
 

Obóz młodzieżowy 
 

 

 
 
Cesenatico -  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 portu 
starego zaprojektowanego przez Leonarda Da Vinci.  

  

 
 

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 

 
Zakwaterowanie - OŚRODEK  BELLELLI/BLU MARE/LA PERLA   
 

Międzynarodowy ośrodek kolonijny znajduje się nad samym morzem 
w parku, który liczy 10.000 m kwadratowych, z tego 4.000 m  to  prywatna plaża doskonale zagospodarowana. 
Obiekt położony tylko 500 m od centrum Cesenatico. Obiekt bezpieczny, ogrodzony, strzeżony. Posiada duże, 
przestronne pokoje. Do dyspozycji naszych uczestników pokoje   
3, 4, 5, 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
Kuchnia smaczna i zdrowa.  Na terenie obiektu znajduje się  boisko do koszykówki, stoły do ping-ponga i siłownia. 
Na plaży czekają dla młodzieży parasole, leżaki, kabiny prysznicowe, toalety, boiska do piłki plażowej i siatkówki.  
 
Wyżywienie 
3 posiłki  dziennie (kuchnia włoska), pobyt rozpoczyna lekkim śniadaniem w dniu przyjazdu do Cesenatico,  
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + posiłek w Wenecji + śniadanie w drodze powrotnej - po przekroczeniu 
granicy czesko-polskiej  
 
Transport 
Wygodny, klimatyzowany autokar – wyjazd z Poznania o godz. 5.00 ul. Dworcowa, Dworzec Letni PKP (parking przed Starym ZOO).  
Przejazd przez Czechy i Austrię, z krótkimi postojami na parkingach.  
Wyjazd z Poznania autobusem docelowym lub busem do Świebodzina, gdzie nastąpi przesiadka do autokaru docelowego (przy mniejszej 
liczbie uczestników z Poznania), wyjazd z pozostałych miast oraz połączenia antenowe (realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieką 
konwojenta przy min. 8 osobach)  w szczegółowym rozkładzie jazdy na stronie  www.skipper.poznan.pl  

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej: 
- przejazd autokarem    
- zakwaterowanie 8 noclegów 
- wyżywienie  
- transport autokarem  
- opieka kadry pedagogicznej, 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 KL 10000 Euro, NNW 10000 PLN, bagaż 1000 PLN – TU SIGNAL IDUNA  

 
Program pobytu: 
 
Dzień 1 Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.  
Dzień 2 Przyjazd do Cesenatico ok. godz. 11.00. Lekkie śniadanie, zakwaterowanie od godz. 12.00.  
Dzień 3 – 9 Pobyt na terenie ośrodka, realizacja programu pobytu - wycieczki fakultatywne, wypoczynek, plażowanie, kąpiele 

morskie pod nadzorem ratowników i wychowawców, rozgrywki sportowe, dyskoteki na terenie ośrodka, konkursy i inne… 
Dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie z ośrodka, przejazd do Wenecji /180 km/. Spacer po mieście /Plac Św. Marka, dzielnica 

Rialto, Canale Grande/. W czasie pobytu w Wenecji posiłek. Wyjazd z Wenecji ok. godz. 20:00 – 21:00. Przejazd w kierunku 
Polski. Nocleg w autokarze. 
Dzień 11: Śniadanie po przekroczeniu granicy czesko – polskiej. Przejazd do miast docelowych. Zakończenie imprezy 
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http://www.skipper.poznan.pl/


 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE : 

 
ATLANTICA - park wodny pełen atrakcji, wyjście po śniadaniu ok. 10:00, powrót na obiad do 
ośrodka, po czym ponownie do 17.00 powrót do parku, W parku czeka mnóstwo atrakcji: 
spływ pontonami po rzece, kompleks basenów, ślizgawki wodne, aerobik w basenie, zajęcia 
prowadzone przez animatorów.  
Cena: 15 Euro 
 

MIRABILANDIA - największy włoski park rozrywki, wycieczka autokarem, całodzienna, bilet wstępu upoważnia   
do korzystania z dowolnej ilości z ponad 40 różnych atrakcji m.in. kolejki górskie, karuzele, trójwymiarowe kino, 
występy artystów, pokazy kaskaderów.  
Cena: 34 Euro 
 
REPUBLIKA SAN MARINO - spacer krętymi uliczkami z przewodnikiem, zwiedzanie miasta, zakup pamiątek. 
Cena: 12 Euro 
 
RZYM - całodzienna wycieczka do „Wiecznego miasta” , wyjazd ok. 5.00 rano, przed południem przyjazd                   
do miasta. Zwiedzanie z przewodnikiem Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Wzgórze Kapitolińskie, Plac 
Wenecki ze słynnym „Ołtarzem Pokoju ”, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót w  godzinach nocnych. 
Wycieczka przewidziana przede wszystkim dla młodzieży.  
Cena: 63 Euro + 3 Euro na metro 
 
Uwaga!  
Ww. wycieczki  proponowane są uczestnikom  na miejscu u rezydenta, realizowane przy min. 40 uczestnikach. 
Istnieje możliwość wykupienia wycieczek przy zapisie w biurze - cena wycieczek  doliczana do  ceny podstawowej. 

  
INFORMACJE  DODATKOWE: 

 Jednostką monetarną jest Euro, 1 EUR = ok. 4,50 PLN 

 Telefony: z Polski kierunkowy 0039 + numer abonenta z kierunkiem na wybrane miasto 

 Plaże piaszczyste, korzystanie z leżaków i parasoli oraz wypożyczenie rowerów wodnych jest bezpłatne, 

 Orientacyjne ceny: Pizza ok. 4 EUR,  duża butelka napoju ok. 0.80 EUR, napoju typu Coca Cola  
       ok.1 EUR, lody ok. 1 EUR, owoce ok. 1-1.50 EUR, pocztówka ok.0.50 - 2 EUR, znaczek na pocztówkę 
       do Polski 0.7 EUR 

 Trasa przejazdu biegnie przez Czechy, Austrię - należy zaopatrzyć się w drobne EUR oraz korony czeskie 
na toalety na postojach. Na terenie Czech można spożyć posiłek za ok.150 CZK 

 Podczas przejazdu można zakupić w autokarze ciepłe napoje np. herbata za ok. 2 zł. 
 
 

 
TELEFON DO OBIEKTU:  00 39 0547 755 75 (dzwonić w czasie posiłków: 08:30, 12:30, 18:00),  
                                            www.casavacanzeblumare.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży „SKIPPER” Poznań ul. Św. Marcin 29/4 tel. 61 661-33-34, 851-95-93 


