WŁOCHY
Lignano Sabbiadoro
Na półwyspie porośniętym piniami, gdzie Hemingway zwykł strzelać do kaczek, rozpościera
się obecnie miejscowość wypoczynkowa Lignano Sabbiadoro.
To idealne miejsce, aby spokojnie wypocząć w kontakcie z zachowanym, naturalnym
środowiskiem, bez konieczności rezygnacji z nowoczesnych wygód i tego, co może
zaoferować nowoczesny kurort.
Sabbiadoro oferuje wielki wybór zakwaterowania. W tej części Lignano znajdują się przede
wszystkim hotele, rezydencje z basenami i apartamenty usytuowane bezpośrednio nad
morzem, ale do dyspozycji są również szeregowe lub wolnostojące wille.
Sabbiadoro jest jedną z trzech miejscowości usytuowanych na półwyspie Lignano. Jest to
miasto tętniące życiem turystycznym z licznymi klubami, restauracjami, barami i sklepami.
Sabbiadoro znane jest ze swoich szerokich, piaszczystych plaż, z łagodnym wstępem do
morza , dzięki czemu jest najchętniej wybierane przez rodzinny z dziećmi.
Znajduje się tu wiele atrakcji takich jak: luna park dla dużych i małych, aqua park,
oceanarium, ZOO, liczne kasyna do gry i parki zabaw dla dzieci, tenis, golf, jazda konna,
żeglarstwo. Lignano jest zanurzone w zieleni kilku parków, m.in. Parku Przyrodniczego
Laguna i Parku Hemingway.
Lignano Sabbiadoro już przez 20 lat otrzymuje certyfikat „Błękitna Flaga Europy” za
czystość środowiska, w tym wód i powietrza oraz organizację turystyki . Plaża w Lignano
jest naturalna i przypomina ocean drobnego piasku, jej średnia szerokość wynosi 250m. Do
dyspozycji turystów są: punkty pierwszej pomocy, ratownicy, prysznice, przebieralnie, toalety
oraz sprzęt plażowy obejmujący parasole, leżaki i łóżka plażowe.
Zakwaterowanie w apartamentach w Lignano Sabbiadoro :
Każdy apartament składa się z jednej lub więcej sypialni dwuosobowych, pokoju dziennego z
jednym lub dwoma miejscami do spania, łazienki, kącika kuchennego wyposażonego w
niezbędne naczynia do przygotowywania posiłków: garnki, patelnie, talerze, sztućce itp.
lodówka, kuchenka na gaz. Większość apartamentów posiada taras lub balkon.
Od 27 lat Oferujemy wczasy pełne spokoju, dobrego nastroju i relaksu w naszych starannie
wybranych obiektach w pięknym regionie Friuli-Venezia-Giulia.
W tym roku oferujemy Państwu dwa turnusy wczasów w Lignano Sabbiadoro

z dojazdem autokarem:

TURNUS CZERWCOWY
od 22.06 do 01.07.2018 – 9 dni
Cena 950 zł/os dorosła
5 osoba w apartamencie – 450,- zł *
TURNUS WRZEŚNIOWY
od 07.09 do 18.09.2018 – 11 dni
Cena 850 zł/os
5 osoba w apartamencie – 450,- zł *

Cena obejmuje:
 7 /9 noclegów w apartamentach w rezydencji Europa z basenem, lub innym o
identycznym standardzie, ilość dni w zależności od turnusu.
 Transport autokarem LUX (klimatyzacja, wc, barek, DVD)
 Opiekę pilota
 Ubezpieczenie KL do 10.000m- Euro/os, NNW do 15.000,- zł/os
 Zwiedzanie Salzburga, dotyczy turnusu wrześniowego
Obowiązkowe opłaty nie ujęte w cenie :




Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10,- zł/os
Opata klimatyczna - 0,50 Euro/dzień za osobę powyżej 12 lat
Usługa przewodnicka w Salzburgu (dotyczy turnusu wrześniowego)

*Podana cena za piątą osobę w apartamencie, ( miejsce do spania w pokoju dziennym).
Na miejscu w Lignano Sabbiadoro organizujemy wycieczki fakultatywne (min. 25 os.) do:
 Wenecji
 Triestu i Aqueli
 Na wyspy Murano i Burano
 Na wyspę Muszelek
 Na wyspę Grado
Dodatkowe informacje:
 Apartamenty bliżej plaży ( do 250 m) – dodatkowa opłata 50,- zł/os
 Apartamenty 4 os. dla 2 osób, dopłata 250,- zł/os
 Opłaty za media wliczone w cenę apartamentu
 Niektóre apartamenty są wyposażone w klimatyzację (dodatkowo płatną )
 Niektóre apartamenty posiadają dodatkowo basen (bezpłatny)
 Wyjazd z Jeleniej Góry, lub z innej miejscowości przy minimum 28 osobach.
Program ramowy:
1 dzień
Wyjazd z Jeleniej Góry o godz. 22:00, (miejsce zbiórki przy Tesco Jelenia Góra)
2 dzień
Przejazd przez Czechy, Austrie, Włochy . Przyjazd do Lignano Sabbiadoro około godziny
14:00, zakwaterowanie grupy w apartamentach od godz. 16:00.
2 dzień – 8 dzień /turnus czerwcowy
Pobyt grupy w Lignano + wycieczki fakultatywne
2 dzień – 10 dzień/ turnus wrześniowy
Pobyt grupy w Lignano + wycieczki fakultatywne
8/10 dzień - turnus czerwcowy/turnus wrześniowy
Wyjazd z Lignano Sabbiadoro, przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy
9/11 dzień - turnus czerwcowy/turnus wrześniowy
Powrót do Jeleniej Góry w godzinach rannych.
B.P. SKINDER s.c. , Plac Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra
T,el. 573 284 718, tel. 694 271 118, bpskinder@interia.pl
www.skinder-italia.pl

