Wakacje z językiem angielskim
Włochy - Riwiera Adriatycka Cesenatico
Długie piaszczyste plaże, ciepłe morze, a wieczorami liczne atrakcje pozostaną
na długo w pamięci wszystkich odwiedzających pełną uroku miejscowość Cesenatico.
Kompleks Międzynarodowego Ośrodka Wypoczynkowego w Cesenatico położony jest
bezpośrednio przy piaszczystej plaży. W sąsiedztwie znajduje się Park Wodny Atlantica, a
do zabytkowego i rozrywkowego centrum miasta jest zaledwie 500 m. Ośrodek otoczony jest
dużym ogrodem i posiada jedną z największych prywatnych plaż w okolicy. Boiska do
koszykówki i do piłki nożnej, do siatkówki plażowej i kometki oraz stoły do tenisa
znajdujące się na terenie ośrodka gwarantują udaną zabawę dla tych, którzy lubią aktywny
wypoczynek. Ponadto sala dyskotekowa (z lustrami), kawiarenka, huśtawki i zjeżdżalnie
sprawią, że każdy uczestnik znajdzie dla siebie sposób na atrakcyjne spędzenie czasu. Na
prywatnej plaży ośrodka zapewniona jest opieka miejscowego ratownika oraz bezpłatne
parasole i leżaki. Na terenie ośrodka znajduje się również gabinet, gdzie dyżuruje
pielęgniarka.

Termin:

09.07 – 19.07.2018
1.649 zł

Cena SCOOL:
plus 30 EUR (na miejscu)
Cena katalogowa 2.049 + 30 EUR.
Świadczenia objęte ceną grupową
 Zakwaterowanie: 8 noclegów. Kompleks Międzynarodowego Ośrodka
Wypoczynkowego w Cesenatico położony jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży, składa się z trzech
budynków La Perla, Bellelli oraz Blu Mare. Pokoje 4, 5, 6-osobowe z łazienkami. W kompleksie
ośrodka: duża, prywatna, piaszczysta plaża z bezpłatnymi parasolami i leżakami dla każdego uczestnika,
sala dyskotekowa, boiska do koszykówki i do piłki nożnej, 4 boiska do siatkówki plażowej i kometki.
Bezpłatne WiFi przy recepcji obiektu. Ponadto: kawiarenka, stoły do tenisa, huśtawki, dystrybutor wody
pitnej (bez ograniczeń i nieodpłatnie) oraz gabinet pielęgniarki.
 Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki + deser, owoce), kuchnia włoska. Obiad i kolacja składają się z
dwóch dań (np. zupa lub makaron oraz dania mięsnego na ciepło; plus deser lub owoc). Do obiadu i
kolacji podawana jest woda w dzbankach. Możliwa również dieta wegetariańska. Pierwszy posiłek: obiad
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz dwa posiłki w drodze powrotnej
(porcja pizzy w Wenecji oraz posiłek w Czechach).
 Serwis plażowy. Plaża z bezpłatnymi leżakami, parasolami i natryskami.
 Spacer po zabytkach Cesenatico. Pomoc animatora w realizacji programu popołudniowego.
 Zajęcia z języka angielskiego – 15 godzin.
 Transportu: autokar z WC, barkiem, video i klimatyzacją.
 Ubezpieczenie Signal Iduna SA – Sumy ubezpieczenia: KL – 20.000 EUR, NNW 15.000 zł i bagażu
(1.000 zł). Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Na miejscu możliwa jest realizacja programu fakultatywnego oferowanego przez naszego włoskiego kontrahenta
(które odbędą się przy odpowiedniej liczbie chętnych):
 Wycieczka do Mirabilandi - największego włoskiego parku rozrywki. Bilet wstępu upoważnia do
korzystania w dowolnej ilości z ponad 40 różnych atrakcji, m.in.: kolejki górskie, karuzele, kino
trójwymiarowe z efektami specjalnymi, występy artystów, pokazy kaskaderów i wiele innych (więcej
szczegółów na www.mirabilandia.it), cena: 40 EUR.
 Wycieczka autokarowa do najstarszej republiki świata San Marino, cena: 15 EUR.
 Całodzienna wycieczka do Rzymu i Watykanu. W programie, m.in. Bazylika i Plac św. Piotra, odwiedzenie
grobu Jana Pawła II, Plac Hiszpański, Fontanna di Trevi, cena: 60 EUR.
 Całodzienny pobyt w Parku Wodnym Atlantica, cena 15 EUR.
 Wycieczka do parku rozrywki Italia w Miniaturze, cena: 28 EUR.

Uwagi dodatkowe:
 Sugerowane, minimalne kieszonkowe na drobne wydatki: 100 EUR plus opłaty na
wybrane wycieczki fakultatywne. Obowiązkowa dopłata za rejs statkiem do Wenecji i
wjazd do miasta - 30 EUR.
 Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja 20 EUR (zwracana w dniu wyjazdu, o ile
nie zostaną wyrządzone szkody).
 Uczestnicy wyjazdu powinni zabrać: paszport lub dowód osobisty, kolonijną kartę
zdrowia (kartę kwalifikacyjną), krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne,
nakrycie głowy, strój sportowy i kąpielowy, ręczniki oraz mały plecak na wycieczki.
 Przejazd na trasie: granica Polski – Cesenatico (ok. 1.100 km) - ok. 17 godzin przez
Czechy, Austrię i Włochy. Podczas przejazdu przerwy organizowane są co ok. 4 godz.
Dłuższa przerwa na posiłek (w drodze do Włoch) przewidziana jest w Czechach orientacyjny koszt posiłku od 100 CZK. Proponujemy zabrać drobne monety (korony
czeskie i euro) na toaletę.
 Zakwaterowanie pierwszego dnia pobytu ok. godziny 13.00.
 Rekomendujemy wyrobienie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego.
 Planowany przyjazd do ośrodka w godzinach 10.30 – 12.00.

Wyjazd dnia 09.07.2018 z Łodzi o 12.00. Miejsce wyjazdu: Dworzec PKS Łódź
Kaliska al. Włókniarzy 227 stan. 4,5,6.
Powrót do Łodzi dnia 19.07. ok. 16.00 Miejsce powrotu: Dworzec PKS Łódź
Kaliska al. Włókniarzy 227 stan. 4,5,6.
Zapisy:
Telefony: +48 512 170 070 biuro SCOOL
+48 794 946 255 Kasia Neugebauer
Zapisy do końca marca 2018
Organizator wyjazdu:
Biuro Podróży Almatur Opole ul. Ozimska 26
tel. 77 42 32 831 do 77 42 32 833, opole@almatur.pl

