
FRANCJA - KORSYKA
        zwiedzanie i wypoczynek  

Korsyka - wyspa, która urzeka swoistą egzotyką,
dziką przyrodą, pięknymi, piaszczystymi plażami i
krystalicznie czystą woda. Leżące wewnątrz wyspy dzikie góry, a przede wszystkim skalne 
groty na południowym wybrzeżu wyspy, do których wpływają wycieczkowe stateczki z 
turystami, przypominają „Tajemniczą Wyspę” z książek J. Verne. Jest to też wyspa cesarza 
Francuzów - Napoleona.

TERMIN:    09.06 – 18.06.2021 

Cena: 2.600 zł/os  z wyżywieniem   
                             (śniadania i obiadokolacje)  

       PROGRAM 

I dzień – 09.06.2021
     Wyjazd o 03.00, przejazd przez Czechy – Austrię.
Przyjazd na obiadokolację i nocleg do Włoch w Montecatini Terme w Toskanii.

II dzień – 10.06.2021 
     Wyjazd o 5.00 z Montecatini do portu Livorno (odległość 70 km). Zaokrętowanie na prom o 
(08.00) - przeprawa promowa z Livorno do Bastii (ok. 4 godzin). Zwiedzanie Bastii: plac Saint 
Nicolas, na którym spotkać można miejscowych, grających w tradycyjnego petanque, Plac Targowy, 
spacer po Starym Porcie, w którym można spotkać zacumowane jak niegdyś łodzie i jachty ze 
wszystkich zakątków Morza Śródziemnego, spacer do cytadeli, zakupy pamiątek i upominków.
Przejazd z Portu w Bastii  do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – 11.06.2021
     Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.
     
IV dzień – 12.06.2021
     Śniadanie, wyjazd na wycieczkę do Bonifacio - niezwykle 
malowniczej miejscowości ze starym miastem zbudowanym na wysokim 
skalnym cyplu, w którym fale morza wyrzeźbiły jaskinie. Spacer po 
dzielnicy portowej, nad którą góruje ogromny bastion. Następnie wizyta w
dzielnicy Ville Haute, w której skład wchodzą stare miasto i cytadela, 
zwiedzanie cytadeli Legii Cudzoziemskiej, wycieczka statkiem wzdłuż 
skalistego wysokiego wybrzeża Bonifacio, w którym woda wyrzeźbiła 
tajemnicze groty. Następnie przejazd do PORTO-VECCHIO. Spacer po 
mieście: cytadela, kościół św. Jana Chrzciciela, dzielnica portowa. Powrót
na camping, na trasie zwiedzanie Corte,

miasta uniwersyteckiego położonego w centralnej części wyspy.
Spacer po krętych, brukowanych i stromych uliczkach starego miasta,
nad którym góruje cytadela. Zwiedzanie: kaplica św. Krzyża z
pięknym barokowym ołtarzem, cytadela i muzeum Korsyki.

V dzień – 13.06.2021
     Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.  



VI dzień – 14.06.2021 
     Śniadanie, wyjazd na wycieczkę na Wybrzeże Zachodnie – przejazd malowniczą trasą z Ajaccio  
do Piany i Calvi. AJACCIO to drugie najważniejsze miasto na Korsyce, miejsce narodzin Napoleona, 
spacer Szlakiem Bonapartego, ocieniony palmami plac Maréchal Foch z pomnikiem Napoleona, 
Katedra św. Marii. Przejazd do miejscowości Piana w okolice LES
CALANCHE, gdzie wysokie czerwone skały opadają pionowo
wprost do morza oraz do PORTO położonego malowniczo nad
zatoką o tej samej nazwie, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa, powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

VII dzień – 15.06.2021
    Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.

VIII dzień - 16.06.2021
    Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.

IX dzień – 17.06.2021
     Śniadanie + suchy prowiant, sprzątanie, lunch, przejazd do Bastii
(konieczność 10-godzinnej przerwy pracy kierowców w trakcie rejsu
i dalszego zwiedzania po przypłynięciu do Livorno). Zaokrętowanie
na prom w porcie pasażerskim (14.00) - przeprawa promowa z Bastii
do Livorno. Zwiedzanie Livorno: plac Centralny, Pałac Akademii
Morskiej, „Nowa Wenecja”, Stara Twierdza, kolacja, wyjazd w
drogę powrotną do kraju.

X dzień – 18.06.2021 -    przyjazd do kraju  w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu we Włoszech – 1 obiadokolacja i śniadanie w formie prowiantu. 
Na Korsyce 7 noclegów w wiosce wakacyjnej „Cap Sud Village”. Wioska wakacyjna jest położona ok. 
30 km na południe od Bastii w kierunku Bonifacio przy pięknej piaszczystej plaży. Na terenie ośrodka 
znajduje się wiele terenów i urządzeń rekreacyjnych, które są do dyspozycji uczestników: boiska 
sportowe do koszykówki, siatkówki i mini piłki nożnej, korty tenisowe, basen a także scena teatralna, 
bary i sklep. Na terenie ośrodka odbywa się wiele animacji, zarówno w ciągu dnia (aquagym, 
rozgrywki sportowe), jak i wieczorami (dyskoteki, przedstawienia itp.). Zakwaterowanie w  
bungalowach zbudowanych w prowansalskim stylu, położonych w otoczeniu pięknej 
śródziemnomorskiej roślinności, 1 lub 2 sypialnie 2-osobowe  z łazienka
Transport: autokar komfortowy z pełnym wyposażeniem + prom: przeprawa promowa Livorno – 
Bastia - Livorno, na promie: sklepy, bary, tarasy do opalania, leżaki 
 opieka pilota – realizuje wycieczki na miejscu 
 Wyżywienie: 2 razy dziennie (śniadania i obiadokolacje) 
 polisa TU Wiener: KL (do 40.000-zł/os), NNW (do 10.000 zł/os) 
 zwiedzanie na miejscu 

           KOSZTY  DODATKOWE:
         - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i inne koszty programowe (rejs   
            statkiem, lokalni przewodnicy)

      ORGANIZATOR : 
 Biuro Podróży Polan Travel 

        ul. 11 Listopada 60-62, Bielsko-Biała
 tel. 33 81 19 550
 www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/
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