
W OCHY
Kolonia  - Obóz w Cesenatico 

i Gatteo a Mare. Riwiera Adriatycka 
          W iek:10 do 17 lat 

Lokalizacja hoteli  ***: 
Hotel po o ony w regionie Emilia Romanga w Cesenatico, w
pobli u Porto Canale ( stary port ), w pobli u pla y. Ca kowicie
odnowiony w 2007 roku. Stylowy i nowoczesny a za razem bardzo 
komfortowy dla go ci hotel. Restauracja oferuje kuchni
mi dzynarodow  i w osk . Nowoczesny obiekt polecany g ównie
osobom lubi cym aktywny wypoczynek i rozrywk  ( ze wzgl du
na po o enie hotelu ).Sporty wodne na pobliskiej pla y.
Wyposa enie hotelu: Klimatyzacja, Recepcja, Bar, restauracja,
Wyposa enie pokoi: Pokoje urz dzone w ciep ych, jasnych
kolorach: TV satelitarna, Prysznic- toaleta.

Restauracja
Cecha charakterystyczn  kuchni jest dba o  o ka dy szczegó , a ponadto szacunek dla tradycji umiej tnie

czy Morze ródziemne z innowacji i kreatywno ci zrezygnowa  smaku i jako ci wie ych sk adników. Du
uwag  zwraca si  do go ci, którzy maj  specjalne potrzeby lub wyborem ywno ci diety. 
Pla a:
Pla a znajduje si  70 m od hotelu, szeroka, piaszczysta, 
zaopatrzona jest w bogat  infrastruktur  sportowo- rekreacyjn  ( 
boiska do siatkówki pla owej, koszykówki, wypo yczalnia sprz tu
sportowego, animacje).
Term iny:

•  01.07.-  12.07.2012 
• 10.07.-  21.07.2012 
• 19.07.-  30.07.2012 
• 28.07. - 08.08.2012 
• 06.08. - 17.08.2012 

Cena: 1560z ./ 1 dziecko 
Cena zawiera:

9 noclegów , Wy ywienie FB /pe ne /
Przewóz autokarem marki zachodniej 
zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, cztero osobowych
(w pokojach 3 i 4 osobowych 1 ó ko pi trowe)
Ubezpieczenie: NNW 700PLN, KL 15.000Euro, baga .
Opieka wychowawczo-opieku cza prowadzona przez 
do wiadczonych nauczycieli.
Program wypoczynkowo-turystyczny , rozrywkowy 

Cena nie zawiera:
o Op aty pla owej 2,50 euro/osoba/dzie  ( cena zawiera : ratownik, le aki, parasol)
o Programu wycieczek i wst pów ; Mirabilandia 23 Euro, Acua Park 22 Euro, Italia w Miniaturze 
     19 Euro, Delfinarium 16 Euro. Dyskoteka  6 Euro. 

Organizator :ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. ul. Mickiewicza 4 39-400 
Tarnobrzeg. Tel/fax 15 823 57 65, e-mail:alma@tbg.net.pl 


