
 

LAZUROWE WYBRZEŻE                                 

03/04 – 10.07.2021 r. 
 

 

PROGRAM: 

1 DZIEŃ 03/04.07 

Wyjazd z Krosna  o godz. 23:00 z przystanku przy „ Starym 

Cmentarzu”, ul. Krakowska. Przejazd przez Słowację i Austrię do 

Włoch (okolice Werony), obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ 05.07 

Śniadanie, następnie przejazd autostradą przez Włochy, po południu 

przyjazd nad Morze Śródziemne, zakwaterowanie w San Remo, czas na 

plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ 06.07 

śniadanie, zwiedzanie leżącego w sercu Lazurowego Wybrzeża miasta 

festiwalowego Cannes, które słynie w świecie jako miejsce organizacji 

najbardziej renomowanego festiwalu filmowego w Europie, spacer 

ulubionym wśród gwiazd filmowych bulwarem nadmorskim La 

Croisette, przy którym w zabytkowych barokowych kamienicach 

usytuowane są najlepsze hotele świata, czas wolny, następnie przejazd 

do położonego zaledwie 10 km od Cannes zabytkowego miasta Antibes, 

nad którym góruję wybudowana nad samym morzem obronna twierdza 

średniowieczna oraz Chateau Grimaldi, w którym w 1946 roku mieszkał 

Picasso, czas wolny na podziwianie panoramy miasta, ok. 16.00 powrót 

do hotelu, możliwość dalszego plażowania, wieczorem obiadokolacja 

i nocleg. 

4 DZIEŃ 07.07 

śniadanie, przejazd do Saint Tropez – niegdyś niewielkiej wioski 

rybackiej, która dziś jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc 

Francuskiej Riwiery, ulubionym miejscem spotkań milionerów i tych, 

którzy chcieliby nimi zostać, spacer po porcie jachtowym i wśród 

kamieniczek urokliwego starego miasta, czas wolny, następnie 

zwiedzanie Nicei – stolicy rejonu Lazurowego Wybrzeża, miasta 

słynące z kasyn, corocznego karnawału, znanych w świecie regat i 

wielkiego portu morskiego, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg; 

5 DZIEŃ 08.07 

śniadanie, całodzienny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie i zażywanie kąpieli morskich 

i słonecznych w błękitnych wodach Morza Śródziemnego, spacery po plaży i okolicy, wieczorem 

obiadokolacja i nocleg. 
 



 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 
SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 

6 DZIEŃ 09.07 

śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Księstwa Monako – 

drugiego po Watykanie najmniejszego państwa świata, położonego 

przepięknie u podnóża Alp nad Morzem Śródziemnym, m.in. Muzeum 

Oceanograficzne (wewnątrz), spacer po dziedzińcu Pałacu Książęcego 

będącego siedzibą panującego tu rodu Grimaldich, odwiedzenie 

Katedry, spacer po Monte Carlo słynącym na całym świecie z portu 

jachtowego, kasyna i życia nocnego, spacer po ogrodzie botanicznym 

i uliczkami słynącego z przepychu miasta, wyjazd w drogę powrotną do 

Polski, przejazd przez Włochy; Obiadokolacja, nocleg w okolicach 

Werony. 

7 DZIEŃ 10.07 

Śniadanie, przejazd przez Włochy, Austrię, Słowację do Polski, powrót 

na miejsce zbiórki w godzinach wczesnoporannych (godz. 3-4) dnia 

następnego.  
 

CENA: 2.300 / 2.270* zł/os      

* - członkowie PTTK, młodzież do 16 lat 

Cena zawiera: przejazd autokarem, 2 noclegi w okolicach Werony w 

hotelu***, 4 noclegi w San Remo w hotelu ***, 6 obiadokolacji, 6 

śniadań (śniadania kontynentalne), usługę pilota/przewodnika, 

ubezpieczenie Signal Iduna KL 10.000 euro, NNW 15.000 zł, TFG. 

Płatne dodatkowo: bilety wstępu do Muzeum Oceanograficznego, taksa miejska oraz inne opłaty 

obligatoryjne: 25 euro Normalne, 15 Euro Dzieci do 18 lat 

 

 

 
 

 

 
 

 


