-WYPOCZYNEK RODZINNY Autokarem

Region: ADRIATYK MiejscowoĤþ Cesenatico - Gatto Mare - Belaria
Hotele: MARINI. CORALLO, GARDEN i ELIS, WILLA PAULA.
Opis: Hotele *** usytuowane w jednym z najpopularniejszych adriatyckich kurortów –Cesenatico
i Gatteo Mare/k. Rimini. MiejscowoĤci te przyciĈgajĈ turystów szerokimi, piaszczystymi plaİami,
ciepãym morzem i niezliczonĈ iloĤciĈ kawiarenek, barów, restauracji i dyskotek. Hotel CORALLO
tworzy kompleks trzygwiazdkowych 3 hoteli , na wczasy dla rodzin i obozów mãodzieİowych.
W kompleksie: recepcja, restauracja, bar, sala TV. Willa Paula usytuowana tuİ przy wãasnej plaİy.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z ãazienkami . Na İyczenie 4 osobowe.
Plaİa: ok. 150 m, piaszczysta. DostčpnoĤþ do boisk sportowych.
Wyİywienie 2 x dziennie: kuchnia wãoska: Ĥniadania w formie wzmocnionego bufetu,
obiadokolacja (makaron z dodatkami, ryba lub mičso, saãatki- bufet, owoce).
ģwiadczenia zawarte w cenie:
- 8 noclegów w hotelu,
- wyİywienie 2 x dziennie ,
- przejazd autokarem z klimatyzacjĈ i toaletĈ,
- ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 5.000 zã, KL 10.000 €, bagaİ
- wycieczka jednodniowa do RZYMU – zwiedzanie z przewodnikiem
- opieka rezydenta , pilota
- realizacja programu rozrywkowego i kulturalnego.
PROGRAM:
01 DZIEĘ : wyjazd z Polski (zbiórka 30 minut wczeĤniej) przejazd przez Czechy lub Sãowacjč, Austrič.
02 DZIEĘ: przyjazd do hotelu w godzinach przedpoãudniowych, zakwaterowanie.
obiadokolacja nocleg.
03 – 8 DZIEĘ: wypoczynek i realizacja programu kulturalnego i rekreacyjnego.
09 DZIEĘ: Ĥniadanie, wyjazd w godzinach popoãudniowo-wieczornych.
10 DZIEĘ: przyjazd do Polski wg tras wyznaczonych. Tarnobrzeg ok. godz. 20,00 / lub inna
dojazdowa miejscowoĤþ/
VERTE!!!

-2 Na İyczenie:
Wycieczki fakultatywne (páatne na miejscu, organizowane przez miejscową wáoską agencjĊ,
realizowane przy min. 35 osobach chĊtnych):
- Rzym – 35 Euro/os
- Park Wodny w Cesenatico / bilet wstĊpu 21 Euro za caáy dzieĔ/
- Park Wodny Aquafan – caáodniowa zabawa w Riccione, sztuczne jeziora z kaskadami, spáyw rzeką,
podgrzewane baseny, szkoáa nurkowania, zjeĪdĪalnie itp. (11 €+ bilet wstĊpu ok. 14 €), SAN MARINO
– 15 Euro.
- AsyĪ – zabytkowe miasto Ğw. Franciszka (23 €)
- Mirabilandia – caáodzienny pobyt w jednym z najwiĊkszych wesoáych miasteczek w Europie
(12 € + bilet wstĊpu ok. 17 €)
- Park „Italia w miniaturze” (11 € + bilet wstĊpu ok. 9 €)
- Delfinarium w Rimini /7Euro +bilet wstĊpu ok. 8 Euro/.

TYP - linia

TERMIN IMPREZY

CENA

Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa Rzeszów ,
DĊbica, Tarnów,

30.06. - 09.07.

1.690,00

Stalowa W. Tarnobrzeg, Mielec ,Kolbuszowa, Rzeszów, DĊbica,
Tarnów, Sandomierz, Opatów, Staszów, Poáaniec

08.07. - 17.07.

1.690,00

Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa, Rzeszów,
DĊbica, Sandomierz, Opatów, Staszów, Poáaniec

16.07. - 25.07.

1.690,00

Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa, Rzeszów,
DĊbica, Tarnów

24.07. - 02.08.
01.08.– 23.08.
22.08.– 31.08.

1.690,00

Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej.

U w aga! Istnieje moĪliwoĞü dowozów antenowych przy wiĊkszej liczbie osób lub
dojazdu celowego autokarem do uzgodnionych miejscowoĞci przy wiĊkszej liczbie
osób.
ULGI DLA DZIECI; od 0 – 3 lat – 300zã za miejsce w autokarze.
Od 4 do 8 lat – ½ stawki İywieniowej – 1090 zã. Od 9 do 14 lat – 1490 zã.

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

