ObOzy

hoTel ViGo ****

zdjęcia itp.; obiad. późnym popołudniem zbiórka przed
hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę
powrotną do kraju. nocny przejazd przez bułgarię i rumunię.
Dzień 12: dalsza podróż przez Węgry i słowację. przyjazd
do polski w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
bałczik i przylądek kaliakra - ok. 40 €/ os., istambuł - ok. 70 €/
os. + wiza turecka 20 €/ os. (wymagany paszport !), sozopol
i ropotamo - ok. 25 €/ os., Warna - delfinarium - ok. 36 €/ os.,
dyskoteka - ok. 4 €/ os.
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

1 799
1 799
1 799
1 799
1 799

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w hotelu ViGo
panorama beach **** (pokoje 2 - 4 os. z klimatyzacją), pełne
wyżywienie w formie bufetu: 9 śniadań, obiadów i kolacji
w formie szwedzkiego stołu; napoje do posiłków w cenie, realizację
programu, spacer z przewodnikiem do nessebaru, jedno wejście do
najlepszej dyskoteki słonecznego brzegu (dla młodzieży od 16 lat),
suchy prowiant na drogę powrotną, taksę klimatyczną, opiekę kadry
pedagogicznej, pilota, rezydenta, ratownika, ubezpieczenie kl i nnW.
CENA NIE oBEJMUJE

obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €, obowiązkowej
składki na tFG – 10 zł/ os., obowiązkowej opłaty klimatycznej
i administracyjnej - 10 €/ os., wycieczek fakultatywnych, biletów
wstępu do dyskotek (ok. 5 – 10 €/ os./ wstęp – młodzież od lat 16),
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).

hoTel sTRAdioT ***

dlA Młodzieży:
13-18 lAT

z basenem, serwis plażowy W CENIE !!! + wizyta w Parku Rozrywki MIRABILANDIA
Dzień 2: przyjazd do hotelu w godzinach południowych.
zakwaterowanie, lunch. aklimatyzacja w hotelu, spotkanie
organizacyjne. kolacja, nocleg.
Dzień 3 – 9:program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu, gry
i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, zajęcia
terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami,
dyskoteki, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych (dodatkowo płatne).
Wycieczka do centrum rimini, zwiedzanie zabytkowego centrum
miasta oraz targu miejskiego.
Dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie z rimini,
WŁOCHY jeden z najważniejszych punktów na kulturowej obiad. po obiedzie przejazd do mirabilandii (wstęp płatny
mapie europy z bogatą historią oraz niezliczoną ilością zabytków dodatkowo); zabawa do późnych godzin wieczornych. Wyjazd
i ciekawych miejsc. tutaj wokół jest słońce oraz piękna architektura w kierunku kraju, nocny przejazd przez Włochy, austrię.
z czasów starożytnych jak również z czasów renesansu i baroku.
Dzień 11: przejazd przez czechy (postój na posiłek – płatny
miasta i miasteczka o niepowtarzalnym klimacie z dawną zabudową
we własnym zakresie). przyjazd w godzinach popołudniowych na
i restauracjami w których podawane są wyborne potrawy lokalnej
miejsce zbiórki.
kuchni.
DODAtKOWE AtRAKCJE ORAZ WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
RIMInI to raj dla dzieci i młodzieży kolorowe życie promenady,
dyskoteki, parki rozrywki z aquafanem i mirabilandią na czele oraz Dyskoteki (ok. pięciu w obrębie kilku przecznic) - wstęp ok. 5 - 10
doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania całej italii powodują, że €/ os.
pobyt w kurorcie musi być udany.
AQuAfAn (wycieczka całodniowa) - niezapomniane wodne
ZAKWAtEROWAnIE: hotel StRADIOt *** znajduje się w dzielnicy szaleństwo w największym wodnym parku europy! Cena ok. 25 €/ os.
rivabella kilka kroków od deptaka z licznymi knajpkami. do morza RZYM (wycieczka całodniowa) - Wieczne miasto to coś, co każdy
z piękną piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. zakwaterowanie zobaczyć powinien! Cena ok. 60 €/ os.
w pokojach 3, 4 osobowych (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką, fLOREnCJA Z PIZĄ (wycieczka całodniowa). Cena ok. 55 €/ os.
balkonem oraz tV. na terenie hotelu znajduje się basen, recepcja
czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe WEnECJA (wycieczka całodniowa). W programie: spacer po placu
patio oraz Wi-Fi. możliwość dokupienia klimatyzacji w pokoju św. marka, pałac dożów, bazylika św. marka oraz słynny most
Westchnień. Cena ok. 55 €/ os.
w cenie 1 €/ dzień/ pokój.
SAn
MARInO (wycieczka całodniowa). zapraszamy do odwiedzania
WYŻYWIEnIE: 3 posiłki dziennie - kuchnia włoska (do posiłków
podawana jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne) + suchy najstarszej republiki w europie! Cena ok. 20 €/ os.
prowiant na drogę powrotną.
StREfA IMPREZOWA:
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
CARnABY CLuB - dyskoteka z trzema poziomami! pierwszy –
Dzień 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy; nocny przejazd przez w klimacie hip-hopu i rapu; drugi poziom dla fanów elektro i hause
oraz trzeci poziom – szalone lata 60’ 70’ 90’ czyli rock i latino. a
czechy i austrię.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5
6

25.06 – 05.07
03.07 – 13.07
11.07 – 21.07
19.07 – 29.07
27.07 – 06.08
04.08 – 14.08

1 840
1 840
1 840
1 840
1 840
1 840

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelu stradiot
*** – pokoje 3, 4 osobowe, 3 posiłki dziennie - do lunchu i kolacji
podawana jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne, suchy
prowiant na drogę powrotną, opiekę wychowawców, ratownika
podczas kąpieli na plaży, rezydenta, wycieczkę w formie spaceru
do centrum rimini, możliwość korzystania z basenu w hotelu,
serwis plażowy, wizytę w parku rozrywki mirabilandia,
realizację programu wycieczek fakultatywnych oraz gier i zabaw,
ubezpieczenie kl i nW.
CENA NIE oBEJMUJE

obowiązkowej opłaty za taksę klimatyczną - 5 €/ os.,
obowiązkowej opłaty za wizytę w parku rozrywki mirabilandia
- 30 €/ os., obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., wycieczek
fakultatywnych, opłaty za klimatyzację w hotelu – 1 €/ pokój/
dzień, biletów wstępu do dyskotek (ok. 5 – 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.150
€ (bez wycieczek fakultatywnych) oraz ok. 200 czk (posiłek
w czechach w drodze powrotnej).

oprócz tego codziennie międzynarodowe karaoke! Wstęp
ok. 9 €/ os.
ALtROMOnDO StuDIOS – klub z nowoczesnym wystrojem,
gdzie poczujecie się nieziemsko! Wstęp ok. 10 €/ os.
BAIA IMPERIALE – uważany za jeden z 10 najlepszych
i najpiękniejszych klubów na świecie. Wstęp ok. 32 €/ os.

włochy / RiMini

inne napoje. Suchy prowiant na drogę powrotną.
DODAtKOWO PŁAtnE: OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna
w wysokości 20 € pobierana w dniu przyjazdu do hotelu na
poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu
w obiekcie (kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu
pokoi),
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację,
Węgry i rumunię. Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny
we własnym zakresie ok. 5 € lub 20 lei). nocny przejazd do bułgarii.
Dzień 2: przyjazd do słonecznego brzegu. złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu. zakwaterowanie w pokojach od godziny
14.00. spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie
praktycznych informacji dotyczących pobytu. kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 10:program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu
i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe,
zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy
z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po okolicy, dyskoteki w hotelu,
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo
płatne). spacer do nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta
położonego na malowniczym, skalistym półwyspie. W programie
również jedno wejście do najlepszej dyskoteki słonecznego brzegu
(dla młodzieży od 16 lat).
Dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu. czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe

BułGARiA / nesseBAR

dlA Młodzieży:
13-18 lAT

z basenami

BuŁGARIA przeżywa "drugą młodość" i z roku na rok staje się coraz
bardziej popularna. W miejscowościach nadmorskich ciągle powstają
nowe centra rozrywkowe, aquaparki, puby, bary i restauracje,
z których każda ma coś wyjątkowego do zaoferowania. plaże są
świetnie zagospodarowane, a zaraz przy nich działają wypożyczalnie
sprzętu turystycznego. na bułgarskim wybrzeżu morza czarnego
panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, jak
żeglarstwo, windsurfing, parachuting i wiele innych. znaleźć tu
można też boiska do siatkówki plażowej, korty tenisowe, a większych
kurortach - pola golfowe. bułgaria to także wysokie (najwyższe na
bałkanach) góry, urzekające doliny i przełomy rzek rzadkiej piękności,
to również zabytki z bardzo odległej i niedawnej przeszłości,
a wreszcie nowoczesne zaplecze turystyczne.
SŁOnECZnY BRZEG - nESSEBAR – nowoczesny bułgarski kurort
odwiedzany przez turystów z całego świata. położony wzdłuż pięknej
piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka
- nessebaru. słoneczny brzeg jest znany przede wszystkim
z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. długa promenada
wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując turystom liczne
atrakcje.
ZAKWAtEROWAnIE: hotel VIGO**** – położony w miejscowości
nessebar (w nowej części), ok. 900 m od zabytkowej części starego
miasta. obiekt 6 piętrowy z ładnym ogrodem. do dyspozycji
uczestników: pokoje 3 osobowe (dwa łóżka regularne i jedna
dostawka) przestronne i elegancko urządzone oraz pokoje typu
studio – 4 osobowe (3 łóżka regularne i jedna dostawka). Wszystkie
pokoje z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją
(sterowaną centralnie), tV sat, telefonem, lodówką i balkonem.
W hotelu do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, windy, lobby
z miejscami do wypoczynku, punkt wymiany walut, sala
konferencyjna. sport i rozryWka: kryty basen, 3 baseny położone
w ogrodzie, taras słoneczny, siłownia; leżaki i parasole przy basenach
bezpłatne.
PLAŻA: szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu ok. 200 m od
hotelu z licznymi atrakcjami.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie w formie bufetu: śniadanie, obiad
i kolacja (kuchnia bułgarska). do posiłków podawana jest woda oraz
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