Zielona szkoła- wycieczka : WŁOCHY- Francja
Adriatycka Riviera, Liguria, Lazurowe Wybrzeże, Mediolan
Dzień I – wyjazd z Polski
Wyjazd z Polski w godz. 19.00 ( Tychy-parking przy Hali Sportowej ul, Piłsudskiego -zjazd
Paprocany) , przejazd do Włoch.
Dzień II – Wenecja
Przyjazd do Wenecji, zwiedzanie (Plac Św. Marka, Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów,
Most Rialto i Westchnień, przejazd tramwajem wodnym z terminalu Fusina). Przejazd do
Rimini. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III – Rimini, Ravenna , Cesenatico
Śniadanie, całodzienna wycieczka do Ravenny (kościół S. Vitale, katedra S.Orso, Tomba
di Dante - grobowiec Dantego Aligheri, Baptysterium). Dalsza podróż do Cesenatico .
Miasteczko to liczy ponad siedem wieków barwnej tradycji związanej z tak legendarnymi
postaciami jak Cesare Borgia czy Leonardo da Vinci, którego dziełem jest słynny kanał
portowy. Ważnym punktem miasteczka jest Muzeum Morskie na świeżym powietrzu, które
zgromadziło autentyczne i unikalne okręty, których różnokolorowe żagle i kadłuby
opowiadają o historii rybołówstwa i handlu morskiego. Powrót do Rimini na obiadokolację
i nocleg.
Dzień IV – miasta twierdze : Gradara, San Leo, San Marino
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie San Leo – miasteczka położonego na skalnym
wzniesieniu, słynącego z kamiennej twierdzy „Rocca Fortezza”. Następnie zwiedzanie
Gradary. kolejnego miasta-twierdzy z pięknym, średniowiecznym zamkiem obronnym.
Dalej San Marino – jedno z najpiękniejszych miast świata położone na wzgórzu Monte
Titano, zwiedzanie Starówki oraz zamku. Powrót na obiadokolację i nocleg do Rimini.
Dzień V- Rimini
Śniadanie, wypoczynek, wycieczka do Rimini - Stare Miasto Park Miniatur „Italia w
miniaturze”. Obiadokolacja i nocleg w Rimini.
Dzień VI –Mediolan
Wyjazd do Mediolanu o godz. 5.30 , na trasie śniadanie. Przyjazd pod stadion San Siro,
obiekt jednego z największych stadionów piłkarskich na świecie, Stadion Giuseppe Meazza,
Piazza Duomo z największą na świecie gotycką katedrą, Galeria Wiktora Emanuela II z
modnymi kawiarniami, Piazza della Scala, gdzie znajduje się słynna La Scala. Wizyta w
muzeum, gdzie przechowywane są zabytki związane z historią opery. Spacer po
Quadrilatero d'Oro - dzielnicy mody ze sklepami najbardziej znanych włoskich i
światowych kreatorów mody. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolice San Remo.
Dzień VII- Lazurowe Wybrzeże
Śniadanie, wyjazd do Monaco, zwiedzanie: Pałac Książęcy i Plac Pałacowy, Egzotyczny
ogród, przejazd do Cannes - Pałac Festiwalowy, la Croisette, dawny port rybacki Vieux
Port, następnie do Nicei (Promenada Anglików - nadbrzeżny bulwar wysadzanym palmami,
stare miasto Vieux Nice, Plac Garibaldi). Powrót na obiadokolacje i nocleg w okolice San
Remo.
Dzień VIII – Cinque Terre

Śniadanie, wyjazd do La Spezia. ( Postój 9 godzinny ) Zwiedzanie Cinque Terre transfery
pociągami ( 5 malowniczych ziem-miasteczek , położonych w północno-zachodniej części
Italii, w regionie zwanym Ligurią. Całe Cinque Terre należy do parku narodowego i jest na
liście światowych zabytków UNESCO. Wyjątkowe środowisko, jedyna na świecie,
stworzone przez wybrzeża i morskie urwiska z zatokami i małymi plażami, tysiące
kilometrów murków sygnalizujących granice między polami uprawnymi winorośli,
charakterystyczna wiejskość, średniowieczne osady, sanktuaria, widokowe ścieżki
nadmorskie, Cinque Terre zostały uznane przez UNESCO, Własnością światową ludzkości'
w roku 1997 i dziś stanowią Park Narodowy i Chronioną Strefę Morską. Cinque Terre to
pięć małych miasteczek usadowionych na skałach, jedyne pięć miasteczek na świecie, gdzie
mieszkańcy pracując przez wieku dali radę przekształcić mało urodzajny teren w wioski
morskie, bogate w płodne tarasy, pełne życiodajnych roślin takich jak drzewa oliwkowe i
winorośli). Za dopłatą 12 euro/os obiadokolacja.
Dzień IX – powrót do Polski
Powrót do Polski. We wczesnych godzinach przedpołudniowych.
Uwaga !

Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Cena: 1.460-zł/os

(cena dla grup min.42 uczestników + 4 opiekunów)

Cena obejmuje:
. przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, barek, TV)
. 6 noclegów w hotelach we Włoszech : 4 w Rimini i 2 w Ligurii.
. polisa TU Gothaer NNW (do 10.000 zł/os) i KL (do 40.000 zł/os)
. 6 śniadań, 6 obiadokolacji
. opiekę pilota (nie oprowadza wewnątrz obiektów zastrzeżonych dla lokalnych przewodników)
- składka na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
. wstępów do zwiedzanych obiektów wjazdów do miast ( Monaco, Mediolan) oraz przejazdów
pociągami i kolejkami ok. 60-70 Euro/os.

