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WYCIECZKA NA LAZUROWE WYBRZEŻE 
1. Termin: 22 – 30.10.2011 
2. Zakwaterowanie – adres ośrodka:  

VILLAGGIO COLOMBO 
Via Marchese Maglione 47b 
17051 Andora (Sv) 
tel. 0039.0182.85585 - fax 0039.0182.85508 
www.villaggiocolombo.it - info@villaggiocolombo.it  

3. Organizator: HUBTOUR Biuro Turystyczne 
ul. Jagiellońska 86 
70-437 Szczecin 
tel: (091) 433-81-00 
tel/fax: (091) 488-88-19 
www.hubtour.pl 

    hubtour@poczta.onet.pl 
4. Zbiórka 22.10 (sobota) na parkingu przed kościołem przy ulicy Nowina o godzinie 

11.00. Wyjazd o godz. 11.30. Przy wsiadaniu do autokaru będą sprawdzane 
dokumenty tożsamości (paszporty / dowody osobiste) – za ich brak w UE płaci się 
500€. W autokarze zbieram po 60€ na wstępy i pozostałe koszty. Rozliczenie tej 
kwoty nastąpi w ostatnim dniu wycieczki. 

5. Autokar piętrowy z barkiem i toaletą dostępną tylko w wyjątkowych przypadkach. 
Mniej więcej co 3 godziny postój, podczas którego można będzie skorzystać z toalety 
(toalety za granicą są płatne – bramki – koszt 0,5 €, dlatego warto mieć drobne). 
Autokar jest klimatyzowany z rozkładanymi fotelami. W barku dostępne: 
– Kawa i herbata – 3 zł 
– Zimne napoje (woda) – 3 zł 
– Wrzątek – 1 zł 
– Parówki – 5 zł 
Warto zabrać do autokaru własny kubek / miseczkę na zupki błyskawiczne, kawę, 
herbatę, cukier, łyżkę i kupować tylko wrzątek   
Autokar będzie w Poznaniu już 21.10 i wtedy przejdzie kontrolę techniczną, dlatego 
proszę nie dzwonić po Policję rano w sobotę. Kierowca będzie miał przy sobie raport 
o stanie technicznym ze stacji kontroli w Poznaniu. 
Proszę nie zabierać do autokaru żadnych paluszków, chipsów, orzeszków ani 
chrupek!!!) 

6. Plan wycieczki: 
– 22.10 – godz.11.30 wyjazd z Poznania i przejazd do Świebodzina, gdzie odbieramy 

10 osób ze Szczecina i pojedziemy na granicę. Jedziemy do Włoch przez Niemcy, 
Austrię cały dzień i całą noc dlatego proszę do autokaru wziąć kanapki. 

– 23.10 – rano zatrzymamy się na dużym parkingu, gdzie można się umyć zjeść 
śniadanie, przebrać się. Od razu jedziemy do Mediolanu – zostawiamy autokar na 
ok. 9 godzin. Nie ma możliwości skorzystania z bagażu w bagażniku, dlatego 
proszę pamiętać o dobrym spakowaniu bagażu podręcznego (o tym później). 
Wieczorem przejazd do Andory – mała „miejscowość i gmina we Włoszech, w 
regionie Liguria, w prowincji Savona. Wg danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 
6 726 osób, 217 os./km2”. Położenie  43° 57' N 8° 10' E 
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http://wikimapia.org/3085587/pl/Andora-W%C5%82ochy  

– Zakwaterowanie w domkach 6 osobowych (2 sypialnie po 2 osoby, salon z kanapą 
2 osobową i aneksem kuchennym) z małym ogródkiem i tarasem. Teren ośrodka 
zajmuje 2.5 ha. Jest po sezonie, więc ani basen ani restauracja na terenie nie będą 
czynne. W domkach są koce więc proszę wziąć zmianę pościeli lub śpiwór. 

– 24.10 - wycieczka do grot Toirano (unikalny zespół jaskiń ze śladami życia ludzi 
pierwotnych oraz licznymi naciekami skalnymi), powrót na miejsce 
zakwaterowania, nocleg. 

– 25.10 – wycieczka do Francji –  
o Nicea   
o Cannes  
o Grasse – światowe centrum perfum 
o powrót na miejsce zakwaterowania, nocleg. 

– 26.10 – dzień wolny.  
– 27.10 – wycieczka do Genui i Portofino, powrót do na miejsce zakwaterowania, 

nocleg 
– 28.10 – dzień wolny 
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– 29.10 - wykwaterowanie rano, przejazd do Monaco i zwiedzanie Monte Carlo: 
m.in. Palais Princier, Cathedrale de Monaco, Muzeum Oceanograficzne.  
Wyjazd z Monte Carlo wieczorem. Przejazd do Polski 

– 30.10 – przyjazd do Polski. Gdy przekroczymy granicę młodzież skontaktuje się z 
państwem telefonicznie, o której będziemy w Poznaniu. 

7. Wyżywienie – cena wycieczki nie obejmuje wyżywienia, dlatego należy zabrać: 
– Kanapki na drogę (2 dni – sobota, niedziela) 
– Chleb i obkład (próżniowo zapakowane wędliny i sery – nie za dużo) na robienie 

kanapek na miejscu (chleb włoski nie nadaje się do jedzenia, dlatego najlepiej 
wziąć pakowany chleb o długim terminie ważności np. Schustler) 

– Różnego rodzaju „zalewajki” – zupki błyskawiczne itp. 
– Czas na gotowanie znajdziemy tylko podczas dwóch dni wolnych, dlatego jeśli już 

to gotowy obiad, który można odgrzać na 2 dni, ewentualnie można ugotować 
pełny obiad. (2 razy będziemy w supermarkecie). Poza tym, wycieczki trwają od 
rana do wieczora i nie wierzę, że po powrocie komuś się będzie chciało gotować. 
Nastawić się lepiej na kupowanie w czasie wycieczek ciepłych, szybkich posiłków 
np. pizza, kebab, hamburgery itp. Cena takiego posiłku wynosi o 2-8€ 

8. Ubiór 
Wycieczka wiedzie przez 3 strefy klimatyczne: 

– Polska, Niemcy – jesień (strefa umiarkowana) 
– Alpy – zima (klimat górski) 
– Wybrzeże Liguryjskie – lato (klimat śródziemnomorski) 

Należy wziąć to pod uwagę przy pakowaniu!. Na drogę wziąć do autokaru ciepłe 
rzeczy (polar lub ciepły sweter, kurtka – na postojach może być chłodno a nocą 
temperatura najprawdopodobniej spadnie poniżej 0°C - Alpy) oraz coś lżejszego do 
przebrania (Mediolan). Na Wybrzeżu Liguryjskim jest obecnie ok. 18-20°C (proszę 
pamiętać, że mieszkamy u podnóża gór).  
Proszę zabrać wygodne buty do chodzenia, gdyż będziemy chodzić całymi dniami 
(schodzone, z dobrym protektorem, nieprzemakalne). Kobiety – żadnych szpilek, 
butów na wysokich obcasach! Najlepsze jest obuwie sportowe. Przydadzą się też 
sandały lub klapki do wody i autokaru by nie siedzieć w butach przez całą podróż – na 
miejscu też przyda się taka para przewiewnych butów. 
Nie zapomnieć o kurtkach przeciwdeszczowych lub parasolu. Pozostałe kwestie 
pozostawiam zdrowemu rozsądkowi (bielizna, pidżama, koszulki polo itp.) 

9. Jak się spakować? 
Dwie torby!  

– Bagaż główny spakowany do bagażnika w Poznaniu i wyjęty dopiero w 
ośrodku. W czasie drogi nie będzie do niego dostępu! Jego waga nie może 
przekraczać 20kg. 

– Bagaż podręczny (do 10 kg) powinien objąć część niezbędnych rzeczy na 
podróż, torbę z jedzeniem i plecaczek (zwiedzanie). 
Bagaż podręczny zabrany do autokaru powinien zawierać: dokumenty, aparat 
foto (jeśli ktoś bierze), kosmetyczka, ręczniczek, chusteczki kosmetyczne / 
higieniczne, klapki / sandały, koc polarowy i jasiek (w klimatyzowanym 
autokarze nocą jest trochę chłodno), bielizna na zmianę na następny dzień, 
polar i kurtkę, wałówka na drogę z kubkiem, woda do picia / termos, 
przewodniki (jeśli ktoś bierze), trochę pieniędzy (resztę schować w bagażu 
głównym). Do bagażu podręcznego wziąć plecaczek – nie zabierać torebek, bo 
możemy ich juz nie zobaczyć. Plecaczki są bardziej poręczne i pakowne a już 
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drugiego dnia zwiedzamy Mediolan przez cały dzień. Wałówkę najlepiej 
zapakować do osobnej torby / koszyka. 

10. Ochrona dokumentów i pieniędzy 
Pieniądze – proszę podzielić na kilka części i poukrywać w różnych kieszeniach. Jeśli 
zgubimy kilka euro to nas nie zaboli, jeśli ukradną nam wszystko – jesteśmy w 
potrzasku. Jej główną część najlepiej schować do bagażu głównego a na podróż wziąć 
tylko tyle ile będzie nam niezbędne na toalety, zwiedzanie Mediolanu i kwotę na 
wstępy, o której była mowa wcześniej. 
Dokumenty – najlepiej trzymać w torebce na szyi pod swetrem lub polarem. Można 
też oddać je opiekunowi na przechowanie, gdyż trzeba je mieć zawsze przy sobie. Na 
wszelki wypadek radzimy zrobić ksero paszportu lub dowodu osobistego. 

11. Młodzież ma zakaz picia alkoholu. Jeżeli chcecie kupić wino, czy inny alkohol dla 
rodziców należy go oddać na przechowanie p.prof. A. Kodyniak. W każdej innej 
sytuacji obowiązuje regulamin wycieczki i Statut IV LO. 

12. Opieka: 
Kierownik wycieczki – Anna Kodyniak (tel. kom. +48 505466095 – proszę nie 
dzwonić, gdy będziemy za granicą tylko ewentualnie wysyłać sms-y. Telefony z 
Polski obciążają nie tylko Państwa konto ale i moje). 
Pani Iwona Miś 
Pani Aleksandra Tabeau-Lijewska 
Pani Magdalena Tomczak 
+ jeszcze jedna osoba dorosła 
Przewodnik / pilot  
Dwóch kierowców. 
Osoby wymienione powyżej są „pierwsze po Bogu” i należy bezwzględnie ich 
słuchać oraz wykonywać ich polecenia 

 


