
San Mauro Mare to miejscowoœæ na wschodnim wybrze¿u W³och, 7 km od Cesenatico i 
15 km od Rimini. Szeroka, piaszczysta, bezp³atna pla¿a z doskona³¹ infrastruktur¹ oraz 
bliskoœæ œcis³ego centrum Bellari têtni¹cej ¿yciem i oferuj¹cej szeroki wybór rozrywek 
powoduje, ¿e ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie.
Hotel Villa Celeste *** po³o¿ony jest 300 m od morza, 250 m od g³ównego deptaku i 10 min 
spacerkiem od ogromnego centrum handlowego. Doskona³e po³o¿enie zapewnia chêtnym 
mo¿liwoœæ korzystania z regularnych œrodków transportu przez ca³¹ dobê.
Wyposa¿enie: przeszklona restauracja, bar, sala kominkowa, weranda, winda, ogromny 
rekreacyjny ogród z le¿akami i stolikami, hamak, plac zabaw dla dzieci. Wi-Fi na parterze.
Pokoje 2, 3 - osobowe z ³azienkami, tv, klimatyzacj¹ (osobno p³atna),sejfem (osobno p³atny), 
suszark¹, balkonem.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych  
w ofercie; ubezpieczenia od kosztow 
rezygnacji i chorób przewlek³ych

CENA ZAWIERA: 
transport  komfortowym autokarem; 
7 noclegów; wy¿ywienie 7 œniadañ, 
7  ob iadoko lac j i ;  r ea l i zac j ê  
p r o g r a m u ;  o p i e k ê  p i l o t a ;  
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿;  
podatek VAT.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 14:30; przejazd przez Czechy, Austriê.
2 dzieñ: 
Przyjazd do hotelu w godzinach dopo³udniowych, zakwaterowanie, drink powitalny, 
zapoznanie siê z okolic¹, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek 
i pla¿owanie, lekcja - jêzyk w³oski towarzyski. 
4 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek i pla¿owanie, lekcja - 
jêzyk w³oski towarzyski. 
5 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek 
i pla¿owanie, lekcja - drinki tropikalne jak przyrz¹dzaæ i z czego. 
6 dzieñ:
Po œniadaniu wycieczka do Rimini, zwiedzanie miasta i czas wolny na najwiêkszym 
bazarze Rimini. Wieczorem lekcja - jak jeœæ i przyrz¹dzaæ owoce morza. 
7 dzieñ:  
Wypoczynek i pla¿owanie, wieczorem lekcja gotowania po w³osku. 
8 dzieñ: Wypoczynek i pla¿owanie, wieczorem kolacja regionalna przy œwiecach. 
9 dzieñ: Œniadanie, czas na ostatnie zakupy, w godzinach popo³udniowych wyjazd do 
kraju. 
10 dzieñ:  Przyjazd do Polski w godzinach dopo³udniowych. 

28.09 - 07.10.2014

CENA:  1450 z³

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

60

1 dzieñ: 
O godz: 7.00 wyjazd z Krakowa. Przejazd do Kutnej Hory - œredniowiecznego miasteczka 
wpisanego na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, s³yn¹cego z historycznych 
kopalni srebra. Zwiedzanie: gotycki koœció³ Œw. Barbary, Stare miasto z zabytkowymi 
koœcio³ami, renesansow¹ i barokow¹ zabudow¹ rynku, ossuarium - gotycka podziemna 
kostnica. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzieñ: 
Œniadanie, zwiedzanie Pragi w godzinach rannych: pa³ac Czerninów, kompleks wzgórza 
hradczañskiego - zamek praski, gotycka katedra œw. Wita z grobowcem œw. Jana 
Nepomucena, krypty królewskie, Z³ota Uliczka, mury obronne, zejœcie na Ma³¹ Stranê - star¹ 
dzielnicê kupców, koœció³ œw. Miko³aja, ratusz ma³ostrañski, most Karola, Rynek Staromiejski, 
gotycki ratusz, spacer po ¿ydowskiej dzielnicy Josefov. Wizyta w jednej ze s³ynnych praskich 
piwiarni, zwiedzanie browaru; regionalna kolacja z muzyk¹. Powrót do hotelu, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie, wyjazd do Karlstejnu, zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych 
obronnych zespo³ów zamkowych. Powrót do Pragi. Mo¿liwoœæ wyjazdu (zale¿ne od pogody) 
kolejk¹ na wzgórze Petrin z wie¿¹ widokow¹. Rejs statkiem po We³tawie (1 godz.). Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski. Przejazd na Morawski Kras - 
zwiedzanie jednego z ci¹gów jaskiñ Punkwiowych z przepaœci¹ Macocha. Przyjazd do Polski 
w póŸnych godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania 
mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia 
obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 
3 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3 - 
osobowe z ³azienk¹); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; opiekê pilota -  
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów 
(ok. 1400 KC).

19.06 - 22.06.2014
08.11 - 11.11.2014

760 z³ 
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