
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
OODDDDZZIIAAŁŁ  WW  RRYYBBNNIIKKUU   

44-200 Rybnik ul .  J .  Piłsudskiego 4 tel.  32 42 23 653 
www.pt tk . rybnik.p l     e -mai l :  pt tk_rybn ik @pocz ta.on et .p l  

KONTO:  44 1090 1766 0000 0001 1922 7209 
zaprasza na wycieczkę pobytową: 

Lazurowe Wybrzeże  
Zatoka Saint Tropez    FRANCJA 

 

 
Termin:     25 września - 4 października 2020 r. (10 dni) 

 

Koszt:     1200 zł  
                          Zapisy z zaliczką 300 zł w biurze PTTK Rybnik. Pozostała kwota płatna do dnia 04.09.2020r. 

 

W cenie:  - przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja,WC, barek, DVD) przez Czechy, Austrię, Włochy 
                  - 7 noclegów w mobil-homach na pięciogwiazdkowym campingu z basenem, przylegającym  
                           bezpośrednio do morza „Les Prairies de la Mer” w Port Grimaud k/Saint Tropez. 
                           Domki wyposażone w aneks kuchenny, łazienkę, toaletę oraz dwie dwuosobowe   
                           sypialnie, kwaterowanie po 4 osoby w domku.  

 - ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 10.000 € i NNW do 7.000PLN 
 - wycieczka do Saint Tropez i Grimaud Village 
 - opieka rezydenta 
 - opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 

Wycieczki       - Monaco, Monte Carlo, Cannes i perfumeria w Eze – 30 €/os 
fakultatywne: - Wielki Kanion du Verdon – 25 €/os + koszt wynajęcia łódek (6 €/os)                                                            
(dodatkowo płatne) - Avignon, Pont du Gard i Arles – 35 €/os 
                        - Marsylia – 25 €/os + kolejka 8 €/os  

 

Cena nie obejmuje: wyżywienia, które przygotowujemy w aneksach kuchennych wyposażonych w kuchenkę 
gazową, lodówkę, czajnik, naczynia, a także pościeli którą można zabrać z Polski lub wykupić za dodatkową 
opłatą (28 zł za komplet), środków czystości, ręczników  

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia (7śniadań+7obiadokolacji) 
w wersji cateringowej w cenie 400zł. 

Wyjazdy uczestników: 
- godz   9:00 – Wałbrzych, stacja LOTOS na wyjeździe 
- godz   9:30 – Świdnica, stacja SHELL od strony Wałbrzycha 
- godz 10:30 – Wrocław-Bielany, stacja AMIC ENERGY, naprzeciw IKEI 
- godz 13:15 – Gliwice, stacja SHELL, ul. Rybnicka 
- godz 14:00 – Katowice, dworzec PKS ul. P. Skargi 
- godz 15:00 – Rybnik, dworzec Komunikacji Miejskiej ul. Budowlanych 6 (obok stacji BP)  
 

 
Organizator bezpośredni: Juventur Wałbrzych 


