
    KOLONIA–OBÓZ wiek 10-18 lat 
WŁOCHY Adriatycka Riviera    

       BELLARIA – Igea Marina 

 12 dni  hotel 3* - LATO 2022       

+ wycieczki fakultatywne Wenecja, Jezioro Garda, Werona, Mirabilandia 

 

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH  

 

BELLARIA (Igea Marina) niewielka i popularna miejscowość 

wypoczynkowa położona na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Piaszczyste 
plaże, ciepłe morze stwarzają znakomite warunki do wakacyjnego wypoczynku 

ZAKWATEROWANIE  hotel - 3 * położony w odległości do 150 metrów 

od morza. Na miejscu bardzo szeroka piaszczysta plaża publiczna. 
Hotel posiada WiFi.  Pokoje 2,3,4 - osobowe z  łazienkami. 
 

WYŻYWIENIE:  3x dziennie – śniadania, obiady i kolacje. 
 
 

 

Terminy 12 dniowe – VI,VII,VIII: 

 

Cena   =  2.200 – zł/os  -  grupa 40 osób + 4 opiekunów 

 

Cena obejmuje : 
- przejazd autokarem lux - pozostaje w grupą na miejscu  
- 9 noclegów wg programu w hotelu 3* pokoje 2,3,4 -os z łazienkami  
- wyżywienie 3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) i prowiant na powrót 
- opiekę pilota - nie oprowadza w obiektach zastrzeżonych dla lokalnych przewodników  
- wycieczki na miejscu: San Marino, Rimini, Gradara, San Leo, Cesenatico,   
(dodatkowo płatne bilety wstępu do twierdz i muzeów)  
- polisa TU Gothaer NNW  (do 10.000 zł/os) i KL (do 40.000 zł/os) za granicą 
- składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- opiekę kadry pedagogicznej – 3 wychowawców + kierownika 
Cena nie obejmuje : 
- wstępów do twierdz Gradara i San Leo –  koszt = 8 Euro/os - zwiedzanie 
fakultatywnie na 
  trasie Wenecji - check point, przewodnik, audioguides, rejs tramwajem 
wodnym                   koszt = 20 Euro/os ) + ewentualna planowana opłata 
za osobę   w 2020 roku  
- wycieczki do Mirabilandii - bilet 2 dniowy + dojazd  koszt = 30 Euro/os  
- taksy klimatycznej – koszt 11 Euro/os (dla osób powyżej 14 lat)                 
– innych wstępów i kosztów programowych  
 
               
 
 
 
 
 



Program wyjazdu 

 

Uwaga !  Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu 
 

 I dzień – wyjazd z Polski  
 Wyjazd z Polski (Bielska-Białej, do uzgodnienia za dopłatą z innych miejscowości). 
Nocny przejazd do Włoch. 
 

II dzień – przyjazd na Rivierę – (fakultatywnie Wenecja) 
 Przyjazd do Włoch – zakwaterowanie w hotelu w Bellarii lub zwiedzanie na trasie  
Wenecji.  Rejs statkiem z jednego z terminali, Bazylika Św. Marka, Plac Św. Marka, Pałac 
Dożów, Most Westchnień, Most Rialto, Canale Grande. Przyjazd do Bellarii (Igea Marina) 
k. Rimini. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.  
 

III dzień – „Miasta twierdze” - San Marino, San Leo  
 Śniadanie, plażowanie, obiad. Wycieczka do San Marino 
najstarszej i najmniejszej republiki świata oraz 
do średniowiecznego miasta San Leo. Zwiedzanie twierdzy 
San Leo  koszt = 4 Euro/os. Powrót do  hotelu. Kolacja, nocleg.  
 

IV dzień – wypoczynek, 
 Śniadanie, wypoczynek, obiad, kolacja,  nocleg.  
 

 V dzień – wypoczek lub fakultatywnie Mirabilandia 

 Śniadanie, wypoczynek. Obiad, kolacja, wieczorny wyjazd 
do Rimini – spacer po Starówce i nadmorskiej promenadzie. Powrót do hotelu na nocleg.  
 

VI dzień – wypoczynek lub fakultatywnie Mirabilandia 

 Śniadanie, wypoczynek. Wczesny obiad, prowiant za kolację. Wyjazd do Mirabilandii. 
Zabawa do 22.00 – wieczorne spektakl np. pokaz laserów. Powrót  
późnym wieczorem na nocleg. 
 

VII dzień – wypoczynek, 
 Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, wieczorny wyjazd 
do Rimini – spacer po Starówce i nadmorskiej promenadzie 
nocleg.  
 

VIII dzień - Cesenatico 

 Śniadanie, wypoczynek, po południu wyjazd 
do Cesenatico. Miasteczko to liczy ponad siedem wieków barwnej 
tradycji związanej z tak legendarnymi postaciami jak Cesare 
Borgia czy Leonardo da Vinci, którego dziełem jest słynny kanał portowy. Ważnym punktem 
miasteczka jest Muzeum Morskie na świeżym powietrzu, które zgromadziło autentyczne 
i unikalne okręty, których różnokolorowe żagle i kadłuby opowiadają o historii rybołówstwa 
i handlu morskiego.  Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 

IX dzień – wypoczynek, 
 Śniadanie, wypoczynek, obiad, kolacja,  nocleg.  
 

 X dzień – twierdza Gradara 

 Śniadanie, wypoczynek, obiad, wyjazd do Gradary 
miasteczka uznanego za najpiękniejsze we Włoszech  2017 roku, 
którego główną atrakcją jest średniowieczna twierdza. Miasteczko 
i twierdza zostały umieszczone w akcji "Boskiej 
Komedii"Dantego. Zwiedzanie twierdzy koszt = 4 Euro/os. 
Powrót na kolację i nocleg.   



XI dzień – wyjazd do Polski – fakultatywnie Garda, 

Werona 
 Śniadanie + prowiant, wyjazd do Polski.   
Fakultatywnie na trasie możliwość zwiedzania   
Jeziora Garda i Werony koszt 24 Euro/os) Wyjazd 
o godz. 4.oo - śniadanie na trasie. Przyjazd nad jedno 
z najpiękniejszych na świecie Jezioro Garda (9 godzinna 
przerwa w pracy kierowców). Zwiedzanie Sirmione – 
ekskluzywnego kurortu malowniczo położonego na półwyspie 
wysuniętym w głąb jeziora. . Zwiedzanie zamku Scaligero, odpoczynek, Starówka z uroczymi 
zaułkami. Rejs statkiem po jeziorze do Desenzano.  Dalsza podróż pociągiem z Desenzano 
do Werony.  Miasto swoją popularność zdobyła dzięki roli w sztuce angielskiego dramaturga 
Williama Shakespeare’ a – Romeo i Julii. Dom Julii, a w szczególności jej balkon, to jeden 
z najbardziej znanych zabytków we Włoszech. Spacer od rzymskiego amfiteatru Arena przez 
Piazza dei Signori do Casa Capuletti. Wieczorem wyjazd do Polski.  
 

XII - dzień – powrót do Polski 
 Powrót do Polski. Zakończenie imprezy. 

 

ORGANIZATOR : 

Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała 

− e-mail :     biuropodrozy@polan-travel.com.pl 

− tel 33 81 19 550   tel 502 351 876  

mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

