Obóz Włochy-Adriatycka Riviera

RIMINI – 12 dni wiek uczestników 09 -18 lat

wycieczki : Wenecja, Mirabilandia, miasta-twierdze
RIMINI -

jest jedną z najbardziej popularnych miejscowości
wypoczynkowych położona na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Miasteczko to pamięta czasy
Rzymian, ważnym punktem miasta jest Most Tyberiusza, Łuka Augusta. Piaszczyste plaże,
ciepłe morze stwarzają znakomite warunki na wakacyjny wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE hotel- 3 * położony w odległości 250 metrów od morza w
południowej części Rimini dzielnicy Miramare. Na miejscu bardzo
szeroka piaszczysta plaża publiczna. Hotel posiada WIFI , salę TV ,
klimatyzacje oraz windę. Pokoje są 2,3,4,,5 -4 osobowe. Każdy pokój
posiada TV , łazienkę .

WYŻYWIENIE: 3 x dziennie

ŚNIADANIE w formie bufetu pieczywo, rogalik słodki, szynka, salami, mortadela,
ser żółty , masło , dżem, płatki, kawa, herbata, woda, sok owocowy, mleko, nutella
OBIAD –makaron z sosem lub zupa, bufet sałatkowy , owoc , woda.
KOLACJA-gorące danie ( mięso, warzywa, frytki lub ziemniaki), owoc, woda.

Termin : 06 – 17/ 07.2018

- 9 noclegów na miejscu
inne terminy dla grup zorganizowanych do uzgodnienia

Cena : 1.880 - zł /os

Cena obejmuje :
 przejazd autokarem lux - pozostaje w grupą na miejscu
 9 noclegów wg programu w hotelu 3 * pokoje 2,3,4-os z łazienkami
 wyżywienie 3 x dziennie i prowiant na drogę powrotną
 opiekę polsko i włoskojęzycznego rezydenta na miejscu i kadry pedagogicznej
 kąpiele i plażowanie nad morzem - plaża miejska z ratownikiem,
 program kulturalno – animacyjny, sportowy i turystyczny,
 wyjazdy na miejscu: San Marino, Rimini, Gradara i San Leo.
 ubezpieczenie TU Gothaer NNW (do 10.000 zł/os ) i KL (do 40.000 zł/os)
- obowiązkową składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje: lokalnych wycieczek fakultatywnych i biletów wstępu:
Mirabilandia – 30 Euro/os – bilety wstępu na 2 dni + 2 x dojazd autokarem
świetna zabawa i liczne atrakcje m. in :

Bimboboli - atrakcje dla dzieci, Adventureland - atrakcje przygodowe,

La citta di Sian Ka'an - atrakcje w Krainie Majów,

La Vecchia Europa - tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek,

Motorworld - różne pojazdy wodne, drogowe i szynowe,

Dolcevita Studios - miasteczko filmowe,
 w drodze powrotnej Wenecja - koszt 20 Euro/os- tramwaj
wodny, check point, zwiedzanie
 taksy klimatycznej 10 Euro/os - wiek od 14 lat


PROGRAM WYJAZDU
I dzień – 06.07 - wyjazd z Polski : Bielsko-Biała o godz. 20.00 ( do uzgodnienia z
innym miast)
Nocny przejazd do Włoch.
II dzień –07.07 -przyjazd do Rimini Miramare

- przyjazd do Rimini - Miramare w godzinach popołudniowych –
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
III dzień – 08.07 - odpoczynek nad morzem
Śniadanie, wypoczynek na miejscu- obiad, kolacja, nocleg.
IV dzień – 09.07 odpoczynek , miasto twierdza - Gradara
Śniadanie – odpoczynek – zajęcia programowe, obiad, po południu
wyjazd do Gradary - malowniczej twierdzy i miasteczka znane z
miejsc akcji "Boskiej Komedii" –Dantego Alighieri. Kolacja i
nocleg w Rimini.
V dzień – 10.07 - odpoczynek nad morzem w Rimini
Śniadanie, wypoczynek na miejscu- obiad, kolacja, nocleg w Rimini.
VI dzień – 11.07- wycieczka „Miasta twierdze” - San Marino, San Leo
Śniadanie, wypoczynek na miejscu – obiad, popołudniowa wycieczka do
San Marino, następnie do średniowiecznego miasta twierdzy San Leo,
powrót na kolację i nocleg.
VII dzień – 12.07 - odpoczynek nad morzem w Rimini
Śniadanie, wypoczynek na miejscu- obiad, kolacja, nocleg w Rimini.
VIII dzień – 13.07 -fakultatywnie - Mirabilandia
Śniadanie+ prowiant, fakultatywny całodzienny wyjazd do Mirabilandii,
zabawa do godz. 18.00. Powrót do Rimini – obiadokolacja i nocleg.
IX dzień – 14.07 -fakultatywnie -Mirabilandia – programy wieczorne
Śniadanie, obiad + prowiant za kolację, wyjazd do Cesenatico – spacer
wzdłuż starego kanału portowego z zabytkowymi żaglowcami, cd. zabawy w
Mirabilandii do godz. 23.00 włącznie z programami „Wieczornymi show”
„Akademia policyjna” „Pokaz laserów”-. Powrót do Rimini na nocleg.
X dzień – 15.07 - odpoczynek nad morzem w Rimini
Śniadanie, wypoczynek na miejscu- obiadokolacja, nocleg w Rimini.
XI dzień – 16.07 - Wenecja – wyjazd do Polski
Śniadanie + prowiant, wykwaterowanie z apartamentów, wyjazd do
Wenecji ( 9 godzinna przerwa pracy kierowców i postój autokaru )
zwiedzanie Wenecji - przejazd tramwajem wodnym: Canale Grande, Plac i
Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, wieża zegarowa, Most Westchnień, Most
Rialto. Ok. godz. 22.00 dalsza podróż autokarem do Polski.
XII dzień -17.07 - powrót do Polski
Powrót do Polski do Bielska-Białej 10.00, Czańca 10.30
Zakończenie imprezy.
ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała



e-mail :



tel 33 81 19 550



biuropodrozy@polan-travel.com.pl
tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

