
Kolonie Letnie - Włochy - Rimini - Hotel Stradiot *** 
 
 

od dnia: 27.06 do 08.07. 2015 

wyżywienie: FB - śniadanie, obiad, kolacja 
transport: autokarem 
długość wyjazdu: 12 dni 
 

 

 

 

ZAKWATEROWANIE: 
 
Hotel Stradiot*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella kilka kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza z piękną 
piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych (możliwe łóżka piętrowe) z 
łazienką, balkonem oraz TV. Na terenie hotelu znajduje się basen, recepcja czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, 
restauracja, winda, hotelowe patio oraz WIFI. Możliwość dokupienie klimatyzacji w pokoju w cenie 5 euro na dzień.  

WYŻYWIENIE: 
 
3 x dziennie (kuchnia włoska), do śniadania kawa, herbata, do innych posiłków bezpłatnie woda 
 
 
CENA 1638,- 

CENA ZAWIERA: 
- 9 noclegów w hotelu Stradiot***, pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami, 
- Wyżywienie 3x dziennie (kuchnia włoska), do śniadania kawa, herbata, do innych posiłków bezpłatnie woda 
- Wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA, 
- Możliwość korzystania z basenu, 
- Wycieczka do centrum Rimini, 
- Wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta w języku polskim, kierownika obozu, ratownika, 
- Realizację programu pobytu, 
- Suchy prowiant na drogę powrotną, 
- Przejazd autokarem LUX na trasie Łódź – Rimini – Łódź (barek, wc, klimatyzacja, TV) 
- Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7000 PLN, KL 15000 EUR, bagaż 800 PLN, OC 20000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA: 
- Taksy klimatycznej, 
- Biletu do Mirabilandii (35 EUR), 
- Wycieczek fakultatywnych, 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 



 

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 obiedzie przejazd do MIRABILANDII, 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. 
 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
 
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 PIZĄ (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 

UWAGI: 
Każdy uczestnik kolonii i obozów musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ KOLONIJNĄ. 
W przypadku braku karty uczestnik może nie zostać zabrany na wyjazd. 
Przy wyjazdach zagranicznych prosimy o zabranie, ważnego PASZPORTU lub DOWODU OSOBISTEGO. 
Przy wyjazdach krajowych prosimy o zabranie aktualnej legitymacji szkolnej. 
 
Każdy uczestnik powinien zabrać odpowiednią odzież i obuwie - kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do opalania, 
przybory higieniczne, mały plecak turystyczny. 
Prosimy o zaopatrzenie uczestników w podstawowe leki oraz środki na uczulenia i oparzenia słoneczne. 
W dniu powrotu z imprezy prosimy młodzież o kontakt z Rodzicami z granicy polskiej, w celu ustalenia dokładnej godziny powrotu. 
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu. 

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

 
 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 


