
Wczasy we WŁOSZECH - Campania 

PAESTUM - Morze Tyrreńskie  2021 
Wycieczki fakultatywne: Matera + Alberobello, Neapol, 

Wybrzeże Cedrowe + rejs łodziami do grot Palinuro, 

wycieczki programowe w cenie wyjazdu 

 

PAESTUM k. Salerno                    

  Miejscowość wypoczynkowa położona nad Morzem 

Tyrreńskim nad Zatoką Salerno około 100-km od 

Neapolu. W starożytności znajdowała się tu kolonia 

grecka Posejdonia założona około 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 x dziennie: śniadanie, lunch, kolacja.  

 

Dojazd:        autokar LUX wyjazd z Bielska-Białej 09.07, godzina 18.00 

                      Do uzgodnienia z innych miast.  

 

Termin :  17 dni    09.07  - 25.07.2021 

 

Zakwaterowanie:   APARTAMENTOWIEC - w wiosce wakacyjnej Villagio Cerullo 

– na miejscu własna piaszczysta plaża z serwisem plażowym, drink bar, minigolf.  

     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. 

Zakwaterowanie min. 4 osób w apartamencie, maksymalnie 6 osób.  
 

 

CENA = 2.600-zł/os   

CENA = 2.200-zł/os 

CENA =    950-zł/os                                 

Cena za 1, 2, 3, 4 osobę w apartamencie  4-osobowym (2+2)  

5 lub 6 osoba w apartamencie - dziecko 5-14 lat   

dziecko do 4 lat 

 + 1 Euro/dzień   Taksa klimatyczna we Włoszech - płatna dodatkowo na miejscu 

 



I dzień - 09.07.2021 

   Wyjazd z Bielska-Białej o godz. 18.00, przejazd non stop do Włoch. 

 

II dzień - 10.07.2021 

   Późnym popołudniem przyjazd do Włoch. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

 

III dzień – 11.07.2021 - wypocznek, wycieczka do Agropoli 

   Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, wieczorny wyjazd wybrzeżem  

Riviery Cilento do pobliskiego miasteczka Agropoli, czas wolny, spacer po 

promenadzie, wejście na wzgórze zamkowe. Powrót na nocleg do Paestum. 

 

IV dzień – 12.07.2021 – wypoczynek, wycieczka fakultatywna do Neapolu  

   Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. Możliwość wyjazdu na 

wycieczkę fakultatywną do Neapolu (grupa min. 30 osób autokarem, przy małych 

grupach możliwa opcja dojazdu pociągiem ) – zwiedzanie Neapolu z lokalnym 

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. Cena do uzgodnienia w 

zależności od liczby chętnych.  

 

V dzień - 13.07.2021 – wypoczynek, wycieczka do Posejdonii 

   Śniadanie, lunch, kolacja, zwiedzanie Paestum (Park archeologiczny - dawna 

kolonia grecka Posejdonia -  bazylika i greckie świątynie z V w. p. n. e, amfiteatr 

rzymski). Powrót nocleg. 

 

VI dzień – 14.07.2021 - wypoczynek w Paestum 

   Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. 

 

VII dzień – 15.07.2021 - Riviera Cedrova, Maratea, rejs łodziami do grot Palinuro 

  Śniadanie, całodzienna wycieczka fakultatywna: Przejazd do Calabrii – na trasie 

panoramy Parku Narodowego Cilento,  przejazd przez Rivierę Cedrową jedną z 

najładniejszych tras widokowych we Włoszech - postój w kurorcie Scalea, 

przejazd do Maratei – wyjazd na wzgórze z 22-metrowym posągiem Chrystusa – 

kościół św. Błażeja – przepiękna nadmorska panorama (wycieczka realizowana przy 

grupie min. 30 osób). W drodze powrotnej rejs łodziami wokół półwyspu Palinuro - 

m. in. do Błękitnej Groty. Powrót na obiadokolację i nocleg do Paestum. Koszt 35 

Euro/os –  dorośli oraz 30 Euro/os - dzieci młodzież do 18 lat.  Alternatywnie 

możliwy jest przy grupie min. 30 os. wyjazd do Salerno z rejsem statkiem na 

Wybrzeże Amalfi i na wyspę Capri – koszt 55 Euro/os.                                                                              

 

VIII dzień – 16.07.2021- wypoczynek w Paestum 

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. 



IX dzień – 17.07.2021 - wypoczynek w Paestum 

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, wyjazd na zakupy i spacer do 

Agropoli. Powrót na nocleg. 

 

X dzień – 18.07.2021 – Matera i Alberobello  

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, 

nocleg. Wycieczka fakultatywna – grupa min 30 osób. 

Wyjazd 5.00 - przejazd do Alberobello (ok. 4 godziny) 

słynne „Domy Trulli” zbudowane na planie koła lub 

prostokąta, ze stożkowatymi kamiennymi dachami, 

wykonanych archaicznymi metodami, bez użycia 

zaprawy - wpisane na Listę UNESCO. Matera – 

Europejska Stolica Kultury w 2019 roku - w historycznej części miasta, zwanej Sassi, 

znajdują się unikatowe domy wydrążone w skale „Włoska Kapadocja”. Powrót około 

21.00. Koszt  40 Euro/os – dorośli oraz 30 Euro/os - dzieci młodzież do 18 lat. 

 

XI dzień – 19.07.2021 - wypoczynek w Paestum 

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, 

nocleg. 

 

XII dzień – 20.07.2021 - wypoczynek w Paestum 

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, 

nocleg. 

 

XIII dzień – 21.07.2021 – Santa Maria di Castellabate 

  Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja.                                                                                   

Wieczorem po kolacji wyjazd do miasteczka Santa Maria di Catellabate. Czas 

wolny na nadmorskim deptaku z licznymi kafejkami i sklepikami. Powrót na nocleg.  

 

XIV dzień – 22.07.2021 

   Śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. 

 

XV dzień – 23.07.2021 

   Śniadanie, spacer do wytwórni mozzarelli . 

Wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja, nocleg. 

 

XVI dzień – 24.07.2021 

    Śniadanie + prowiant, wyjazd do Polski 

 

XVII dzień – 25.07.2021 

    Powrót do Polski w godzinach rannych . 

UWAGA -  terminy wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie 



CENA obejmuje: 

• przejazd autokarem lux  - pozostaje z grupą na miejscu 

•  14 noclegów w apartamentach nad morzem w Paestum w ośrodku Villagio Cerullo  

• Wyżywienie 3 x dziennie: 14 śniadań bufet, 13 x lunch (zupa + owoc lub słodycze)  i 14 

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 WIENER - NNW do 10.000-zł/os i KL (koszty leczenia) do 40.000-zł/os  

• składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

• składkę na TFP – Turystyczny Fundusz Pomocowy 

CENA nie obejmuje:         

• wyżywienia na czas podróży z wyjątkiem prowiantu na powrót 

• taksy klimatycznej – 1 Euro/ dzień dla osób powyżej 16 roku życia  

• ubezpieczenia bagażu oraz polisy od chorób przewlekłych 

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 90 - zł/os  

• wycieczek fakultatywnych (realizowanych przy minimum 30 osobach) 

 

 

ORGANIZATOR : Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała 

biuropodrozy@polan-travel.com.pl  

tel 33 81 19 550 

 

 

www.polan-travel.com.pl 
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