
                             

                                  WŁOCHY 
                  wczasy dla dorosłych  przy obozie młodzieżowym  

Termin: 07-18.07.2017

Zakwaterowanie:

Hotel Rinaldi***  położony 150 m od plaży , 1 km od centrum Rimini . Wyposażony w pokoje 2, 3 os
z łazienkami , TV oraz klimatyzacją , wifi . Na miejscu jadalnia oraz mini bar w hallu głównym, a 
wokół hotelu ogród z miejscami do wypoczynku.

Wyżywienie :

3 posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu, obiad serwowany z deserem i wodą, kolacja   (bufet 
sałatkowy), danie główne serwowane.                                                                                                        
Na trasach przejazdów wycieczek całodniowych: paczki suchego prowiantu i obiadokolacje 
serwowane.
Program ramowy:

Dzień 1:

Wyjazd o godzinach: Bydgoszcz (11.00), Toruń (12.00). Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 

Dzień 2 :

Przyjazd do Wenecji. Postój 9 godzinny. W programie zwiedzania Wenecji: Rejs Tramwajem  
wodnym, Plac św. Marka, Pałac Dożów wraz z Mostem Westchnień, Dzwonnica, Wieża Zegarowa, 
Bazylika św. Marka, w której znajdują się relikwie św. Marka – ewangelisty. Po południu dalszy 
przejazd do prowincji Rimini. Późnym popołudniem przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja. Sprawy organizacyjne, spacer nad morze. Nocleg. 

Dzień 3-11

W trakcie pobytu: rekreacja nad morzem, plażowanie, gry, zabawy, dyskoteki, program animacyjny w 
hotelu,  konkursy, .wycieczka do Księstwa San Marino, wycieczka po Riwierze Rimini.
Dzień 11:

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu . Spacer nad morze.  Wyjazd w kierunku Polski . Na trasie jeden 
posiłek w formie suchego prowiantu oraz kolacja w barze przy autostradzie. 

Dzień 12:

Przyjazd na miejsce zbiórki około: Toruń (7.00), Bydgoszcz (8.00).   

Cena: 1890zł / os 

Cena zawiera:

-transport autokarem o podwyższonym standardzie ( dvd, klimatyzacja, barek)

- 9 noclegów 

- wyżywienie według oferty 

-  program  pedagogiczny  i wycieczki do Wenecji, San Marino, Rimini

 -opiekę pilota/kierownika grupy na całej trasie pobytu 

-ubezpieczenie KL ,NNW 

-  opiekę pedagogiczną oraz ratownika nad morzem 

Do wykupienia na miejscu wycieczki fakultatywne:                                                                              
-Rzym (Koloseum, Panteon, Forum Romanum, Kapitol Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi i  
Watykan)  - koszt 48 euro                                                                                                                           
–Mirabilandia (największy włoski park rozrywki)   koszt 33 E (zawiera przejazd, bilety wstępu).        
-Sienna (miasto wpisane na listę Unesco (Piazzo Publico, Torre del Mangio, Piazza del Campo..) - 
koszt 44 euro.

 -Padwa Uniwersytet z 1222r., gdzie m.in. studiował Kopernik i Kochanowski ze wspaniale 
zachowanymi budynkami, Bazylika św. Antoniego, kościół i klasztor Pustelników, Pałace z wczesnej 
epoki renesansu, najstarszy na świecie ogród botaniczny, Wyspa Memmia). Uwaga: zwiedzanie może 
odbyć się w cenie zamiast Wenecji. Jako wersja dodatkowa – koszt 40 euro                                           
-Florencja (stolica Toskanii (Katedra Santa Maria del Fiore, dzwonnica Giotta oraz Baptysterium św. 
Jana ze słynnymi „Rajskimi Drzwiami” Ghibertiego, Most Złotników)   – koszt 39 euro.                       
-Bolonia (Plac Piazza Maggiore, Bazylika San Stefano, Bazylika San Petronio, Arkady, Fontanna 
Neptuna, Wieże Asinelli i Garisenda, Dzielnica Uniwersytecka, handlowa ulica Via dell Indipendenza) 
– koszt: 38 euro                                                                                                                                          

Informacje dodatkowe (miejsca zbiórek, adresy hoteli, regulaminy oraz inne informacje i ceny wstępów) 
będą podane na 30 dni przed wyjazdem.                                                                     

                                                                                                                                                                 

Biuro Podróży CELTUR  85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 125/1;  tel: 52 321 09 95
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