Serdecznie zapraszamy do udziału w programie

TOSKANIA i OKOLICE - wyjazd
edukacyjno - wypoczynkowy
Termin: 11-18.07.2020
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: autokar
Cena 1880zł + 70 Euro

Główne elementy programowe
Edukacyjno-wypoczynkowe pobyty w miastach :
- Chianciano Terme
- Florencja
- Asyż
- Siena
- San Gimigniano

11.07.2020 SOB wieczorem wyjazd grupy: Warszawa-Łódź-Katowice
przejazd w okolice Wiednia (ok 680 km), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
12.07.2020 ND Śniadanie w hotelu, spacer po Wiedniu, ok 2h, dalszy przejazd do Toskanii (ok 900
km) zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w hotelu Chianciano Terme , zakwaterowanie ,
obiadokolacja, rekreacja hotelowa
13.07.2020 PON śniadanie , przejazd do Florencji (130km) , : katedra Santa Maria del Fiore z wielką
kopułą największą ceglaną na świecie - możliwość wejścia, Starówka
Wejście do katedry jest bezpłatne, płatne są z kolei wszystkie pozostałe budynki oraz miejsca.
Miejsca widokowe to również park Giardino di Boboli obok Palazzo Pitti. Można odpocząć.
obiadokolacja w hotelu, rekreacja hotelowa .
14.07.2020WT śniadanie , wyjazd do Asyżu (90 km)- Bazylika Św. Franciszka z Asyżu - możliwość
wejścia indywidualnego i grupowego - Starówka , obiadokolacja w hotelu.
15.07.2020 ŚR śniadanie , wyjazd do Sieny (75 km) - :Centrum Starego Miasta zajmuje
najważniejszy w Sienie rynek Piazza del Campo. Jest to znacznej wielkości plac, przy którym
zgrupowały się zabytkowe budynki z Palazzo Publico zbudowanym w latach 1297-1310 z cegieł i
trawertynu, początkowo siedziba władz miejskich. Najważniejszym jednak zabytkiem w Sienie jest
XII-wieczna katedra, wraz z baptysterium i kampanilą, z przepiękną ośmiokątną amboną i
płaskorzeźbami znanych rzeźbiarzy z XV wieku. (wstęp do Katedry Euro 5,00 ) obiadokolacja w
hotelu. rekreacja hotelowa
16.07.2020CZ śniadanie , wyjazd do San Gimignano - Historyczne centrum miasta praktycznie w
całości otoczone jest kamiennymi murami. Do miasta wchodzi się przez jedną z kilku bram,San
Gimignano często określane jest mianem “średniowiecznego Manhattanu”. Wynika to z faktu, że w
przeszłości mieszkańcy miasta budowali domy z wysokimi wieżami , po południu powrót do hotelu ,
rekreacja hotelowa , dla zainteresowanych spacer do centrum Chianciano Terme - park
zdrojowy ,obiadokolacja w hotelu .
17.07.2020 PT śniadanie , wykwaterowanie, przejazd do Wenecji, przepłynięcie barką w okolice
Placu św. Marka. W programie zwiedzania: Plac i Bazylika św. Marka; Pałac Dożów, Dzwonnica, Wieża
Zegarowa, Most Westchnień – z zewnątrz. Spacer uliczkami do dzielnicy Rialto: Most Rialto oraz
Canale Grande. Czas wolny na odpoczynek, zakwaterowanie, obiadokolacja. ,
18.07.2020 SOB Śniadanie, wyjazd do Polski, Tarvisio- Warszawa ok. 1000 km
Warunki zakwaterowania i rekreacji : Hotel **** do dyspozycji gości , otoczenie wysoce
rekreacyjne - teren zielony lekko zalesiony , cicho i spokojnie ,odkryty basen do dyspozycji ,
miejsca rekreacyjne na zewnątrz hotelu na odpoczynek , bliskość do centrum miasta ( 10-15 minut
pieszo) .Przestronna restauracja hotelowa jak i hol .

Termin: 11-18.07.2020
Grupa 40-osobowa
Cena 1880 zł obejmuje
- przygotowanie programu,
- transport autokarem klimatyzowanym (WC,DVD),
- 5 noclegów w Hotelu w miejscowości Chianciano Terme, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, dostęp do
WiFi, basen odkryty na terenie hotelu , pokoje klimatyzowane .
- wyżywienie: śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja
- opłatę wjazdów odwiedzanych miast
- opłatę klimatyczną
- ubezpieczenie KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł, Assistance w Signal Iduna,
- praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza.
- dwa noclegi tranzytowe : pod Wiedniem i w okolicach Wenecji .
Cena nie obejmuje ewentualnych wejść do obiektów płatnych i przewodników

Rezerwację należy dokonać za pomocą formularza na stronie www.uef.lodz.pl w menu aktualne
oferty .

Przy wpłatach proszę dopisać: Toskania_11-18.07.2020 oraz imię i nazwisko uczestnika
Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455

Kierownik sekcji niemieckojęzycznej :
Jan Makrocki
e-mail: janek@uef.lodz.pl
(42) 630 08 22 wew. 207

