
Region: ADRIATYK Miejscowo Cesenatico  i Gatto Mare
Hotele: MARINI.  CORALLO,  GARDEN i ELIS
Rodzaj oferty: OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT)
Kod: ITA 10
Opis:  Hotele *** usytuowane w jednym z najpopularniejszych adriatyckich

kurortów –Cesenatico i Gatteo Mare/k. Rimini. Miejscowo ci te przyci gaj
turystów szerokimi, piaszczystymi pla ami, ciep ym morzem i niezliczon  ilo ci
kawiarenek, barów, restauracji i dyskotek. Hotel  CORALLO tworzy kompleks
trzygwiazdkowych 3 hoteli , na wczasy dla rodzin i obozów m odzie owych.  W
kompleksie:  recepcja, restauracja, bar, sala TV.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z azienkami . Na yczenie 4 osobowe.
Pla a: ok. 150 m, piaszczysta. Dost pno  do boisk sportowych.
Wy ywienie 3 x dziennie: kuchnia w oska: niadania w formie wzmocnionego
bufetu, ciep y obiad (jednodaniowy), kolacja (makaron z dodatkami, ryba lub 
mi so, sa atki, owoce). Do obiadu i kolacji podawana jest woda.
wiadczenia zawarte w cenie:

- 9 noclegów w hotelu,
- wy ywienie 3 x dziennie ,
- przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacj  i toalet ,
- ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 z , KL 15.000 €, OC 20.000 €), baga
- wykwalifikowana opieka pedagogiczna, instruktora dozoru i nauki p ywania
- opieka rezydenta - instruktora  k/o obozu,
- suchy prowiant na drog ,
- realizacja programu,
- gry, konkursy z nagrodami, bal przebiera ców, Neptunalia, dyskoteki na  terenie
hotelu i lokali  kulturalno- rozrywkowych.

VERTE !!!



PROGRAM:
1 DZIE : wyjazd z Polski (uwaga zbiórka 30 minut wcze niej)
przejazd przez Czechy lub S owacj , Austri .

2 DZIE : przyjazd do hotelu w godzinach przedpo udniowych, obiad, zapoznanie si  z obiektem
i regulaminem, kolacja, nocleg.
3-08 DZIE : realizacja programu pod okiem do wiadczonej kadry opieku czo-wychowawczej,
instruktorskiej i kulturalno – o wiatowej
09 DZIE : zako czony obiadem /1 danie/ + (suchy prowiant na drog ), wyjazd w godzinach
przedpo udniowych.
10 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn – ok. godz. 09.00, Katowice –   ok. godz. 11.00, Tarnobrzeg , 
– ok. godz. 17.00). /lub inna dojazdowa miejscowo /
Na yczenie:
Wycieczki fakultatywne (p atne na miejscu, organizowane przez miejscow  w osk  agencj ,
realizowane przy min. 35 osobach ch tnych):
- Rzym – stolica W och po o ona na siedmiu wzgórzach nad rzek Tybr  (27 €)- Park Wodny Aquafan
– ca odniowa zabawa w Riccione, sztuczne jeziora z kaskadami, sp yw rzek , podgrzewane baseny,
szko a nurkowania, zje d alnie itp. (11 €+ bilet wst pu ok. 14 €), SAN MARINO – 15 Euro.
- Asy  – zabytkowe miasto w. Franciszka (23 €)
- Mirabilandia – ca odzienny pobyt w jednym z najwi kszych weso ych miasteczek w Europie
(12 € + bilet wst pu ok. 17 €) 
- Park „Italia w miniaturze” (11 € + bilet wst pu ok. 9 €)
- Delf inarium w Rimini (7 € + bilet wst pu ok. 8 €). – PARK WODNY w Cesenatico(bilet wst pu 21 E 

za ca y dzie )

Cena nie zawiera: kaucji
zwrotnej

15€/os. (p atna na miejscu jako 
zabezpieczenie przed 
ewentualnymi szkodami
wyrz dzonymi przez 
uczestnika obozu 
m odzie owego).

Uwaga! Istnieje mo liwo
dowozów antenowych przy wi kszej liczbie osób lub dojazdu celowego
autokarem do uzgodnionych miejscowo ci przy wi kszej liczbie osób.

TYP TERMIN
IMPREZY CENA

Tarnobrzeg,  Mielec, Rzeszów 01.07. - 10.07 1.660,00

Stalowa W. Tarnobrzeg, Mielec 
Sandomierz, Opatów, Staszów, Po aniec 09.07 - 18.07 1.660,00

Stalowa Wola, Janów Lub. Rzeszów
Sandomierz, Opatów, Staszów, Po aniec 17.07 - 26.07 1.660,00

Stalowa W. Tarnobrzeg, Mielec Tarnów

Tarnobrzeg, Opatów Staszów, Po aniec

25.07 - 03.08

02.08 – 11.08 
10.08 – 19.08 

1.660,00

Organizator:  ALMA – TOUR Biuro Turystyki .T umaczenia. Education.
 Przewozy autokarowe – BUSY. ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
Tel/fax 15 823 57 e-mail;alma@tbg.net.pl  www.alma.tbg.net.pl


