
 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY WŁOCHY – RIMINI 

   
 
Zakwaterowanie: Hotel Half Moon***  usytuowany jest w plażowej dzielnicy Rivazzurra, w 
niedalekiej odległości od Beach Village, Centro Benessere Mistral i Kiosko Rimini. Hotel 
wyróżnia niedaleka odległość od barów, restauracji. Hotel oferuje 35 pokoje wyposażone w 
telewizję satelitarną, telefon i sejf oferując wygodny pobyt w Rivazzurra.  
 
                          Termin: 22.07- 31.07.2016    Cena: 1700 PLN 
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów, 7 kolacji. Śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Do 
posiłków podawana jest woda. 
Transport: Transport autokarem trwa około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez 
Czechy, Austrię. Przyjazd do Włoch w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd do Polski 
około godziny 10:00. 
 
Cena zawiera:  
• zakwaterowanie w Hotelu Half Moon***, 
• pokoje 2,3 i 4 os. , 7 noclegów,  
• transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),  
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów, 7 kolacji,  
• suchy prowiant na drogę powrotną, 
• wycieczkę do San Marino i Riccione oraz Ravenny, 
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,  
• bogaty program animacyjny (gry i zabawy sportowe, quizy, konkursy z nagrodami, wyjścia 
do dyskotek),  
• opiekę pilota,  
• opiekę polskiego rezydenta na miejscu,  
• ubezpieczenie KL i NW + BAGAŻ,  
Dodatkowo płatne opcjonalnie:  
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji KR: 3-4% wartości imprezy. 
Program imprezy: 
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Austrię. 
DZIEŃ 2: Przyjazd do miejscowości Rimini w godzinach przedpołudniowych, 
zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne oraz zapisy na wycieczki fakultatywne, 
nocleg. 
DZIEŃ 3-8: Śniadanie, realizacja programu pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej 
oraz wycieczki fakultatywne. 
DZIEŃ 9: Wykwaterowanie do godziny 10:00, czas wolny- plażowanie, kąpiele morskie oraz 
słoneczne, obiad, wyjazd do Polski ok. godziny 15:00.  
DZIEŃ10:Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach rannych.e 
Bliższe	 informacje	 można	 uzyskać	 w	 sklepie	 muzycznym	 Kamerton	 ul.	 Senatorska	 4	 lub	 pod	
numerami	tel.:	46/8333057,	609	582	435,	509	570	283.		
Wpłaty	na	wyjazd	prosimy	również	dokonywać	w	sklepie	muzycznym	ul.	Senatorska	4.	
	
WPŁATA I 400 ZŁ 31.01.2016 
WPŁATA II 600 ZŁ 31.03.2016 
WPŁATA III 700ZŁ 31.05.2016 
 
  


