowych opłat na
miejscu

zniżka dla dziecka 5-14 lat - 250-zł//os

CENA = 800-zł/os - dzieci do 4 lat

Program wyjazdu :
I – dzień- 17.07.2019
Wyjazd z Bielska-Białej o godz. 15.00, przejazd non stop. do Włoch.
II - dzień- 18.07.2019
Przyjazd do Paestum, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.
III dzień – 19.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, wieczorny wyjazd wybrzeżem
Riviery de Cilento do miasteczka Agropoli, powrót na nocleg.
IV dzień – 20.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg
V – dzień- 21.07.2019
Śniadanie, zwiedzanie Paestum (Park archeologiczny - bazylika i greckie świątynie
z V w. pne, amfiteatr rzymski), lunch, kolacja, nocleg.
VI dzień – 22.07.2019 - wycieczka Wybrzeże Amalfi, Capri, Sorrento
Śniadanie, wycieczka fakultatywna realizowana przy łączonej grupie min. 30 osób
Całodzienna wycieczka – zwiedzanie z pilotem. Rejs statkiem na Wybrzeże
Amalfi z 4 godzinnym pobytem na wyspie Capri. Dojazd autokarem, rejs z Salerno
przez Amalfi i Positano, wjazd kolejką linową na Capri, rejs z Capri do Sorrento–
2 godzinny pobyt w Sorrento. Przejazd kolejką do Castellamare. Powrót autokarem
na obiadokolację i nocleg do Paestum.
Koszt 50 Euro/os – dorośli oraz 40 -Euro/os- dzieci młodzież do 18 lat.
VII dzień – 19.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. Możliwośc realizacji
wycieczki fakultatywnej np. do Neapolu.
VIII dzień – 24.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg lub wycieczka
fakultatywna np. do Parku Narodowego Cilento - rejs łodziami motorowymi
wokół półwyspu Palinuro – ( wycieczka realizowana przy grupie min. 30 osób )
Koszt 35 Euro/os – dorośli oraz 25 Euro/os - dzieci młodzież do 14 lat
IX dzień – 25.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg.
X dzień – 26.07.2019
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg.
XI dzień – 27.07.2019
Śniadanie + prowiant, wyjazd do Polski
XII dzień – 28.07.2019
Powrót do Polski w godzinach rannych .
UWAGA - terminy wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie
CENA obejmuje :

 przejazd autokarem lux - pozostaje z grupą na miejscu
 9 noclegów w apartamentach nad morzem w Paestum w ośrodku Villagio Cerullo
 Wyżywienie 3 x dziennie: 9 śniadań, 9 x lunch ( zupa + owoc lub słodycze) i 9 kolacji –
gorące danie, + prowiant na drogę powrotną - kuchnia polska samoobsługowa
 opiekę pilota na całą trasę oraz na miejscu – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla
lokalnych przewodników
 polisę TU Gotaher NNW do 10.000-zł/os i KL ( koszty leczenia) do 40.000-zł/os

 składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA nie obejmuje :
 wyżywienia na czas podróży z wyjątkiem prowiantu na powrót oraz
 taksy klimatycznej – 1 Euro/ dzień dla osób powyżej 14 roku życia
 ubezpieczenia bagażu oraz polisy od chorób przewlekłych
 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 60-zł/os
 wycieczek fakultatywnych ( realizowanych przy minimum 30 osobach) :

1/Neapol - wycieczka z lokalnym przewodnikiem w języku polskim – grupa min. 30
osób lub przy mniejszej grupie min. 18 osób dojazd pociągiem z Paestum.
koszt 30 Euro/os – dorośli oraz 20 Euro/os - dzieci młodzież do 18 lat
2/ Wezuwiusz + Herculanum lub Pompeje
koszt 45 Euro/os – dorośli oraz 35 Euro/os - dzieci młodzież do 18 lat
3/ Paestum nieodpłatnie – wstęp do Muzeum płatny indywidualnie,
4/ Rejs na Capri, wybrzeże Amalfi i Sorrento
koszt 50 Euro/os – dorośli oraz 40- Euro/os- dzieci młodzież do 18 lat )
5/ Park Narodowy Cilento – półwysep Palinuro
rejs łodziami motorowymi wokół półwyspu Palinuro- m. in. do Błękitnej Groty
- na trasie panoramy Parku Narodowego Cilento
koszt 35 Euro/os – dorośli oraz 25 Euro/os - dzieci młodzież do 18 lat
6/ Wytwórnia mozzarelli nieodpłatnie, możliwość zakupów w sklepie firmowym
7/ Agropoli – nieodpłatnie 2 wyjazdy do urokliwego pobliskiego miasteczka z
zabytkowym centrum składającym się z uliczek i starych domów wbudowanych w
skałę. Na szczycie skały, nad miastem, znajduje się aragoński zamek pochodzący z
VI wieku ( wstęp płatny indywidualnie ). Na innej skale leży wieża strażnicza św.
Franciszka z XVI w.
ORGANIZATOR : Biuro podróży Polan
Travel Bielsko-Biała
biuropodrozy@polan-travel.com.pl -

tel 33 81 19 550
www.polan-travel.com.pl

