OBÓZ MŁODZIEŻOWY

WŁOCHY
TERMIN
14.07 - 24.07.2022

Rimini - Mirabilandia - Aquafan - Wenecja

CENA
2.445 PLN

CENA ZAWIERA
przejazd i obsługę komfortowym autokarem turystycznym z WC, video, barem, klimatyzacją - 2 kierowców; 8 noclegów (7 w
hotelu *** w Rimini oraz nocleg tranzytowy w drodze do Włoch) - pokoje 3-5 os.
z łazienkami; 3 posiłki dziennie w trakcie
pobytu w Rimini oraz suchy prowiant na
śniadania i kolacje w trakcie podróży
(zgodnie z programem); wypoczynek i realizację programu; opiekę pilota - kierownika grupy; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele) zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty; ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków (sumy gwarancyjne: KL - 10.000 €, NNW - 10.000 zł), turystyczny fundusz gwarancyjny.

DODATKOWO PŁATNE
bilety wstępu do Parków Rozrywki
i do zwiedzanych obiektów - 70 €
4 obiady w trakcie podróży - 30 € + 60 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
WERONA Z WEJŚCIEM DO KOLSEUM - 40 €/os.
SAN MARINO - 25 €/os.
SAN LEO - 25 €/os.
wycieczki fakultatywne realizowane są
przy minimum 20 chętnych.

DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy wyjazdu muszą posiadać wydrukowany Unijny Certyfikat COVID (tak
zwany paszport covidowy); ważny paszport lub dowód osobisty, prowiant na
pierwszy dzień wycieczki oraz kieszonkowe na własne wydatki (według uznania
rodziców). Dodatkowo sugerujemy posiadanie karty EKUZ.

1 DZIEŃ
Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd z Gdańska. Całodzienny przejazd przez Polskę i Czechy. Około 17:30 obiadokolacja
w restauracji (dodatkowo płatna). Około 21:00 przyjazd na nocleg w okolicach Brna w Czechach.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Wiednia, następnie ZWIEDZANIE WIEDNIA (spacer staromiejską obwodnicą - Ringiem – podziwianie najbardziej reprezentacyjnych budowli miasta: Opery, gmachów Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej, Parlamentu, Ratusza, Kościoła Wotywnego, spacer po starówce, Katedra Św. Szczepana). Około 16:00 obiad (dodatkowo płatny). Około 22:00 wyjazd z Wiednia w kierunku Rimini. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez
Austrię.
3 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Około 12:00 przyjazd do Rimini, zakwaterowanie w hotelu *** w bezpośrednim
sąsiedztwie plaży (pokoje 3-, 4-, 5- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). W trakcie pobytu w Rimini 3 posiłki dziennie
w restauracji hotelowej - kuchnia włoska.
3-9 DZIEŃ
POBYT WE WŁOSZECH I REALIZACJA PROGRAMU
✓
całodzienny pobyt w MIRABILANDII (jeden z największych Parków Rozrywki w Europie, 7 stref tematycznych,
44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, itp.), 16 restauracji i barów, 12 sklepów. Dodatkowo organizowanych jest
10 pokazów na żywo (akrobacje, przedstawienia laserowe). Cały obszar parku obsadzony jest roślinnością śródziemnomorską, zapewniającą uczestnikom miejsce na odpoczynek oraz cień przed słońcem);
✓
całodzienny pobyt w AQUAFAN (najpopularniejszy Park Wodny w Europie o powierzchni 100 tyś. m². Łączna długość zjeżdżalni to 3 kilometry !!! Oprócz zabaw w wodzie, park oferuje spektakle, animacje, muzykę i modę);
✓
zwiedzanie RIMINI (zabytkowe centrum ze śladami czasów rzymskich: Łuk Cesarza Augusta, Most Tyberiusza, ruiny
amfiteatru oraz zabudowa głównych placów - m.in. Piazza Malatesta z Zamkiem Zygmunta);
✓
wypoczynek na plaży, kąpiele w morzu;
✓
zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. piłka plażowa, gry, konkursy).
10 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Wenecji. ZWIEDZANIE WENECJI (m.in.: rejs barką na Plac Św. Marka;
wizyta w dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki miasta: plac św. Marka z przepiękną bazyliką, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonniczą - najwyższą budowlą w mieście. Następnie spacer do najważniejszych i najpiękniejszych mostów
weneckich: mostu Westchnień oraz mostu Rialto nad Kanałem Grande. Około 16:00 obiad w restauracji (dodatkowo
płatny). Około 22:00 wyjazd z Wenecji w kierunku Polski. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Włochy i Austrię.
11 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Przejazd przez Czechy i Polskę. Około 14:00 obiad w restauracji (dodatkowo
płatny). Przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych (ok. 21:00).

