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WENECJA, RZYM (WATYKAN), FLORENCJA I POBYT NAD JEZ. TRAZYMEŃSKIM W
UMBRII
Rodzaj: Dla wszystkich
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 8
Termin: do uzgodnienia

Oferta przewiduje zwiedzanie Wenecji, Florencji i Rzymu oraz 5 noclegów (w tym 3 pełne dni relaksu nad jeziorem z
kąpielami i korzystaniem z animacji nad basenem) na kempingu nad jez. Trazymeńskim w domkach mobilnych (5-os.).
PROGRAM
Dzień 1 – wyjazd autokarem z Polski w godzinach wczesnoporannych
Dzień 2 – przyjazd do Wenecji w godzinach wczesnoporannych na parking. Rejs statkiem na plac sw. Marka. 2-godzinne
zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas wolny. Rejs powrotny na parking. Przejazd na kemping Punta Navaccia nad jez.
Trazymeńskim (ok. 5 godz.). Zakwaterowanie w domkach 5-os. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3 – Śniadanie. całodniowy relaks na kempingu. Czas na kąpiele w jeziorze i udział w animacjach na basenie.
Obiadokolacja. Nocleg
Dzień 4 – Śniadanie. całodniowy relaks na kempingu. Czas na kąpiele w jeziorze i udział w animacjach na basenie.
Obiadokolacja. Nocleg
Dzień 5 – Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Dojazd autokarem do stacji metra Anagnina. Przejazd metrem do stacji Ottaviano
San Pietro. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z grobem Jana Pawła II (indywidualne). Czas wolny. Powrót metrem do
autokaru i na kemping. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 6 - Śniadanie. całodniowy relaks na kempingu. Czas na kąpiele w jeziorze i udział w animacjach na basenie.
Obiadokolacja. Nocleg
Dzień 7 – Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd autokarem do Florencji. Dojazd do parkingu Scandicci. Przejazd kolejką do
centrum miasta. 2- godzinne zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas wolny. Powrót kolejką na parking. Przejazd do
Polski.
Dzień 8 Powrót do Polski.
dla grup młodzieżowych oferta specjalna maj i wrzesień - wycieczka autokarowa objazdowo-pobytowa

Kemping Village Punta Navaccia położony jest na brzegu Parku Przyrodniczego Jeziora Trazymeńskiego w regionie Umbria, niemal na
granicy z Toskanią. W pobliżu znajdują się słynne miasta sztuki: Asyż, Perugia, Rzym, Florencja, Siena, Arezzo, Orvieto. Miejscowość
Tuoro di Trasimeno, na obrzeżach której ulokowany jest kemping to miejsce słynnej bitwy pomiędzy Rzymianami a Kartaginczykami w
217 r. p.n.e.

Kemping wychodzi na jezioro z długim klifem z pomostami oraz pływającymi i nadmuchiwanymi platformami w wodzie, a na sąsiedniej
piaszczystej plaży związanej z kempingiem można uprawiać wiele sportów wodnych, takich jak kitesurfing, windsurfing, żeglarstwo,
kajakarstwo, sup, wakeboarding i jazda na nartach wodnych
Zajmuje powierzchnię 70.000 mkw, na której znajdują się ocienione placyki, domki turystyczne, namioty, namioty accessible, Safari
Lodge i namioty Coco.
2 baseny dla dorosłych i dla dzieci, hydromasaż, niewielki port z miejscem dla 200 łodzi, duży zadaszony amfiteatr, plenerowy ekran
kinowy, animacja w różnych językach, klub fitness, miniklub, plac zabaw, dyskoteka, kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę nożną, ping-ponga, wycieczki kempingowym statkiem z kąpielą na wyspie Isola Maggiore, wycieczki kajakami
Dragonboat, bezpłatne korzystanie z parasoli i leżaków nad jeziorem, camper service, park rozrywki dla dzieci, kręgielnia, kajaki do
wynajęcia za darmo, miejsca do grillowania do wspólnego użytku, stacja benzynowa łodzi, zjeżdżalnia i dzwigi dla łodzi, Federalna Szkoła
Nart Wodnych ponadto bar, market, restauracja-pizzeria, nternet point i bezpłatny bezprzewodowy internet (100% obejmuje) i darmowe
psy.
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