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CERTYFIKAT 

 

 

 

Program wycieczki dla uczniów gimnazjum w Myślenicach -   Pan Tadeusz Jarząbek 

 

Termin:  czerwiec 2018 r. 

1 dzień: 
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
2 dzień: 

Przyjazd nad jezioro Garda, największe i najczystsze jezioro tego kraju. Rejs po jeziorze, podczas którego zobaczymy 
piękne widoki. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg. 
3 dzień: 
Śniadanie. Przejazd na wybrzeże Morza Liguryjskiego. Genua: Piazza de Ferrari, Teatr San Carlo, Palazzo Ducale, Via 
Garibaldi, dom Krzysztofa Kolumba, Katedra San Lorenzo. Wizyta w Muzeum Morskim. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg. 
4 dzień: 
Śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża Morza Liguryjskiego do  San Remo: znanego z festiwali kurortu, spacer po 
Starym  Mieście,  zobaczymy słynne Casino San Remo. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
5 dzień: 

Śniadanie. Przejazd do Monaco i Monte Carlo: Pałac Książęcy (z zewnątrz), katedra z grobowcem m.in. księżnej 
Grace, słynne kasyna. Cannes: miasto, w którym odbywa się jeden z najsłynniejszych festiwali filmowy na świecie, 
spacer Aleją Gwiazd, promenada La Croisette. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
6 dzień: 
Śniadanie. Nicea: ośrodek turystyczny o światowej renomie, stolica Lazurowego Wybrzeża, spacer fragmentem 
siedmio kilometrowej "Promenady Anglików" biegnącej wzdłuż morza, katedra, pałace, wąskie uliczki, malownicze 
domy, port, znane na całym świecie pałace-hotele (Negressco). Wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez Włochy, 
Austrię i Czechy. 
7 dzień: 
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych/wieczornych. 
 

CENA: 1550  PLN/os.  (całość) 
 

( w cenie zostały ujęte  wstępy i opłaty klimatyczne w wysokości 38 €/os  * kurs 4,3 za 1 €)    

Podane ceny mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem w 2018 r lub zmianą kursu walut 
Cena zawiera: 

• przejazd komfortowym autokarem, 

• 4 noclegi w hotelu***, 

• 4 śniadania,4 obiadokolacje, 

• opiekę pilota - przewodnika, 

• ubezpieczenie KL, NNW, 

• wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi. 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 
� rejs po jeziorze ok  20 €/os 
� Muzeum Morskie 12 €/os 

• opłaty klimatyczne ok 6 €/os              GRATIS OD BIURA ZESTAWY SŁUCHAWKOWE!!! 


