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    OOBBÓÓZZ  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻOOWWYY  ––  LLAATTOO  22001188  
  WWŁŁOOCCHHYY  ––  RRIIMMIINNII 

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat 
 

RIMINI – nadmorskie miasteczko, największe kąpielisko włoskie nad Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, z dobrą 
infrastrukturą plaża jest podstawowym atutem wybrzeża Rimini. W mieście na turystów czeka mnóstwo atrakcji: 

Aquapark, kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki. 
 

HHootteell  NNAAIICCAA  ******  
Położenie: w dzielnicy Marabello, około 200 m od hotelu, piaszczysta, 
długa i szeroka z łagodnym zejściem do morza.  
Do dyspozycji: recepcja, winda, restauracja, bar, sala telewizyjna, 

Internet przy recepcji. 
Zakwaterowanie: pokoje 4 i 5-osobowe z łazienkami, TV, balkonami, 
sejfem (płatnym dodatkowo). Możliwe łóżko piętrowe. Klimatyzacja płatna 

dodatkowo (5 EUR/dobę). 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu, obiady 
i kolacje serwowane), suchy prowiant na drogę powrotną. 

Program: 
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.  

2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach porannych, złożenie bagaży. Obiad. Zakwaterowanie od godz. 14.00. 

Zapoznanie się z miejscowością i hotelem, kolacja, nocleg.  

3 – 9 dzień: Realizacja programu: plażowanie i kąpiele w morzu, sporty wodne, gry, zabawy, konkursy, 

wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki w Rimini – wejście na 

dyskotekę od 16 roku życia, gry miejskie – integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu 

zadań, wycieczka do Starego Centrum Rimini – przejazd autobusem komunikacji miejskiej bilet płatny 

dodatkowo ok. 5 EUR, dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych: Atlantica ok. 22 EUR, Aquafan 

ok. 32 EUR, Oltremare ok. 28 EUR, Italia w Miniaturze ok. 26 EUR, San Marino ok. 20 EUR, Rzym 

z Watykanem ok. 60 EUR, Rejs statkiem po Adriatyku ok. 18 EUR, Wenecja z rejsem wzdłuż laguny 

weneckiej ok. 60 EUR, Dyskoteki w Rimini ok. 10 EUR od 16 lat.  

10 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie ok. godz. 08.00, pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Parku 

Rozrywki MIRABILANDIA – płatne obligatoryjnie 30 EUR (bilet + posiłek z napojem). Wieczorem wyjazd 

w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy.  

11 dzień: Dalsza podróż przez Czechy, postój na posiłek we własnym zakresie. Powrót do Polski w godzinach 

popołudniowych.  
 

termin cena 

02.07 – 12.07.2018 1 820 zł 

10.07 – 20.07.2018 1 820 zł 

18.07 – 28.07.2018 1 820 zł 

26.07 – 05.08.2018 1 820 zł 

03.08 – 13.08.2018 1 820 zł 
 

Cena obejmuje: transport autokarem klasy LUX; 8 noclegów w pokojach z łazienkami; wyżywienie: 

3x dziennie; suchy prowiant na drogę powrotną; opiekę pilota, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

ratownika, włoską opiekę medyczną; ubezpieczenie NNW 10.000 zł, KL 15.000 EUR i bagaż 800 zł, 

obowiązkowa składa na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna obligatoryjnie 15 EUR/pobyt; kaucja zwrotna 25 EUR/os; 

pobyt w Parku Rozrywki MIRABILANDIA obligatoryjnie 30 EUR, możliwość dokupienia MIRA BEACH 

+5 EUR; wycieczki fakultatywne; posiłki w czasie podróży ok. 5 EUR/posiłek; dopłata do wyjazdów 

antenowych – rozkład jazdy na www.primatour.pl; klimatyzacja w pokojach (5 EUR/dobę), ubezpieczenie 

od kosztów rezygnacji 60 zł; ubezpieczenie od chorób przewlekłych 90 zł. 
Uwagi: Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00, wykwaterowanie ok. godz. 8.00. Turnus rozpoczyna się obiadem 
a kończy śniadaniem + suchy prowiant. Suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, wafelek, rogal 7days). 

Pieniądze za kaucję zwrotną, opłatę klimatyczną i Mirabilandię zbierane są w autokarze. Uczestnik zobowiązany jest 
do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu ważnego minimum pół roku. Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR 
+ opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne. Wycieczki realizowane przy min. 15 osobach. W drodze na opłacenie 

posiłków oraz toaletę przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik 
i obuwie plażowe. Obowiązkowa karta EKUZ. 

http://www.primatour.pl/

