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TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5
6

27.06 – 07.07
05.07 – 15.07
13.07 – 23.07
21.07 – 31.07
29.07 – 08.08
06.08 – 16.08

1 849
1 849
1 849
1 849
1 849
1 849

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelu maGriV
***, 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, realizację
programu: gry zespołowe, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki,
korzystanie z basenu, animacje, możliwość korzystania z wycieczek
fakultatywnych, opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, włoską
opiekę medyczną, ubezpieczenie Kl i nnW.
CENA NIE OBEJMUJE

oBoWIĄZKoWEJ kaucji zwrotnej w wysokości 25 € pobieranej w dniu
przyjazdu do obiektu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych
przez uczestnika obozu (kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po
sprawdzeniu pokoi), oBoWIĄZKoWEJ opłaty klimatycznej - 12 €/
os./ pobyt, oBoWIĄZKoWEJ opłaty za bilet wstępu do miraBilandii
– 30 €/ os. (możliwość dokupienia mira Beach – 5 €/ os.), opłaty
za klimatyzację - 5 €/ dzień/ pokój, posiłków w trakcie podróży,
wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 – 10
€/ os./ wstęp), dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg
tabelki).
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem
do opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne,
ręczniki do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok.100
€ (bez wycieczek fakultatywnych). zakwaterowanie w hotelu od
godz. 14.00. Wykwaterowanie ok. godz. 08.00. + suchy prowiant.
zalecamy posiadanie karty eKuz. pieniądze za kaucję zwrotną, opłatę
klimatyczną i mirabilandię zbierane są w autokarze.
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dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy, austrię
do Włoch.
dzień 2: przyjazd do hotelu w godzinach porannych, złożenie bagaży. obiad.
zakwaterowanie od godz. 14.00. zapoznanie się z miejscowością i hotelem.
Kolacja. nocleg.
RIMInI – nadmorskie miasteczko, największe kąpielisko włoskie nad dzień 3 – 9: realizacja programu: plażowanie i kąpiele w morzu, sporty
adriatykiem. szeroka, piaszczysta, z dobrą infrastrukturą plaża jest wodne, gry, zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej
podstawowym atutem wybrzeża rimini. W mieście na turystów czeka kultury, wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki w rimini (wejście na
dyskotekę od 16 roku życia), gry miejskie – integracyjne gry miejskie
mnóstwo atrakcji: aquapark, kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki.
polegające na zespołowym wykonywaniu zadań, wycieczka do starego
ZAKWAtERoWAnIE: hotel MAGRIV *** położony jest w dyskotekowej
centrum rimini – przejazd autobusem komunikacji miejskiej bilet płatny
dzielnicy Bellariva zwanej party rimini, około 250 m do bezpłatnej plaży i 10
dodatkowo ok. 5 €; dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych.
min spacerkiem od dużego centrum handlowego le Befane. do dyspozycji:
klimatyzowana restauracja, holl, bar, recepcja, sala tV, winda, Wifi dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 08.00, pobranie
(bezpłatne przy recepcji i na poziomie 0). pokoje 4 i 5 osobowe z łazienkami, suchego prowiantu. przejazd do parku rozrywki MIRABILAndIA – płatne
możliwe łóżka piętrowe. łazienki w pokojach wyposażone są w pełny węzeł obligatoryjnie 30 € (bilet + posiłek z napojem). możliwość dokupienia mira
sanitarny (umywalka, Wc, prysznic) oraz suszarkę. W każdym pokoju tV, Beach – 5 €/ os. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. nocny przejazd przez
telefon oraz wiatrak lub klimatyzacja (płatna dodatkowo 5 €/ dzień/ pokój). austrię, czechy.
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie: (śniadania – bufet, obiady i kolacje – dzień 11: dalsza podróż przez czechy, postój na posiłek we własnym
serwowane). turnus rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem. suchy zakresie. powrót do polski w godzinach popołudniowych.
prowiant na drogę powrotną.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
dodAtKoWo PŁAtnE: oBoWIĄZKoWA kaucja zwrotna w wysokości atlantica – ok. 22 €/ os., aquafan – ok. 32 €/ os., oltremare – ok. 28
25 € pobierana w dniu przyjazdu do obiektu na poczet ewentualnych szkód €/ os., italia w miniaturze – ok. 26 €/ os., san marino – ok. 20 €/ os.,
wyrządzonych przez uczestnika obozu (kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu rzym z Watykanem – ok. 60 €/ os., rejs statkiem po adriatyku – ok.
po sprawdzeniu pokoi).
18 €/ os., Wenecja z rejsem wzdłuż laguny weneckiej – ok. 60 €/ os.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy min. 20
RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
uczestnikach.

węgrykolonie
hajDuszoBoszlo
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05.07 – 14.07
13.07 – 22.07
21.07 – 30.07
29.07 – 07.08

1 739
1 739
1 739
1 739

CENA OBEJMUJE

transport autokarem klasy luX (klimatyzacja, Wc, dVd), 8
noclegów, 4 całodzienne wejściówki na kąpielisko, wyżywienie
3 x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę pilota,
opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, węgierską opiekę
medyczną, ubezpieczenie nnW, Kl, bagaż.
CENA NIE OBEJMUJE

oBoWIĄZKoWEJ KAuCJI ZWRotnEJ - 25 €/ os. (na ew. szkody
wyrządzone przez uczestników), posiłków w trakcie podróży,
wycieczek fakultatywnych, wejścia do aquaparku, dopłaty do
wyjazdów antenowych.
UwAgI

zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00. Wykwaterowanie ok.
godz. 09.00. turnus rozpoczyna się i kończy obiadem. uczestnik
zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu
ważnego minimum pół roku. W drodze na opłacenie posiłków oraz
toaletę przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie
głowy, krem z filtrem uV, ręcznik i obuwie plażowe. zalecamy
posiadanie karty eKuz. proponujemy zabrać ze sobą ok. 5 000 huf
kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki.

kąpiele w basenach
terMalnych
4 wEjŚCIa na kąPIElISko

20

to właśnie na WĘGRZECh znajdują się jedne z największych zasobów wód
termalnych, a ich lecznicza siła pomaga tysiącom chorych powrócić do
zdrowia. W atrakcyjności turystycznej Węgier nie bez znaczenia są też walory
przyrodnicze; w innych rejonach kraju można podziwiać dobrze zachowaną
barokową architekturę i przy okazji napić się doskonałego wina. Wszystkim
atrakcjom zaś doda pikanterii wspaniała węgierska kuchnia.
hAJduSZoBoSZLo – jedna z najstarszych miejscowości na Węgrzech
oferująca kąpiele w termalnych źródłach. to światowej sławy kąpielisko
położone na ponad 30 ha posiada 13 basenów, wśród nich baseny ze
sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szalona rzeka itp. liczne
restauracje i dobra baza noclegowa sprawiają, że miasteczko staje się nie
lada atrakcją także dla zwykłych wczasowiczów.
ZAKWAtERoWAnIE: hotel thERMAL VICtoRIA *** położony
w centrum miasta, ok. 300 m od kąpieliska termalnego. pokoje 3 i 4
osobowe łazienkami, tV, radiem i lodówką. do dyspozycji restauracja, sala
konferencyjna, dwa baseny wewnętrzne, basen zewnętrzny, sala fitness,
sauna, mini golf, stół do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw,
internet.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) – kuchnia
węgierska; suchy prowiant na drogę powrotną. turnus rozpoczyna się
i kończy obiadem.

RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację na Węgry.
przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie od godz.
14.00, obiad. zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg.
dzień 2 – 8: pobyt wypoczynkowy w hajduszoboszlo: plażowanie i kąpiele
w basenach (4 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne,
rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego,
kometki, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki,
dyskoteki; udział w imprezach organizowanych przez kurort (festyny,
koncerty, pikniki). możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: eger
ok. 7000 huf, Budapeszt ok. 8000 huf, wejście do aquaparku ok. 2800 huf/
2 godz.
dzień 9: po śniadaniu wykwaterowanie o godz. 09.00, obiad + pobranie
suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd w godzinach wieczornych,
nocny przejazd przez słowację.
dzień 10: powrót do polski w godzinach porannych.

