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9  DNIOWA WYCIECZKA NA  
LAZUROWE WYBRZEŻE 

TERMIN:             CENA: 
22-30.10.2011                   790 ZŁ 
 
ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją. 
- 6 noclegów we Włoszech na wybrzeżu liguryjskim w miejscowości Andora lub okolicach. Apartamenty   

6-osobowe (2 sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny 2-osobowy, aneks kuchenny, łazienka). 
-     opieka pilota – przewodnika. 
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 
- wycieczki wg programu. 
- ubezpieczenie KL i NW. 
 
ŚWIADCZENIA DODTAKOWO PŁATNE: 
- zakwaterowanie w 4 osoby w apartamencie 6-osobowym – 130 zł od osoby za cały pobyt. 
 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień –   zbiórka w Poznaniu o godz. 10.30, wyjazd o godz. 11.00. Przejazd przez Niemcy do Mediolanu. 
2 dzień –   po drodze zwiedzanie Mediolanu: Katedra, Bazylika Santa Maria Delle Grazie, Piazza del 
                  Duomo z galerią Vittorio Emanuele, po zwiedzaniu wyjazd z Mediolanu, przyjazd na miejsce 
                  zakwaterowania wieczorem, nocleg. 
3 dzień –   wycieczka do grot Toirano (unikalny zespół jaskiń ze śladami życia ludzi pierwotnych 
                  oraz licznymi naciekami skalnymi),  powrót na miejsce zakwaterowania, nocleg. 
4 dzień –   wycieczka - Nicea, Cannes i Grasse, powrót na miejsce zakwaterowania, nocleg. 
5 dzień –   dzień wolny, nocleg. 
6 dzień –   wycieczka - Genua  i Portofino, powrót do na miejsce zakwaterowania, nocleg. 
7 dzień –   dzień wolny, nocleg. 
8 dzień –   wykwaterowanie rano, przejazd do Monaco i zwiedzanie Monte Carlo: m.in. Palais 
                  Princier, Cathedrale de Monaco, Muzeum  Oceanograficzne. Wyjazd z Monte Carlo wieczorem. 
                  Przejazd do Polski. 
9 dzień –  przewidywany przyjazd do Polski w godz. wieczornych. 
 
UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- do apartamentów należy zabrać: płyn do naczyń, poszewki na pościel, zapałki itp. 
- kieszonkowe na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowego miejscowego przewodnika 

w Mediolanie pokrywają uczestnicy: ok. 60(+10) EURO. 
- Limit bagażu wynosi: bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę. 

KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY W KWOCIE 20 ZŁ. 
Zgłoszenia u p.prof. A. Kodyniak (sala 66). Wpłaty: marzec, kwiecień, maj, czerwiec po 200 zł. Euro w 
październiku. W maju odbędzie się spotkanie z organizatorem wycieczki 



 

 


