
W OCHY KOLONIA – OBÓZ
 RIMINI :    HOTEL MALIBU **
Rimini, to jeden z najpopularniejszych kurortów i zarazem 
najwi ksze k pielisko w oskie nad Adriatykiem, kusz ce
szerokimi piaszczystymi pla ami i eleganckimi bulwarami
biegn cymi wzd u morza. To miasto t tni ce yciem przez
ca  dob . Tu nie ma czasu na nud : promenada zach ca
niezliczon  ilo ci  kawiarenek barów i restauracji a w
orze wiaj ce wieczory czekaj  na wszystkich s ynne
dyskoteki z najlepszymi DJ-ami Europy.
Lokalizacja:
Hotel ** po o ony w dzielnicy Miramare, 100 metrów od 
pla y. W pobli u hotelu liczne dyskoteki dla m odzie y,
bary, centrum handlowe
Opis hotelu: 
Hotel klimatyczny, z W osk  " dusz  " pi knie
odrestaurowany, dysponuj cy 34 pokojami z prywatnymi
azienkami, przestronn  jadalni . Od 2010 roku hotel ma

nowego gestora, zosta  gruntownie odnowiony. Posiada
wind , rowery do wypo yczenia, pralni , parking,
Pokoje:
Pokoje du e, jasne. W ka dym balkon, tv, azienki z 
prysznicem, klimatyzowane.
Pla a:
Pla a zaopatrzona jest w bogat  infrastruktur  sportowo-
rekreacyjn  ( boiska do siatkówki pla owej, koszykówki,
kabiny natryskowe, kr gielnia, wypo yczalnia sprz tu
sportowego, animacje).
 Termin:
  15.07.-24.07.2012 02.08.-  11.08.2012
CENA : 1.595 PLN 
Cena zawiera:

9 noclegów
Wy ywienie FB /3 posi ki dziennie/
zaj cia sportowo-rekreacyjne, konkursy , 
zabawy
zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, cztero -

    osobowych z ó kami pi trowymi
      -  polskoj zycznego rezydent
      -  opiek  wychowawczo – opieku cz , medyczn
      -  przewóz autokarem zachodnim lux, tam i

   powrót. 
      Cena nie zawiera:
      Op aty pla owej 2,50 euro/osoba/dzie  ( w cenie 
       zawiera si : ratownik, le aki, parasol)
       Koszt Imprez Fakultatywnych:

Dyskoteki (ok. pi ciu w obr bie kilku 
przecznic)wst p ok.5-10 Euro
Aquafan (najwi kszy Park Wodny Europy) ok.25 Euro 
Mirabilandia (III Lunapark Europy) – ok. 20 Euro 

San Marino  ok. 20 Euro 
Rzym –  ok. 50 Euro 
Florencja z Piza –  ok.45 Euro ORGANIZATOR:
Delfinarium – 15 Euro ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia.
Italia w Miniaturze –  20Euro Education. Wynajem autokarów – Busy.
Wenecja – 45Euro ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
Asy  – 35Euro               tel/fax 15 823 57 65, e-mil; alma@tbg.net.pl


