
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. 0048  91 433 81 00 

tel / fax. 0048  91 488 88 19 

POLAND 

 

8  DNIOWA WYCIECZKA NA  

LAZUROWE WYBRZEŻE 
 

TERMIN:  1-8.04.2020           CENA: 1390 ZŁ 

 

ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 5 noclegów w hotelu*** nad Morzem Liguryjskim w okolicach San Remo. Pokoje 2,3 osobowe z 

łazienkami. 

-     wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji. 

- opieka pilota – przewodnika. 

- wycieczki wg programu. 

-     ubezpieczenie KL i NW. 

 

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
- wycieczka fakultatywna -  Saint-Tropez, Port Grimaud, Antibes - 90 zł od osoby. 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd do Włoch na Wybrzeże Liguryjskie w okolice San 

               Remo. 

2 dzień - przyjazd po południu do Włoch na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień - śniadanie, wycieczka do grot Toirano / unikalny zespół jaskiń ze śladami życia ludzi pierwotnych 

               oraz licznymi naciekami skalnymi/, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - śniadanie,  wycieczka - Nicea, Cannes i Monaco, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień - śniadanie, dzień wolny lub dla chętnych fakultatywna wycieczka +90zł  do Saint-Tropez, Antibes  

              oraz Port Grimaud,  powrót do hotelu,  obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień- śniadanie, wycieczka do Genui, zwiedzanie: Akwarium, Katedra San Lorenzo, Plac Piazza de Ferrari,  

              następnie przeprawa statkiem do Portofino, zwiedzanie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień - po śniadaniu rano wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Polski, po drodze zwiedzanie Mediolanu: 

               Katedra, Bazylika Santa Maria Delle Grazie, Piazza del Duomo z galerią Vittorio Emanuele.  

               Wyjazd z Mediolanu w godzinach wieczornych. 

8 dzień – przewidywany przyjazd do Polski około południa. 
 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych lokalnych przewodników,opłaty rezerwacyjne , opłaty drogowe 

, TFG ,zestawy audio guide, oraz opłatę klimatyczną pokrywają uczestnicy:  100 € - PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA 

- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność jest do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.  

- Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!     

 

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.12.2019 

O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY  


