
 

 

WŁOCHY - RIMINI  

NAJLEPSZE DYSKOTEKI W EUROPIE!!! 

+PARK ROZRYWKI MIRABILANDIA i ZWIEDZANIE WENECJI 

obóz młodzieżowy „WŁOSKIE WAKACJE” 12-18 lat,  

ANIMACJE NA PLAŻY!!!  

RIMINI – jeden z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi plażami i eleganckimi bulwarami 
biegnącymi wzdłuż morza, miasto Federico Felliniego. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki to podstawowe atuty, choć 
Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze wspaniałymi renesansowymi budowlami. 

Zakwaterowanie:  
 
Hotel *** MARIKA www.hotelmarika.it – bardzo dobrze położony, przyjemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, położony 
ok. 150 metrów od plaży, w dzielnicy Miramare – najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzieży, blisko dyskotek i klubów. 
Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami i TV (możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala TV, winda. 
Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimatyzacja dodatkowo płatna – ok. 10 euro/ pokój/doba.  

 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, pierwsze świadczenie – kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + 
prowiant na powrót (kuchnia włoska). 
 
Transport: autokar o podwyższonym standardzie z WC, klimatyzacją, dvd/video.  Wyjazdy potwierdzone: z Katowic, 
Tychów, Cieszyna – bez dopłat, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 100 zł, Piotrkowa Tryb. + 80 zł, Kielc + 80 zł, Krakowa + 60 
zł, Lublina + 120 zł, Puław + 110 zł. Wyjazdy do potwierdzenia (min. 4-6 uczestników): z Częstochowy + 70 zł, Radomia + 
100 zł, Bielska-Białej + 50 zł, Gdańska + 180 zł, Torunia + 160 zł, Poznania + 140 zł, Wrocławia + 140 zł, Opola + 100 zł, 
Rzeszowa + 150 zł, Tarnowa + 100 zł. 
 
Ubezpieczenie: NW (15 000 zł),  KL (10000 Euro) + bagaż (1000 zł) Signal Iduna Polska  
 
Kadra:   kierownik, wychowawcy z uprawnieniami MEN. 
 
Program:  
1. dzień : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię. 
2. dzień: Spacer po Wenecji (należy posiadać 20 euro na tramwaj wodny  i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini. 
Zakwaterowanie. Spacer po okolicy. Kolacja. Nocleg. 
2– 09/10 dzień : Pobyt w Rimini (8 noclegów), realizacja programu rekreacyjnego: plażowanie, rozgrywki w siatkówkę 
plażową, turniej badmintona, konkursy, animacje na plaży. Zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most 
Tyberiusza, Łuk Augusta, ruiny amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa główne place miasta ze statuą papieża Pawła 
V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu. Realizacja 
ewentualnego programu fakultatywnego. Dużą popularnością cieszą się najmodniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: 
Altromondo – w stylu kosmicznym, Carnabi – 3 poziomowa dyskoteka, czy Baja Imperiale – jedna z największych w 
Europie.  
09/10 dzień : Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Parku Rozrywki – Mirabilandia (należy 
obligatoryjnie posiadać 30 euro). Całodzienna super zabawa w jednym z największych Parków Rozrywki w 
Europie. Wewnątrz parku 7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 12 
sklepów. Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (przedstawienia , akrobacje), ogromne koło Diabelskiego 
Młynu o wysokości 90m, gigantyczna kolejka górska Katun, spływ korytem rzecznym imitującym Rio Bravo. Obiad w 
Mirabilandii. Wyjazd do Polski, przejazd przez Austrię, Czechy. 
10/11 dzień : Powrót do Polski, przyjazd do Polski zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. 
 

 

 
Program fakultatywny (realizowany przy min. 25 os. chętnych):  
- Wycieczka do Rzymu – spacer z przewodnikiem – zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra, Coloseum, Forum Romanum, 
Schody Hiszpańskie, Panteon, Fontanna di Trevi, Kapitol, etc. – ok. 60 euro 
- Wycieczka do San Marino – najstarszej republiki Europy, założonej podobno przez św. Marinusa – mnicha żyjącego w 
IV w., który zbiegł przed religijnymi prześladowaniami w czasach cesarza Dioklecjana.  Republika usytuowana na stromej 
Monte Titano, ma własną mennicę, znaczki pocztowe, drużynę piłkarską, a nawet tysięczną armię – ok. 20 euro 
- Wycieczka do Florencji – ok. 55 euro 
- Dyskoteki w klubie (wstęp od 16 lat): ok. 6-12 euro jeden wstęp 
- Aquafan – Park Wodny: ok. 28 euro 

- Delfinarium – ok. 20 euro 

Terminy  Ilość dni Cena - obóz młodzieżowy 

28.06. – 08.07.2015 11 1595 zł 

http://www.hotelmarika.it/


 

ŚWIADCZENIA: 

Cena podstawowa obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kierownika  i opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie 
SIGNAL IDUNA (KL 10000 Euro, NNW 15000 PLN, bagaż 1000 PLN) i podatek VAT.  
 
Cena podstawowa nie obejmuje: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii 
+ posiłek – 30 Euro, obligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji - 20 Euro, obligatoryjnej opłaty 
miejscowej – 11 Euro (nie dotyczy uczestników do 14 roku życia), kaucji zwrotnej – 20 Euro, opłat za program 
fakultatywny.  
 
Uwagi:  
Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obejmującej ewentualne szkody wyrządzone przez 
uczestników.  Uczestnicy powinni posiadać paszport lub dowód osobisty, strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z 
filtrem. Proponowane kieszonkowe : ok. 80 Euro + wycieczki fakultatywne. Obowiązki pilota pełni kierownik. 
 
Sprawdzone miejsce, dobrze dobrana i doświadczona kadra, wyjątkowa atmosfera i gwarantowana pogoda. 
 

Rozkład jazdy: 

Miasto Miejsce odjazdu Godz. wyjazdu / 
powrotu 

Dopłata 

TRASA GŁÓWNA – przejazd autokaru 

Łódź Ul. Karskiego - parking dla autokarów przy CH 
Manufaktura  

11.00 / ok. 20.00 + 100 zł 

Piotrków Tryb.  Ul. Sikorskiego 43, stacja „Huzar” przy zjeździe do miasta 
z trasy DK1 

11.45 / ok. 19.15 + 80 zł 

Kielce parking pod stadionem Korony 13.30 / ok. 17.30 + 80 zł 

Kraków ul. Pasternik 66 stacja paliw Arge w kierunku Katowic 16.00 / ok. 15.00 + 60 zł 

Katowice Stacja BP – Mc Donald’s przy hotelu Campanille, Al. 
Górnośląska, autostrada A4 (k.Wrocław) 

17.30 / ok. 13.30 - 

Tychy Stacja benzynowa BLISKA przy trasie, ul. Beskidzka 60 18.00 / ok. 13.00 - 

Cieszyn Stacja benzynowa przy Hotelu 500 19.00 / ok. 12.00 - 

TRASY ANTENOWE (bus, Polski Bus, PKP, samochód os) –przy min. 4-6 uczestnikach, Warszawa, Lublin i Puławy 

potwierdzony 

Warszawa Ul. Niemcewicza 17, zatoczka dla autokarów  09.00 / ok. 23.00 + 100 zł 

Lublin Al. Zygmuntowskie, pod Halą MOSiR 10.00 / ok. 22.00 + 120 zł 

Puławy Parking hotelu Izabella ul. Lubelska 1 10.50 / ok. 21.00 + 110 zł 

Radom ul. Wernera 52, stacja benzynowa Lukoil-McDonalds 11.30 / ok. 19.00 + 100 zł 

Częstochowa Parking przy McDonalds, przy trasie DK1, zgodnie z 
kierunkiem podróży 

16.00 / ok. 15.00 + 70 zł 

Bielsko-Biała Dworzec PKS, dolny poziom 18.40 / ok. 12.20 + 50 zł 

Gdańsk parking obok dworca głównego PKP 04.00 / ok. 23.30 + 180 zł 

Toruń parking przed hotelem Kosmos 09.00 / ok. 20.00  + 160 zł 

Poznań McDonald obok IKEA, ul. Franowo 08.00 / ok. 23.00 + 140 zł 

Wrocław Stacja Orlen autostrada a4, kierunek Katowice (Bielany 
Wrocławskie) / powrót – Orlen kierunek Legnica 

13.45 / ok. 17.00 + 140 zł 

Opole Stacja Benzynowa Lotos, Posiłek 1a, Rogów Opolski, 
droga krajowa nr 45 na południe od autostrady a4 

15.15 / ok. 15.00 + 100 zł 

Rzeszów Plac Dworcowy przy dworcu PKP 13.00 / ok. 18.00 +150 zł 

Tarnów ul. Kościuszki 10, parking przed hotelem "Tarnovia" 14.30 / ok. 16.30 +100 zł 
 

Uwagi do przejazdów autokarowych 
1. Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie (antena mikrobusem,  PKP, Polskim Busem lub 

samochodem osobowym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego 2. Wszystkie autobusy przyjeżdżają do Katowic, Krakowa, Lublina, Warszawy lub Łodzi – w 
zależności od imprezy i terminu, gdzie następuje przesiadka do autokarów jadących docelowo. 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane 

warunkami drogowymi lub kolejkami na granicy, co może wiązać się z oczekiwaniem na transport w miejscach przesiadkowych. 4. Zbiórka uczestników na 30 minut 

przed odjazdem. 5. W przypadku zbyt małej frekwencji (min. 4-6 os.) na trasach antenowych biuro może zaproponować inny transport lub odwołać połączenie 

antenowe. 

 


