Kolonie letnie/Obóz młodzieżowy
Villaggio Club Calanovellamare, Via Calanovella 5
98061 Piraino ME Włochy
Tel.: +39 0941 585301
Program ramowy:
11.07.2018.
10.00
10.30
12.07.2018.
16.00
13.07.2018.

Zbiórka uczestników. (Parking Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1).
Wyjazd z Bydgoszczy i przejazd do Włoch.
Przyjazd do hotelu Atlantico Palace w Cianciano Terme. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
Śniadanie, zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem. Ciepły posiłek. Wyjazd na Sycylię.
Przeprawa przez Cieśninę Messyńską .

14-20.07.2018.
Realizacja programu: wycieczki autokarowe z przewodnikiem: Taormina, Katania, Syrakuzy,
Etna. Kąpiele słoneczne i morskie. Zajęcia z animatorami włoskimi.
21.07.2018.
Śniadanie, odpoczynek na plaży, obiad i wyjazd w drogę powrotną Podróż w kierunku
Mirabilandii.
22.07.2018.
Szaleństwo w Parku Rozrywki. Ciepły posiłek i wyjazd w kierunku Polski.
23.07.2018.
Przyjazd do Polski w godzinach rannych. Śniadanie na trasie i przyjazd na miejsce zbiórki
(16.00)
Obowiązkowy odbiór młodzieży przez Rodziców/Prawnych Opiekunów lub osoby upoważnione.!!!!!!

Osoba odpowiedzialna za transfer autokarowy Bydgoszcz - Sycylia – Bydgoszcz:
p. Marek Sikorski, Tel.: 605410012
Co zabrać?
- ważną legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport.
- lekkie ubrania, również zakrywające ramiona i kolana (odpowiednie do zwiedzania obiektów
sakralnych), przewiewne obuwie, nakrycie głowy, krem z wysokim filtrem UV, okulary
przeciwsłoneczne.
- przybory toaletowe, strój kąpielowy, klapki, obuwie do chodzenia w morzu i hotelu.
- środki przeciw ukąszeniom owadów i oparzeniom słonecznym, podręczny plecaczek na wycieczki.
- każdy uczestnik we własnym zakresie powinien posiadać podstawowe artykuły apteczne, plastry,
drobne opatrunki na otarcia, tabletki do ssania na ból gardła, aviomarin lub inny specyfik dla osób źle
znoszących jazdę autokarem.
Bagaż:
Zasadniczy: torba podróżna lub plecak bezstelażowy o wymiarach 80x60x30, dostosowany do
możliwości fizycznych uczestnika.
Podręczny: 1 szt. do 5 kg.
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki: 60 – 100 EURO.
Wskazane jest posiadanie drobnych monet - 0,50 Euro na toalety podczas postojów.
Legitymacje, dowody lub paszporty + 85 EURO na realizację programu, zbierane będą w
autokarze przez wychowawców.
Zaleca się przekazanie wychowawcom, opisanej koperty z kieszonkowym.

