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WAKACJE 2020 

OBÓZ „NA OBCASIE”                   

WŁOCHY POŁUDNIOWE - APULIA 

białe miasta, złote plaże, turkusowe morze, domki trulli i gaje oliwne 

TERMIN: 21-31.07. 2020 
 
Cena: 980 zł + 410 €  
Cena zawiera: 

• 6 noclegów w hotelu Corvino Resort w Monopoli nad Morzem Adriatyckim (pokoje 3-4 osobowe) 
• 2 noclegi tranzytowe w północnych Włoszech 
• wyżywienie ( śniadania i obiadokolacje) 
• transport autokarem klasy turystycznej (2 kierowców, klimatyzacja, DVD, barek, WC) 
• ubezpieczenie NNW 15000 zł + KL 10000 euro - opcja standard  
• opiekę pilota i lokalnych przewodników 
 

Cena nie zawiera biletów wstępu do Grotte di Castellana: 14 euro 
 

PROGRAM 
21.07 
16:00 - wyjazd ze Szczecina, nocny przejazd do Włoch 
22.07 
8:00 – przyjazd do Padwy, poranna toaleta i zwiedzanie miasta z przewodnikiem.  
17:00 – wyjazd do hotelu 
20:00 – obiadokolacja, nocleg 1 
23.07 
8:00 – śniadanie 
9:00 – wyjazd na włoski obcas – Apulia, Monopoli 
20:00 – przyjazd  do hotelu w Monopoli, obiadokolacja i zakwaterowanie, nocleg 2 
24.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 -14:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych – hotel dysponuje bogatą infrastrukturą sportową (boiska 
do piłki nożnej, siatkówki plażowej, basenem rekreacyjnym i sportowym. Posiada własną plażę w urokliwej skalistej 
zatoczce. http://www.calacorvino.com/it/home/   
19:00 – obiadokolacja, nocleg 3 
25.07 
8:00 – śniadanie 
9:00 – całodniowa wycieczka do najciekawszych miejsc okolicy – Bari (stare miasto z Bazyliką św. Mikołaja i katedrą 
św. Sabina, Zamek Sforzów – rodzinny dom Królowej Bony), Grotte di Castellana (trzykilometrowe podziemne 
korytarze poprzedzielane ogromnymi komnatami skalnymi z kryształowymi jeziorkami. Znajduje się tam Biała Grota 
okrzyknięta najpiękniejszą grotą świata), Albertobello i domki trulli (najbardziej oryginalne i rozpoznawalne 
miasteczko jakie proponuje Apulia. Od 1996 roku wpisane jest na listę UNESCO dzięki znajdującym się w nim 
charakterystycznym białym domkom trulli) 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 4 

http://www.akme.szczecin.pl/
http://www.calacorvino.com/it/home/


 
 
26.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 -14:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych, po południu spacer do centrum Monopoli i zwiedzanie 
miasta 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 5 
27.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 -18:00 – wycieczka do Ostunii (osadzone na wzgórzu białe miasto z imponującą katedrą i zachowanymi 
murami miejskimi) oraz do Brindisi (romańska katedra z XI w z niezwykłą mozaiką na podłodze, rzymskie marmurowe 
kolumny kończące słynną starożytną Via Appia – matkę wszystkich dróg, zamek Ferdynanda I Sprawiedliwego, 
starożytny akwedukt zasilający obecnie fontanny) 
18:00 -  powrót do hotelu 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 6 
28.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 -18:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 7 
29.07 
8:00 – śniadanie 
9:00 – wyjazd do Verony 
20:00 – przyjazd do hotelu w Veronie, obiadokolacja, zakwaterowanie. Nocleg 8 
30.07 
Po śniadaniu około godz. 10.00 wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do centrum miasta, i zwiedzane (romańska 
katedra z XII w, słynny dom Julii z dramatu Szekspira oraz jeden z największych amfiteatrów rzymskich Arena di 
Verona. 
Około 14:00 czas na posiłek i zakupy przed drogą powrotną 
16:00 – wyjazd z Werony, przejazd przez Austrię i Niemcy do Polski. 
31.07 
Przyjazd do Szczecina - ok. godziny 10.00 
 
TERMINY PŁATNOSCI:  
Zadatek – 100 euro (przy podpisaniu umowy, nie później niż do 25.01.2020) 
II rata – 310 euro do 25.03.2020 
III rata – 500 zł do 10.05.2020 
IV rata – 480 zł do 15.06.2018  

 


