Obóz z Etną i Morzem Tyreńskim w tle
Hotel Villaggio Calanovellamare Club
cena za osobę za turnus 12 dniowy: 2 500,00 zł/os (przy 45 uczestnikach)
Termin: 18.07.2019 – 29.07.2019

Jeśli chcecie przeżyć prawdziwą letnią przygodę,
zapraszamy Was na Sycylię – piękną, ognistą
wyspę, gdzie królowała najbardziej znana na
świecie mafia… Jak czuł się pierwszy capo di
tutti cappi? Dowiecie się tylko jadąc z nami na tę
pełną sprzeczności wyspę!
Sycylia:
Największa włoska wyspa, znajdująca się
w środkowej części Morza Śródziemnego,
skąpana w morzu Tyrreńskim i Jońskim. Od czubka włoskiego buta oddziela ją na południowym
zachodzie cieśnina Messina, od Afryki zaś – cieśnina Sycylijska. Wraz z sąsiednimi wyspami
(Liparyjskie, Egady, Pelagijskie, Pantelleria) stanowi region autonomiczny Włoch. Na Sycylii panuje
klimat śródziemnomorski, który gwarantuje ponad 300 słonecznych dni w ciągu roku. Temperatury na
Sycylii zwykle nie schodzą poniżej 20 stopni Celsjusza w okresie od kwietnia do października,
a pomiędzy czerwcem a wrześniem znacznie przekraczają 30 stopni.
Zakwaterowanie:
Hotel Villaggio Calanovellamare*** położony
jest w miejscowości Piraino w północnej części
Sycylii. Lokalizacja obiektu tuż nad samym
Morzem Tyrreńskim czyni z niego idealne
miejsce na wakacje. Hotel posiada dwie własne
piaszczyste plaże oraz basen ze zjeżdżalnią. Dla
amatorów sportu ośrodek posiada szerokie
zaplecze infrastruktury sportowej, jak np. korty
tenisowe, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Na
terenie kompleksu znajduje się dyskoteka, sala
konferencyjna, bar, amfiteatr, sala telewizyjna
oraz bazar i mini market, gdzie można zaopatrzyć
się w najbardziej potrzebne artykuły. Wszystkie
pokoje w ośrodku są klimatyzowane, wyposażone w łazienkę, ręczniki, telefon oraz lodówkę. Istnieje
także możliwość korzystania z telewizora, sejfu oraz suszarki do włosów – zgłaszane na recepcji za
uiszczeniem kaucji zwrotnej
Wyżywienie:
Podczas całego turnusu pełne wyżywienie w skład którego wchodzi: śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego, obiad serwowany (Pierwsze danie, drugie danie, przystawka, owoce lub deser), kolacja
serwowana (dwa pierwsze dania, drugie danie, przystawka, owoce lub deser), suchy prowiant na drogę
powrotną. Świadczenie rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu, natomiast kończy się śniadaniem
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w dniu wyjazdu. Wyżywienie bardzo urozmaicone, o wysokiej kaloryczności, przygotowywane na
miejscu w ośrodku z świeżych produktów dobrej jakości.

W programie kolonii:














Park
Rozrywki
Mirabilandia
–
największy włoski park rozrywki w
Savio w regionie Emilia-Romania, w
pobliżu Rawenny. Park zajmuje obszar
30 ha, a dodatkowe 10 ha powierzchni
przypada na obszar wodny. Oferuje
łącznie 36 atrakcji, w tym 7 kolejek
górskich
Kąpiele morskie i słoneczne;
„Festiwal kolorów” – zabawa kolorowymi farbkami w proszku;
Karaoke – „The Voice of Sicilia”;
Wielka wodno – balonowa bitwa obozowa;
Turniej siatkówki plażowej;
Olimpiada sportowa na wesoło z ciekawymi nagrodami, w której nie zabraknie takich
dyscyplin jak turniej siatkówki plażowej, rzut muszelką do celu, skok w dal na plaży, skok
przez wydmę;
Konkurs na najładniejszą budowlę z piasku – niech wygra fantazja i kreatywność;
Gra terenowa „Gdzie jest skarb pirata” –wygrywa najsprytniejsza drużyna;
Konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie z kolonii;
Rzym – znany od starożytności jako Wieczne Miasto, stolica i zarazem największe miasto
Włoch. położony jest na siedmiu wzgórzach skupionych nad rzeką Tyber, która przepływa
przez środek miasta z północy na południe. Historyczne centrum Rzymu jest niewielkie, a
większość najwspanialszych zabytków znajduje się w bliskiej odległości od siebie. Na
wschodnim brzegu Tybru, zwłaszcza na terenie na południe od Piazza Venezia skupiają się
pozostałości antycznego Rzymu. Na północny zachód i wzdłuż Tybru, pomiędzy Via del
Corso i Corso Wittorio Emanuele II znajdują się zabytki z okresu miasta średniowiecznego.
Trudno jednoznacznie wskazać najważniejszy zabytek, ale prym z pewnością wiedzie
Koloseum, które jest w swoim charakterystycznym kształcie rozpoznawalne przez każdego
mieszkańca ziemi.

Program 12 dniowy:
Dzień 1
Wyjazd z Kielc w godzinach wczesno
porannych w stronę Krakowa. Przejazd przez
Czechy i Austrię do Włoch.
Dzień 2
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Wizyta w parku rozrywki Mirabilandia (płatne dodatkowo – opłata obowiązkowa; wstęp + obiad +
kolacja). Przejazd w dalszą drogę na Sycylię.
Dzień 3-9
Przyjazd do hotelu w godzinach późno popołudniowych. Pobyt w Villaggio Calanovellamare,
realizacja programu obozu. Dla chętnych wycieczki fakultatywne.
Dzień 10
Wykwaterowanie z ośrodka, czas wolny na ostatnie zakupy, spacery, obiad (za dodatkową
obowiązkową dopłatą). Po kolacji (za dodatkową obowiązkową dopłatą) wyjazd w stronę Polski.
Dzień 11
Zwiedzanie wiecznego miasta wraz z przewodnikiem, obiad (za dodatkową obowiązkową dopłatą). Po
kolacji (za dodatkową obowiązkową dopłatą) wyjazd w dalszą drogę do Polski.
Dzień 12
Dalsza droga do Polski z przerwami na śniadanie(za dodatkową obowiązkową dopłatą), obiad (za
dodatkową obowiązkową dopłatą), kolację (za dodatkową obowiązkową dopłatą). Zakończenie
wyjazdu w miejscach zbiórek w późnych godzinach nocnych.

Cena zawiera:












Przejazd autokarem klasy LUX,
7 lub 11 noclegów na Sycylii w pokojach 3-4 osobowych (w zależności od długości
wybranego turnusu);
Pełne wyżywienie podczas pobytu w hotelu (3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja);
1 lunch pakiet w drodze do Polski;
Opiekę wykwalifikowanej kadry z przeszkoleniem w zakresie pierwszej pomocy;
Opiekę medyczną w razie potrzeby oraz dostęp do apteczki pierwszej pomocy;
Realizację programu rekreacyjno-wypoczynkowego;
Zwiedzanie Rzymu z lokalnym przewodnikiem;
Ubezpieczenie NNW – 20 000zł, KL – 5 000 euro, bagaż – 1 000 zł;
Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
Opłatę klimatyczną;

Dopłata obowiązkowa:




Wstęp do Parku Rozrywki Mirabilandia, 2 posiłki w Parku Rozrywki Mirabilandia (obiad,
kolacja), Posiłki w drodze na Sycylię oraz w drodze powrotnej do Polski (9 posiłków), bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów w Rzymie (Koloseum, Palatyn, Forum Romanum, Termy
Karakalli, Willa dei Quintili, Mauzoleum Cecilii, Park Archeologiczny w Starej Ostii) –
180,00 euro od osoby
Kaucja zwrotna – 10 euro/os. (zwracana po zakończeniu obozu);

Cena nie zawiera:


Kaucji za korzystanie z TV, suszarki, sejfu w hotelu, kosztu wycieczek fakultatywnych
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