
SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ, KLUBÓW SPORTOWYCH, KOLEKTYWÓW – 2019 

10-DNIOWE WYCIECZKI POBYTOWE (PIĄ-NIE) 
WŁOCHY - LIGNANO - CAMPING SABBIADORO*** 

LIGNANO jest jednym z najbardziej ulubionych północnowłoskich ośrodków wypoczynkowych. Floryda Adriatyku – w ten sposób 
opisał powyższy luksusowy ośrodek wypoczynkowy amerykański pisarz Ernest Hemingway. Znajduje się pomiędzy Wenecją i 
Triestem, otoczony lazurowym i czystym morzem, kilkakrotnie nagradzany ˝Błękitną Flagą˝. Lignano może się pochwalić 
utrzymywanymi, długimi na 8km, piaszczystymi plażami z wyposażeniem dla turystów o wysokim standardzie.  Ma do 
zaoferowania sanatoria termalne, setki sklepów, restauracje z ofertą wyborowej kuchni włoskiej, bary i kawiarnie, dyskoteki, 
atrakcyjną przystań jachtową, 6 parków rozrywkowych: ogród zoologiczny z ponad 1500 zwierzętami, Aquasplash (park wodny ze 
ślizgawkami, toboganami i basenami), Gulliverlandia (bajkowy świat dla dzieci, akwarium), Luna Park Strabilia, Gommosi 
(nadmuchiwane atrakcje dla dzieci) oraz Parco Junior. W każdy poniedziałek od czerwca do września odbywają się wielkie 
miejscowe jarmarki. Jest tu również cały szereg możliwości uprawiania sportu (korty tenisowy, boiska golfowe, żaglowanie, 
windsurfing, narty wodne, ścieżki rowerowe, jazda na rolkach). Dzięki szerokiej ofercie programów towarzyszących, Lignano  jest 
świetnym miejscem dla ludzi w każdym wieku. 
Camping znajduje się pod wysokimi sosnami 200 m od morza i kilka kroków od centrum Sabbiadoro. Jest wyposażony w 
nowoczesny sprzęt (prysznice, umywalnie, WC, pralnie itd.).  Klienci mają do dyspozycji restaurację samoobsługową, pizzerię, 
supermarket, kort tenisowy, minigolf, dziecięcy park do zabaw, basen 25 m, mniejszy kryty basen z hydromasażem, ogrzewany 
basen dla dzieci, fitness, wypożyczalnię rowerów. Każdego dnia na kempingu są organizowane programy animacyjne. 
Zakwaterowanie: 
NAMIOTY ATLAS –  czteroosobowe z dwoma oddzielonymi sypialniami. Wymiary namiotu Atlas wynoszą 400 x 500 cm.. Namioty 
są umieszczone na drewnianych podkładkach pod sosnami, są wyposażone w materace,  koce i bieliznę pościelową, meble 
ogrodowe dla 4 osób.  
MOBILHOMY 2/2 – czteroosobowe 11 m2, 2 sypialnie, łazienka, WC, bez klimatyzacji, bez kuchni, 1 sypialnia posiada 1 łóżko 
małżeńskie 140 cm, druga mniejsza sypialnia ma łóżka piętrowe 70 cm. Mobilhome posiada markizę z meblami ogrodowymi dla 4 
osób. Odpowiedni dla 2 dorosłych i 1-2 dzieci. 
Plaża: Szeroka, piaszczysta, z łagodnym spadem do morza. Plaża jest prywatna, należy do kempingu Sabbiadorro. 
Wyżywienie: Pełne wyżywienie – czeska kuchnia. Możliwość dodatkowych posiłków za czeskie korony. 
 
Terminy i ceny: 
24. 05. 2019 - 02. 06. 2019….…………………..  2.500,- CZK 
31. 05. 2019 - 09. 06. 2019 ….………………….  3.000,- CZK 
07. 06. 2019 - 16. 06. 2019..…………..……… 3.100,- CZK 
30. 08. 2019 - 08. 09. 2019.…………………… 3.000,- CZK 
06. 09. 2019 - 15. 09. 2019……………………. 2.800,- CZK 
13. 09. 2019 - 22. 09. 2019……………………. 2.600,- CZK 
Po uzgodnieniu możliwe są także inne terminy (piątek – niedziela) 
 
Cena obejmuje: 7x zakwaterowanie w czteroosobowych namiotach 
lub mobilhomach, pełne wyżywienie, parasol słoneczny, bielizna, używanie basenu i fitness, prywatną plażę, obowiązkowe 
ubezpieczenie Biura Podróży zgodnie z Ust.nr. 159/1999 Dz.U., nielimitowana herbata i woda z sokiem dla grup dzieci dostępna 
przez cały dzień. Dodatkowa opłata za zakwaterowanie w mobilhome wynosi 400,- CZK/1 os./pobyt. 

Zniżki:  dla każdych 10 płacących osób – 1 osoba gratis, przy ilości 40 płacących osób – 4 osoby gratis 

Możliwość transportu (dojazdu): Możemy zaoferować transport luksusowymi klimatyzowanymi autobusami dla 34, 49 i 56 
osób. Cena transportu: ok. 1.800,- CZK/1 os. przy ilości 40 płacących osób. 

Wycieczki fakultatywne: wycieczki statkiem lub pociągiem do Wenecji, Caorle, wycieczka statkiem na ˝wyspę muszelkową˝, 
wycieczki po rzece Stella, wycieczka statkiem do Grada, Aquileia, Palmanova,Triest, Zamek Miramare, parki rozrywkowe i 
aquapark. 

Biuro Podróży SKALLA CZ s.r.o. –Republika Czeska 
Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové, Tel./fax : +420 495 521 595, e-mail: skalla@skalla.cz 

www.skalla.cz 

mailto:skalla@skalla.cz
http://www.skalla.cz/

