Pożegnanie lata!
Bibione - Włochy
17 - 24 września
Proponujemy Państwu wspólnie z nami spędzić jeden z ostatnich ciepłych dni nad
Adriatykiem we włoskim kurorcie Bibione.

Cena wycieczki od 550,- zł/os.*
*Szczegółowy cennik na końcu oferty

Program wycieczki:









16 września (piątek)- 20:00 wyjazd autokarem ze Świdnicy, stacja Orlen na górce ul.
Esperantystów
17 września (sobota)- przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd do Bibione i
zakwaterowanie do obiektów około południa.
18 września (niedziela)- pobyt w Bibione
19 września (poniedziałek)- pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek
20 września (wtorek)- pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek
21 września (środa)- pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek
22 września (czwartek)- pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek
23 września (piątek)- pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek





24 września (sobota)- wykwaterowanie. Około 10:00 wyjazd w drogę powrotną. Przejazd
przez Austrię, Czechy. W drodze powrotnej (w zależności od pogody) zatrzymamy się w
Cortina D’Ampezzo.
25 września (niedziela)- przyjazd do Świdnicy w wczesnych godzinach porannych

Przykładowe wycieczki na miejscu:
•
•
•
•
•

Wenecja od 40 ,- zł od osoby
Padwa, Vicenza od 50,- zł od osoby
Verona i zamek Soave od 60,- zł od osoby
Jezioro Garda i Sirmoni od 60,- zł od osoby
Wizyta we włoskiej winiarni

Są to przykładowe wycieczki, które możemy dziś
zaproponować. Ceny uzależnione od ilości chętnych.

Słońce, morze, plaża z drobniutkim piaskiem to
główny urok Bibione, ale tylko przebywając tutaj można
odkryć jej tysiące zadziwiających aspektów. Patrząc z lotu
ptaka
Bibione
jest ogromnymi
zielonymi
płucami otoczonymi wodami morza, laguny i rzeki
Tagliamento. Bogaty w wodę termalną teren pozwolił na
zbudowanie tu Bibione Thermae, obiektu termalnego
spełniającego funkcje lecznicze i wellness, znajdującego się
tuż przy plaży. Bibione jest spokojną i zaciszną
miejscowością turystyczną, w której odnajdziesz ciepło
własnego domu podczas pobytu. W strefie plażowej
zapewniony jest szeroki zakres usług, które są regularnie
co roku odnawiane. W mieście dominuje shopping i
gastronomia z modnymi butikami, barami, restauracjami i
pizzeriami, które latem są otwarte codziennie do późnych
godzin wieczornych.
Zakwaterowanie:
mieszkania
wakacyjne
(tzw.
apartamenty)/ z aneksem kuchennym i łazienką.
Usytuowane w kompleksie Sporting lub Ducale/Campiello.
Plaża: piaszczysta, wstęp bezpłatny. Apartamenty
trzypokojowe dla maks. 6 osób: pokój dzienny z tapczanem
2 os., sypialnia 2 osobowa (najczęściej z łóżkiem
małżeńskim), sypialnia z 2 łóżkami.

Opuszczając apartament należy pozostawić go w
czystości tzn. wynieść śmieci, zmyć naczynia, rozmrozić i
przetrzeć lodówkę, posprzątać łazienkę, umyć podłogi.
Lodówkę należy rozmrozić już w piątek wieczorem. W
przypadku nie posprzątania apartamentu, agencja obciąży
uczestników kwotą za sprzątanie
(ok. 50-100€/1
apartament).
Wyżywienie: we własnym zakresie, w oparciu o aneks kuchenny wyposażony w niezbędne
urządzenia gospodarstwa domowego (kuchenka, lodówka, komplet garnków, sztućców, talerzy itp.)
Ubezpieczenie: każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem TU Signal Iduna na czas przejazdu
i pobytu poza granicami Polski zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna
w wysokości: KL do 15.000 EUR, NNW do 7.000 zł, bagaż podręczny do 800 zł
(rzeczy osobistego użytku, bez rzeczy wartościowych, sprzętu, kart kredytowych, pieniędzy itp).
Zalecamy oddanie rzeczy wartościowych do depozytu agencji lub depozytu bankowego.
Należy zabrać ze sobą: bieliznę pościelową (poszwy na koc i poduszkę + prześcieradło) lub śpiwory
(należy bezwzględnie nałożyć na materac prześcieradło, a na koc i poduszkę poszewkę w przeciwnym
wypadku agencja ma prawo zażądać opłaty za zniszczenie wyposażenia), ściereczki do naczyń, papier
toaletowy, środki czystości, np. płyn i gąbka do mycia naczyń, płyny do czyszczenia, ściereczki itp.,
przyprawy, cukier, sól, herbatę itp., suchy prowiant na drogę.
Uwaga: baseny kąpielowe nie stanowią przedmiotu oferty. Jeżeli jednak będą znajdowały się
na terenie kompleksu – prosimy zwrócić uwagę, że są one czynne z reguły od początku czerwca do
połowy września; wstęp na plażę jest bezpłatny (serwis plażowy – możliwy do wynajęcia na życzenie,
odpłatnie).
Należy przestrzegać regulaminu pobytu w apartamentach i ośrodku – w szczególności zachowania
ciszy nocnej: godz. 23.00-07.00 oraz czasu sjesty tj. godz. 13.00-16.00.

Warunki płatności:



200,- zł zaliczki przy zapisach
Pozostałą kwotę do 5 sierpnia (możliwe 2 raty)

Szczegółowy cennik oferty:
Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w 6osobowym apartamencie

Ilość
osób
apartamencie

w

Koszt wycieczki* *

6 osób

550,-

5 osób

600,-

4 osoby

650,-

3 osoby

770,-

*Ceny podane są w PLN. Należy doliczyć ok. 1 EUR opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu (płatne na
miejscu)
*Dopłata do pokoju klimatyzowanego 30 zł od osoby. Liczba apartamentów klimatyzowanych ograniczona!

Świadczenia zawarte w cenie wycieczki:





przejazd autokarem na trasie Świdnica – Bibione i z powrotem
7 noclegów - pobyt w apartamentach wg opisu
opłaty: za prąd, gaz, wodę w apartamencie
ubezpieczenie KL, NNW podczas przejazdu i pobytu

Cena wycieczki nie zawiera:




wyżywienia
kaucji 100 €/każdy apartament zwracanej w dniu wyjazdu, pod warunkiem pozostawienia
apartamentu w należytym porządku i nie stwierdzeniu braków lub uszkodzeń
1 € za osobę na dzień opłaty klimatycznej

Serdecznie zapraszamy,
Biuro Turystyczne
„Piotr Żuk”

