
1 dzieñ: * transport autokarem klasy LUX
Wyjazd z Polski wg rozk³adu jazdy. Przejazd przez Czechy, * noclegi
Austriê do W³och. * wy¿ywienie 3 x  dziennie, suchy prowiant na drogê
2 -10 dzieñ:    powrotn¹
Realizacja programu KO: * opiekê pilota, kadry wychowawców
pla¿owanie, k¹piele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry i * realizacjê programu
zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, poznawanie * ubezpieczenie NNW, KL, baga¿
w³oskiej kultury, dla chêtnych udzia³ w wycieczkach 
fakultatywnych (p³atne dodatkowo): Atlantica - ok. 20 EUR, 
Aquafan - 32 EUR, Oltremare - 28 EUR, Italia w 
Miniaturze - 26 EUR, San Marino - ok. 18 EUR, Rzym - ok. 
60 EUR, Delfinarium - ok. 20 EUR, Rejs statkiem po 
Adriatyku - ok. 18 EUR, Cesenatico - ok. 15 EUR, 
Dyskoteka w Rimini - ok. 10 EUR.
10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu 
na drogê. Przejazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. 
Wieczorem wyjazd w drogê powrotn¹. Nocny przejazd 
przez Austriê, Czechy.
11 dzieñ:
Dalsza podró¿ przez Czechy, postój na posi³ek we w³asnym 
zakresie. Powrót do Polski w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

30.06 – 10.07.2014    1 699 z³

08.07 - 18.07.2014    1 699 z³

16.07 - 26.07.2014    1 699 z³

24.07 - 03.08.2014    1 699 z³

01.08 - 11.08.2014    1 699 z³

09.08 - 19.08.2014    1 699 z³

17.08 - 27.08.2014    1 699 z³

CENA NIE ZAWIERA:

op³aty klimatycznej (obligatoryjnie 6 EUR/pobyt), wycieczki 
do MIRABILANDI  (obligatoryjnie 30 EUR, mo¿liwoœæ 
dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR), wycieczke 
fakultatywnych.

Koniecznie zabraæ: nakrycie g³owy, krem z filtrem UV, 
rêcznik i obuwie pla¿owe. 
Sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR. 
Konieczny paszport lub dowód tymczasowy.
 Obowi¹zuje kaucja zwrotna 25 EUR.

HOTEL  COMO***
Po³o¿enie: w dyskotekowej dzielnicy Bellariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do bezp³atnej pla¿y i 10 min spacerkiem od 
du¿ego centrum handlowego LE BEFANE (150 sklepów).  
Wyposa¿enie: 
klimatyzowana restauracja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, recepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze stolikami i 
huœtawk¹, WI-FI (bezp³atne przy recepcji i na poziomie 0). 
Pokoje: pokoje 3, 4 i 5-osobowe z ³azienkami, TV, balkonami, sejfem (p³atnym dodatkowo) i wentylatorem (mo¿liwe ³ó¿ko 
piêtrowe).
Wy¿ywienie: 3x dziennie (œniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant na drogê powrotn¹.

RIMINI to nadmorskie miasteczko, najwiêksze k¹pielisko w³oskie nad Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, z dobr¹ 
infrastruktur¹ pla¿a jest podstawowym atutem wybrze¿a Rimini. W mieœcie na turystów czeka mnóstwo atrakcji: Aquapark, 
kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki.

WYJAZD: Kraków, ul. Reymonta, Hala WIS£Y 12:00
POWRÓT: oko³o 10:00.
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