
Niezwykła językowa wycieczka do Włoch
22-29.08.2023 – 8 dni

WENECJA – IGEA MARINA  -SAN MARINO – RZYM - WATYKAN

w cenie:         2770zł.+65Euro przy zapisie do      31.03.2023  
                   2940zł.+65 Euro przy zapisie po 31.03.2023    
                                                            
- przejazd autokarem klasy LUX (barek, DVD, toaleta)
- 4 noclegi w hotelu Sirena w Igea Marina nad Morzem Adriatyckim   
   pokoje 3-, 4- osobowe z łazienkami dla młodzieży
- w Hotelu Sirena: wyżywienie śniadania, obiady/lunch pakiety i kolacje, woda
- 1 nocleg pod Rzymem
- w czasie wyjazdu do Rzymu- wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja
- obiadokolacja na granicy oraz posiłek na powrocie w Polsce
- opieka  wychowawców
- ubezpieczenie KL i NNW      
- realizacja wycieczek
- zadanie językowe podczas zwiedzania                                                               

Dodatkowo 65 Euro:
- rejs statkiem w Wenecji    - Bazylika Św. Marka w Wenecji   -   Mirabilandia

D  odatkowo płatne:      
- taksa klimatyczna 1,5 euro/dziennie (zwolniona młodzież do 12 roku życia),

I dzień –   22.08.2023 (wt.)  
- wyjazd do Włoch 
- zbiorka 9.30 – parking ul.Jałbrzykowskiego, Białystok 
- wyjazd 9.45

Obiadokolacja na granicy w Polsce

II dzień-   23.08.2023 (śr.)  
- ok.8.00 Wenecja:
- zwiedzanie z przewodnikiem: spacer szlakiem najpiękniejszych zabytków 
miasta. Most Westchnień. Pałac Dożów.   Bazylika św. Marka   –  wspaniałe 
wnętrze pokryte złotymi mozaikami. Plac św. Marka nazywany „salonem 
Wenecji”. Most Rialto..
- GRA miejska po Wenecji – zadania JĘZYKOWE

Powrót statkiem na parking i przyjazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej
 Hotel Sirena, Igea Marina, https://www.hotelsirenaigea.it/
Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.



III dzień- 24.08.2023 (czw.)
9.00 śniadanie
-dzień odpoczynku, leniuchowania na plaży 

13.00 obiad
-odpoczynek, zapoznanie grupy
-wieczorny spacer po miejscowości  Igea Marina – zadania JĘZYKOWE
19.00 kolacja

IV dzień – 25.08.2023 (pt.)
9.00 śniadanie + lunch pakiety
Mirabilandia – cały dzień w największym włoskim parku rozrywki w Savio w 
regionie Emilia-Romania, w pobliżu Rawenny. Park zajmuje obszar 30 ha, a 
dodatkowe 10 ha powierzchni przypada na obszar parku wodnego. Oferuje 
łącznie 36 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich. 
https://www.mirabilandia.it/en 
19.00 kolacja

V dzień – 26.08.2023 (sob.)
9.00 śniadanie
-zwiedzanie San Marino - niezależna, maleńka republika SAN MARINO, 
przepięknie położona na wzgórzu Tytana z pięknymi widokami. Spacer 
malowniczymi uliczkami pełnymi sklepików z pamiątkami, barów, rzeźb na 
wolnym powietrzu.
- zadania JĘZYKOWE

14.30 obiad
-popołudnie sportowe: zabawy i gry na sportowo
19.00 kolacja
Pakowanie bagażu

VI dzień – 27.08.2023 (niedz.)

lunch pakiety/ śniadanie 
wyjazd z hotelu do Rzymu

-antyczne Koloseum i Forum Romanum - architektoniczne cuda starożytności
Fontanna di Trevi - barokowy skarb Rzymu – Panteon - spacer   Forum 
Romanom, wzgórze Kapitol -  Ołtarz Ojczyzny - Plac Wenecki
Plac Hiszpański - Schody Hiszpańskie i fontanna Barcaccia
Zadania językowe

https://www.mirabilandia.it/en


Zakwaterowanie pod Rzymem, 
Obiadokolacja

VII dzień – 28.08.2023 (pon.)
7.00 śniadanie

- Watykan -Bazylika Św. Piotra
Najmniejsze  uznawane  państwo  świata  pod  względem  powierzchni  i
najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności.  Watykan to
siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież.

Obiadokolacja
wyjazd do Polski ok.15.00

VIII dzień- powrót do Polski – 29.08.2023 (wt.)
godziny popołudniowe

Posiłek na granicy 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W   CENIE  :  
1. transport komfortowym autokarem min. Euro 6, 
2. pilot odpowiadający za realizację programu,
3. opieka wychowawców wyjazdu,
4. zakwaterowanie w Hotelu Igea Marina oraz pod Rzymem
5.  wyżywienie  w Hotelu Igea Marina: śniadanie, obiad/lunch pakiet, kolacja
6. wyżywienia w hotelu pod Rzymem: śniadanie, kolacja
7. materiały edu i zadania językowe,8. bogaty program zajęć, obejmujący cały dzień ,
8. ubezpieczenie TU Europa VIP (NNW, KL, w tym koszty ratownictwa i COVID,
bagaż),
9. gwarancję ubezp., fundusz gwarancyjny,
10. składki TFG, TFP,
11 chusty albo czapeczki z daszkiem
12. realizacja projektu jezykowego podczas zwiedzania

DODATKOWO  PŁATNE:
- koszt wejść dodatkowych;
- koszty ubezpieczenia od rezygnacji
- opłata klimatyczna 1,5Euro/dobra (od 12 r.ż.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


KOSZT - PROMOCJA

do 31.03.2023- - - 2770zl + 65 Euro

po  31.03.2023 - - - 2940zl. +65 GBP

RATY
I RATA - 770PLN/os do 31.03.2023  +podpisane umowy   lub po 31.03.2023 – 940zl/os.-
wpłata w ciągu 3 dni od podpisania umowy
II RATA - 1000PLN/os do  20.05.23
III RATA - 1000PLN/os do  20.07.23
IV RATA – 65 Euro do 05.08.2023 

BANK Pekao - 40 1240 5211 1111 0011 1519 6749

WEJŚCIA DODATKOWE*:  -    65 Euro/  os.  
- rejs statkiem w Wenecji    - Bazylika Św. Marka w Wenecji   -   Mirabilandia


