FRANCJA
Wycieczka NR 25

LAZUROWE WYBRZEŻE
Sa i n t Trope z + Port G ri ma ud

Program:
1 dzień - poranny wyjazd z kraju
- 2 dzień + 7 dni - przyjazd rano do Portu Grimaud, zakwaterowanie o godz. 14.00, kolacja, nocleg,
wypoczynek, plażowanie, program rekreacyjno-sportowy, dyskoteki, wycieczka do Saint Tropez
i starego prowansalskiego Grimaud
- 9 dzień - śniadanie, opuszczenie mobil-homów o godz. 10.00, obiad, wyjazd do kraju w
godzinach popołudniowo- wieczornych
- 10 dzień - przyjazd do kraju w godzinach wieczornych

Cena wycieczki obejmuje:
- 7 noclegów (8 dni) na campingu w Port Grimaud, mobil-home (po 6 osób)
- pełne wyżywienie (kuchnia polska) w wersji cateringowej - posiłki przygotowywane poza
campingiem, przywożone do mobil-homów i tamże spożywane suchy prowiant na drogę powrotną
- opieka rezydenta, francuska opieka medyczna, program turystyczny w cenie imprezy
- ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 10.000 Euro) i następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW do 7.000 PLN)
- przejazd autokarem lux (klimatyzacja, WC, barek, video- przejazd przez Czechy, Austrię,
Włochy )
Pięciogwiazdkowy camping przylegający bezpośrednio do morza, piaszczysta plaża.
Na campingu restauracje, bary, klub- dyskoteka, występy zespołów na żywo, sklepy, telefony, pralnia,
wypożyczalnia rowerów, możliwość korzystania z nart wodnych, windserfingu, spadochronu, bezpłatne
korty tenisowe (4), boiska do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej. Mobil- homy 4/6osobowe (ok 28 m2), z dwiema wydzielonymi sypialniami, (w jednej łóżko podwójne, w drugiej dwa
pojedyncze) oraz miejscami do spania w salonie, z kuchenką ciepłą i zimną wodą, WC, prysznicem,
lodówką, naczyniami, sztućcami, garnkami, kocami, poduszkami.

Wycieczki fakultatywne:


całodniowa wycieczka do Monte Carlo, Monaco, Cannes, perfumerii w Eze (27 Euro)


wycieczka do Wielkiego Kanionu du Verdon (22 Euro) + koszt wynajmu łódek


wycieczka do Arles, Avignon i Pont du Gard (30 Euro)

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail: btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

