Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF”
ul. Ozimska 38, 45-058 Opole
tel. +48 77/ 454-08-82, +48 77/ 456-41-22,
www.alf.com.pl
e-mail: alf@alf.com.pl

Kolonia - obóz młodzieżowy we Włoszech - San Mauro a Mare
Termin: 01.07 - 08.07.2019

Cena: 1.720 zł / os.

SAN MAURO A MARE - Jest nadmorskim kurortem leżącym nad Adriatykiem
w regionie Emilia Romania. Oferuje szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym
wstępem do morza, czystą wodę, a przede wszystkim przyjemną atmosferę,
która pozwala spędzić udany wypoczynek.
Hotel Aleksander *** położony w San Mauro a Mare, ok. 200 m od
piaszczystej plaży. Hotel znajduje się w pobliżu parku rozrywki Parco Giocchi
Cavallino Rosso, restauracji i barów. Około 200 m od hotelu przebiegają tory
kolejowe.
Goście mają do dyspozycji basen zewnętrzny, recepcję z darmowym wifi,
bar, restaurację i windę. Pokoje mają własną łazienkę, balkon, klimatyzację
(za dopłatą), sejf, TV.
PROGRAM:
1.Dzień:
Zbiórka uczestników o godz.00:15. Wyjazd z Żarki-Letnisko w kierunku
Włoch. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. Przejazd do hotelu w
okolice Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja oraz nocleg.
2.Dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do RZYM i WATYKAN. Zwiedzanie: Plac i
Bazylika Św. Piotra, Zamek Michała Anioła (z zewnątrz), Plac Navona,
Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Kapitol,
Ołtarz Narodów, Forum Romanum oraz Koloseum (z zewnątrz). Przejazd do
hotelu w okolice Asyżu. Zakwaterowanie, obiadokolacja oraz nocleg.
3.Dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do ASYŻU – miasta św. Franciszka.
Zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej ze słynną Porcjunkulą i ogrodem
różanym w Santa Maria Degli Agnelli, Bazyliki św. Franciszka Piazza Comune
ze świątynią Minerwy, kościoła św. Klary. Następnie przejazd do hotelu w
San Mauro a Mare. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
4-7 Dzień:
Pobyt nad adriatyckim wybrzeżem. Program przewiduje: zajęcia sportowe i
rekreacyjne m.in. rozgrywki sportowe, plażowanie oraz gry i zabawy.
Podczas pobytu będzie możliwość uczestniczenia w dodatkowej wycieczce
fakultatywnej.
7.Dzień:
Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do WENECJI.
Przepłynięcie łodzią turystyczną do Placu św. Marka. Zwiedzanie miasta: Plac
św. Marka, Dzwonnica, Most Westchnień, Pałac Dożów, Most Rialto, Wieża
Zegarowa. Rejs powrotny do portu. Wyjazd do Polski w godzinach
wieczornych. Przejazd przez Austrię i Czechy.
8.Dzień:
Przyjazd do Żarki-Letnisko w godzinach popołudniowych. Zakończenie
obozu.

ZABIERZ ZE SOBĄ:
*ważny paszport lub dowód osobisty,
*suchy prowiant na drogę dojazdową.
ŚWIADCZENIA:
 Przejazd komfortowym autokarem ( WC, barek, klimatyzacja )
 Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu *** w okolicach Rzymu +
1 nocleg w hotelu *** w okolicach Asyżu + 4 noclegi w hotelu*** w San
Mauro a Mare, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami
 Opieka pilota –rezydenta podczas trwania całego obozu
 Obiad w II dniu podczas zwiedzania Rzymu
 Wyżywienie: w hotelu w okolicach Rzymu : obiadokolacja + śniadanie,
w hotelu w okolicach Asyżu : obiadokolacja + śniadanie
 Wyżywienie : podczas pobytu w San Mauro: 3 posiłki dziennie, pierwszy
posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek – śniadanie w
dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną
 Ubezpieczenie: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 zł), bagaż podróżny
(1000 zł) + CP (choroby przewlekłe)
 Miejscowa opieka medyczna
Uwaga:
Każdy uczestnik zobowiązany jest obligatoryjnie posiadać 65 euro. Kwota ta
obejmuje: opłatę wjazdową do Rzymu, Asyżu i Wenecji, bilety na metro w
Rzymie, bilet na rejs statkiem turystycznym w Wenecji, miejscowego
przewodnika w Rzymie i Wenecji, zestawy słuchawkowe w Bazylice Św.
Piotra, zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania Asyżu, Rzymu i Wenecji
oraz opłatę za parkingi, taksę klimatyczną w hotelach.
Wycieczka fakultatywna:
MIRABILANDIA - największy park rozrywki we Włoszech. Łącznie z obszarami wodnymi zajmuje on 40 ha, na
których pomieszczono 44 atrakcje. Najpopularniejsze z nich to dwa olbrzymie roller coaster’y: iSpeed i Katun,
na których kolejki przekraczają 100 km/h oraz najwyższy na świecie water coaster. Ponadto w parku znajduje
się drugi co do wielkości w Europie diabelski młyn, wysoki na 90 metrów Eurowheel. Park oferuje również
mniejsze kolejki i inne atrakcje, także dla młodszych dzieci, czy osób o słabszych nerwach, jak na przykład kino
4D czy pokazy akrobatyczne.
Cena: ok. 25 euro/ osoba
Uwaga:
Wycieczka fakultatywna zostanie zrealizowana przy minimum 30 uczestnikach + opiekunowie.

