
Region: ADRIATYK Miejscowo : LIGNANO SABBIADORO O rodek sportowo-
rekreacyjny: LIGNANO Rodzaj oferty: OBÓZ MLODZIE OWY (11-18 LAT)
Kod: ITA 05Dojazd: autokarem

Opis: sportowo-rekreacyjny o rodek m odzie owy usytuowany w miejscowo ci Lignano 
Sabbiadoro. Po o ony bezpo rednio przy pla y, w ród zieleni, na powierzchni 3 ha. Na terenie
kompleksu: 4 boiska do koszykówki/ siatkówki, 4 boiska do pi ki no nej, kort tenisowy, 3 
rekreacyjne baseny k pielowe, 1 basen k pielowy o wymiarach olimpijskich (kryty), 3 boiska 
do pi ki r cznej, boisko do siatkówki pla owej, Aqua Park (kompleks 3 basenów ze 
zje d alniami i innymi atrakcjami wodnymi), szkó ka surfingowa, szkó ka eglarska, tory do 
y wiarstwa szybkiego, mini golf, si ownia, sauna, a nie tureckie, gabinet masa u,

restauracja, sale konferencyjne, kryta hala sportowa.
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 6-7 osobowe z pe nym w z em sanitarnym.
Pla a: bezpo rednio przy kompleksie, piaszczysta, z le akami i parasolami, do wy cznej
dyspozycji o rodka.
Wy ywienie 3 x dziennie: niadanie w formie bufetu (p atki niadaniowe, jajka, sery, w dliny,
d em, mas o, mleko, jogurt, soki, ciep e na poje), obiad i kolacja (pierwsze danie - 2 rodzaje
do wyboru: makaron, ry  z ró nymi sosami i dodatkami, kluski, uszka itp.; drugie danie - 2
rodzaje do wyboru: dania mi sne, rybne lub wegetaria skie + dodatki, np. warzywa,
ziemniaki, frytki, sa atki, deser - lody, owoce lub ciasto). Do obiadu i kolacji podawana jest
woda.

wiadczenia zawarte w cenie:
- wy ywienie 3 x dziennie,
- przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacj  i toalet ,
- ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7.000 z , KL 15.000 €, baga  800 z , OC 20.000 €),
- wykwalifikowana opieka pedagogiczna,
- opieka rezydenta, kierownika obozu,
- suchy prowiant na drog ,
- realizacja programu,
- gry, konkursy z nagrodami, bal przebiera ców, Neptunalia, dyskoteki na terenie hotelu.

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



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.

3-10 DZIE : realizacja programu pod okiem do wiadczonej kadry. 

11 DZIE : zako czony niadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w godzinach 
przedpo udniowych

12 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn – ok. godz. 06.00, Tarnobrzeg – ok. 13,00

Na yczenie:
Wycieczki fakultatywne (p atne przy rezerwacji):
- Wenecja z przeja d k tramwajem wodnym/ stateczkiem i zwiedzaniem m in. Placu
w. Marka, bazyliki, Pa acu Do ów oraz s ynnego mostu Rialto (80 z  + tramwaj wodny 

w Wenecji ok. 13 €)
- Werona – zwiedzanie miasta Romea i Julii, które oprócz romantycznej atmosfery
przyci ga turystów tak e bogactwem rzymskich zabytków i uliczek oraz Gardalandu
uwa anego za jeden z najwi kszych parków rozrywki w Europie (100 z + bilet wst pu
do Gardalandu ok. 27 €)

TYP TERMIN IMPREZY CENA

Tarnobrzeg, Mielec, Tarnów, Katowice,  Cieszyn
Sandomierz, Opatów ,Staszów , Po aniec 27.06 - 06.07 1.660,00

 1/Tarnobrzeg, Mielec, Tarnów, Katowice, Cieszyn
 2/Sandomierz, Opatów, Staszów, Po aniec 06.07 - 15.07 1.660,00

1/Tarnobrzeg, Mielec, Tarnów,
2/Sandomierz, Opatów, Staszów, Po aniec 15.07 - 24.07 1.660,00

1/Tarnobrzeg, Mielec, Tarnów,
2/Sandomierz, Opatów, Staszów, Po aniec 24.07 - 02.08 1.660,00

Uwaga; Istnieje mo liwo  podstawienia autokaru do miejscowo ci dl grup zorganizowanych min. 
8 osób .
ORGANIZATOR:ALMA-TOUR Biuro Turystyki s.c. T umaczenia. Education. Przewozy Autokarowe – 
Busy. Bilety autokarowe i lotnicze. ul. Mickiewicza 4 39-400  tel/fax 15 823 57 65. 


