
Termin: 15-24.07.2018 

Cena od 2 149 zł/os 

WYPOCZYNEK WE WŁOSZECH –RIWIERA ADRIATYCKA 

Bellaria - Igea Marina to urocze miasteczko portowe z wydzielonym deptakiem w alei platanów. W centrum miasta znajdują się liczne lodziarnie, kafejki  
i eleganckie butiki. Wzdłuż kanału portowego, obok nowoczesnych łodzi zacumowane są dawne łodzie rybackie z barwnymi masztami. W sezonie z rozlicznych 
tawern i pizzerii nad kanałem rozbrzmiewa muzyka, która podkreśla koloryt tego miejsca. W tygodniu odbywa się duży targ miejski. Miejscowość oddalona o 15 
km od Rimini - największego kurortu na Riwierze Adriatyckiej. Miasto słynie z Wieży Saracenów z XVII w., Kościoła Św. Margheriy z XIII w. oraz Czerwony Dom, 
który należał do poety i pisarza Alfredo Panziniego. 

Hotel Meeting *** 

Położenie:  
W centrum miasteczka, ok. 250 m od piaszczystej plaży. 

Wyposażenie: 
Do dyspozycji gości klimatyzowany hol z recepcją, klimatyzowana sala restauracyjna, winda, klimatyzowana sala 
telewizyjna z TV-satelitarną (programy polskie), ping-pong, piłkarzyki, taras zewnętrzny, niewielki parking przy 
hotelu. Na I i II piętrze tarasy widokowe z przepiękną panoramą wybrzeża i portu. Bezpłatny, bezprzewodowy 
dostęp do internetu w holu hotelu (WiFi). 

Pokoje: 
Przytulne 1, 2, 3 i 4-osobowe pokoje z centralnie sterowaną klimatyzacją (czynną w turnusach od 03.06.2017 do 
08.09.2017), łazienką z kabiną prysznicową, balkonem, telewizorem, telefonem i sejfem 
(za kaucją). W pokojach 4-osobowych jedno łóżko piętrowe. 

Wyżywienie:  
3 posiłki dziennie. Kuchnia polska z elementami kuchni regionalnej. Posiłki przygotowane przez polskiego 
kucharza. Śniadania: w formie bufetu. Obiady i kolacje: serwowane, dwudaniowe, z wyborem z dwóch zestawów, 
z deserem, bufet sałatkowy do kolacji. Lunch pakiet na drogę powrotną. 

Cena obejmuje: 
 9 noclegów 
 wyżywienie 3 razy dziennie, lunch pakiet na drogę powrotną do Polski 
 ubezpieczenie TU Signal Iduna Polska S.A. KL 10.000 EUR, NNW 7.000 PLN na 10 lub 12 dni  
 ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych 
 opiekę polskiej obsługi 
 korzystanie z sejfu w pokoju (za kaucją) 
 opłatę klimatyczną 
 podatek VAT 
 transport autokarem z Bełchatowa (możliwość dojazdu własnego) 
 obowiązkową opłatę 10 zł/os na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje: 
 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy (od 60 zł/os./turnus) 
 ubezpieczenia od kosztów przerwania imprezy (od 35 zł/os./turnus) 
 dopłaty do połączeń antenowych 
 napojów do obiadów i kolacji 
 serwisu plażowego 
 dopłaty za pokój 1-osobowy 200 zł 
 dopłaty za pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 450 zł 
 dopłaty do lodówki w pokoju 90 zł 

 

Z powodu ograniczonej liczby lodówek zapotrzebowanie prosimy zgłaszać przy rezerwacji! 

 
 
 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Rzym - całodniowa wycieczka do „Wiecznego Miasta”. Godna polecenia pomimo uciążliwości podróżowania. Warto się na nią wybrać ze względu na sprawdzoną 
i dobrze przygotowaną trasę zwiedzania. Spokojnym spacerem, przemieszczając się także metrem, zwiedzamy Watykan, Colosseum (bez wstępu do środka), 
Forum Rzymskie, Ołtarz Narodu, Panteon, słynną Fontannę di Trevi i Schody Hiszpańskie. 
Cena 67 EUR (młodzież do 17 lat 55 EUR, dzieci 5-6 lat 35 EUR, dzieci do 4 lat gratis tylko w razie wolnych miejsc). 

Wenecja (autokarem + statkiem) - w mieście karnawału, masek i gondolierów proponujemy spacer po historycznych miejscach tego miasta: Plac św. Marka, 
Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów, Most Rialto, pałace nad Kanałem Grande. 
Cena 67 EUR (młodzież do 17 lat 55 EUR, dzieci 5-6 lat 35 EUR, dzieci do 4 lat gratis tylko w razie wolnych miejsc). 

Republika San Marino - malowniczo usytuowane na górze Tytana państewko z pięknymi krajobrazami na okolicę. Proponujemy zwiedzanie stolicy Republiki i jej 
średniowiecznej zabudowy według trasy: Brama św. Franciszka, Bazylika św. Marina, taras widokowy, Plac Rządowy, Baszty na skale. 
Cena 20 EUR (młodzież do 17 lat 15 EUR, dzieci 5-6 lat 10 EUR, dzieci do 4 lat gratis tylko w razie wolnych miejsc). 


