Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Nova 
Włochy / Riwiera Adriatycka / Cesena co

Wyżywienie
Zakwaterowanie

Pełne wyżywienie
2-osobowy

Organizator

Buksa Travel

Podróż tam

Wyjazd z Legnica do Cesena co dnia 30.06.2022 godz. 17:15 - 14:00

Powrót

Wyjazd z Cesena co do Legnica dnia 10.07.2022 godz. 16:00 - 11:00

2429 PLN
za osobę

Opis oferty
Cesena co:
To licząca ponad siedem wieków barwnej tradycji miejscowość, położona na Riwierze Adriatyckiej w odległości 25 km od słynnego kurortu Rimini. Cesena co było pierwotnie
miastem rybaków, które zmieniło się w ciągu ostatnich kilku dekad w jeden z najbardziej atrakcyjnych włoskich ośrodków nadmorskich. Dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych
miejscowości wypoczynkowych wybrzeża Romagni, która do dzisiaj zachowała swoją szczególną atmosferę. Szerokie, piaszczyste plaże długości 7 km zachęcają do wypoczynku, a
ciepłe wody kuszą przyjemnością morskiej kąpieli. Charakterystyczne restauracje na Starym Mieście specjalizują się w różnorodnych potrawach rybnych, a liczne sklepy, pizzerie,
puby, bary przy plaży i całonocne dyskoteki sprawiają, że Cesena co tętni życiem do białego rana. Do szczególnych atrakcji Cesena co należy Muzeum Morskie na świeżym
powietrzu, które zgromadziło autentyczne i unikalne okręty, a których różnokolorowe żagle i kadłuby opowiadają o historii rybołówstwa i handlu morskiego. Do ciekawych
zabytków Cesena co należy także Conserve (zamrażalnik") - stożkowa piwnica używana dawniej głównie do przechowywania ryb - świadectwo ciekawej kultury i sposobu, w jaki
żyli mieszkańcy dawnego Cesena co. Godne polecenia jest także obejrzenie An quarium - świadectwa archeologicznego osady wczesno rzymskiej położonej na terenie obecnego
Cesena co z kolekcją rzymskich przedmiotów z epoki Republiki Rzymskiej (II-I w. p.n.e) oraz Imperium Rzymskiego (I-IV w.).
Położenie:
W odległości 900 m od centrum Cesena co, ok. 70 m od piaszczystej plaży.
Wyposażenie:
Funkcjonalnie wyposażony 4-piętrowy hotel. Do dyspozycji gości hol z recepcją, klimatyzowana sala restauracyjna, winda, klimatyzowana sala telewizyjna z TV-satelitarną
(programy polskie), piłkarzyki, taras zewnętrzny, niewielki parking przy hotelu. Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu w holu hotelu (WiFi).
Pokoje:
Położone na 1 piętrze (od strony morza) pokoje 2, 3, 4-osobowe z centralne sterowaną klimatyzacją (czynną w turnusach od 08.06 do 06.09), łazienką z kabiną prysznicową,
balkonem, telewizorem, telefonem, sejfem (za kaucją) i suszarką do włosów. W pokojach 4-osobowych jedno łóżko piętrowe.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie: śniadanie (w formie bufetu), lunch (jednodaniowy), kolacja (serwowana, dwudaniowa, z wyborem z dwóch zestawów, z deserem i bufetem sałatkowym). Lunch
pakiet na drogę powrotną do Polski. Kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej. Posiłki przygotowane przez polskiego kucharza.
Obsługa:
wyłącznie polska
Cena nie obejmuje:
- serwisu plażowego - napojów do lunchu i kolacji - obligatoryjnej opłaty administracyjnej płatnej w hotelu (30 EUR/os. - nie dotyczy dzieci do 14 lat)
Ważne informacje:
- wymagany ważny (min. 3 miesiące w dniu wyjazdu) paszport lub dowód osobisty - zwierzęta domowe nieakceptowane - standard hotelu jest określony według kategorii
miejscowej - oferta została opracowana wedle stanu przepisów prawa oraz kalkulacji kursów walut na dzień 01.10.2021 r.
Doba hotelowa:
Dojazd własny od 16:00 do 9:00 Pierwsze świadczenie: kolacja w dniu przyjazdu Ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu Dojazd autokarem od 14:00 do 9:00 Pierwsze
świadczenie: kolacja w dniu przyjazdu Ostatnie świadczenie: lunch jednodaniowy w dniu wyjazdu Z powodu wymiany grup i konieczności przygotowania pokoi, zakwaterowanie
od godz. 14:00; wyjazd powrotny do Polski po ok. 2-godzinnym postoju autokaru
Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu / hotelu / uczestnika:
Warunki zmiany: 1) możliwość jednorazowej i bezpłatnej zmiany terminu, hotelu (do 30 dni) oraz uczestnika (do 14 dni) przed datą wyjazdu, 2) w przypadku wybrania terminu /
hotelu tańszego zwrócimy resztę, w przypadku droższego należy dopłacić różnicę, 3) obowiązuje cena z dnia dokonania zmiany.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00
Proponowane wycieczki podczas pobytu:
Rzym - całodniowa wycieczka do Wiecznego Miasta". Godna polecenia pomimo uciążliwości podróżowania. Warto się na nią wybrać ze względu na sprawdzoną i dobrze przez nas
przygotowaną trasę zwiedzania. Spokojnym spacerem, przemieszczając się także metrem, zwiedzamy Watykan odwiedzając miejsce pochówku św. Jana Pawła II, Colosseum (bez
wstępu do środka), Forum Rzymskie, Ołtarz Narodu, Panteon, słynną Fontannę di Trevi i Schody Hiszpańskie. Cena 80 EUR (młodzież do 17 lat 65 EUR, dzieci 5-6 lat 40 EUR, dzieci
do 4 lat gra s tylko w razie wolnych miejsc). Wenecja (autokarem + statkiem) - w mieście karnawału, masek i gondolierów proponujemy spacer po historycznych miejscach tego
miasta, podczas którego zobaczymy Plac św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto, pałace nad kanałem Grande oraz z zewnątrz Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów, Campanile i
Wieżę Zegarową. Cena 80 EUR* (młodzież do 17 lat 65 EUR, dzieci 5-6 lat 40 EUR, dzieci do 4 lat gra s tylko w razie wolnych miejsc). * cena wycieczki do Wenecji nie obejmuje
obligatoryjnej opłaty za wejście do miasta w wysokości ustalonej przez władze włoskie na dzień wejścia. Republika San Marino - malowniczo usytuowane na górze Tytana
państewko z pięknymi widokami na okolicę. Proponujemy zwiedzanie stolicy Republiki i jej średniowiecznej zabudowy według trasy: Brama św. Franciszka, Ogrody Liburni,
Bazylika św. Marina (jeśli czynna), taras widokowy, Plac Rządowy, dwie Baszty na skale. Cena 30 EUR (młodzież do 17 lat 25 EUR, dzieci 5-6 lat 15 EUR, dzieci do 4 lat gra s tylko w
razie wolnych miejsc). Bolonia + Florencja - Bolonia to stolica regionu Emilia Romagna, z wyborną włoską kuchnią i najstarszym we Włoszech uniwersytetem. W trakcie spaceru
po starym mieście zobaczymy m.in. Ratusz, Fontannę Neptuna oraz Bazylikę św. Petroniusza (z zewnątrz). Następnie przejazd do Florencji gdzie zobaczymy z zewnątrz m.in.
Katedrę Santa Maria del Fiore, Bazylikę św. Krzyża, Palazzo Uﬃzzi oraz Ponte Vecchio. Cena 85 EUR (młodzież do 17 lat 70 EUR, dzieci 5-6 lat 40 EUR, dzieci do 4 lat gra s tylko w
razie wolnych miejsc). Mirabilandia - ogromne wesołe miasteczko z ponad 50 atrakcjami, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Mrożące krew w żyłach kolejki górskie, liczne
karuzele, zjeżdżalnie wodne, a ponadto przedstawienie kaskaderów z Akademii Policyjnej, pokaz rewii na lodzie, kino trójwymiarowe, pokazy skoków do wody i wiele innych
atrakcji zakończonych pokazem sztucznych ogni i spektaklem laserowym - wszystko na terenie parku przygotowanego tak, by dostarczyć przybywającym tu gościom dużo radości
i rozrywki. Cena 55 EUR (młodzież do 17 lat 45 EUR, dzieci do 1 m wysokości 15 EUR). Mirabilandia Beach - przepiękny aquapark o tematyce karaibskiej. Położony na terenie o
powierzchni aż 10 hektarów, obok parku rozrywki o tej samej nazwie. Na terenie kąpieliska do dyspozycji odwiedzających liczne baseny, fantazyjne zjeżdżalnie i plaże z rajskim
piaskiem. Cena 45 EUR (młodzież do 17 lat 40 EUR, dzieci do 1 m wysokości 15 EUR). Oltremare (pokaz delﬁnów i sokołów) - statkiem - Oltremare jest cudownym światem
Odyseusza, gdzie każda chwila to rozrywka dla dzieci i dla dorosłych. Osobliwy delﬁn, najsławniejszy we Włoszech, pozwala odkryć magiczny i fascynujący świat wodny. Ogromny
park Riccione jest wyjątkowym miejscem, gdzie cuda natury uruchamiają wszystkie zmysły. Jedno z największych delﬁnariów w Europie jest sercem parku, można podziwiać tu
emocjonujące światy wielu gatunków zwierząt w różnych etapach ewolucji. 110.000 m2 powierzchni przeznaczonych jest morzu, ziemi i niebu, aby usatysfakcjonować gości w
różnym wieku i z różnymi upodobaniami: tylko w Oltremare możliwe jest połączenie rozrywki z nauką. Obok fascynacji niesamowitym światem delﬁnów, doznaje się tu wrażenia
podróżowania w czasie, gdyż można przenieść się do różnorodnych środowisk naturalnych, w różnych etapach ewolucji, by zadowolić pragnienie poznania każdego momentu
życia na naszej planecie. Z przyczyn technicznych wycieczka przewiduje udział tylko w 2 spektaklach (pokaz delﬁnów i sokołów). Cena 40 EUR (młodzież do 17 lat 36 EUR, dzieci
do 11 lat 30 EUR, dzieci do 1 m wysokości gra s). Panoramiczny rejs statkiem z degustacją ryb i wina. Płynąc wzdłuż wybrzeża możemy podziwiać miejscowości: Bellaria, Torre
Pedrera, Viserba, Rimini, Riccione, Misano Adria co oraz Porto Verde. Z oddali możemy zobaczyć także: Gradarę, Ca olicę, Zatokę Aniołów i Pesaro. W drodze powrotnej
degustacja wina z okolicznych winnic oraz sardynek i kalmarów. Impreza taneczna dla wszystkich. Cena 30 EUR (młodzież do 17 lat 26 EUR, dzieci 5-6 lat 17 EUR, dzieci do 4 lat
gra s). Ceny wycieczek mogą ulec zmianie. Wycieczki realizowane są przez miejscowego touroperatora: Mirabilandia Beach w terminach 08.06-28.08; Rzym, Wenecja oraz
Bolonia + Florencja przy minimum 30 uczestnikach.
Powitalna lampka wina:
W dniu przyjazdu lampka lokalnego wina dla każdego gościa (dla dzieci sok).

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

