
Letni obóz klubu Wertikal.

05.07 - 15.07.2017

WŁOCHY -  półwysep GARGANO 
                                          (sprawdzona oferta !) 

  

Półwysep Gargano –  nazywany „ostrogą włoskiego buta”, położony jest w południowo-wschodnich Włoszech,  
w rejonie  Apulii.  Słynie  z  niezwykle  malowniczego wybrzeża,  na które składają  się piękne plaże,  krystalicznie
czysta woda, małe zatoczki, groty, łuki wyrzeźbione przez naturę, mityczne wyspy Tremiti. Wnętrze jest górzysto-
wyżynne, słynny las Foresta Umbra stanowi dziś Park Narodowy. 

Zakwaterowanie: Kemping „5 Stelle” / Varanatour - znajduje się na lagunie Varano oddzielającej śródlądowe
jezioro Varano od wybrzeża Adriatyckiego, w odległości  250 m od pięknej,  prywatnej plaży z drobnym białym
piaskiem i czystego, błękitnego morza. 
Apartamenty Zaffiro  to  domki  murowane w zabudowie szeregowej,  2-pokojowe dla  2-4 osób. Składają  się  
z pokoju dziennego (przechodni) z podwójną sofą lub łóżkiem piętrowym dla dwóch osób i dwuosobowej sypialni,
łazienka  (prysznic,  WC).  Domki  posiadają  w  pełni  wyposażony  aneks  kuchenny  (lodówka  z  zamrażalnikiem,
kuchenka, zlewozmywak, naczynia) i werandę.                                                     
 Na terenie kempingu znajdują się: 2 baseny, pizzeria, restauracja, bar z salą gier, mini-market, centrum sportowe
(boiska m.in. do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe), plac zabaw dla dzieci. 
Ośrodek oferuje całodzienną animację dla dzieci i młodzieży. 

Wyżywienie: 
Trzy  posiłki  dziennie:  śniadanie,  obiad,  kolacja  (kuchnia  polska).  Pierwszym  posiłkiem  jest  obiad  
w dniu przyjazdu, ostatnim lunch w dniu wyjazdu + suchy prowiant.

Program: 
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach przedpołudniowych, lunch, zakwaterowanie w domkach, kolacja, nocleg.
3-9 dzień: realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy,
wycieczki po okolicy, dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych (płatne dodatkowo).
10  dzień: śniadanie,  wykwaterowanie,  zajęcia  na  plaży,  lunch,  pobranie  suchego  prowiantu.  Wyjazd  
w drogę powrotną ok. godziny 17, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
11  dzień: Przyjazd  do  Wiednia ok.  9.  Przejazd  Ringiem:  Parlament,  Ratusz,  Opera,  Belweder,  spacer  po
starówce: Katedra Św. Szczepana, Hofburg, Grabenstrasse. Wyjazd z Wiednia ok. 14. Przejazd przez Czechy,
postój na posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

W programie: zwiedzanie Wiednia!!
Regionalna kolacja włoska „spagettata” przy muzyce!

TERMIN CENA 
05.07 - 15.07.2017 1700 zł /os *

          * dla osób spoza klubu Wertikal cena wynosi 1750 zł 

Cena zawiera:
- przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, video, barek)
- zakwaterowanie : 8 noclegów na kempingu
- wyżywienie 3 posiłki dziennie + suchy prowiant w dniu wyjazdu
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż w Signal Iduna
- opiekę pilota w czasie przejazdu, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na miejscu, miejscowego ratownika  
i włoskiej opieki medycznej
- podatek VAT
- składkę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
- program wyjazdu



Cena nie zawiera:
 kaucji zwrotnej 20 €/os zwracanej w dniu wyjazdu
 świadczeń nie wymienionych w ofercie
 lokalnej opłaty klimatycznej (jeżeli zostanie wprowadzona)

Wycieczki fakultatywne (ceny z lata 2016, mogą ulec zmianie)
San Giovanni  Rotondo i  Monte San't  Angelo – wycieczka do miasteczka San Giovanni  Rotondo -  miejsca
związanego  z  kultem  Ojca  Pio.  Następnie  przejazd  do  Monte  San't  Angelo  –  wizyta  
w Sanktuarium św. Michała Archanioła, konsekrowanym w 493 r, grota św. Michała.(20 Euro)

Tour delle grotte: niezapomniany rejs statkiem wzdłuż wybrzeża półwyspu Gargano: wspaniałe widoki, turkusowa
woda, skały, białe klify, zwiedzanie jaskiń i grot. Zobaczymy również katapulty, stare narzędzia rybackie, Zatoka
Kwiatow Pomarańczy. Podczas rejsu postój w jednej z najpiękniejszych zatok (28 Euro)

WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o zabranie ważnego paszportu lub nowego dowodu osobistego! Pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu
przyjazdu,  ostatnim  lunch  w  dniu  wyjazdu.  Wskazane  jest  zabranie  kremów z  filtrem UV,  ręcznika  i  obuwia
plażowego, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia słoneczne. Sugerowane kieszonkowe
na drobne  wydatki  uczestników poza  wycieczkami  fakultatywnymi  –  100  €,  300  CZK.  Na  miejscu  możliwość
skorzystania  z  atrakcyjnych  wycieczek  fakultatywnych,  płatnych  dodatkowo  u opiekunów (organizowane przez
lokalne biuro podróży, realizowane przy odpowiedniej liczbie uczestników).

Informacje, zgłoszenia: Instruktor Bogdan Stefański   tel. 604 417 184 
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