Ogłoszenie
Pragniemy poinformować uczniów klas IV – VII, że w roku szkolnym
2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach
organizuje dla uczniów klas starszych (IV – VIII) wyjazd do Włoch w terminie
31.05.2018 – 9.06.2019 (7 noclegów) na Zieloną Szkołę. Wyjazd w piątek
wieczorem, powrót w następnym tygodniu w niedzielę rano.
Uczniowie będą zakwaterowani w hotelu Corallo w Cesenatico. Koszt
wyjazdu około 1100 zł. Cena zawiera:
- transport autokarem z klimatyzacją, video, cafebarem i toaletą pod opieką
polskiego pilota
- 7 noclegów
- opiekę polskiej obsługi
- opiekę 4 wychowawców
- wyżywienie 3 razy dziennie przygotowane przez polskiego kucharza
- suchy prowiant na drogę powrotną do Polski
- ubezpieczenie Signal Iduna Polska SA na 10 dni: KL 10.000 EUR, NNW
7.000 PLN (Polisa Generalna nr 201240)
- opłatę klimatyczną, podatek VAT
Hotel CORALLO ***
Położenie: W odległości 900 m od centrum Cesenatico, ok. 100 m od
piaszczystej plaży.
Wyposażenie: Funkcjonalnie wyposażony 4-piętrowy hotel. Do dyspozycji
gości hol z recepcją, klimatyzowana sala restauracyjna, klimatyzowana sala
telewizyjna z TV-satelitarną (programy polskie), piłkarzyki, taras zewnętrzny.
Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu w holu hotelu (WiFi) dla
wychowawców.
Pokoje: 2, 3 i 4-osobowe z łazienką z kabiną prysznicową, balkonem,
suszarką do włosów, telefonem i sejfem (za kaucją). W pokojach 4osobowych jedno łóżko piętrowe.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie. Kuchnia polska z elementami kuchni włoskiej. Posiłki w
hotelach przygotowywane są przez polskich kucharzy. Śniadania i kolacje w
formie bufetu. Obiady dwudaniowe, z wyborem z dwóch zestawów, z
deserem. Suchy prowiant z wodą mineralną na drogę powrotną do Polski.
Pierwsze świadczenie: kolacja w dniu przyjazdu; ostatnie świadczenie:
śniadanie w dniu wyjazdu.

Obsługa
Obsługa w całości polska (przedstawiciel biura, piloci, recepcja, kucharze,
obsługa kelnerska i pomocnicza)
Cena nie zawiera wycieczek fakultatywnych.
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. Do szczególnych atrakcji Cesenatico
należy Muzeum Morskie na świeżym powietrzu, które zgromadziło
autentyczne i unikalne okręty, a których różnokolorowe żagle i kadłuby
opowiadają o historii rybołówstwa i handlu morskiego. Charakterystyczne
restauracje na Starym Mieście specjalizują się w różnorodnych potrawach
rybnych, a liczne sklepy, pizzerie, puby, bary przy plaży i całonocne dyskoteki
sprawiają, że Cesenatico tętni życiem do białego rana.
Zgłoszenia ucznia na wyjazd przyjmuje pani Bożena Piskorska, Ewa Zając
i Patrycja Tabaka do 15.05.2018 r.
Zaliczka w kwocie 150 zł będzie pobierana we wrześniu, pozostała dopłata
na 45 dni przed wyjazdem.

