Kolonia - obóz WŁOCHY
Paestum nad Morzem Tyrreńskim – region Campania

Wycieczki : Paestum, Agropoli ,
fakultatywnie: Wezuwiusz, Wybrzeże
Amalfi, Capri, Sorrento, Lazurowa
Grota Palinuro
PAESTUM k/ Salerno - miejscowość
wypoczynkowa położona nad Morzem Tyrreńskim nad
Zatoką Salerno 90 km od Neapolu. W starożytności
znajdowała się tu kolonia grecka Posejdonia, założona
w V w p.n.e słynąca z bogactwa i ceramiki. Paestum jest
jednym z największych parków archeologicznych w
Europie. Znajduje się na liście światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Termin: 05.07-16.07.2021
Program wyjazdu :
I dzień Wyjazd z Polski o godzinie 13.00, przejazd non stop do Włoch.
II dzień –
Przyjazd do Paestum, odpoczynek, lunch, kolacja, nocleg.
III dzień – wycieczka programowa Posejdonia
Śniadanie, zwiedzanie dawnej kolonii greckiej Posejdonii (Park archeologiczny - bazylika i
greckie świątynie z V w. p n e, amfiteatr rzymski), lunch, kolacja.
IV dzień – wycieczka fakultatywna np. Herculanum + Neapol
Śniadanie, wycieczka fakultatywna Heculanum + Neapol – koszt 25 Euro/os. Zwiedzanie
z polskojęzycznym certyfikowanym lokalnym przewodnikiem : Herculanum - drugie poza
Pompejami starożytne miasteczka zniszczone przez wybuch wulkanu w 79 roku. Neapol :
Porta Capuana i Castel Capuanno - miejsce zaślubin Zygmunta I z Boną Sforza, Katedra pomniki dawnych władców Neapolu, relikwie św. Januarego patrona Neapolu, przejście do
Bazyliki di Santa Restituta. Powrót na obiadokolację i nocleg do Paestum.
V dzień –
Śniadanie, wypoczynek, plażowanie, lunch, kolacja, nocleg.
VI dzień – fakultet – np. Amalfi, Capri, Sorrento
Śniadanie + prowiant, wycieczka statkiem na Wybrzeże Amalfi,
na wyspę Capri i do Sorrento - koszt 50 Euro/os. Powrót na
obiadokolację i nocleg.

VII dzień – wycieczka programowa Castellabate
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, wyjazd na wycieczkę wzdłuż Riviery Cilento
do miasteczka Santa Maria di Castellabate. Powrót na kolację i nocleg.
VIII dzień – wycieczka programowa - Riviera Cilento, Agropoli
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, obiadokolacja,
wieczorny wyjazd wzdłuż Riviery Cilento do miasteczka
Agropoli, powrót na nocleg.
IX dzień – wycieczka fakultatywna groty skalne
Palinuro, rejs łodziami
Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, popołudniowa
fakultatywna wycieczka i rejs łodziami wokół półwyspu
Palinuro i m in. do Błękitnej Groty i do Parku
Narodowego Cilento koszt 25 Euro/os . Powrót do
Paestum, kolacja, nocleg.
X dzień Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg.
XI dzień –
Wcześnie rano około 7.00 śniadanie + prowiant, wyjazd z Paestum do Polski .
XII dzień –
Powrót do Polski – zakończenie imprezy.

CENA = 1.980 zł/os
grupa 40 uczestników + 4 opiekunów ( kadra)
maksymalna możliwa pojemność ośrodka 63 osoby z kadrą
CENA obejmuje:











przejazd autokarem lux z opłatami
składkę na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
opiekę pedagogiczna – 3 wychowawców + kierownik
9 noclegów w apartamentach nad morzem w Paestum w „Wiosce wakacyjnej Villagio Cerullo” k/Salerno. Apartamenty 5, 6, 7-osobowe, trzypokojowe, każdy
posiada 2 sypialnie, salon, łazienkę, kuchnię z wyposażeniem, wentylatory w
każdym apartamencie
serwis plażowy 1 parasol + 4 leżaki na 1 apartament
Wyżywienie : 3 x dziennie: 9 śniadań bufet, 9 x lunch z podwieczorkiem (zupa +
owoc lub baton) i 9 kolacji – gorące danie, prowiant na drogę powrotną - kuchnia,
samoobsługowa
opiekę pilota - rezydenta na całą trasę i na miejscu – pilot realizuje wycieczki
programowe ale nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych
przewodników
polisa TU Wiener NNW (do 10.000 zł/os) i KL (do 40.000 zł/os)

 3 wycieczki programowe: Agropoli, Paestum dawna greckie miasto Posejdonia,
Cilento – Castellabate
 opieka medyczna na telefon – prosimy o zabranie kart EKUZ

CENA nie obejmuje:
 wyżywienia na czas podróży z wyjątkiem prowiantu na drogę powrotna
 wycieczek fakultatywnych wg poniższej specyfikacji , na zamówienie oferta

wycieczek fakultatywnych może zostać rozszerzona


koszt taksy klimatycznej 10 Euro/os (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

1/ Park Narodowy Cilento, rejs łodziami do grot skalnych półwyspu Palinuro
Rejs łodziami motorowymi wokół półwyspu Palinuro- m.in. do Błękitnej Groty - na trasie
panoramy Parku Narodowego Cilento – koszt 25 Euro/os autokar, rejs, pilot

2/ Herculanum, Neapol
Zwiedzanie Herculanum drugiego poza Pompejami starożytnego miasteczka zniszczonego przez
wybuch wulkanu w 79 roku. Neapol – zwiedzanie z lokalnym certyfikowanym przewodnikiem:
Porta Capuana i Castel Capuanno - miejsce zaślubin Zygmunta I z Boną Sforza, Katedra - pomniki
dawnych władców Neapolu, relikwie św. Januarego patrona Neapolu, przejście do Bazyliki di Santa
Restituta. koszt 25 Euro/os ( autokar, bilety wstępu, audioguides, przewodnik)

3/ Wybrzeże Amalfi, wyspa Capri, Sorrento
Rejs statkiem z Salerno wzdłuż wybrzeża Amalfi – wejścia do portów Amalfi i Positano.
Zwiedzanie Capri – wjazd kolejką, Ogrody Augusta, rejs statkiem z Capri do Sorrento
legendarnego miasteczka położonego na stokach skalistych urwisk z piękną panoramą na zatokę
Neapolitańską i Wezuwiusz) koszt 50 Euro/os autokar, bilety na 2 statki, kolejka górska i lądowa,
ogrody, pilot

INNE PROPOZYCJE :

4/ Alberobello, Matera – „Włoska Jerozolima” Europejska stolica kultury 2019
Wczesne śniadanie + prowiant , wyjazd o godz. 6.30. Przejazd do Alberobello bajkowego
miasteczka z unikatowymi domami Trulli wpisanymi na Listę UNESCO, następnie przejazd do
Matery, gdzie w historycznej części miasta, zwanej Sassi znajdują się domy wydrążone w skale,
a jedynie fasady zostały domurowane – plenery licznych filmów m. in. Pasji Mela Gibsona oraz
najnowszej produkcji o Jamesie Bondzie (zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem). Powrót
na obiadokolację do Paestum - koszt 35 Euro/os
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ORGANIZATOR : Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała
biuropodrozy@polan-travel.com.pl
tel 33 81 19 550
www.polan-travel.com.pl

