
Decyzja dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Ełku z dnia 22.02.2008r. w sprawie
modyfikacji programu wycieczki pracowniczej do Włoch w terminie

 22-29.06.2008r.

W związku z napływającymi sygnałami od organizatorów imprez turystycznych

w  sprawie  niedostosowania  programu  naszej  wycieczki  do  obowiązujacych

przepisów  transportu,  pojazdów  wykonujacych  przewozy  (w  tym  umowa  AETR),

dyrektor  Z.S.  nr  5  w  Eku  podjął  deczyję  o  wprowadzeniu  drobnych  zmian

organizacyjnych. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy, mając nadzieję, że nie

wpłynie  to  na  dalsze  zainteresowanie  naszym  przetargiem.  Wynikła  sytuacja

nastąpiła w skutek  opracowania programu przez pracowników naszej placówki nie

świadomych  istniejacych  międzynarodowych,  rygorystycznych  przepisów  dot.

transportu  i  przewozu.  Mamy nadzieję,  że załączony  program będzie  możliwy  do

realizacji zgodnie z w/w przepisami. 

W załączeniu poprawiony program, proszę zwrócić również uwagę na:

- pierwszy nocleg w Czechach lub Słowacji

- śniadanie II dnia w hotelu (było w formie suchego prowiantu)

- 7 obiadokolacji + 1 obiad na trasie powrotnej w Polsce

- 6 śniadań wzmocnionych

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5
               w Ełku

      

                     



WŁOCHY
8 – dniowa wycieczka

czerwiec 2008 r. 22-29 czerwiec 2008r.

Wenecja – Piza – Wenecja – Rzym – Watykan – Monte Cassino – Asyż – Rimini - San
Marino

1 DZIEŃ (22.06.08r.)  Wyjazd z Ełku na nocleg (Czechy lub Słowacja)
W godz. między 01.00, a 04.00  zbiórka uczestników wycieczki w Ełku i  wyjazd w kierunku
miejsca  noclegowego  (Czechy  lub Słowacja);  przejazd przez Polskę,  Czechy –  w czasie
przejazdu krótkie postoje. Nocleg w hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ (23.06.08r.)    Wenecja
We wczesnych godz. rannych ok. 06.00 śniadanie, wyjazd do Wenecji. Przejazd przez Alpy.
Przyjazd do Wenecji , rejs tramwajem wodnym słynnymi kanałami weneckimi do placu św.
Marka,  zwiedzanie  panoramiczne  plac  św.  Marka  z  Bazyliką,  Pałac  Dożów,  Wieża
Dzwonnicza,  Most  Westchnień.  Przyjazd  w  okolice  Florencji,  zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg

3 DZIEŃ (24.06.08r.)    Piza – Florencja – Rzym
Po śniadaniu przejazd do Pizy. W programie zwiedzanie: Campo dei Miracolo (czyli  Pola
Cudów) z katedrą, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża, czyli dawna katedralna
dwonnica. 
Przejazd do Florencji,  zwiedzanie miasta :  kościół św. Krzyża  z z nagrobkami sławnych
Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy Most Złotników oraz Katedra Santa Maria
del Fiore i nastarszy budynek miasta, czyli Babtysteruyn, do którego prowadzą słynne Rajskie
Wrota. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu,obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ (25.06.08r.)    Rzym – Watykan – Monte Cassino
Po  śniadaniu  przejazd  do  Watykanu.  Zwiedzanie  Muzeów  Watykańskich  oraz  Kaplicy
Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Bazyliki św. Piotra , wizyta w miejscu
spoczynku Jana Pawła II.  Po południu przejazd na MONTE CASINO chwila zadumy na
polskim  cmentarzu  wojskowym.  Opactwo  benedyktynów  oraz  muzeum  multimedialne  -
Historiale di Casino,  powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ (26.06.08r.)     Rzym
Po śniadaniu  zwiedzanie historycznego centrum Wiecznego Miasta: Fontanna di Trevi, Plac
Hiszpański  ze  słynnymi  Schodami  Hiszpańskimi.  Plac  Navona,  Panteen,  Plac  Wenecki,
Kapitol, Forum Romanum, Koloseum  i Łuk Konstantyna,  czas wolny,  powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.



6 DZIEŃ (27.06.08r.)   Rzym – Asy ż – Rimini

Po  wczesnym  śniadaniu  wykwaterowanie  z  hotelu  przejazd  do  Asyżu  –  miasta  św.
Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka: dolnej z grobowcem  świętego oraz
górnej  z pięknymi freskami Giotta, Plac Comune, kościół św. Klary,  Zwiedzanie Bazyliki
Matki Boskiej Anielskiej – 4 km od Asyżu. Krótki spacer po średniowiecznych uliczkach
miasta. Przejazd do Rimini, obiadokolacja,
Spacer nad morzem, nocleg. 

7 DZIEŃ  (28.06.08r.)  – Rimini – San Marino 

Po śniadaniu wykwaterowanie wyjazd do San Marino,  spacer trasą turystyczną najstarszej na
świecie republiki, czas wolny, zakup pamiątek. Wyjazd  do Polski. Na trasie we Włoszech
obiadokolacja.

8 DZIEŃ  (29.06.08r.)  

Na trasie powrotnej, na terenie Polski (w godz. do południa) obiad. Przyjazd do Ełku w godz.
wieczornych.

Cena powinna obejmować:
- Przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, barek, wideo). W czasie postojów
mile     widziana kawa i herbata
- 6 noclegów w hotelu **/***   pokoje dwuosobowe
- 6 śniadań wzmocnionych i 7 obiadokolacji + 1 obiad na trasie powrotnej w Polsce
- program turystyczny
- opiekę pilota
- przewodników w miejscowościach wymienianych w programie
- ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- wszelkie opłaty dot. autostrad, postojów autokaru

Cena nie powinna obejmować: (opłata dodatkowa)

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienianych w programie
- przejazdy środkami komunikacji miejskiej (w tym tramwaj wodny w Wenecji)
Prosimy o kalkulację na 1 osobę w walucie  EURO.


