WŁOCHY : wycieczka - zielona szkoła ADRIATYCKA RIVIERA,TOSKANIA, LIGURIA
Rimini, Wenecja, S. Marino, San Leo, Mirabilandia, Florencja, Piza, Cinque Terre.

I-dzieńWyjazd z Polski przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.
II-dzień-Wenecja
przyjazd do Wenecji - rejs statkiem z terminalu Fusina, Bazylika Św. Marka, Plac Św. Marka,
Pałac Dożów, Most Westchnień, Most Rialto, Canale Grande. Przyjazd do Rimini, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
III-dzień-wypoczynek-w-Rimini
Śniadanie, wypoczynek w Rimini, obiadokolacja , nocleg.
IV-dzień-miasta-twierdze
Śniadanie, wycieczka do San Marino - najstarszej i najmniejszej republika świata., następnie do
średniowiecznych miast twierdz San Leo i Gradara. Powrót na obiadokolację i nocleg do Rimini.
V-dzień-odpoczynek-Mirabilandia
Śniadanie, wypoczynek na miejscu lub całodzienna zabawa w Mirabilandii - najpopularniejszym
parku rozrywki we Włoszech. Powrót na obiadokolacje, nocleg.
VI-dzień-Mirabilnadia
Śniadanie,wypoczynek na miejscu lub cd zabawy w Mirabilandii , powrót na obiadokolację i
nocleg.
VII-dzień-Florencja+Piza
Wczesne śniadanie, wyjazd do Florencji - Kościół Santa Croce, Katedra, Plazza dalla Signoria,
Palazzo, Vecchio, Uffizi, Ponte Vecchio, dalsza podróż do do Pizy zwiedzanie Baptysterium,
Krzywej wieży – z zewnątrz , dla chętnych ( Katedra, baptysterium, cmentarz obiadokolacja,
nocleg w hotelu w okolicach Pizy
VIII-dzień-Cinque-Terre
Śniadanie + prowiant, wyjazd do La Spezia w okolicach Cinque Terre ( 9-godzinny postój
autokaru). 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). Obiadokolacja. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski.
IX-dzieńPowrót do Polski w godzinach rannych .

CENA = 1.240 - zł/os
(grupa 42 os płatne + 4 osoby nieodpłatnie)
+ koszty programowe płatne na miejscu w Euro.

Cena obejmuje :
- przejazd autokarem LUX z okolic Katowic/ Krakowa
- 5 noclegów hotelu w Rimini do 300 m od piaszczystej plaży- pokoje 2,3,4 -os z łazienkami ,
- 1 nocleg w Toskanii w hotelu 2* - pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami.
- wyżywienie : 6 śniadań, 6 obiadokolacji
- polisa PZU NNW( do 10.000 plz/os) i KL( do 40.000 plz/os)
- opiekę pilota na cała trasę ( nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych
przewodników)
- wycieczki wg. programu z pilotem ( kolejność zwiedzania może ulec zmianie).
-składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie obejmuje :
-kosztów wstępów do zwiedzanych obiektów, loklanych przewodników, taxy klimatycznej w
Rimini i Montecatini Terme, kolejek podmiejskich lub tramwaju we Florencji lub check pointówwe Florencji i Pizie, tramwaju wodnego w Wenecji, pociągów na Cinque Terre płatne dodatkowo
na miejscu - kwota ok. 60 Euro /os .
Biletu na 2 dni z dojazdem do Mirabilandii – koszt 30 Euro/os .( 1 dzień koszt 25 Euro/os )

