
Biuro Podróży LEVEL przy współpracy z ZZG w 
Polsce przy P.G. SILESIA

WŁOCHY RIMINI 
Hotel Consul***

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 powodują, że pobyt w Kurorcie musi 
być udany. 
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.
Wyżywienie – 3 posiłki dziennie, śniadanie, lunch i ciepła dwudaniowa kolacja –
kuchnia włoska
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, Cieszyn, nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię
2 dzień - przyjazd do Hotelu w godzinach południowych, zakwaterowania, 
aklimatyzacja
2-10 dzień - wypoczynek, realizacja programu wycieczek fakultatywnych, życie 
obozowe
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z Rimini, obiad, po objedzie 
przejazd do MIRABILANDII (dopłata za bilet wstępu i taksę 30 euro), zabawa do 
późnych godzin wieczornych, wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez 
Włochy, Austrię
12 dzień - przejazd przez Czechy (tu postój na posiłek) przyjazd w godzinach 
popołudniowych
Cena zawiera:

 - 9 noclegów z wyżywieniem 3 x dziennie
 - transport autokarem klasy LUX (WC,video, klimatyzacja)
 - ubezpieczenie OC i NW
 - opiekę wychowawców, ratownika podczas kąpieli, rezydenta 
 - czynną realizację programu wycieczek fakultatywnych oraz gier i zabaw

Cena nie zawiera:
 taksy klimatycznej oraz biletu do Mirabilandii – 30 Euro,
 wycieczek fakultatywnych
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Dodatkowe atrakcje:
 dyskoteki (ok. pięciu w obrębie kilku przecznic) wstęp ok. 5-10 Euro 
 Aquafan (największy Park Wodny Europy) – ok. 25 Euro
 San Marino  ok. 20 Euro 
 Rzym – ok. 55 Euro, 
 Florencja z Piza – ok. 55 Euro, 
 Asyż – ok. 35 Euro

Sugerowane kieszonkowe:
ok.200 CK na obiad w Czechach oraz 
ok. 80 - 150 Euro (wypoczynek i korzystanie z dodatkowych atrakcji)

Terminy:

03.07.2014-14.07.2014 - 1690 zł
12.07.2014-23.07.2014 - 1690 zł
21.07.2014-01.08.2014 - 1690 zł
30.07.2014-10.08.2014 - 1690 zł
08.08.2014-19.08.2014 - 1690 zł

*Daty z wyjazdem i powrotem

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do siedziby ZZG w Polsce przy P.G. SILESIA 

 tel. 737 35 34
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