
 Agencja  Turystyczna  „Bajad”    rok założenia  1992 
B.J.K.  Dopierała      zaświadczenie  0091 
75-430 Koszalin, ul. Boczna 10 
tel/fax +48943457222, 605675769 
www.bajad.com.pl 
e-mail: biuro@bajad.com.pl 
 
 

Wycieczka autokarowa 
 na Korsykę – Wyspę Napoleona 

 
26.06-06.07.2022 

 
  
 
1 dzień 

 
Przejazd  Koszalin – Piza 
Odjazd z Koszalina o godz. 12.00 (parking  przy  ul. Śniadeckich – przed halą 
widowiskowo-sportową w Koszalinie). 
 

2 dzień Pobyt  w Pizie 
Przyjazd do Pizy około godz. 10. Po zakwaterowaniu czas na basen. Popołudniowe 
wyjście do miasta, między innymi na Plac Cudów, gdzie znajdują się: Katedra, 
Baptysterium, Krzywa Wieża; Stare Miasto 
 

3 dzień Przejazd  Piza – Livorno – Korsyka (Prunete) 
Odjazd z campingu bardzo wcześnie rano, przyjazd do portu w  Livorno, przeprawa 
promem na Korsykę (4 godz.). Przyjazd na camping w Prunete  

  
4 dzień Camping Le  Campoloro – całodzienne plażowanie 

Camping  Le Campoloro w Prunete na Korsyce jest położony przy plaży, znajduje się 
na nim zespół 4 basenów. Całodzienne kąpiele na basenach i plażowanie 
 

5 dzień Wycieczka do Corte i Ajaccio 
Odjazd z campingu o godz.  9.00. Przyjazd do  Corte  (dawnej stolicy wyspy)  
i 2 godz. zwiedzanie: Stare Miasto, Cytadela, Uniwersytet. Przyjazd do Ajaccio i 
zwiedzanie miasta Napoleona, m.in.: Dom Napoleona, Plac Palmowy, Katedra, Plac 
Diamentowy. Powrót na camping w godzinach wieczornych 
 

6 dzień Wycieczka do winnicy w  Alerii 
Kąpiele na basenach i plażowanie. Popołudniowa wycieczka do winnicy w Alerii, 
degustacja win korsykańskich 
 

7 dzień Wycieczka do Bonifacio  
Wyjazd do Bonifacio – miasta zawieszonego na skale; przejazd statkiem po 
malowniczej zatoce; spacer po mieście.  
Powrót na camping około godziny 18 
 

8 dzień Camping Le Campoloro – całodzienne plażowanie 
Całodzienne kąpiele na basenach i plażowanie 

 
 

 
 

9 dzień Przejazd  Bastia – Livorno – Piza 
Wyjazd z campingu w godzinach rannych do Bastii i zwiedzanie Starego Miasta i 
portu. Przejazd promem do Livorno, stamtąd na camping  w Pizie. Wieczór w Pizie 
 

10/11 
dzień 

Przejazd Piza  - Koszalin 
Wyjazd z campingu o godz. 11. Przyjazd do Koszalina około południa. 

 
 
 
Cena: 1 850 zł i 110 euro (każdy zabiera ze sobą)  
          
           
 
Cena w złotówkach obejmuje: 

przejazd autokarem turystycznym  
śniadania i obiado-kolacje 
ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna 
namioty organizatora 
opieka pilota 
20zł na TFG i TFP 

 
Cena w euro obejmuje: 

  parkingi 
  autostrady 
  przeprawę promem na trasie Livorno-Bastia-Livorno  

 
 
Na campingu w Pizie jest basen 
Camping Le Campoloro**** w Prunete na Korsyce jest położony przy plaży, znajduje się na nim 
zespół 4 basenów 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wejścia do zwiedzanych obiektów: dom Napoleona w Ajaccio oraz rejs statkiem w 
Bonifacio, płatne dodatkowo około 30 euro dzieci i 40 euro dorośli 
 

Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego np. pogoda. 

 
     Zapraszamy! 
 
 
Korsyka – to 9 tys. lat burzliwej historii. Jest wyspą dziką i przyjazną, daleką i bliską jednocześnie. 
Różnorodność pejzaży, rozkoszna cisza, magia miejsc. Ziemia kontrastów ze swoimi zatoczkami i 
plażami pełnymi uroku, górami o ośnieżonych szczytach i miastami na zboczach gór strzegących 
przeszłości, która nie chce umierać. Rozciąga się na przestrzeni 200 km. długości i 80 km. 
szerokości. Nazwa wyspy pochodzi z 565 r. p.n.e., kiedy to Fenicjanie nazwali ją Kaliste tzn. 
piękna wyspa. Od 565 r. Grecy, Rzymianie, Kartagińczycy, Pizanie, Genueńczycy a nawet Anglicy 
próbowali zdobyć wyspę. Korsyka najpierw siłą, potem z wahaniem, a wreszcie dobrowolnie stała 
się wyspą francuską. Wyspa dzisiaj dumna, szanująca swoje tradycje. 
 
 


