
ZIELONA SZKOŁA – WŁOCHY – RIMINI
FANTASTYCZNY TYDZIEŃ WE WŁOSZECH

Pobyt od poniedziałku do piątku
TERMIN: DO USTALENIA

CENA: od 899 PLN/os.

RIMINI -największe i najbardziej znane kąpielisko nad Morzem Adriatyckim, które przyciąga młodzież z całej 
Europy a życie tętni tu 24 h na dobę! Stare rzymskie miasto przeszło wiele zmian i dziś jest ośrodkiem 
wypoczynkowym pełnym rozrywek idealnych dla młodych ludzi, którym marzy się luz, muzyka i dobre 
międzynarodowe towarzystwo. Kolorowe promenady, restauracje, bary, sklepy są czynne non stop. To miasto nigdy
nie śpi. Wakacje we Włoszech nie mogą obejść się bez pizzy, spaghetti i włoskich lodów! W Rimini najbardziej 
jednak cieszą bajeczne, piaszczyste plaże na których można leniuchować, zagrać w siatkówkę plażową czy kąpać 
się w ciepłym morzu do woli. Do pełni szczęścia proponujemy przechadzkę romantycznymi uliczkami Starego 
Miasta Rimini, zdjęcia przy moście Tyberiusza i Łuku Triumfalnym Konstantyna. Nie można zapomnieć o zabawie
w największej trzy poziomowej dyskotece Carnaby w której usłyszycie największe Hity ze światowej listy 
przebojów.

ZAKWATEROWANIE - Hotele **/*** -  położone w centrum  Rimini, 
w odległości kilkuset metrów od popularnego klubu Carnaby oraz ok. 100-200 m 
od piaszczystej plaży. Są to kameralne hotele z przestronnymi 
restauracjami i tarasami. Zakwaterowanie w pokojach 3,4,5 osobowych 
z łazienkami z TV i klimatyzacją (dodatkowo płatna). Możliwe łóżka 
piętrowe, dla opiekunów pokoje 2 osobowe. W większości pokoi 
znajdują się balkony. Na terenie hotelu jest WI-FI. 
Pobyt częściowo sponsorowany przez właścicieli hoteli dzięki naszej współpracy
w sezonie wakacyjnym!

W CENIE:
- 4 noclegi w Hotelu *** w Rimini
- Wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
- Transport: komfortowy autokar, klimatyzacja, barek, video
- Ubezpieczenie: KL i NNW
- Wycieczki do San Marino i Mirabilandi, program zwiedzania
- Opieka pilota
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CENA NIE ZAWIERA
- Wstępu do Parku Rozrywki Mirabilandia – bilet grupowy około 25 EUR/os. 
- Ewentualnego wstępu do dyskotek na terenie Rimini – około 10 EUR/os.
- Pakietu (2 x lunch w hotelu oraz 2 prowianty za lunch) – 100 zł/os

PROPONOWANY PROGRAM:

Dzień 1 - niedziela:  Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez Niemcy, Czechy, Austrię do 
Włoch.

Dzień 2 - poniedziałek: Przyjazd do Rimini w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
wypoczynek, nocleg.

Dzień 3 - wtorek: Śniadanie, wycieczka autokarowa do Republiki San Marino. Spacer na Górę Monte Titano, 
zwiedzanie starego miasta, Bazylika św. Marino, przełęcz Czarownic, fortyfikacje i średniowieczne zamki San 
Marino. Zakupy miejscowych specjałów. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych,  wypoczynek nad 
morzem. Obiadokolacja. Możliwość zorganizowania wyjścia na jedną z popoluarnych nocnych dyskotek (dla 
młodzieży od 16 lat). Dla młodszych uczniów dyskoteka integracyjna.

Dzień 4 - środa: Śniadanie, wycieczka do Mirabilandii - największy park rozrywki Riwiery Adriatyckiej. 
Fantastyczny świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W sezonie czynne 
do późnych godzin nocnych. Tonąca w zieleni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów tematycznych:

- Bimboboli - atrakcje dla dzieci,
- Adventureland - atrakcje przygodowe,
- La citta di Sian Ka'an - atrakcje w Krainie Majów,
- La vecchia Europa -  atrakcje z wesołych miasteczek,
- Motorworld - pojazdy wodne, drogowe i szynowe,
- Mirabilandia Beach – plaża,
- Dolcevita Studios - miasteczko filmowe,

Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5 - czwartek: Śniadanie, wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele, turnieje sportowe, rozrywkowe, 
czas wolny na spacer po Rimini. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6 – piątek: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.

Dzień 7 – sobota: Przyjazd do polski w godzinach porannych.

UWAGA: 

Ramowy program zwiedzania może ulec zmianie w uzgodnieniu z pilotem.  Zarówno dni tygodnia, długość pobytu 
na miejscu jak i program zielonej szkoły możemy dostosować do wymagań grupy. Możliwość zwiedzania 
okolicznych miast sztuki, Wenecji, Padwy, Ferrary i Ravenny.

Istnieje możliwość łączenia klas/szkół z danej okolicy – minimalna grupa: 15 uczniów + 1 nauczyciel/opiekun,
przy grupie 45 uczniów oraz 3 nauczycieli z jednej szkoły, dodatkowe miejsce dla nauczyciela/kierownika 
wycieczki.

ZAPRASZAMY – TO WARTO ZAPLANOWAĆ - REALIZUJEMY WYJAZDY Z CAŁEJ POLSKI!
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