
CESENATICO - termin : 14.09-25.09.2019 
 

  
Cesenatico to licząca ponad siedem wieków barwnej tradycji miejscowość, położona na 

Riwierze Adriatyckiej w odległości 25 km od słynnego kurortu Rimini. Jest jedną z 

najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych wybrzeża Romagni, która do dzisiaj 

zachowała swoją szczególną atmosferę. Szerokie, piaszczyste plaże długości 7 km 

zachęcają do wypoczynku, a ciepłe wody kuszą przyjemnością morskiej kąpieli. Historia 

Cesenatico może pochwalić się takimi sławnymi nazwiskami, jak Cesare Borgia i Leonardo 

da Vinci, który w 1502 r. zaprojektował w tym miejscu kanał portowy. Kiedyś cumowały w 

nim kutry rybackie, dziś jest to jedyne we Włoszech Muzeum Morskie pod gołym niebem, 

w którym zgromadzone są autentyczne i unikalne okręty, a których bordowo - żółte żagle 

stały się wizytówką . 

 

Zakwaterowanie: 

HOTEL „VILLA  MARIA” 
Położenie: W odległości 300 m od centrum Cesenatico, ok. 100 m od piaszczystej plaży. 

 

POLSKI  HOTEL-POLSKA –OBSŁUGA- POLSKA I WŁOSKA KUCHNIA 

Wyposażenie: 
 TV, telefon, bar, sala   restauracyjna, sala telewizyjna, internet, winda.         

W pokojach nie ma czajników ani szklanek. 

Prąd elektryczny we Włoszech 

Instalacje elektryczne we Włoszech wykorzystują napięcie 220V i 50 Hz czyli tak samo jak    

u nas.  Choć w nowo wybudowanych obiektach są już w większości instalowane klasyczne 

eurogniazdka (Schuko), tak w większości hoteli i apartamentów znajdziecie stare włoskie 

gniazdka - trzy otwory nad sobą. Klasyczne płaskie wtyczki z dwoma bolcami pasują do 

węższych gniazdek. Do pozostałych wtyczek (najczęściej z okrągłą końcówką) należy zakupić 

specjalną redukcję (adattatore per la presa elettrica, w skrócie adattatore lub  riduzione 

elettrica). Mają je w każdym supermarkecie, sklepie elektrycznym za ok. € 1,50 - 3,50 (w 

zależności od typu). 

 

 

https://www.italieonline.eu/pl/wakacje/lato-nad-morzem


WYŻYWIENIE:     3 posiłki dziennie. Kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej. 

Posiłki przygotowane przez polskiego kucharza. Śniadania: w formie bufetu. Obiady              

i kolacje: serwowane, dwudaniowe, z wyborem z dwóch zestawów, z deserem, bufet 

sałatkowy do kolacji. Lunch pakiet na drogę powrotną do Polski. 

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE  

 

Stolica: Rzym  

Waluta: euro (EUR)  

Język urzędowy: włoski  

Inne języki: niemiecki, francuski 

 

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium 

Republiki Włoskiej jest ważny (min. 3 miesiące w dniu wyjazdu)   paszport bądź dowód 

osobisty. 

Ubezpieczenie  uczestników wycieczki 

• ubezpieczenie TU Signal Iduna Polska S.A.KL 10.000 EUR, NNW 7.000 PLN 

   na 11 dni (Polisa Generalna n r 20124 0) 

• ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych 

 Prosimy  uczestników o  zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

         
  

                  WYCIECZKI  FAKULTATYWNE 

 
      WENECJA (autokarem + statkiem)  
 

 

 

 

 

 

 

 

W mieście karnawału, masek i gondolierów proponujemy spacer po historycznych miejscach 

tego miasta, podczas którego zobaczymy Plac św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto, 

pałace nad kanałem Grande oraz z zewnątrz Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów, Campanile   

i Wieżę Zegarową. 

 

Cena -72 EUR  

https://www.buksatravel.pl/katalog/ebook/content/Katalog_2019.pdf#page=1
https://www.buksatravel.pl/katalog/ebook/content/Katalog_2019.pdf#page=1


 

BOLONIA + FLORENCJA 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Bolonia to stolica regionu Emilia Romagna, z wyborną włoską kuchnią i najstarszym we 

Włoszech uniwersytetem. W trakcie spaceru po starym mieście zobaczymy m.in. Ratusz, 

Fontannę Neptuna oraz Bazylikę św. Petroniusza (z zewnątrz). Następnie przejazd do 

Florencji gdzie zobaczymy z zewnątrz m.in. Katedrę Santa Maria del Fiore, Bazylikę św. 

Krzyża, Palazzo Uffizzi oraz Ponte Vecchio. 

 

Cena 77 EUR  

 

RZYM                                                             

 
 

 

całodniowa wycieczka do „Wiecznego Miasta”. Godna polecenia pomimo uciążliwości 

podróżowania. Warto się na nią wybrać ze względu na sprawdzoną i dobrze przez nas 

przygotowaną trasę zwiedzania. Spokojnym spacerem, przemieszczając się także metrem, 

zwiedzamy Watykan odwiedzając miejsce pochówku św. Jana Pawła II, Colosseum (bez 

wstępu do środka), Forum Rzymskie, Ołtarz Narodu, Panteon, słynną Fontannę di Trevi i 

Schody Hiszpańskie. 

 

Cena -72 EUR  
 

https://www.buksatravel.pl/katalog/ebook/content/Katalog_2019.pdf#page=5


REPUBLIKA SAN MARINO 

 

 

malowniczo usytuowane na górze Tytana państewko z pięknymi widokami na okolicę. 

Proponujemy zwiedzanie stolicy Republiki i jej średniowiecznej zabudowy według trasy: 

Brama św. Franciszka, Ogrody Liburni, Bazylika św. Marina (jeśli czynna), taras widokowy, 

Plac Rządowy, dwie Baszty na skale. 

 

Cena 24 EUR  

 

PANORAMICZNY REJS  STATKIEM  Z DEGUSTACJĄ  RYB I WINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płynąc wzdłuż wybrzeża możemy podziwiać miejsco-wości: Bellaria, Torre Pedrera, 

Viserba, Rimini, Riccione, Misano Adriatico oraz Porto Verde. Z oddali możemy zobaczyć 

także: Gradarę, Cattolicę, Zatokę Aniołów i Pesaro. W drodze powrotnej degustacja wina z 

okolicznych winnic oraz sardynek i kalmarów. Dyskoteka dla wszystkich 

Cena 26 EUR  

 

OLTREMARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

jest cudownym światem Odyseusza. Ogromny park w Riccione jest wyjątkowym miejscem, 

gdzie cuda natury uruchamiają wszystkie zmysły. Jedno z największych delfinariów w Euro-

pie jest sercem parku, można podziwiać tu emocjonujące światy wielu gatunków zwierząt w 

różnych etapach ewolucji.  

Cena 30 EUR  

 

 

 

MIRABILANDIA BEACH 

 

     

 

 

 

 

przepiękny aquapark o tematyce karaibskiej. Położony na terenie o powierzchni aż 10 

hektarów, obok parku rozrywki o tej samej nazwie. Na terenie kąpieliska do dyspozycji 

odwiedzających liczne baseny, fantazyjne zjeżdżalnie i plaże z rajskim piaskiem 

Cena 37 EUR  

 

 

UWAGA ! CENY WYCIECZEK MOGĄ ULEC ZMIANIE. WYCIECZKI 

REALIZOWANE SĄ PRZEZ MIEJSCOWEGO TOUROPERATORA. 

 
 
 

 

WYJAZD DN. 14 WRZEŚNIA 2019 R.  Z PARKINGU MOK UL. PIASTOWSKA 1 

 

 

GODZINA ODJAZDU ZOSTANIE PODANA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

 I TABLICY INFORMACYNEJ W MOK-u PO OTRZYMANIU INFORMACJI 

OD ORGANIZATORA WYJAZDU BP „BUKSA TRAVEL” 


