
 

 

 

W Ł O C H Y 
CAVALLINO k/WENECJI 

HOTEL “Cavallino Bianco ***HB 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Pełny koszt to 2 390 PLN (w/w cena jest po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ KADRA) 
Dziecko 0 – 1,99 lat – bez świadczeń 1000 PLN 
Dziecko 2 – 5,99 lat - 830 PLN (dostawka) 
Dzieci 6 do 8,99 lat – 1130 PLN (dostawka ) 
Dzieci 9 do 11,99 lat – 1460 zł (dostawka ) 
Zniżki dla dzieci obowiązują przy zakwaterowaniu z dwoma osobami dorosłymi. 
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO: 700 PLN 
PROGRAM 
1 dzień: wyjazd z placu KWK w godzinach późnowieczornych, przejazd  przez Czechy i  Austrię do Włoch. 2 dzień: przyjazd do 
Cavallino ok. godz. 10:00, złożenie bagaży. Czas na odpoczynek. Zakwaterowanie od godz. 14:00, obiadokolacja, nocleg. 3-8 
dzień: wypoczynek  w kurorcie , śniadania, obiadokolacje, wycieczki fakultatywne dla chętnych. 
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 11:00. Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót w 
godzinach nocnych około 01.00  
 

Cena zawiera: 
transport autokarem klasy LUX /WC, klimatyzacja, barek, DVD/, zakwaterowanie  w hotelu Cavallino Bianco***  
(7  noclegów) – pokoje typu standard  2/3/4 os z łazienkami,  TV i klimatyzacją , wyżywienie – wyżywienie 2 posiłki 
dziennie-  śniadanie - bufet kontynentalny: napoje gorące, soki, mleko, pieczywo, biszkopty, masło, dżem, miód, ciasta 
domowe, jogurt, płatki, ser szynka, obiadokolacja 3 dania serwowane + woda. serwis plażowy w cenie, opieka pilota 
podczas przejazdu, opieka  rezydenta podczas pobytu, ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid i choroby 
przewlekłe) i NNW 20000 PLN /SIGNAL IDUNA/, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, podatek VAT  

Cena nie obejmuje:   
świadczeń nie wymienionych w ofercie, dodatkowych napoi do obiadokolacji,, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (5 % z 
rozszerzeniem o Covid , 7 % z rozszerzeniem o choroby przewlekłe), dla chętnych wycieczek fakultatywnych m.in.  
Wenecja, Padwa + Werona,  Sirmione + Werona, Aquapark w Lido di JesoloJeden z największych aquaparków we 
Włoszech. Ceny podane zostaną w terminie późniejszym. 

Zapisy telefonicznie pod numerem 3596 lub 

mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl do 28.02.2022 r. 

Zaliczka 600 PLN od osoby dorosłej i 300 PLN od dziecka 
Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS (do wyliczenia przyjęto ostatnie (trzecie) kryterium dochodowe) i ZZ „KADRA” 

Ilość miejsc ograniczona. 

ZZ „KADRA” ORGANIZUJE INNĄ FORMĘ WYPOCZYNKU 
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