
OGŁOSZENIE 

 Komisja Zakładowa MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ podjęła decyzję  

o organizacji dla osób będących Członkami naszego związku 16 dniowej 

autokarowej wycieczki zagranicznej:  

na SYCYLIĘ, 
w programie także: Werona, Pompeje oraz Neapol 
będzie także możliwość udziału w 5 wycieczkach fakultatywnych 

 

Termin wycieczki: od 10 do 25 września 2017r.  
 

Bliższe informacje, program i warunki uczestnictwa są już dostępne dla 

zainteresowanych członków związku w biurze Komisji Zakładowej – Budynek Usług 

Technicznych pok. 118, dodatkowo na stronie związku: solidarnosczedo.pl i w 

gablotach związkowych na terenie Oddziału. 

Rozpoczęcie zapisów dla osób chętnych z podaniem kompletu wymaganych danych  

i obowiązkowo  wpłatą zaliczki począwszy od 30 stycznia 2017r. w biurze Komisji.  

Cena wycieczki wynosi dla: 

 pracującego Członka związku   - 2.000 zł (I zaliczka w wysokości 

500 zł)  

 osoby towarzyszącej     - 2.600 zł (I zaliczka w wysokości 

600 zł) 

 Emeryta/Rencisty - Członka związku  - 2.400 zł (I zaliczka w wysokości 

400 zł) 

 
 

Terminy wpłat i wysokość kolejnych rat zaliczek podana będzie oddzielnym komunikatem – 

po zebraniu się wymaganej minimalnej ilości uczestników.  

 

Przypominamy, że kolejność zapisów będzie brana pod uwagę przy przydzielaniu miejsc  

w autokarze. 

 

Zastrzegamy, że w przypadku nie zebrania wymaganej minimalnej liczby tj.  40 uczestników – 

wycieczka może zostać odwołana.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

        

         Cena nie obejmuje: 

         - wstępów do obiektów turystycznych – ok. 40 Euro;  

            w zależności od wybranych obiektów  

            turystycznych  

  - wycieczek fakultatywnych; 

          - dopłaty do pokoju 1-os. – 300zł; 

          - dodatkowego ubezpieczenia od chorób  

             przewlekłych – 100 zł. 

   - świadczeń nie wymienionych w cenie. 

 

 

       Termin: Cena: 

 

10.09.2017 

niedziela 

– 

 

25.09.2017 

Poniedziałek 

 

Czas trwania 

łącznie: 

16 dni 

 

2.000 zł  

Pracujący 
Członek Związku  

 

2.400 zł 

Emeryt/Rencista  

 

2.600 zł 

Osoba 

towarzysząca 

 
 

Realizacja wycieczki przy min 40 os. 

 
Kolejność zwiedzania miast i obiektów 

turystycznych może ulec zmianie  

z przyczyn od nas niezależnych. 
 

 

www.sobolewscy.pl –           

Biuro Skwierzyna 
 

 

Cena obejmuje: 

 przejazd autokarem wyposażonym  

w klimatyzację, barek, DVD, WC; 

 1 nocleg w hotelu tranzytowym w okolicy 

Werony z obiadokolacją serwowaną i 

śniadaniem kontynentalnym do posiłków napój 

(woda); pokoje 2 lub 3-os. z klimatyzacją; 

 zwiedzanie Werony; 

 obiad włoski + napój (woda) po zwiedzaniu 

Werony; 

 2 przeprawy promowe: Villa San Giovanni - 

Messyna oraz Messyna – Villa San Giovanni);  

 9 noclegów w Hotelu CalanovellaMare***  

w Piraino; pokoje 2/3-osobowe z klimatyzacją; 

 wyżywienie w CalanovellaMare*** - FB: 3 posiłki 

dziennie, napoje: kawa i herbata do śniadań, 

do obiadów i kolacji  woda oraz  0,5l wina na 

parę; 

 zwiedzanie Pompei i Neapolu: 

 2 noclegi w hotelu tranzytowym w okolicy 

Neapolu z obiadokolacją serwowaną i 

śniadaniem kontynentalnym, do posiłków 

napój ( woda ) ; pokoje 2/3-os. 

 z klimatyzacją); 

 1 nocleg w hotelu tranzytowym w okolicy Ronta 

z obiadokolacją serwowaną i śniadaniem 

kontynentalnym do posiłków napój (woda) : 

pokoje 2/3 – os.  

 ubezpieczenie KL i NNW w TU Europa; 

 opiekę pilota/ przewodnika; 

 opiekę przewodnika lokalnego w Weronie 

 i w Pompejach; 

 podatek VAT. 

 

 

                                    

 

   
 

 

 
 

                                                  

Program wycieczki: 

Dzień 1 (10.09): Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 18:00. Przejazd przez 

Polskę, Niemcy i Austrię do Włoch.  
           

Dzień 2 (11.09): Przejazd w okolice Werony w godzinach popołudniowych, 

zakwaterowanie w hotelu tranzytowym, odpoczynek po podróży, 

obiadokolacja, nocleg.   
 

Dzień  3 (12.09): Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Wyjazd na 

zwiedzanie Werony z zewnątrz, m.in.: Piazza Bra , Arena, Dom Julii, Piazza 

Erbe, Piazza Signoria, gotyckie grobowce rodu Della Scala, most i zamek 

Castelvecchio, Wieża Lamberti, kościół Santa Maria Antica. Po zwiedzaniu 

obiad włoski + napój (woda) . Wyjazd wieczorny w kierunku Sycylii do Villa 

San Giovanni na przeprawę promową.  
 

Dzień 4 (13.09): Rano dotarcie do przeprawy promowej na Sycylię do Villa 

San Giovanni, zaokrętowanie na prom, około godzinny rejs do Messyny. Po 

opuszczeniu promu przejazd do ośrodka na Sycylii w miejscowości Piraino – 

do  CalanovellaMare***. Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży, obiad, 

czas wolny, kolacja. Nocleg.  

 

Dzień 5 -12 (14.09-21.09 ): Wyżywienie FB - 3 posiłki dziennie. Napoje: kawa 

 i herbata do śniadań, woda oraz 0,5l wina na parę do obiadów i kolacji. 

Plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne, spacery i zwiedzanie okolicy. 

Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:   

 - Palermo- stolica Sycylii,       

 - Wyspy Liparyjskie - rejs statkiem na wyspę Vulcano,    

 - Taormina- „Perełka Sycylii”,      

 - Etna- czynny wulkan na wschodnim wybrzeżu Sycylii, 

 - Sinagra – poznajcie prawdziwą Sycylię     

       

Dzień 13 (22.09) : Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Messyny - 

przeprawa promowa Messyna - Vila San Giovanni. Przejazd przez Włochy w 

kierunku Neapolu. Dojazd do hotelu w okolicach Neapolu. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja, czas wolny i nocleg. 

 

Dzień 14 (23.09) :  

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie Pompei: miasta z czasów cesarstwa 

rzymskiego, zniszczonego przez erupcję wulkanu Wezuwiusz. Popiół 

wulkaniczny, który zasypał Pompeje, utrwalił budowle i przedmioty, dzięki 

czemu możemy dzisiaj zobaczyć wygląd starożytnego miasta rzymskiego 

średniej wielkości. Następnie przejazd do Neapolu. Zwiedzanie miasta z 

zewnątrz, między innymi: twierdza Andegaweńska, Pałac Królewski, Teatr San 

Carlo, plac Plebiscytu, Galeria Umberta I, katedra św. Januarego. Powrót do 

hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 15 (24.09) : Śniadanie i wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku 

Miejscowości Ronta we Włoszech . Zakwaterowanie , kolacja , nocleg 

 

Dzień 16 (25.09) : Śniadanie , wykwaterowanie wyjazd w kierunku   Polski, 

dotarcie na miejsce zbiórki w godzinach  Wieczornych.  
 

Bilety wstępów do odwiedzanych obiektów turystycznych: 

- Dom Julii w Weronie – 5 Euro, 

- Wieża Lamberti w Weronie- 5 Euro, 

- Park w Pompejach- 11 Euro, 

- Teatr grecko- rzymski- Odeon w Taorminie- 10 Euro, 

- Pałac Normandzki w Palermo- 10 Euro. 

http://www.sobolewscy.pl/


 

 

 

 

 

 

 

Hotel Villaggio Club CalanovellaMare***- ośrodek posiada prywatną żwirowo-piaszczystą plażę z 

leżakami i parasolami w cenie, obiekty w formie zabudowy szeregowej: parter i I piętro. We 

wszystkich pokojach znajduje się mały balkon (I piętro) lub patio (parter) z widokiem na morze 

lub góry. Pokoje 2,3 i 4 – osobowe wyposażone w : łazienkę z WC , klimatyzację, telefon i 

chłodziarkę. Hotel dysponuje dużym, odkrytym basenem i tarasem, z którego roztacza się widok 

na Morze Tyrreńskie i Wyspy Liparyjskie (Eolskie).Tylko plażą można przejść do najbliższej 

miejscowości Gioiosa Marea („dżojoza marea”) – ok.10 min. Usługi na terenie ośrodka:  boisko 

sportowe , 2 korty tenisowe, boisko do piłki siatkowej,  tenis stołowy, sala telewizyjna typu 

„świetlica”, Wi Fi dostępne przy recepcji i w ogrodzie płatne 2 -15 Euro w zależności od 

wykorzystanego limitu przesyłu danych, windsurfing, dart – rzutki. Sprzęt sportowy dostępny za 

kaucją zwrotną 10€. Animacje: 

bogaty program animacji przy basenie, 

codzienne występy i pokazy w 

amfiteatrze od godziny 22:00 – 23:30 

oraz dancing z udziałem wszystkich 

Gości hotelowych do 00:00, codzienne 

wieczorne dyskoteki do godziny 02:00 

– 03:00. Serwis plażowy: parasole i 

leżaki dla Gości hotelowych niepłatne, 

ratownik na basenie oraz na plaży. Po 

obiedzie 3 godzinna sjesta, w czasie 

której obowiązuje zakaz kąpieli w basenie.   

Punkt medyczny czynny 24 godziny na dobę – gabinet lekarski na terenie ośrodka. 

Ośrodek pod całodobową ochroną.  



 

 

SYCYLIA wyspa Morza Śródziemnego, 

uważana za most łączący Europę z Afryką. W dawnych czasach była najważniejszym 

krajem świata antycznego. Do dzisiejszych czasów zachowało się wiele wspaniałych 

pozostałości różnych cywilizacji: greckiej, bizantyjskiej, normandzkiej… To perełka Morza 

Śródziemnego, miejsce „gdzie morze zlewa się z niebem” ze wspaniałymi, żwirowymi 

plażami i urozmaiconą linią brzegową, gdzie ciepła woda pozwala na kąpiele morskie od 

wiosny do późnej jesieni, a  żyzna, wulkaniczna gleba w okolicach Etny sprzyja rozwojowi 

bujnej roślinności. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

Palermo – niesamowite widoki podczas przejazdu 

autokarem na trasie do stolicy Sycylii; zwiedzanie: 

normańsko-saraceński Pałac Normandzki (bilet 10 

Euro), kościół św. Jana od Pustelników - pozostałości 

po arabskim meczecie, katedra z sarkofagami władców 

Sycylii, barokowe serce miasta "Cztery Narożniki”, 

Pizza Pretoria z fontanną z XVI w. Cena: 35 Euro.  

Wyspy Liparyjskie - przejazd autokarem do miasta 

Milazzo lub Capo d’Orlando, a następnie przepiękny 

rejs statkiem na wyspę Vulkano. Możliwość kąpieli 

w gorącym gejzerze lub w leczniczym, błotnistym 

jeziorku siarkowym (wstęp 1 €, prysznic 1 €), 

przejście na czarną plażę wulkaniczną - kąpiel  

i odpoczynek. Cena: 35 Euro 

 



 

Taormina - zwiedzanie teatru grecko-

rzymskiego - Odeon (bilet 10 € - dorośli), 

spacer główną ulicą miasta od Bramy 

Messyńskiej do Bramy Katańskiej, Katedra 

św. Mikołaja, Palazzo Corvaja.  

Cena: 25 Euro 

 

 

Etna - należy zabrać ze sobą ciepłą odzież oraz buty 

na grubej podeszwie. Wjazd autokarem na 

wysokość 1915 m n.p.m. - punkt widokowy oraz 

przejście do pomniejszych kraterów o nazwie 

Sylwestry powstałych w wyniku erupcji wulkanu w 

2001 roku.  Cena: 20 Euro 

 

SINAGRA - urokliwe małe miasteczko 
położone na wys. 314 m. n.p.m 
pomiędzy górami Nebrodi z dala od 
szlaków turystycznych. Szczyci się 
wieloma wytwórniami : oliwy z oliwek, 
nalewek, win, prażarnią orzechów 
laskowych, browarem .Od wielu lat 
produkują tam znakomite kiełbasy i sery 
degustacja tych tradycyjnych specjałów z 
lampką lokalnego wina. Nie brakuje też 
perełek średniowiecznej architektury  
Cena : 25 Euro 
 
 

PAKIET 5 WYCIECZEK:  

Palermo, Wyspy Liparyjskie, Taormina, Etna i Sinagra :  Cena 100 Euro 
 



Pompeje - są starożytnym miastem u 
stóp wulkanu Wezuwiusz. Ten groźny, 
jedyny czynny wulkan na Półwyspie 
Apenińskim nad Zatoką Neapolitańską, 
w 79 roku naszej ery, kiedy to miasto 
było w pełni największego rozkwitu, 
wybuchł i pokrył je i jego mieszkańców 
warstwą popiołu o grubości około 4-6 
metrów (bilet wstępu 11 Euro dla 
dorosłych). 
 
 
 
 

 
Werona – miasto leżące w północnych Włoszech, 
w regionie Wenecja Euganejska. Swoją 
popularność zdobyło dzięki roli w sztuce 
angielskiego dramaturga Wiliama Szekspira – 
„Romeo i Julii”. Dom Julii (wstęp 5 euro), a w 
szczególności jej balkon, to jeden z najbardziej 
znanych zabytków we Włoszech. Spacerując po 
mieście możemy się jednak przekonać, że miejsca 
opisane przez Mistrza to nie jedyne perły na tle 
panoramy tak romantycznego punktu na mapie 
Włoch, jakim jest Werona. 

 
 
Neapol to miasto w południowych 
Włoszech, w rejonie Kampania, którego 
jest stolicą. Leży nad Zatoką 
Neapolitańską u podnóża sławnego 
wulkanu Wezuwiusza. W mieście 
znajduje się założony w 1224 roku 
uniwersytet. Neapol jest jednym z 
najczęściej odwiedzanych przez turystów 
miast na świecie, jest bardzo atrakcyjnym 
miastem pod względem zabytków. 
Historyczne centrum Neapolu znajduje 
się na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego UNESCO. 
 


