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Termin: 25.07-04-08.2020       Cena: 2299 PLN/os.  

 

ZAKWATEROWANIE - Hotel Silvana znajduje sie w turystycznej części RIMINI - Marina Centro, 200 m od 
plaży i zaledwie parę kroków od głównej ulicy ze sklepami i restauracjami, 15 minut spacerem od placu z 
Fontanna Czterech Koni, portu i wielu innych atrakcji jakie oferuje ten najbardziej znany, włoski kurort 
turystyczny. Jednocześnie dużym atutem hotelu jest położenie w spokojnej uliczce, w której znalazło się 
miejsce na duży, prywatny ogród ze stolikami i leżakami, gdzie można spędzać czas zarówno w dzień jak i 
wieczorami. Hotel posiada 24 pokoje, wszystkie z TV, klimatyzacją (płatna 4 euro dziennie za pokój ) jak 
również z wentylatorem. Pokoje 2 / 3 / 4 osobowe , wszystkie z łazienkami. Recepcja oferuje obsługę 
również w języku polskim oraz bar z napojami i przekąskami. W hotelu znajduje się winda. 

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Łodzi w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch. 

2 DZIEŃ: Przyjazd do Rimini około południa. Zakwaterowanie, obiad, zapoznawczy spacer po okolicy oraz spotkanie organizacyjne, 
kolacja i nocleg. 

3 - 9 DZIEŃ: Pobyt w RIMINI z wyżywieniem trzy razy dziennie (śniadanie, obiad i kolacja). Wypoczynek, plażowanie, rekreacja, kąpiele w 
morzu, spacery po okolicy... W trakcie pobytu 3 wycieczki GRATIS - Mirabilandia, Aquapark i San Marino. 

10 DZIEŃ: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do WENECJI. Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej oraz zwiedzanie miasta karnawału, 
masek, gondolierów i mostów. Podczas spaceru zobaczymy Bazylikę i plac Św. Marka, dzwonnicę Campanilię, Pałac Dożów, 
Most Westchnień, Ponte Rialto, pałace nad Kanałem Grande i przystań gondolierów. Po zwiedzaniu, w godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy. 

11 DZIEŃ: Przyjazd do Łodzi w godzinach porannych. 

 
   WYCIECZKI: 

 
MIRABILANDIA - Jeden z najlepiej ocenianych w Europie i największy w całych Włoszech Park Rozrywki. Tutaj dla 
siebie znajdą coś zarówno najmłodsi jak i starsza młodzież oraz żądni wrażeń dorośli: Mrożące w żyłach krew 
kolejki górskie, liczne karuzele, zjeżdżalnie wodne, pokazy kaskaderskie, kino trójwymiarowe, domy strachu... Na 
zabawie w Mirabilandii spędzamy cały dzień. Wycieczka w cenie! 

 
SAN MARINO - położone wysoko na wzgórzu Monte Titano słynie z przepięknej starówki, ogromnego zamku i 
faktu, iż jest najstarszą republiką świata będąc jednocześnie jednym z najmniejszych na świecie państw. Oprócz 
zapierających dech widoków i romantycznych średniowiecznych alejek, jedną z największych atrakcji San Marino 
są zakupy - dzięki liberalnym przepisom celno-podatkowym można tu nieco taniej zakupić wszelkiego rodzaju 
pamiątki. Wycieczka całodzienna. Wycieczka w cenie! 
 

AQUAFAN - ten ogromny park wodny to w sumie 3 km różnego rodzaju zjeżdżalni (rurowe, odkryte i 
"Kamikadze")! Gdyby tego było mało, to znajdziemy tu także basen z postaciami z kreskówek, 5 basenów z 
podgrzewaną wodą, miniaturowy ocean z falami, sztuczną rzekę i różnego rodzaju animacje, jak np. "Piana Disco". 
Na terenie parku znajdują się także liczne bary i restauracje. Park wodny Aquafan stanowi jeden z największych i 
najlepszych tego typu obiektów w Europie. Gratka dla wszystkich wielbicieli wodnej rozrywki. Wycieczka w cenie! 
 
Cena zawiera: 
 
 Przejazd komfortowym autokarem (TV+DVD, klimatyzacja, WC) w obie strony; 
 Opłaty drogowe i parkingowe; 
 8 noclegów w Rimini - pokoje z łazienkami; 
 Wyżywienie FB podczas pobytu we Włoszech; 
 Wycieczka do Mirabilandii, San Marino oraz Parku Wodnego; 
 opiekę pilota/rezydenta przez cały czas trwania imprezy; 
 udział kadry pedagogicznej; 
 ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże (NNW 15 000 PLN, KL 20 000 EUR); 
  
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (około 1 EUR/dzień od osoby powyżej 14 roku życia). 
 

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia pod numerem 602-855-315 (Adam Badowski)  

ilość miejsc ograniczona. Wpłaty zaliczki dokonujemy na numer konta  

mBank 46 1140 2004 0000 3602 7748 5589 kwota: 300 zł do 30.03.2019r. 

tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka - Włochy 


