
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie 

serdecznie zaprasza na 

wycieczka do Włoch w dniach  02-11.07.2016 r. 

RIWIERA ADRIATYCKA- ASYŻ- SAN MARINO- PADWA- BOLONIA- WENECJA 

 

Dzień 1    02.07 

Wyjazd do Włoch w dniu 2 lipca 2016 o godz. 19.15 z ul. 

Goldhammera / koło Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej/ 

Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 

(Trasa 1395 km) 

Dzień 2    03.07 

W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu  na Riwierze Adriatyckiej ( 20-30 km od Rimini), 

zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny. 

 Dzień 3   04.07 

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie, relaks. Wieczorem obiadokolacja.  

Dzień 4   05.07 

Po śniadaniu przejazd do Asyżu, zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka,  Bazyliki św. Klary, Kościoła 

Matki Boskiej Anielskiej oraz spacer po urokliwych , średniowiecznych uliczkach miasta. Czas wolny. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

(Trasa około 420 km)  

Dzień 5  06.07 

Śniadanie, po którym  wyjazd do San Marino. Spacer trasą turystyczną po najstarszej na świecie 

republice, stanowiącej enklawę na terenie Włoch. Czas wolny. Popołudniu powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. (Trasa około 80 km) 

Dzień 6-7    07.07-08.07 

Pobyt w hotelu na Riwierze Adriatyckiej ze śniadaniami i obiadokolacjami. Czas wolny na plażowanie, 

kąpiele morskie, relaks. 

Dzień 8    09.07 



Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Bolonii. Spacer po centrum historycznym, podczas 

którego zobaczymy Piazza Maggiore, Piaza del Nettuno, Bazylikę San Petronio, Katedrę San Pietro. 

Kolejno przejazd do Padwy, miasta św. Antoniego. W programie spacer przez Prato della Valle, 

uważany za największy plac w Europie. Następnie przejście do centrum historycznego Padwy gdzie 

znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich aż do Bazyliki św. Antoniego z 

grobowcem i relikwiami Świętego. Czas wolny. Przejazd do hotelu w  okolicy Wenecji. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg tranzytowy. 

Dzień 9    10.07 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd od Wenecji. Zwiedzanie miasta: Bazylika św. Marka i 

Pałac Dożów. W programie również Most Rialto oraz wejście na Wieżę Dzwonniczą, z której 

rozpościera się fantastyczna panorama laguny weneckiej i Placu św. Marka. W trakcie zwiedzania 

planowany jest czas wolny. Późnym popołudniem wyjazd do Polski .  

(Trasa około 265 km) 

Dzień 10     11.07 

Przyjazd do Tarnowa w godzinach popołudniowych. Zakończenie wycieczki. 

(Trasa około 1145 km)  

Uwaga! Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie! 

UWAGA!! Program zastrzeżony prawami autorskimi Biura Barbara Travel © 

CENA: 1980 zł   

Cena obejmuje: przejazd autokarem klasy LUX, 6 noclegów na Riwierze Adriatyckiej w 

hotelu ***, 1 nocleg w okolicy Wenecji, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, opiekę pilota/ 

przewodnika na całej trasie wycieczki, opłaty drogowe i parkingowe, opłaty za wjazdy do 

miast, ubezpieczenie Signal Iduna 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów komunikacją 

lokalną, taksy klimatycznej, lokalnego przewodnika- łącznie 40 €, płatne pilotowi.  

Uwaga: plaże na Riwierze Adriatyckiej są płatne, komplet dwa leżaki+ parasol kosztuje 

około 5€ za  dzień.  

UWAGA !!! 

Zgłoszenia należy kierować do Zarządu Oddziału ZNP w Tarnowie ul. Piłsudskiego 24, 

tel.14655 8553. Istnieje możliwość rozłożenia w/w kwoty na pięć rat/. Ostateczny termin 

wpłaty mija 30 maja 2016r. 

Obowiązkowe wpisowe w wysokości 200zł. do 15 stycznia 2016r. 

Przy zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, adres zamieszkania, PESEL,  nr tel. Powyższe 

dane zostaną wykorzystane tylko w celu organizacji wycieczki ! 



Spotkanie organizacyjne przed wycieczką odbędzie się w dniu 16 czerwca 

2016r. o godz. 16.00 w Biurze Zarządu ZNP ul. Piłsudskiego 24. 

Serdecznie zapraszamy !!! 


