
 
 

 
 
 

Morze i góry w jednej wyprawie! 

Adriatyk + Dolomity 

13 - 22.09.2019 

Cena wycieczki od 950,- zł/os.* 
*Szczegółowy cennik na końcu oferty 

 

Jak co roku we wrześniu zapraszamy na wspólny wyjazd na południe Europy. 

Odwiedzimy po raz kolejny włoski kurort Bibione. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla 

siebie. Wypoczynek nad ciepłym jeszcze Adriatykiem, można będzie urozmaicić z trekkingami 

górskimi w Dolomitach. Ze względu na dość bliskie położenie tego pasma górskiego od morza 

proponujemy cztery jednodniowe wycieczki w Dolomity w oparciu o bazę w Bibione. Cena 

zawiera podstawową ofertę pobytową w Bibione + 4 wycieczki trekkingowe. Dodatkowo 

możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych do Wenecji, Padwy czy stolicy 

grappy Bassano del Grappa, oraz pobliskich ciekawych miejscowości jak Caorle, Grado. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Program wycieczki: 

 

13.09.2019 (piątek) 

 

Wyjazd autokarem z Wrocławia i Świdnicy 

 

14.09.2019 (sobota) 

 

Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd do Bibione i zakwaterowanie w obiektach 

noclegowych około południa. 

 

15.09.2019 (niedziela) 

 

Wycieczka trekkingowa w Dolomity. 

Trasa piesza w Dolomitach w Grupie Pala di San Martino. Wjazd wyciągiem pod Rosettę, po 

czym trasa u stóp skalnych ścian Pala di San Martino. Zejście do doliny Canali.  

 

Przebieg trasy: 

San Martino di Castrozza (1450) – wjazd kolejką górską pod Rosettę (2633) – Passo di 

Rosetta (2572) – Passo di Ball (2443) – Rifugi Pradidali (2278) – Val Canali (1200)  

Długość trasy 12 km, czas przejścia około 7 godzin 
 

Cima Corona    Rifugio Rosetta          Dolina Pradidali 

 

 

 

16.09.2019 (poniedziałek) 

 

Pobyt w Bibione lub wycieczka fakultatywna (dodatkowo płatna) do Wenecji (koszt 35,- zł + 

około 5 Euro pociąg) 



 
 

 
 
 

 

 

Zwiedzanie Wenecji we własnym zakresie około 6 godzin 

 

 

17.09.2019 (wtorek)  

 

Wycieczka trekkingowa w Dolomity. 

Trasa piesza w grupie Monte Pelmo, podczas której okrążymy ten szczyt. Monte Pelmo, to 

charakterystyczny wierzchołek, jeden z kilkunastu  trzytysięczników Dolomitów. 

 

Przebieg trasy: 

Passo Staulanza (1766) – Forcella Val d’Arcia (2476) – Rifugi Venezia (1946) – Passo 

Staulanza (1766) 

Długość trasy 13 km, czas przejścia około 6,5 godziny 

 

Monte Pelmo   
 

 

18.09.2019 (środa)  

 

Dzień wolny. Pobyt w Bibione lub wycieczka fakultatywna (dodatkowo płatna) 

 

19.09.2019 (czwartek) 

 

Wycieczka trekkingowa w Dolomity. 

Odwiedzimy północną część grupy Pale. Łatwa trasa w dość niskim fragmencie Pale. Piękna  



 
 

 
 
 

 

 

widokowo trasa prowadzi przez odsłonięty trawers, skąd widoki głównie na Pale di San 

Lucano. 

 

Przebieg trasy: 

Gares (1380) – Monte Palalada (1973) – Forcella Pape (2284) – Cencenighe (780) -  

Długość trasy: 17 km, czas przejścia około 8 godzin. 

 

     Monte Palalada    Monte Agner          Forcella Cesurette 
 

20.09.2019 (piątek) 

 

Dzień wolny. Pobyt w Bibione lub jedna z wycieczek fakultatywnych. 

 

21.09.2019 (sobota)  

 
Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.  
Przyjazd w Dolomity do miejscowości Misurina, nad górskie jezioro o tej samej nazwie. 
Trekking jedną z klasycznych i zarazem jedną z najpiękniejszych tras w Dolomitach. 
Odwiedzimy grupę skalną Cadini, by tutaj okrężnymi ścieżkami zobaczyć najważniejsze 
punkty tej grupy skalnej. 
 
Przebieg trasy: 
Misurina (1750) – wjazd wyciągiem do Rifugi Col de Varda (2115) – Rifugi Fratelli (2367) – 
Misurina (1750) 
Przejście zajmie około 5 godzin. 

Cima Cadini   Rifugio Fratelli Fonda Savio          Lago Missurina 



 
 

 
 
 

 
 
Wyjazd w drogą powrotną do Polski 
 

22.09.2019 (niedziela)-  

 

Przyjazd do Świdnicy i do Wrocławia we wczesnych godzinach porannych 

 

 

Uwagi: 

 

• Kolejność programu jak i przebieg tras może się zmienić.   

• Realizacja programu uzależniona od warunków atmosferycznych 

• Trasy piesze o średniej trudności i długości, niektóre z asekuracją linami 

(łańcuchami) i drabinkami.  

• Trasy piesze nie prowadzą przez via ferraty 

 

Przykładowe wycieczki fakultatywne na miejscu: 
 

• Wenecja od 35 ,- zł od osoby  

• Padwa od 40,- zł od osoby + miejscowy przewodnik 

• Caorle 15,- zł od osoby 

• Bassano del Grappa i Marostica od 40,- zł 

• Wizyta we włoskiej winiarni 

• Aqilea i Grado od 25 zł 

 

Są to przykładowe wycieczki. Ceny uzależnione od ilości chętnych.  

 

 

Bibione  

 
 Bibione jest idealnym miejscem do wypoczynku dla każdego. Nie ważne czy jesteś 
młody, jesteś emerytem, czy może masz rodzinę, jesteś aktywny, czy wolisz spędzać czas na 
plaży, tu każdy znajdzie coś dla siebie. W Bibione jest fantastycznie ciepłe morze, nawet we 
wrześniu, z łagodnie opadającym brzegiem. Fakt woda nie jest krystalicznie czysta, jak np. w 
Chorwacji, ale z prostego powodu – w Bibione plaża i zejście do morza jest piaszczyste! To tu 
plaże mają certyfikat BLUE FLAG (odznaczane symbolem błękitnej flagi są najczystsze plaże). 
W Bibione możecie poznać smak pysznej kuchni śródziemnomorskiej – raj dla miłośników 
owoców morza! Mnóstwo ścieżek rowerowych i pieszych ciągnących się kilometrami. No i 
przede wszystkim słońce, słońce i jeszcze raz słońce!  



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Dolomity 

 

 Dolomity, ich nazwa wywodzi się od nazwiska francuskiego geologa Dolomieu, który 

prowadził tu badania nad skałą wapienną, odkrył jej skład i pochodzenie. Dolomity składają 

się z wielu grup skalnych, które oddzielone są od siebie głębokimi dolinami. To piękny region, 

w którym miłośnicy wędrówek górskich, wspinaczek, żeglarstwa i parków rozrywki znajdą 

coś dla siebie. W tym regionie znajdziemy nie tylko strome podejścia na Marmoladę czy 

Monte Agner, a także piękne jezioro Garda, na którym miłośnicy windsurfingu poczują wiatr 

we włosach, a tuż przy jeziorze Garda miłośnicy adrenaliny i parków rozrywki znajdą Park 

Rozrywki Gardaland. Trasy ciągną się tu kilometrami, a najbardziej przyciągającymi turystów 

są „drogi żelazne (via ferraty). Są to ubezpieczone drogi wspinaczkowe wyposażone w stalowa linę 

asekuracyjną i dodatkowe urządzenia (np. drabiny i skoble) ułatwiające ich pokonanie. Bardzo często 

poprowadzone są niezwykle śmiało: ostrzami grani lub pionowymi ścianami w dużej ekspozycji. 

Dzięki nim można dotrzeć do miejsc, które kiedyś były dostępne wyłącznie dla doświadczonych 

wspinaczy. Jednak aby je bezpiecznie pokonać, należy być dobrze przygotowanym pod względem 

kondycyjnym i odpowiednio wyekwipowanym. 

 

 

Szczegóły pobytu: 

 

Zakwaterowanie: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i 

łazienką. Usytuowane w dwóch kompleksach wypoczynkowych. Plaża: piaszczysta, wstęp 

bezpłatny. Apartamenty trzypokojowe dla maks. 6 osób: pokój dzienny z tapczanem 2 os., 

sypialnia 2 osobowa (najczęściej z łóżkiem małżeńskim), sypialnia z 2 łóżkami (mogą być 

łóżka piętrowe).  



 
 

 
 
 

  

Opuszczając apartament należy pozostawić go w czystości tzn. wynieść śmieci, zmyć 

naczynia, rozmrozić i przetrzeć lodówkę, posprzątać łazienkę, umyć podłogi. Lodówkę należy 

rozmrozić już w piątek wieczorem.  W przypadku nie posprzątania apartamentu, agencja 

obciąży uczestników kwotą za sprzątanie (ok. 50-100€/1 apartament). 

 

Wyżywienie: we własnym zakresie, w oparciu o aneks kuchenny wyposażony w 

niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego (kuchenka, lodówka, komplet garnków, 

sztućców, talerzy itp.)  

  

Ubezpieczenie: każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem TU Signal Iduna na czas 

przejazdu i pobytu poza granicami Polski zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

Signal Iduna w wysokości: KL do 15.000 EUR, NNW do 7.000 zł, bagaż podręczny do 800 zł  

(rzeczy osobistego użytku, bez rzeczy wartościowych, sprzętu, kart kredytowych, pieniędzy 

itp).  

Zalecamy oddanie rzeczy wartościowych do depozytu agencji lub depozytu bankowego.   

 

Należy zabrać ze sobą: bieliznę pościelową (poszwy na koc i poduszkę + 

prześcieradło) lub śpiwory (należy bezwzględnie nałożyć na materac prześcieradło, a na koc i 

poduszkę poszewkę w przeciwnym wypadku agencja ma prawo zażądać opłaty za zniszczenie 

wyposażenia), ściereczki do naczyń, papier toaletowy, środki czystości, np. płyn i gąbka do 

mycia naczyń, płyny do czyszczenia, ściereczki itp., przyprawy, cukier, sól, herbatę itp., suchy 

prowiant na drogę.  

 

Uwaga: baseny kąpielowe nie stanowią przedmiotu oferty. Jeżeli jednak będą 

znajdowały się na terenie kompleksu – prosimy zwrócić uwagę, że są one czynne z reguły od 

początku czerwca do połowy września; wstęp na plażę jest bezpłatny (serwis plażowy – 

możliwy do wynajęcia na życzenie, odpłatnie).  

Należy przestrzegać regulaminu pobytu w apartamentach i ośrodku – w szczególności 

zachowania ciszy nocnej: godz. 23.00-07.00 oraz czasu sjesty tj. godz. 13.00-16.00. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

  

 

Szczegółowy cennik oferty: 

 
Koszt wycieczki uzależniony jest od ilości osób w 6-osobowym apartamencie  

 

Ilość osób w 

apartamencie 
Koszt wycieczki* 

6 osób 950,- 

5 osób 1000,- 

4 osoby 1050,- 

3 osoby 1150,- 

 

 Świadczenia zawarte w cenie wycieczki:  

 

• przejazd autokarem na trasie Wrocław/Świdnica – Bibione i z powrotem  

• cztery wycieczki trekkingowe w Południowych Dolomitach z dojazdem na trasy i 

powrót 

• 7 noclegów - pobyt w apartamentach wg opisu  

• opłaty: za prąd, gaz, wodę w apartamencie  

• ubezpieczenie KL, NNW podczas przejazdu i pobytu 

• obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

 

Cena wycieczki nie zawiera: 

• wyżywienia  

• kaucji 100 €/każdy apartament zwracanej w dniu wyjazdu, pod warunkiem 

pozostawienia apartamentu w należytym porządku i nie stwierdzeniu braków lub 

uszkodzeń 

• 1,5 € za osobę na dzień opłaty klimatycznej 

    Serdecznie zapraszamy  Biuro Turystyczne 

         „Piotr Żuk” 

  


