
Obóz WŁOCHY   24.06 - 04.07.2017
CAMPANIA: Paestum-Morze Tyrreńskie  z
wycieczkami : Rzym Wezuwiusz, Pompeje, Amalfi, Capri,
Agropoli, Mt. Cassino  

PAESTUM k/Salerno - miejscowość wypoczynkowa
położona nad Morzem Tyrreńskim nad Zatoką Salerno ok. 100-
km od Neapolu. W starożytności znajdowała się tu kolonia
grecka Posejdonia założona ok. 600 p.n.e. przez Greków słynąca
z bogactwa i ceramiki. Paestum jest jednym z największych
parków archeologicznych w Europie . Znajduje się na liście
światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 

Program wyjazdu :

    I dzień - 24.06.2017
wyjazd z Polski ok.07.00, przejazd non stop do Włoch.

II dzień – 25.06.2017
-przyjazd do Paestum, odpoczynek, lunch, kolacja, nocleg. 

III dzień –26.06.2017 
śniadanie, zwiedzanie Paestum (Park archeologiczny - bazylika
i greckie świątynie z V w.pne, amfiteatr rzymski), lunch,
kolacja, nocleg. 

IV dzień –27.06.2017 
śniadanie, wycieczka statkiem na Wybrzeże Amalfi, a wersji 
droższej rozszerzonej dodatkowo całodzienny rejs wzdłuż 
wybrzeża Amalfi z pobytem na wyspie Capri ( koszt 30 
-Euro/os ), powrót do Paestum, obiadokolacja, nocleg.

   V dzień –28.06.2017
śniadanie, wypoczynek, lunch, kolacja, nocleg.

VI dzień –29.06.2017 
śniadanie, wycieczka :   Pompeje (zwiedzanie
starożytnego miasteczka zniszczonego przez wybuch 

wulkanu w 79 roku w którym jednak zachowało się wiele domów z
wyposażeniem,  malowidłami i rzeźbami) , Wezuwiusz (możliwość wyjścia na
wulkan). Powrót na obiadokolację i nocleg do Paestum.

VII dzień –30.06.2017
śniadanie, wypoczynek w Paestum, obiadokolacja,
wieczorny wyjazd wzdłuż Riviery de Cilento do
miasteczka Agropoli, powrót na nocleg.

VIII dzień –01.07.2017 
śniadanie, wypoczynek w Paestum, lunch, kolacja,
nocleg.



IX dzień – 02.07.2017
-wcześnie rano ok.7.00  śniadanie + prowiant,  wyjazd z Paestum do Monte
Casino - dalsza podróż do Rzymu -„Rzym antyczny i barokowy” : Kapitol,
Forum Romanum, Colloseum Fontanna di Trevi,  Plac Hiszpański, Hiszpańskie
Schody  Bazylika św. Piotra, Grób Jana Pawła II, Most Anioła, Piazza Navona, Panteon. Przyjazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

   X  - dzień – 03.07.2017 
śniadanie + prowiant , wyjazd do Polski. 
 
XI  - dzień – 04.07.2017 
  Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Termin: 24.06 - 04.07 /2017 

 CENA: 1.490 zł/os                         
-grupa min 42 uczestników + 4 os . kadry 

CENA obejmuje:

 przejazd autokarem lux  
  8 noclegów w tym 7 w apartamentach nad morzem w

Paestum w „Wiosce wakacyjnej- Villagio Cerullo”
k/Salerno. Apartamenty 5, 6, 7 os. trzypokojowe, każdy
posiada 2 sypialnie, salon,  łazienkę, kuchnię, 1 parasol+4 leżaki na 1 apartament w 
cenie pobytu.

1 nocleg w hotelu turystycznym w okolicach Rzymu -pok.2,3.4- os. z łazienkami
 Wyżywienie , na trasie z Rzymu śniadanie i obiadokolacja, w Paestum 3 x dziennie: 7 

śniadań, 7 x lunch ( zupa + owoc lub baton)  i 7 kolacji – gorące danie, + prowiant na drogę 
powrotną  - w Paestum kuchnia polska samoobsługowa 

 opiekę pilota na całą trasę – nie oprowadza w miejscach
zastrzeżonych dla lokalnych przewodników 

 polisa PZU Voyager NNW(do 10 tys  zł)  i KL ( do 40 tys zł)

CENA nie obejmuje:

 kosztów biletów wstępu Wezuwiusz, Pompeje, Paestum i rejsu
na Capri oraz wybrzeże Amalfi, przewodnika po Rzymie –
wjazdówki + zestawów audioguide  70-EURO/os 

 wyżywienia na czas podróży z wyjątkiem prowiantu na powrót
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