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WŁOCHY  RIWIERA ADRIATYCKA  - Rimini  

WYCIECZKA EDUKACYJNA 2019 

CENA : 1550,00 

 

      HOTEL ***Rimini to klasyczne kąpielisko nadmorskie, kojarzące się z dobrą, choć czasami 

nieco głośną zabawą. Tradycyjnie przyjeżdżają tu całe rodziny, a niektórzy Włosi wracają każdego 

roku, aby zamieszkać w ulubionych pensione, gdzie traktowani są jak członkowie rodziny. W sierpniu 

najlepiej omijać kurort z daleka, chyba że lubi się tłok na plażach i w restauracjach. Za to po sezonie 

Rimini jest uroczym miasteczkiem, w którym można się rozkoszować wprost idylliczną atmosferą. 

HOTEL ***Rimini to klasyczne kąpielisko nadmorskie, kojarzące się z dobrą, choć czasami nieco 

głośną zabawą. Tradycyjnie przyjeżdżają tu całe rodziny, a niektórzy Włosi wracają każdego roku, aby 

zamieszkać w ulubionych pensione, gdzie traktowani są jak członkowie rodziny. W sierpniu najlepiej 

omijać kurort z daleka, chyba że lubi się tłok na plażach i w restauracjach. Za to po sezonie Rimini jest 

uroczym miasteczkiem, w którym można się rozkoszować wprost idylliczną atmosferą. 

ZAKWATEROWANIE w  hotelu ***(dobry standard)( terminy do uzgodnenia), przy zdecydowaniu 

się na wybrany termin potwierdzamy nazwę konkretnego hotelu. 

 

cena zawiera: 

-transport autokarem 

 Zakwaterowanie w pokojach 2,3, 4   osobowych  - 7 noclegów (pokoje o wysokim 

standardzie) 

-wyżywienie 3 x dziennie ( kuchnia włoska ) 

-dyskoteki, pilot , polsko-języczny rezydent, ubezpieczenie KL i NNW, opłata klimatyczna, w drodze do 

-Włoch krótkie zwiedzanie Wiednia/ Hofburg, Parlamenrt, Ratusz, Katedra Św. Stefan, Teatr, Opera/ 

-W drodze powrotnej do kraju zwiedzanie Wenecji z przewodnikiem lokalnym i zestawem 

słuchawkowym,  rejs statkiem, spacer trasą turystyczną do Mostu Rialto, Plac i Bazylika św. Marka, -

Most Westchnień 

-wycieczka do San Marino 

ubezpieczenie Kl i NNW 

suchy prowiant na drogę porotną 
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WYKAZ WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH.   

RZYM     52€/os. ( autokar )   

ASYŻ     38€/os. (autokar )    

FLORENCJA     42€/os. ( autokar )     

MIRABILANDIA – park rozrywki  30/os. (wstęp + autokar ) 

ITALIA W MINIATURZE                   28€/os. ( wstęp + autokar) 

 

/ Cena dla grupy min 40 os./ 


