
 

 

 

 
      TERMIN: 24.07-04.08.2015 r. 
     CENA: 1 690 zł 
 

 
WŁOCHY - jeden z najpiękniejszych krajów Europy  
z bogatą historią oraz niezliczoną ilością zabytków  
i ciekawych miejsc. Tutaj wokół jest słońce oraz piękna 
architektura z czasów starożytnych jak również z czasów 
renesansu i baroku. Miasta i miasteczka o niepowtarzalnym 
klimacie z dawną zabudową i restauracjami, w których podawane 
są wyborne potrawy lokalnej kuchni. 
 
 
 

 
 

RIMINI – Miasto Felliniego, jeden z najpopularniejszych 
adriatyckich Kurortów, kusi piaszczystymi, szerokimi plażami  
i eleganckimi bulwarami biegnącymi wzdłuż morza, zapełniającymi 
się tłumem wczasowiczów w porze wieczornej passegiaty. Rimini to 
także raj dla dzieci i młodzieży kolorowe życie promenady, 
dyskoteki, parki rozrywki z Aquafanem i Mirabilandią na czele oraz 
doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania całej Italii. 

 

HOTEL CONSUL ***  – bardzo przyjemny i schludny obiekt leżący  
w samym Centrum Adriatyckiej Promenady położony około 150 m od 
piaszczystej plaży. Posiada 40 pokoi z łazienkami (możliwe łóżka piętrowe), 
obszerny taras, klimatyzowaną jadalnię i świetlice. Co szczególnego  
w Hotelu to bardzo dobra i obfita włoska kuchnia oraz doskonała lokalizacja 
gwarantująca czynny udział Uczestników obozu w życiu miasta.  

 
ZAPEWNIAMY: 
� transport autokarem klasy LUX (WC, video, klimatyzacja), 
� 9 noclegów (pokoje 3,4,5 osobowe z łazienkami), 
� 3 posiłki dziennie, kuchnia włoska, 
� opiekę wychowawców, ratownika, rezydenta, 
� ubezpieczenie NNW, OC i bagaż, 
� wizytę w Parku Rozrywki MIRABILANDIA (za dopłatą), 
� czynną realizację programu, wycieczek fakultatywnych oraz gier  

i zabaw, 
� serwis plażowy, leżaki, parasole na plaży, 
� wycieczkę do centrum Rimini. 

 
CENA NIE ZAWIERA:  
� cen wycieczek fakultatywnych, 
� taksy klimatycznej ok. 10 euro,  
� obowiązkowych biletów do Mirabilandii  (35 euro), 
� dodatkowych napoi (poza wodą) do obiadokolacji (ok. 2 euro/obiadokolację). 



Program wyjazdu 
1 dzień  Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, Cieszyn, nocny przejazd przez Czechy i Austrię 
2-10 dzień Program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu, gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy 
ruchowe, zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po 
okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do centrum Rimini, zwiedzanie 
zabytkowego centrum miasta oraz targu miejskiego. 
11 dzień Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, obiad, po objedzie przejazd do MIRABILANDII  
(dopłata za bilet wstępu i taksę klimatyczną 35 euro), zabawa do późnych godzin wieczornych, wyjazd  
w kierunku kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię 
12 dzień Przejazd przez Czechy, postój na posiłek(płatny we własnym zakresie) przyjazd w godzinach 
popołudniowych 

 
Sugerowane kieszonkowe: 

− ok.200 CK na obiad w Czechach oraz 
− ok.150 EUR (wypoczynek i korzystanie z dodatkowych atrakcji) 

 

 

Strefa Imprezowa: 

CARNABY  - dyskoteka z trzema poziomami! Pierwszy – THE CAVE – w klimacie hip hop-u i rap-u, drugi 
poziom – THE DANCE AREA – dla fanów elektro i house 
oraz trzeci poziom DISCO PUB – szalone lata 60’ 70’ 90’, 
czyli rock i latino. A oprócz tego codziennie 
międzynarodowe karaoke! Wstęp ok. 9 EUR/wejście 
 

ALTROMONDO STUDIOS  – klub z nowoczesnym 
wystrojem, gdzie poczujecie się nieziemsko! Występują  
tu takie gwiazdy jak: DJ Gigi D’Agostino czy DJ Tiesto. 
To tutaj czekają na Was szalone imprezy i najgorętsze 
rytmy. Wstęp ok. 10 EUR/wejście 

BAIA IMPERIALE – uważany za jeden z 10 najlepszych 
i najpiękniejszych klubów na świecie. Podczas imprez  
w klubie zanurzycie się w świecie fantasy wśród posągów 
rzymskich czy filarów świątyni. To klub z basenem oraz z muzyką, która poruszy do tańca każdego. Wstęp ok. 
32 EUR/wejście 

 

WYCIECZKI:  

AQUAFAN (wycieczka całodniowa) - niezapomniane wodne szaleństwo w największym wodnym parku Europy! Czeka na 
Was 5 ogromnych ogrzewanych basenów ze zjeżdżalniami wodnymi: sztuczna fala, pontony, do dyspozycji wszystkich gości 
leżaki umożliwiające przyjemny relaks w otoczeniu bujnej roślinności. Na terenie obiektu kuszą również restauracje i liczne 
sklepiki. 
Cena: 25 EUR/105 PLN 
RZYM  (wycieczka całodniowa) - Wieczne Miasto to coś, co każdy zobaczyć powinien! Zachwycająca i zaskakująca stolica 
świata antycznego i chrześcijańskiego. Zwiedzicie Watykan - najmniejsze państwo świata: Plac i Bazylikę Św. Piotra. W 
samym Rzymie zobaczycie m.in. Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi, Schody 
Hiszpańskie. Powrót w godzinach wieczornych; śniadanie oraz obiad i kolacja w formie suchego prowiantu. 
Cena: 60 EUR/252 PLN 
FLORENCJA Z PIZ Ą (wycieczka całodniowa) - Piza: Krzywa Wieża i Katedra, Florencja: Plac Michała Anioła, Piazza 
Della Signoria z Ratuszem, galeriami, Katedra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce - Katedra z najsłynniejszymi 
grobowcami. 
Cena: 55 EUR/231 PLN 
WENECJA  (wycieczka całodniowa)- jej piękno, to przede wszystkim niezwykłe położenie na archipelagu ponad stu 
wysepek, wśród cichych wód laguny, które odbijają wytworną architekturę pałaców, kościołów i klasztorów. To właśnie jej 
romantyczny pejzaż, charakterystyczne morskie oświetlenie obiektów, refleksy wody i słońca były inspiracją wielkich 
weneckich malarzy. W programie: spacer po Placu św. Marka, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka oraz słynny Most 
Westchnień. 
Cena: 55 EUR/231 PLN 
SAN MARINO (wycieczka całodniowa) - średniowieczne miasto położone na wzgórzach. Zachwyca malowniczym 
zamkiem, klimatycznymi uliczkami, a do tego zrobicie zakupy po okazyjnych cenach. Zwiedzicie najważniejsze i 
najpiękniejsze zabytki. Zapraszamy do odwiedzania najstarszej republiki w Europie! 
Cena: 20 EUR/84 PLN 


