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WŁOCHY

PROGRAM  
1 dzień - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd do Włoch przez Cze-
chy, Austrię.
2 dzień -  Spacer po Wenecji (należy posiadać 25 euro na tramwaj wodny  
i opłatę wjazdową). Przyjazd do Rimini w godzinach wieczornych. Zakwa-
terowanie. Kolacja. Nocleg.
2–9 lub 10 dzień - Pobyt w Rimini, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych oraz realizacja programu rekreacyjnego. 
Leniwie: 
- Plażing, Smażing i Relaksing czyli opalanie i kąpiele w morzu,
- spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarenkami, pizzeriami i 
atrakcyjnymi sklepami. Okazja do spróbowania włoskich specjałów i zro-
bienia świetnych zakupów.
Aktywnie:
- turnieje sportowe na poważnie i wesoło, zajęcia rekreacyjne, quizy z na-
grodami,
- zwiedzanie historycznego centrum Rimini – Most Tyberiusza, Łuk Augu-
sta, ruiny amfiteatru sięgające czasów rzymskich, dwa główne place mia-
sta ze statuą Papieża Pawła V, Zamek Sigismondo z XV w., Kościół Tiempio 
Malatestiano uznawany za arcydzieło włoskiego renesansu (koszt biletów 
na autobus miejski ok. 7 euro),
- gra miejska – rywalizacja w zespołach z elementami języka włoskiego,
- wycieczki fakultatywne dla chętnych, 
Imprezowo:
- wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki nad Adriatykiem: Carnabi – 3 
poziomowa dyskoteka, Altromondo – w stylu kosmicznym czy Baja Im-
periale – jedna z największych w Europie lub Peter Pan, Villa delle Rose 
(wstępy dodatkowo płatne).
- nawiązywanie fantastycznych znajomości w międzynarodowym gronie,
- ostatniego dnia pobytu w Rimini: Park Rozrywki – Mirabilandia (należy 
obligatoryjnie posiadać 35 euro). Super zabawa w jednym z największych 
Parków Rozrywki w Europie – bilet na 2 dni. Wewnątrz parku 7 stref tema-
tycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie itp.), 16 restauracji i barów, 
12 sklepów. Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (przed-
stawienia, akrobacje, pokaz sztucznych ogni), ogromne koło Diabelskiego 
Młynu o wysokości 90m, gigantyczna kolejka górska Katun, spływ kory-
tem rzecznym imitującym Rio Bravo.
9 lub 10 dzień - Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Mirabi-
landii – drugi dzień zabawy na całego. Lunch w Mirabilandii. Wyjazd do 
Polski, przejazd przez Austrię, Czechy.
10 lub 11 dzień - Powrót do Polski, przyjazd zgodnie z planowanym roz-
kładem jazdy.

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizowany przy min. 15 os. chętnych): 

RZYM – całodzienna wycieczka do stolicy. W programie zwiedzanie naj-
mniejszego Państwa Świata, czyli Watykanu: Plac Św. Piotra oraz Bazylika 
Św. Piotra, spacer z przewodnikiem po  Rzymie gdzie zobaczymy: Kolo-
seum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Panteon, 
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.  Cena ok. 60 euro.

REPUBLIKA SAN MARINO – półdniowe zwiedzanie najstarszej republiki 
Europy, założonej w IV w. To malutkie Państwo posiada własną mennicę, 
znaczki pocztowe oraz drużynę piłkarską. W programie zwiedzania: Brama 
św. Franciszka, Ogrody, Grota Łuczników, Bazylika św. Marino, Piazza della 
Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La Cesta i La 
Montale oraz czas wolny przeznaczony na zakupy (strefa bezcłowa). Cena 
ok. 20 euro.
DYSKOTEKI W KLUBACH (wstęp od 16 lat): najsłynniejsi Dj’e, przeboje 
znane ze światowych list przebojów, zabawa w międzynarodowym towa-
rzystwie to znaki rozpoznawcze najlepszych dyskotek w Rimini: Carnaby 
– legendarna dyskoteka z żółtym garbusem na dachu, gdzie na każdym 
z trzech pięter przeniesiesz się w inny  muzyczny świat: pierwszy – The 
Cave- utrzymany w klimacie hip hopu i rapu; Drugi – The Dance Arena 
– gdzie każdy fan elektro i house poczuje jak bije serce dyskoteki. Trzeci 
poziom – Disco PUB- gdzie możecie się  wyszaleć do woli w rytmach disco, 
rock and latino – ok. 10 euro/wstęp, 25 euro – karnet na 3 wstępy. Altro-
mondo - nowoczesne wnętrze w kosmicznym klimacie, znani dj-e, każdego 
dnia inne atrakcje np. piana party. Uwielbiana przez młodzież z całej Euro-
py, która zapełnia jej parkiety bawiąc się w 3 różnych salach z sound syste-
mem najlepszej jakości i efektami świetlnymi ostatniej generacji. Gościli tu 
między innymi Tiesto, Hardwell, Don Diablo, Nicky Romero, Marshmello, 
Deorro, Showtek, Oliver Heldens i wielu innych wspaniałych artystów - ok. 
17 euro/wstęp. Baja Imperiale – baseny, fontanny oraz ogromne posą-
gi... Klub wyglądem przypomina rzymską świątynię. Był tu kręcony między 
innymi film S.P.Q.R, a cyklicznie odbywają się pokazy mody największych 
projektantów. Posiada 5 parkietów, a na każdym z nich mieści się bar. W 
ostatnich latach klub odwiedziły takie gwiazdy jak Snoop Dog, Steve Aoki, 
Martin Solveig, Bob Sinclar - od ok. 20 euro/wstęp. Peter Pan - bez wątpie-
nia jest najpiękniejszym i najpopularniejszym klubem nocnym w Riccione 
- we Włoszech. Usytuowany jest na wzgórzach, w przepięknej lokalizacji. 
Słuchając najlepszych DJ’ów na świecie, takich jak Andrea Olivia, Art De-
partment, Axwell, Benny Benassi, Bob Sinclar, Carnage, H.O.S.H., czy Karri 
Chandler, a przy tym poczujesz włoski klimat, który będzie unosił się w 
powietrzu. Peter Pan należy do czołówki włoskich klubów i jest otwarty na 
wszystkie muzyczne style i trendy - ok. 17 euro/wstęp. Villa delle Rose - 
Po zachodzie słońca na wzgórzach Riccione możemy ujrzeć tylko i wyłącz-
nie światła reflektorów, które oświetlają kolejną perełkę na mapie dysko-
tekowego wybrzeża Emilia-Romagna. Klub powstał dzięki nieodpartemu 
urokowi malowniczej scenerii oraz wrodzonej elegancji i oryginalności, 
która powstaje w tym miejscu od lat 90. Kto odwiedza Ville - odlicza tylko 
czas, do kolejnej imprezy - ok. 17 euro/wstęp.
AQUAFAN – Park Wodny: najpopularniejszy Park Wodny w Europie o po-
wierzchni 100 tys. m2. Łączna długość zjeżdżalni to 3 kilometry! Szeroki 
wybór klasycznych rozrywek wodnych: zjeżdżalnie, basen z falami, rwą-
ca rzeka i dyskoteka w pianie. Super zabawa gwarantowana. Cena ok. 25 
euro.
MIRABEACH – to aquapark z plażą oraz licznymi zjeżdżalniami położony 
tuż obok Mirabilandii. W czasie pobytu w Mirabilandii za dopłatą możesz 
korzystać z wszystkich udogodnień oferowanych przez ten Aquapark. 
Oczywiście przyda się strój kąpielowy i ręcznik. Cena ok. 15 euro.

obóz młodzieżowy
Riwiera Adriatycka - RIMINI

NAJLEPSZE DYSKOTEKI W EUROPIE 
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ZAKWATEROWANIE
Hotel *** MARIKA www.hotel-marika.it bardzo dobrze położony, przy-
jemna atmosfera oraz dobre wyżywienie, położony ok. 150 metrów od 
plaży, w dzielnicy Miramare – najbardziej atrakcyjnej dzielnicy dla młodzie-
ży, blisko dyskotek i klubów. Oferuje pokoje 3,4,5 os. z łazienkami  (nie-
które w „typie włoskim” tj. bez kabiny – natrysk zamontowany w ścianie), 
TV (możliwe łóżka piętrowe). Na miejscu: restauracja, bar, sala TV, winda. 
Bezpłatne WIFI przy recepcji oraz na tarasie hotelu. Klimatyzacja dodatko-
wo płatna – ok. 10 euro/ pokój/doba. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (kuchnia włoska), pierwsze świadczenie – kolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie – śniadanie w dniu wyjazdu + prowiant na powrót oraz 
posiłek w Mirabilandii. Śniadania – bufet, lunch i kolacje – serwowane + 
bufet sałatkowy, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). W trak-
cie całodziennych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. W turnusie 
15.08.-24.08. – 2 posiłki dziennie.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja 
programu • opieka wychowawców i kierownika • ubezpieczenie (KL 
10000 Euro, NNW 15000 zł, BG 1000 zł) • składka na TFG (10 zł). 
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, 
obligatoryjnej opłaty wstępu do Mirabilandii na 2 dni – 35 Euro, ob-
ligatoryjnej opłaty na tramwaj wodny i opłatę wjazdową w Wenecji 
- 25 Euro, obligatoryjnej opłaty miejscowej – 15 Euro, kaucji zwrotnej 
– 20 Euro, opłat za program fakultatywny, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji 2-3 % wartości imprezy, gwarancji stałej ceny + 80 zł.

Nr Termin Ilość 
dni

Cena do 
15.03.2019

Cena do 
15.04.2019 CENA

1 27.06 - 06.07 10 1499 1549 1599
2 04.07 - 13.07 10 1549 1599 1649
3 11.07 - 20.07 10 1549 1599 1649
4 18.07 - 27.07 10 1549 1599 1649
5 25.07 - 03.08 10 1549 1599 1649
6 01.08 - 10.08 10 1549 1599 1649
7 08.08 - 17.08 10 1499 1549 1599
8 15.08 - 24.08 10 1399 1449 1499

Cena skalkulowana przy kursie Euro NBP z dn. 29.10.2018

obóz młodzieżowy
Riwiera Adriatycka - RIMINI

MIRABILANDIA 2 DNI + ZWIEDZANIE WENECJI

TRANSPORT
autokar LUX z WC, klimatyzacją, dvd/video. Wyjazdy potwierdzone: z Gorzy-
czek – bez dopłat, Katowic + 50 zł, Gliwic + 50 zł, Żor + 30 zł, Knurowa + 50 zł, 
Jastrzębia Zdroju + 20 zł, Łodzi + 100 zł, Warszawy + 130 zł, Piotrkowa Tryb. + 
90 zł, Częstochowy + 70 zł, Lublina + 150 zł, Gdańska + 190 zł. Wyjazdy do po-
twierdzenia (min. 4 uczestników): z Krakowa + 100 zł, Puław + 150 zł, Radomia 
+ 130 zł, Bielska-Białej + 60 zł, Cieszyna + 60 zł, Torunia + 170 zł, Poznania + 170 
zł, Wrocławia + 150 zł, Opola + 130 zł, Rzeszowa + 190 zł, Tarnowa + 190 zł, 
Kielc + 100 zł, Białegostoku + 250 zł, Szczecina + 250 zł. Na odcinkach krajowych 
przejazdy mogą być realizowane również busem, Flix Busem, samochodem lub 
PKP – miejsca rezerwowane. Rozkład jazdy na stronie www.

UWAGI
Wychowawcy w autokarze pobierają 20 euro/osoba kaucji zwrotnej obej-
mującej ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.  Uczestnicy 
powinni posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną, paszport lub dowód 
osobisty, strój kąpielowy, ręcznik, krem do opalania z filtrem. Proponowa-
ne kieszonkowe : ok. 100 Euro + wycieczki i atrakcje fakultatywne. Obo-
wiązki pilota pełni kierownik. Aktualne godziny zbiórek i wyjazdów dostęp-
ne na 7 dni przed wyjazdem.


