LAZUROWE WYBRZEŻE 12–19.05.2018 – program wycieczki
1 DZIEŃ
godz. 05.00 wyjazd z Olsztyna (ul. Głowackiego, parking przy Teatrze Lalek).
Przejazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Brna, obiadokolacja,
nocleg.
2 DZIEŃ WIEDEŃ
śniadanie. Przejazd do WIEDNIA: objazd miasta tzw. ”Ringiem” przy której stoją
najważniejsze budowle miasta: Ratusz, Parlament, Teatr Zamkowy; spacer po
Starym Mieście do Katedry św. Szczepana. Przejazd do Włoch. Zakwaterowanie
w hotelu w okol. Werony. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ MONAKO – MONTE CARLO
śniadanie. Przejazd do Księstwa MONAKO; zwiedzanie Pałacu Książęcego,
siedziby panującej dynastii GRIMALDICH. Następnie – katedra, w której
pochowana jest księżna Grace Kelly, spacer po Ogrodzie Egzotycznym
usytuowanym na skalnym cyplu wznoszącym się stromo nad wybrzeżem i już
sam widok na morze, zatokę i maleńkie MONAKO zapiera dech w piersiach.
Zgromadzono tu niezwykłą obfitość kaktusów i innych sukulentów oraz roślin
charakterystycznych dla obszarów półpustynnych. Następnie zwiedzanie MONTE
CARLO znane ze wspaniałych kasyn, gdzie każdy może zostać milionerem i
rozgrywanego co roku na ulicach wyścigu FORMUŁY 1. Przejazd tzw. MOYENNE
CORNICHE – krętą drogą wytyczoną na półkach skalnych do NICEI.
Obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ NICEA – CANNES – WYSPA ŚW. MAŁGORZATY
śniadanie. Zwiedzanie NICEI – stolicy Lazurowego Wybrzeża. Spacer po
Promenadzie Anglików i wąskimi zacienionymi uliczkami starego miasta. Przejazd
do CANNES i spacer po bulwarze CROISETTE, przy którym mieści się najdroższy
hotel Carlton 5*, Pałac Festiwalowy, w którym odbywają się co roku festiwale
filmowe. Rejs statkiem na jedną z Wysp Leryńskich – wyspę św. MAŁGORZATY,
na której w Forcie Royal przez 11 lat był więziony legendarny Człowiek w
Żelaznej Masce. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ AVIGNON
śniadanie. Przejazd do AVIGNON zwanego miastem papieży. Zwiedzanie Pałacu
Papieskiego, średniowiecznej rezydencji papieża. Spacer po murach obronnych z
widokiem na otaczającą miasto rzeką Rodan i starą zabudowę. Następnie wejście
na most św. Benezeta. Spacer po Placu Zegarowym, obiadokolacja i nocleg w
hotelu w okol. Avignon.
6 DZIEŃ GENEWA
śniadanie. Przejazd do GENEWY, w której znajdują się siedziba wielu organizacji
międzynarodowych, takich jak agendy i biura ONZ. Spacer po mieście: katedra,
w której nauczał Kalwin, Pomnik Reformacji, ratusz o wyjątkowej architekturze –
do którego można było wjechać konno na III piętro. Obiadokolacja i nocleg na
terenie Francji.
7 DZIEŃ LUCERNA – KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN
śniadanie. Przejazd do LUCERNY . Spacer po zabytkowym mieście, położonym u
stóp góry Pilatus, nad rzeką Reuss. Na starym mieście, gdzie sporo budynków
powstawało w średniowieczu, można podziwiać place, wieże, Most Kapliczny najstarszy most drewniany w Europy, most Plewny z XV w. oraz wzruszający
pomnik Umierającego Lwa (poświęcony Gwardii Szwajcarskiej broniącej Ludwika
XVI ). Przejazd do Księstwa Liechtenstein. Pobyt ok.1,5 godz. i dalszy przejazd
do hotelu w Niemczech ( w okol. Ulm) obiadokolacja, nocleg.

8 DZIEŃ
śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Planowany przyjazd do Olsztyna
ok. godz. 01.00 w dniu następnym.
Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Osób: max 40. Koszt od osoby: ok. 2.300 PLN + ok. 65 EUR (płatne u pilota i do
rozliczenia w drodze powrotnej).
Cena obejmuje:
Przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją
7 noclegów w hotelach 2*/3*, pokoje 2 osobowe z łazienkami
7 śniadań, 7 obiadokolacji ( napoje do kolacji płatne dodatkowo)
Opiekę pilota – przewodnika
Ubezpieczenie ( KL, NNW, bagaż)
Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 zł/os.)
Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs na wyspę św. Małgorzaty, wjazd
do Monaco należy zabrać ze sobą ok. 65 EUR. Kwota zostanie zebrana w
pierwszym dniu wycieczki i rozliczona w przedostatnim dniu wycieczki.
Wymagany dowód osobisty.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się do koleżanki
Grażyny Cymcyk- Tel. 502 666 380
Rezygnacja z wycieczki w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem, bez
wskazania osoby zastępczej, spowoduje utratę 100% wpłaty. W przypadku
wskazania osoby zastępczej rozliczenie finansowe następuje między osobami
zainteresowanymi po uprzednim powiadomieniu organizatora wycieczki.
Terminy wpłat:
do dnia 30 listopada 2017r. 500 zaliczka
do dnia 30 stycznia 2018r. 500 zaliczka
do dnia 29 lutego 2018r. 500 zaliczka
do dnia 30 marca 2018r. 800 pozostała kwota.

