CHORWACJA
– WŁOCHY
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 13–18 lat
czas trwania: 12 dni
zwiedzanie: Jeziora Plitwickie,
Wyspa KrK, Wenecja
PROMOCJA: -100 PLN do 28.02.2018
-50 PLN do 30.04.2018
Omišalj Chorwacja – starożytne miasteczko na zachwycającej wyspie Krk, położone
w zatoczce na północnym krańcu wyspy. Bardzo czyste plaże i bajkowe widoki sprawiają, że niektórzy uważają to miejsce za magiczne.
Rimini Włochy – jedno z najpopularniejszych adriatyckich kurortów, kusi piaszczystymi
plażami eleganckimi bulwarami wzdłuż morza. Czyste plaże i najsławniejsze dyskoteki
to podstawowe atuty, choć Rimini ma do zaoferowania także centrum historyczne ze
wspaniałymi renesansowymi budowlami.

  PROGR AM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowację
w stronę Chorwacji – Jezior Plitwickich.
2 DZIEŃ Dojazd w godzinach porannych do niesamowitego Parku Krajobrazowego
Jezior Plitwickich – zwiedzanie kilkugodzinne. Przejazd na wyspę Krk. Zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze świadczenie: kolacja.
3–4 DZIEŃ Realizacja programu: Pobyt na urokliwej wyspie Krk. Zwiedzanie starożytnego miasta Omišalj i stolicy wyspy – miasta Krk. Pobyt na najpiękniejszych plażach na
wyspie, między innymi cieszącej się popularnością plaży Baška, gdzie zażyjemy kąpieli
w nieskazitelnie czystej wodzie. Wspólne zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe.
5 DZIEŃ Po lunchu wyjazd w stronę Włoch. Po drodze zwiedzanie Rijeki – trzeciego
największego miasta portowego w Chorwacji nad którym XIII wieczna twierdza. To
malownicze miejsce zachwyca wszystkich pięknymi jachtami, łodziami i żaglowcami.
Po kolacji przejazd do luksusowego ośrodka nadmorskiego Opatija. Wieczorne zwiedzanie przepięknie oświetlonego miasta leżącego na zboczu gór Uczka. Przejazd nocny
do Rimini.
6–10 DZIEŃ Dojazd do Rimini w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie
w hotelu. Realizacja programu:
• plażing – smażing czyli relaks na słonecznej plaży
• spacery po bulwarze i uliczkach z licznymi kawiarniami i restauracjami (okazja do
spróbowania słynnych włoskich lodów i pizzy)
• zabawy integracyjne, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, quizy z nagrodami
• wieczorowe wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne)
• możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych: Mirabilandia, San Marino, Rzym
lub Aquafun
• klub kibica – podczas obozu będziemy mieli niepowtarzalną okazję poczuć piłkarskie emocje, bo to właśnie tego lata odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
Pokażemy za granicą jak kibicują biało-czerwoni.
11 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w stronę Wenecji. Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem. Rejs statkiem turystycznym kanałami do Placu św. Marka, spacer od
Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów, Bazyliki św. Marka do Ponte Rialto. Wyjazd
w drogę powrotną do Polski
12 DZIEŃ Dojazd do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE
Hotel Adriatic** w Chorwacji – Hotel Adriatic położony tuż przy plaży wśród bujnej
zieleni, dogodnie zlokalizowany, ok. 100 metrów do plaży, ok. 500 metrów od centrum
miejscowości. Pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. W Omisalj śniadania i kolacje w formie bufetu, lunch
– dania serwowane, woda do posiłków (napoje dodatkowo płatne). Pierwszy posiłek
w Chorwacji kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni lunch 5-go dnia pobytu.
Hotel ***/** w Rimini – Hotel w Rimini – pokoje 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, możliwe
łóżka piętrowe.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja – dania
serwowane, woda do posiłków, (napoje dodatkowo płatne). Dodatkowo do obiadu
podwieczorek w postaci deseru lub owocu. Suchy prowiant na drogę powrotną. Pierwszy posiłek śniadanie w dniu przyjazdu do hotelu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu.
W trakcie całodniowych wycieczek suchy prowiant zamiast lunchu. Dodatkowe posiłki:
kolacja w Rijece lub okolicy (podczas podróży do Rimini).

Impreza organizowana przez Biuro Turystyczne Czerwiński Travel

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•

3 noclegi w Hotelu Adriatic, 5 noclegów w Hotelu w Rimini w pokajach z łazienkami
wyżywienie 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną
opieka wychowawców, opieka medyczna
program obozu młodzieżowego, przewodnik wg programu
ubezpieczenie AXA (KL do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR + bagaż do 200 EUR)
podatek VAT

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy
• obowiązkowej opłaty na bilety wstępu i usługi przewodnickiej podczas realizacji
programu – 48 EUR
• opłaty klimatycznej – ok. 9 EUR
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR

  FAKULTAT Y WNIE płatne na miejscu
Realizowane przy min. 15 uczestnikach.
• wycieczki: Park Rozrywki Mirabilandia – 30 EUR, Rzym – 60 EUR, wycieczka całodniowa, Park Wodny Aquafun – ok. 25 EUR, Republika San Marino – ok. 20 EUR,
Rimini – ok. 7 EUR
• dyskoteki (wstęp na dyskotekę od 16 r. ż.): Carnaby – 10 EUR wstęp, Altromondo
– 12 EUR wstęp
• klimatyzacja w Hotelu w Rimini płatna – 7 EUR/pokój/doba
Więcej informacji na www.atas.pl
  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% ceny całkowitej
• gwarancja niezmienności ceny – 80 PLN

  WA ŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego min. pół roku od daty powrotu z imprezy
• kaucja zwrotna obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników, zwrot
w ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi
• pieniądze na realizację programu, opłaty klimatyczne oraz kaucję kadra zbiera pierwszego dnia w autokarze
• prosimy o zabranie jednego bagażu zasadniczego oraz bagaż podręczny
• sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR

  TR ANSPORT
Dojazd autokarem: o podwyższonym standardzie, wyposażony w WC, DVD. Wyajzd
z Gdańska w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych. Biuro zastrzega
sobie możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości
w przypadku zbyt małej ilości uczestników (min. 6 osób). Istnieje możliwość wyjazdów
z innych miejscowości – szczegółowe informacje na www.atas.pl
Miejscowość

Dopłata

Gdańsk

180 PLN

Bydgoszcz, Toruń
Łódź, Warszawa

TRANSPORT
REALIZOWANY PRZY
MIN. 6 UCZESTNIKACH

Katowice, Kraków

160 PLN
100 PLN
50 PLN

TURNUSY I CENY
POK-C-1
POK-C-2
POK-C-3

28.06–09.07.2018
12.07–23.07.2018
06.08–17.08.2018

2099 PLN
2099 PLN
2099 PLN

Oferta liczona po kursie EUR 4,25 PLN

www.atas.pl
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