Wycieczka szkolna DLA KLAS VI - VIII
Włochy 2019
Zapraszamy na wycieczkę szkolną w formie zielonej szkoły do Włoch.
Zwiedzanie ciekawych miejsc, poznawanie Europy, żywy kontakt z językiem
obcym to główne cele wyjazdu.
Liczba miejsc ograniczona (ok. 10)
Zainteresowani rodzice uczniów oraz uczniowie klas 6-8 proszeni są o kontakt z
p. Gertrudą L-Jakiel, tel. 784212971 lub w szkole.
Plan wycieczki przedstawiony poniżej.

ZIELONA SZKOŁA
na Riwierze Adriatyckiej
2.06.2019 - 9.06.2019
Cena: 1680,00 zł. + 75 euro

DZIEŃ 1
Wyjazd z Sanoka w godzinach południowych. Nocny przejazd przez
Czechy i Austrię w kierunku Włoch.
DZIEŃ 2
W godzinach popołudniowych dojazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej
(okolice Rimini/Cesenatico). Zakwaterowanie. Czas na plażowanie i kąpiele
słoneczne. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu czas na plażowanie i kąpiele morskie. Po południu przejazd do
najstarszej części Rimini. Odwiedzimy Piazza Cavour, przepiękny plac z posągiem
Pawła V wraz z renesansową fontanną, Piazza Tre Martiri, świątynię rodziny
Malatestów, jeden z najpiękniejszych kościołów renesansowych, Łuk Augusta,
najstarszy łuk tryumfalny z czasów cesarstwa rzymskiego oraz wspaniały most
Tyberiusza zbudowany w I w.n.e. Następnie przejazd do najstarszej republiki
świata San Marino. Zwiedzanie Bramy św. Franciszka, groty łuczników, pałacu
rządowego, Bazyliki Świętego Marinusa oraz wież obronnych. Następnie
zakupy w strefie wolnocłowej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4
Wcześnie rano przejazd do Rzymu. Zobaczymy Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol, Plac Wenecki, Piazza Navona, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański ze
słynnymi schodami hiszpańskimi oraz Piazza del Popolo. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Watykanu. Wizyta przy grobie Jana
Pawła II. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra.Powrót do hotelu w okolice
Rimini/Cesenatico. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu przejazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa w największym
wesołym miasteczku we Włoszech. Znajdują się w nim min. ”Katun” największy
rollercoaster, „Niagara” największa w Europie zjeżdżalnia wodna, „Ispeed”
najszybsza kolejka górska w Europie, ponadto dla ludzi mniej lubiących
przeciążenia jest mnóstwo ciekawych pokazów: zapierający dech pokaz
kaskaderskiej jazdy samochodami i motocyklami, kino 4D, pokaz skoków do
wody. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7
Po śniadaniu czas na przygotowanie się do podróży. Wykwaterowanie a
następnie w godzinach południowych przejazd do Wenecji – perły Adriatyku,
której romantyczny pejzaż i położenie na archipelagu ponad stu wysepek, wśród
cichych wód laguny, były inspiracją dla wielkich, weneckich malarzy.
Przepłynięcie statkiem z Punta Sabbioni na Plac Św. Marka. Spacer po
centrum Wenecji – Pałac Dożów, dzwonnica, Most Rialto, Most Westchnień,
Bazylika San Marco, liczne pałace arystokracji weneckiej. Przed podróżą
zapraszamy na Pizza Party!!! Skosztujemy słynnego włoskiego specjału a po
pysznej uczcie wieczorny spacer po mieście i niezapomniana Wenecja nocą.
Powrót do kraju. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię.
DZIEŃ 8
Powrót do Sanoka w godzinach popołudniowych. Po drodze planowane jest
śniadanie. Koniec świadczeń.
Termin: 2.06-9.06 2019r.
Cena: 1680 zł/os. oraz taxy klimatyczne ok. 75 EUR/os.
Cena zawiera:
 Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, wc, cafe
bar, TV, kawa, herbata bez ograniczeń)
 Zakwaterowanie: pokoje 3,4 osobowe z łazienkami
 Wyżywienie wg programu: śniadania i obiadokolacja
 Opiekę pilota – przewodnika
 Ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych)

