SYCYLiA
Zamknięty między błękitem nieba a lazurem morskiej toni przepiękny fragment
Ziemi o niepowtarzalnej przyrodzie i przebogatej historii. Matka Natura potraktowała
tę wyspę z wyjątkowym rozmachem: obok siebie możemy podziwiać zarówno bujną
tropikalną roślinność, jak i wypalone słońcem wybrzeże przypominające Afrykę.
Nad wszystkim góruje majestatyczna Etna – zastygłe potoki lawy sięgają aż do morza...
To tutaj od tysięcy lat spotykali się ludzie różnych kultur, stapiały się style życia: Greków,
Rzymian, Arabów, Hiszpanów i wielu innych... Specyficzna kultura, tchnienie przeszłości
i gościnność mieszkańców dopełniają wizji turystycznego eldorado. To z pewnością
najlepsze miejsce na niezapomniane wakacje !!!
ViLLAGGiO ALKANTARA 
Kompleks położony u stóp Taorminy, w pobliżu miejscowości Giardini Naxos (można
dojechać tam miejskim autobusem spod hotelu). Jest to mała miejscowość położona
w pobliżu wykopalisk w Naxos, pierwszej kolonii greckiej na Sycylii. Obiekt leży
w spokojnej okolicy, wśród zieleni drzew cytrusowych, kwitnących palm i pachnących
oleandrów, w odległości ok. 1,5 km od plaży. Obiekt składa się z ośmiu 2 piętrowych
budynków. Mieszkamy w 3, 4, 5, 6 osobowych pokojach (możliwe łóżka piętrowe).
Każdy pokój posiada pełen węzeł sanitarny oraz balkon z widokiem na ogród. Do waszej
dyspozycji bogate zaplecze rekreacyjne: basen, 2 korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci
i sala TV.

ANiMACJe W OBieKCie
Codziennie włoska grupa animacyjna prowadzi m.in.: aqua aerobic, konkursy,
przedstawienia, kabarety, gry i zabawy taneczne oraz dyskoteki nad basenem.
Dodatkowo dla uczestników kadra organizuje codziennie szereg zajęć sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, zawody pomiędzy grupami, zajęcia w wodzie. Konkursy
z nagrodami ufundowanymi przez EURO-TOURS i hotel.
W programie kolonii i obozu są wycieczki: do Taorminy oraz na Etnę.
TRANSPORT
Komfortowy autokar z DVD, klimatyzacją, barkiem i WC.
WYŻYWieNie
Na trasie: śniadanie i obiadokolacja wg programu.
Na Sycylii 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch, kolacja.
KADRA
3 opiekunów, kierownik, ratownik.
UBezPieCzeNie
Pakiet SIGNAL IDUNA: KL do 10.000 € i NNW do 7.000 zł.
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RAMOWY PROGRAM KOLONII I OBOZU LETNIEGO:
Dzień 1:
Wyjazd z Polski.
Dzień 2:
Przejazd do Włoch. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie. Przyjazd do Rzymu. Wieczne Miasto to ogromne muzeum
na wolnym powietrzu. W żadnym innym miejscu nie znajdziecie tylu arcydzieł
sztuki reprezentujących wszystkie epoki – od zamierzchłej starożytności
aż po współczesność. Tego miasta nie da się „zaliczyć” – trzeba się z nim zmierzyć.
Zwiedzanie zaczniemy od najmniejszego Państwa Świata, czyli Watykanu:
Plac św. Piotra i Bazylika św. Piotra. Kolejnym etapem jest zwiedzanie samego
Rzymu, zobaczymy m.in.: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Narodów,
Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. W godzinach
wieczornych wyjazd w dalszą drogę przez Półwysep Apeniński na Sycylię.
Dzień 4:
Przeprawa promowa przez Cieśninę Messyńską. Przyjazd na Sycylię.
Zakwaterowanie, zapoznanie z otoczeniem. Odpoczynek po podróży. Pierwszym
posiłkiem jest kolacja.
Dzień 5-10:
Wypoczynek na Sycylii: 3 posiłki dziennie, zajęcia sportowe, plażowanie nad morzem
i basenem oraz spacery po okolicach.
W programie kolonii i obozu są wycieczki:
Taormina – miejsca, którego nie można przegapić. Miasteczko położone na stokach
wulkanu Etna, którego kręte i strome uliczki biegną wprost do czystych plaż,
otoczonych błękitem morza i urokliwymi, pionowymi klifami. Pospacerujemy
wąskimi uliczkami wzdłuż sycylijskich kolorowych domków, zielonych placów
i parków. Widok na cypel, który można oglądać z miasta, położonego na wzniesieniu,
jest oszałamiający. Nie zabraknie nas także na najdroższej ulicy świata, gdzie wypada
się pokazać i sprawdzić co w tym sezonie jest najmodniejsze.
Taormina to miejscowość, którą po prostu trzeba odwiedzić !!!
Etna – Sycylijczycy nazywają czasem Etnę „vulcano buono” – dobrym wulkanem.
To największy wulkan w Europie, ma 3350 m wysokości. Wjazd autokarem
na wysokość 1915 m, spacer na wysokość ok. 2100 m do punktu widokowego
oraz przejście do mniejszych kraterów.
Dzień 11:
Śniadanie. Odpoczynek na plaży. Obiad. Po południu wyjazd w drogę powrotną.
Przeprawa promowa przez Cieśninę Messyńską. Podróż na północ Włoch.
Dzień 12:
Przyjazd do Gardalandu – pięknie położonego nad jeziorem Garda najsłynniejszego
włoskiego wesołego miasteczka. Każdy znajdzie odpowiednią dla siebie atrakcję:
szybką lub wolną, wysoką lub niską, naziemną lub powietrzną. Zabawa do wieczora.
Więcej na stronie: www.gardaland.it. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
Dzień 13:
Przyjazd do Polski. Zakończenie kolonii i obozu.

Cena: 950 zł + 320 €
Termin: 26.06. – 08.07.2019
		
Informacje dodatkowe:
>> uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty ważny
min. 3 miesiące od daty powrotu z kolonii i obozu do Polski;
>> wiek uczestników: 8-14 lat oraz 15-19 lat;
>> na wyjazd zapraszamy osoby dorosłe za dopłatą – 500 zł
(liczba miejsc ograniczona);
>> wycieczki ujęte w programie nie zawierają kosztów biletów wstępu,
przewodnika, opłaty klimatycznej, wjazdów do miast,
check pointu na Etnę oraz komunikacji miejskiej w Rzymie – 80 €;
>> proponowane kieszonkowe: 50 € – 100 €.

W naszej ofercie również kolonie i obozy
w Bułgarii, Grecji i Hiszpanii.
Szczegóły na stronie www.eurotours.pl
lub w biurze.
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