Włochy - Rimini
Rimini – jeden z najpopularniejszych kurortów turystycznych we Włoszech, który każdego
roku przeciąga młodzież z całej Europy. Życie tętni tutaj praktycznie całą dobę, a słońce,
plaża i rozrywka są nieodłącznym elementem wypoczynku w tej miejscowości. Piaszczyste
plaże, ciepłe morze, pizzerie, puby oraz kluby zapewnią Wam niezliczoną moc atrakcji!
Słońce, plaże i kluby to nie są jedyne motywy, dla których Rimini to jedno z
najpopularniejszych włoskich miast. Rimini to również miasto z bogatą historią, wywodzące
się z czasów Etrusków. Będąc w Rimini warto zobaczyć Stare Miasto, zrobić zdjęcia przy
moście Tyberiusza i Łuku Triumfalnym Konstantyna.
Cena zawiera










zakwaterowanie w hotelu Picador (8 noclegów) 



transport autokarem o podwyższonym standardzie (WC, barek, klimatyzacja, video) 



wyżywienie (HB) śniadanie + obiadokolacja 



opiekę kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie 



ubezpieczenie KL i NNW 



zwiedzanie Starego Miasta Rimini 



Video i Foto relację z obozu 



imprezy, dodatkowe atrakcje, konkursy, nagrody od sponsorów 

Cena nie zawiera (płatne obowiązkowo):








lokalnej opłaty hotelowej - 10 euro/pobyt - taksa klimatyczna 
wycieczka do Wenecji - 25 euro
Wycieczka do San Marino – 15 euro



ewentualnych dopłat transportowych (patrz zakładka "transport") 



kaucji zwrotnej za apartament – 20 euro/os 

Płatne opcjonalnie (na życzenie i koszt klienta):






Wycieczka do parku wodnego Aquafan - 25 euro



Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (70 zł, AXA) 



gwarancja zmiany rezerwacji (40 zł) 

*Opis wycieczek fakultatywnych znajduje się w zakładce "rozrywka"

Hotel Picador *** Mieszkamy w bardzo ładnej i schludnej dzielnicy Rimini w pobliżu
zabytkowej części miasta. Do piaszczystej plaży mamy zaledwie 500 metrów. Zamieszkasz w
przestronnych 3-5 osobowych pokojach z łazienką, TV, wentylatorem i balkonem. Na dolnym
poziomie hotelu jest WI-FI. Do dyspozycji mamy stół do tenisa, piłkarzyki, taras i ogród.
Kadra togo.to dołoży wszelkich starań, żebyście się ani przez chwilę nie nudzili. Naszym
podstawowym celem jest integracja i świetna zabawa! Na naszych obozach czeka Was masa
dodatkowych atrakcji, które na długo zapiszą się w Waszej pamięci. Co Was czeka?









imprezy w klubie CARNABY 



plażowanie 



zawody w siatkówce plażowej 



festiwal kolorów Holi 



rozgrywki w piłkę nożną 



ślizgawka wodna 



wycieczka do Wenecji oraz San Marino 

Wycieczki fakultatywne (na życzenie i koszt klienta):
WENECJA (wycieczka całodniowa) - Wenecji nie da się opisać ani do niczego porównać. Jest

jedyna w swoim rodzaju. Nazywana najpiękniejszym miastem świata. Spacerując po Wenecji
będziemy mijać setki zabytkowych pałaców, kościołów, liczne muzea. Fascynować nas będą
pięknie zdobione fasady i podmokłe drzwi, którymi wprost z łodzi wchodzi się do wnętrza
kamienicy. Nawet niewielkie mosty biegnące nad kanałami są przepięknymi dziełami
sztuki. Najważniejszym punktem Wenecji jest Plac św. Marka. Będziemy tu podziwiać
zachwycające mozaiki i freski na Bazylice św. Marka oraz spacerować w cieniu pełnego
przepychu Pałacu Dożów.
Cena: 25 euro (płatne na miejscu)
SAN MARINO (wycieczka całodniowa) - San Marino można zaliczyć do najbardziej
niezwykłych krajów świata. Jest jednym z najmniejszych państw świata i zarazem najstarszą
nieprzerwanie istniejącą republiką. Zwiedzając San Marino m.in. zobaczymy tak typowe dla
śródziemnomorskich krajów malownicze, kamienne domy z czerwoną dachówką i wijące się
serpentynami wąskie uliczki, nadają temu miejscu niepowtarzalnej atmosfery i wielkiego
uroku.
Cena: 15 euro (płatne na miejscu)

AQUAFAN (wycieczka całodniowa) - Aquafan to popularny włoski Park Wodny znajdujący
się w małej miejscowości Riccone w bliskiej odległości od Rimini. Obecnie cały kompleks
zajmuje powierzchnię około 150 tyś km2 i posiada pięć dużych (podgrzewanych basenów)
oraz w sumie około 3 km różnego rodzaju zjeżdżalni wodnych.
Cena: 25 euro (płatne na miejscu)
Transport: Autokar klasy LUX (o podwyższonym standardzie).
Na każdy nasz wyjazd zapewniamy nowoczesne oraz komfortowe autokary. Na
pierwszym miejscu stawiamy Twoją wygodę oraz bezpieczeństwo!
Miasta wyjazdu znajdują się na togo.to
Dokładne godziny wyjazdów zostaną podane 14 dni przed rozpoczęciem obozu
Warunki uczestnictwa:










wypełnienie formularza rezerwacyjnego, 



dokonanie wpłaty zaliczki (400 zł) w ciągu 48 godzin od momentu wysłania
formularza,



dokonanie wpłaty pozostałej kwoty najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem obozu.
Jeśli rezerwacja jest dokonywana później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu,
należy wpłacić całą kwotę w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji, 



wypełnienie oraz dostarczenie karty kwalifikacyjnej. Dokument należy wysłać pocztą
tradycyjną lub elektroniczną (skan/zdjęcie) na adres halo@togo.to lub przekazać
pilotowi w autokarze, 



posiadanie na wyjeździe ważnego dowodu osobistego lub paszportu, 



stawienie się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie. 

Informacje dodatkowe:


sugerowane kieszonkowe 150 euro + pieniądze na realizację programu 

