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Zbiórka pod szkołą odbędzie w niedzielę 18.09.2022 około godziny 13

- dokładna godzina zostanie potwierdzona bliżej wyjazdu.

Powrót pod szkołę planowany w sobotę 01.10.2022 w godzinach

popołudniowych.

Na trasie zapewniony będzie 1 ciepły posiłek dlatego też należy zabrać

ze sobą w suchy prowiant.

Przejazd trwać będzie około 22 godzin (z uwzględnieniem przerw). 

Podróż przebiegać będzie przez Czechy i Austrię.

PODR�Ż
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•Przed wyjazdem należy upewnić się, czy każdy uczestnik posiada dokument tożsamości

pozwalający na przejazd na granicy z datą ważności nie krótszą niż 3 miesiące na dzień

powrotu z zagranicy, kartę EKUZ. Dokumenty należy schować do bagażu podręcznego (będą

one sprawdzane pod autokarem).

•Każdemu uczniowi przysługuje możliwość zabrania 1 walizki/torby o wymiarach Wysokość: 80

cm, Szerokość: 55 cm, Głębokość: 30 cm + 1 plecak podręczny na pokład autokaru

•Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w suchy prowiant (kanapki, kabanosy) do jedzenia w

drodze do Włoch. Woda pitna niegazowana będzie rozdawana w autokarze.

•Uczestnik powinien zaopatrzyć się w kilka euro drobnych na wydatki na stacjach benzynowych

podczas podróży

•Na czas podróży warto ubrać się w luźne, wygodne ubranie (dres, bluza etc.)

•Przed wyjazdem prosimy o wymianę złotówek na euro, ponieważ na trasie nie będziemy

zatrzymywać się w żadnym kantorze

•Warto zabrać ze sobą poduszkę (najwygodniejsze są poduszki w kształcie rogali) i kocyk na

czas podróży

PODR�Ż - PRAKTYCZNE INFORMACJE
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Hotel Aragosta wychodzi na morze i położony jest w odległości

krótkiego spaceru od akwarium w mieście Cattolica. Obiekt oferuje

bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu i klimatyzowane

pokoje z panoramicznym balkonem. Na miejscu do dyspozycji

Gości jest też restauracja, basen na ostatnim piętrze oraz spa.

Pokoje hotelu Aragosta mieszczą się na 6 piętrach, które obsługuje

winda, i umeblowane są w stylu klasycznym bądź nowoczesnym.

Ich wyposażenie obejmuje minibar oraz telewizor LCD z dostępem

do kanałów telewizji satelitarnej. 

HOTEL ARAGOSTA
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-PASZPORT/DOWÓD,

-karta EKUZ,

-przybory higieny osobistej oraz ubrania na zmianę, 

-wygodne obuwie,

-strój kąpielowy i ręcznik plażowy, 

-kieszonkowe (w granicach rozsądku, gdyż uczniowie dostają dodatkowo jeszcze

kieszonkowe na wyjazd),

-zeszyt oraz przybory do pisania,

-mały plecak na wycieczki.

Uwaga! W hotelach są suszarki, nie trzeba zabierać. Jest też dostęp do żelazka.

Natomiast z pralki zazwyczaj nie mamy możliwości korzystania!

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty elektroniczne, które uczniowie

zabierają ze sobą na wyjazd.

CO NALEŻY ZABRA� ?



W trakcie wyjazdu codziennie odbywać będą się zajęcia

zorganizowane przez włoską szkołę partnerską np. warsztaty

językowe, spotkania z uczniami ze szkoły włoskiej, wycieczki

przygotowane przez uczniów. 

W czasie wolnym uczniowie będą mogli korzystać z możliwości

jakie oferuje hotel - basen, organizowane będą wycieczki po

okolicznych atrakcjach turystycznych oraz wyjścia na plażę.

W TRAKCIE WYJAZDU

Włochy 2022Włochy 2022



Włochy 2022

W weekendy uczniowie będą uczestniczyć w programie

kulturowym, w trakcie którego odwiedzą najważniejsze atrakcje

turystyczne regionu m.in.:

- Wenecja

- Bolonia

- San Marino

Zwiedzanie zostanie zorganizowane w taki sposób, aby

uczniowie nie mieli jak najmniej styczności z turystami.

W TRAKCIE WYJAZDU
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PROGNOZA POGODY
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