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Dzień 1.  

 Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach wieczornych. Przejazd do Włoch.  

 

Dzień 2.  

 Przyjazd do hotelu w okolicach Rimini w godzinach porannych, zakwaterowanie, 

zapoznanie z okolicą, całodniowe plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3 – 7. 

Śniadania, zażywanie kąpieli morskich i słonecznych, obiadokolacje.  

W trakcie trwania pobyty istnieje możliwość udziału w wyjazdach fakultatywnych: 

1. Istria- 15 euro/os. przy grupie min. 25 osób - po śniadaniu przejazd na chorwacki 

półwysep Istria, gdzie odwiedzimy miejscowości tj.  Pula, zwiedzanie m.in. Areny, Łuk 

Sergiusza oraz Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, następnie przejazd do  

Rovinj. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Cena zawiera: przejazd autokarem, 

opiekę pilota. 

2. Wenecja- 30 euro/os przy grupie min. 25 osób - śniadanie,  przejazd do Wenecji, płynięcie 

promem (ok. 20-30min – dodatkowo płatne), zwiedzanie m.in.: Plac Św. Marka, Most 

Westchnień, Pałac Dożów + czas wolny, powrót do hotelu, krótki odpoczynek na plaży, 

obiadokolacja, nocleg. Cena zawiera przejazd autokarem, prom w 2 strony, opiekę pilota. 

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej 

3. Jaskinia Postojna - 10 euro/os przy grupie min. 25 osób / grupa min. 25 osób -  

śniadanie, przejazd do Słowenii gdzie zobaczymy jedną z najpiękniejszych, krasowych 

jaskiń- Jaskinię Postojną. Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, Cena nie 

zawiera biletu wstępu do jaskini – ok 25 euro. Wycieczka jest zorganizowana ostatniego 

dnia, podczas powrotu do Polski. 

 

Dzień 8.  

Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Nowego Sącza w 

godzinach porannych następnego dnia. 
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Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób  

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem; 

- 6 nocy w hotelu,  

- wyżywienie HB (śniadania + obiadokolacje); 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (KL, KR, NNI, NWS) 

 

Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, pamiątki), prosimy 

przeznaczyć kwotę ok. 50euro. 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może 

wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

UWAGA: Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 


