WŁOCHY
– RIMINI
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 13–16, 16–18 lat
czas trwania: 11 dni
transport: autokar
atrakcje: plażowanie, dyskoteki

Rimini – uwielbiany włoski kurort słynący z pięknych plaż i świetnej zabawy. Mieszkamy
w samym centrum imprezowej dzielnicy miasta Rivazzurra. Jeśli cenisz sobie zabawę,
dobrą kuchnię ta oferta jest dla Ciebie.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy Wyjazd z kraju
w godzinach popołudniowych po rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie
przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd nocny przez Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ WARIANT A (w turnusach: 1, 3, 5, 7)
Przyjazd do Wenecji w godzinach porannych. Zaczynamy od rejsu statkiem do Placu
Św. Marka, który znajduje się w najstarszej części Wenecji i jest jej sercem skupiającym
najważniejsze zabytki. Na placu św. Marka zobaczymy Bazylikę św. Marka, zachwyci nas
wspaniały Pałac Dożów i najwyższa budowla w Wenecji – Dzwonnica św. Marka oraz
Wieża Zegarowa. Zobaczymy najsłynniejsze weneckie mosty – najbardziej romantyczny
Most Westchnień oraz najstarszy Ponte Rialto. Zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, w formie spaceru z przewodnikiem. Po zakończeniu zwiedzania – czas wolny.
Powrót na parking do autokaru odbywa się również kanałami na pokładzie statku.
Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek:
kolacja.
2 DZIEŃ WARIANT B (w turnusach: 2, 4, 6, 8)
Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych. Pierwszy posiłek lunch. Po południu zakwaterowanie w hotelu.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa nieletnia bawi się na dyskotekach i wraca pod opieką wychowawców).
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy.
11 DZIEŃ Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast
zgodnie z rozkładem jazdy.
Grupy wiekowe: w zależności od ilości osób, grupy wiekowe są realizowane oddzielnie
lub łącznie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR

FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• Wycieczki: Rzym: 300 PLN lub ok. 65 EUR, San Marino: 90 PLN lub 20 EUR, Aquafan
– park wodny: 140 PLN lub ok. 30 EUR, Mirabilandia – park wodny: 160 PLN lub ok.
35 EUR
Płatne na miejscu:
• Dyskoteka Carnaby karnet na 3 wejścia: 20 EUR, Carnaby, Altromondo, Blow Up ok.:
10, 15, 25 EUR/wejście. Uwaga: Wszystkie dyskoteki we Włoszech dostępne są dla
młodzieży od 16 lat, nie ma obowiązku legitymowania się przy zakupie biletów ani
przy wejściu
• WiFi płatne 5 EUR/jedno urządzenie/pobyt
• Więcej informacji na www.atas.pl
DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników
• pieniądze na realizację programu, kaucje zwrotną i opłatę klimatyczną kadra zbiera
pierwszego dnia w autokarze, a kaucję zwraca w ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi
• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 100 EUR
• zalecamy dodatkowe ubezpieczenie EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
• cena nie zawiera prowiantu w drodze do Włoch

TRANSPORT
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min.
przed planowana godziną odjazdu szczegółowy rozkład na www.atas.pl.
Miejscowość

Hotel***+ TAMANCO (www.hoteltamaco.com) położony w dzielnicy Rivazzurra di
Rimini – od morza 350 m. Do naszej dyspozycji jest recepcja, rekreacyjny taras na dachu
hotelowym z leżakami oraz jacuzzi (dodatkowo płatne). Na terenie hotelu świetlica
z TV, restauracja. Pokoje dla 4 i 5 osób z wykorzystaniem dostawek i łóżek piętrowych.
Pokoje z łazienkami. W łazienkach kabiny prysznicowe co jest ewenementem w hotelach tej klasy w Rimini. Pokoje wyposażone w klimatyzację (włączaną centralnie na kilka
godzin dziennie), sejf oraz w większości balkon. Klimatyzacja zawarta w cenie. Hotel
zapewnia pościel i ręczniki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, lunch – dwa dania, bufet sałatkowy,
deser, woda do picia, kolacja – dwa dania: pierwsze – zupa lub makaron, drugie – mięso
lub ryba, bufet sałatkowy, woda do picia, owoc lub deser.

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY
Bydgoszcz

Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58

Katowice

Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi

17:00 12:00 50 PLN

Kraków

Dw. Autobusowy Czyżyny

16:00 13:00 70 PLN

Łódź

08:00 21:00 150 PLN

Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej 13:00 16:00 100 PLN

Opole

Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4

15:00 14:00 100 PLN

Poznań

Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2

09:00 20:00 150 PLN

Warszawa

Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144

10:30 19:00 150 PLN

Wrocław

Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1

13:00 16:00 150 PLN

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

Gdańsk

Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12

05:00 23:55 200 PLN

•
•
•
•
•
•
•

Szczecin

Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6

05:00 23:55 200 PLN

transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
8 lub *7 noclegów w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
wyżywienie 3 posiłki dziennie i deser, suchy prowiant na drogę powrotną
opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
ubezpieczenie AXA KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN
CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy
• WARIANT A – obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji 90 PLN lub ok. 20 EUR

Impreza organizowana przez OK TOURS

TURNUSY I CENY
POW-OK-1
POW-OK-3
POW-OK-5
POW-OK-7

WARIANT A
25.06–05.07.2018
11.07–21.07.2018
27.07–06.08.2018
12.08–21.08.2018*

1805 PLN POW-OK-2
1905 PLN POW-OK-4
1905 PLN POW-OK-6
1805 PLN POW-OK-8

WARIANT B
03.07–13.07.2018
19.07–29.07.2018
04.08–14.08.2018
19.08–28.08.2018*

1905 PLN
1905 PLN
1905 PLN
1705 PLN

* turnus skrócony – 7 noclegów

www.atas.pl
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