
 
               KOLONI E  I   OBOZY  MŁODZIEŻOWE       Organizator : 

 
                                                                                                                       
CESENATICO - (20 km od Rimini) przepiękna miejscowość położona nad morzem Adriatyckim, w okolicy Rimini, San 
Marino. Bogata w wiele atrakcji dla młodzieży (parki rozrywki, dyskoteki, tereny rekreacyjne).Miasto słynie z uroczego 
historycznego centrum oraz starego portu zaprojektowanego przez Leonarda Da Vinci. 
Najlepszy w Cesenatico ośrodek dla dzieci i młodzieży BELLELLI/BLU MARE/LA PERLA. Obiekty jednopiętrowe       
i dwupiętrowe, pokoje 3, 4, 5, 6 - osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka boisko do koszykówki, piłki nożnej, stoły do 
tenisa i siłownia. Bezpośrednio przy ośrodku znajduje się dozorowana, ogrodzona plaża z parasolami, leżakami, natryskami  
i toaletami. Na terenie plaży boiska do piłki nożnej  plażowej i siatkówki.                                                                
 

Nr TERMIN CENA 

1 03.07 -13.07.2016 1.655 PLN 

2 11.07-21.07.2016 1.655 PLN 

3 19.07-29.07.2016 1.655 PLN 

4 27.07-06.08.2016 1.655 PLN 

5 04.08-14.08.2016 1.655 PLN 

6 12.08-22.08.2016 1.655 PLN 
 

          ROZKŁAD JAZDY     IMPREZY FAKULTATYWNE:  
 Szczecin**              Rzym – 63 € + 3 € na metro     
 Gorzów Wlkp.          Mirabilandia /park rozrywki/ - 34 €   
 Świebodzin           Atlantica /park wodny/ - 15 € 
 Zielona Góra           San Marino – 12 € 
 Nowa Sól  
 Głogów 
 Polkowice 
 Lubin 
 Legnica 
 Poznań** 
 Wrocław 
 Kłodzko 

 

        
       Uwaga:  organizatorem wszystkich  wycieczek jest dyrekcja ośrodka, rezydent pośredniczy jedynie  w przekazywaniu 
      środków finansowych wpłacanych przez Uczestników. Wycieczki do Rzymu i San Marino odbywają się  przy  
      minimum 40 Uczestnikach. 
 

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 8 noclegów w pokojach 3,4,5 i 6 osobowych  z łazienkami 
 wyżywienie: 3 razy dziennie (kuchnia włoska) 
 posiłek w Wenecji w drodze powrotnej, śniadanie po przekroczeniu granicy czesko-polskiej w drodze powrotnej  
 transport autokarem klasy LUX  
 opieka kadry pedagogicznej (1 opiekun na grupę max 15 osób),rezydenta, ratowników włoskich, medyczna 
 bogaty program pobytowo - kulturalny (konkursy, zajęcia sportowe, siatkówka na plaży, koszykówka, dyskoteki, 

zajęcia plenerowe), wycieczki fakultatywne, zwiedzanie Wenecji w cenie imprezy  
 ubezpieczenie NNW, KL, bagaż  SIGNAL IDUNA  S.A.  

              Uwaga: pierwszy posiłek – lekkie śniadanie  w dniu przyjazdu do Cesenatico.  
                            Przyjazd do ośrodka w godzinach rannych, zakwaterowanie  ok. godz. 11:00 - 12:00.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rezerwacja miejsc :   telefonicznie tel. 71 791 30 92     
  e- mailem : turystyka@oswiata.wroc.pl   lub w  Biurze „Oświata „ ul. Kolejowa 36  w  godz. 10.00 – 17.00 
Zakup skierowania  : podpisanie umowy, pobranie skierowania,  wpłata zaliczki  na konto – 300,- zł 
Pozostała  należność :   na . 15 dni przed rozpoczęciem  turnusu. 
PŁATNOŚĆ : na konto z dopiskiem:   CESENATICO 2016 turnus ............. nazwiska uczestnika................................ 
„Oświata” Spółdzielnia Pracy    53 – 508 Wrocław  ul. Kolejowa 36 
BZ WBK S.A.  I  O/ Wrocław  59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 
Faktury wystawiamy na instytucje lub osoby wpłacające. 
 


