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WŁOCHY POŁUDNIOWE  ABRUZJA - MARTINSICURO - Obóz rekreacyjny dla młodzieży
      
Martinsicuro to malownicza miejscowość regionu Abruzzo, położona w pobliżu słynnego kurortu San Benedetto del 
Tronto, znana z szerokich, piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody ,promenady nadmorskiej z palmami i 
licznymi kafejkami oraz dużego centrum rekreacji. Wielkim atutem miejscowości są rodzinne restauracje oparte na 
przysmakach kuchni włoskiej oraz tradycyjna gościnność. http://hotelsanremo.it/non-solo-mare/ 
 
HOTEL SAN REMO*** DEPEDANCE : 
POŁOŻENIE: w miejscowości Martinsicuro VILLA ROSA  tuż przy pięknej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do 
morza , boiskiem , przy nadmorskim deptaku. 
ZAKWATEROWANIE: 
pokoje 2,3, 4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonem, TV. W pokojach bezpłatny dostęp do WI FI , 100 m do 
plaży . 
WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sejf w hotelowej recepcji, winda, bezpłatny parking, ogród, plac zabaw, bezpłatne 
wypożyczenie roweru, na prywatnej plaży do dyspozycji gości hotelu bezpłatne leżaki i parasole, przebieralnie i 
prysznice . Strzeżone kąpielisko morskie ,wi-fi . 
WYŻYWIENIE: 3 x dziennie :śniadanie – bufet, lunch i obiadokolacje serwowane - wybór z karty, napoje do posiłków, 
od godz. 11-23 kawa, herbata, woda  w barze  , tradycyjna kuchnia włoska, regionalne kolacje tematyczne. 
 
RAMOWY PROGRAM POBYTU : 
1 dzień: wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 o godz. 16.00, przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. 
2 dzień: Przyjazd do hotelu w godzinach południowych, kolacja, nocleg. 
3-10 dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele w Morzu Adriatyckim, piesze i rowerowe wycieczki po okolicy, zajęcia 
sportowe i rekreacyjne , gry i zabawy ,możliwość udziału w płatnych wycieczkach fakultatywnych . 
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, Przejazd do Wenecji , pobyt ok 9 godz  w Wenecji: rejs Vaporetto po 
Kanale La Grande (płatny 12 euro / os.), spacer uliczkami miasta, Plac Św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, 
Most Rialto. Wyjazd w drogę powrotną  . Przejazd nocny przez Włochy, Austrię i Czechy. 
12 dzień: Przyjazd do Krakowa w godzinach  południowych. 
 
TERMIN     :  15.07 – 26.07.2018      CENA  : 2.100 zł                                     
                                                                                              
CENA ZAWIERA : 9 noclegów  , wyżywienie: śniadania, lunch, obiadokolacje,  napoje do posiłków,  kawa, herbata, 
woda w barze, animacje na plaży, wieczór z dj, karaoke,  serwis plażowy, wypożyczenie rowerów, ubezpieczenie 
KL+NNW+ bagaż 
 CENA NIE ZAWIERA: 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,  
dopłaty do połączeń antenowych, świadczeń nie zawartych w ofercie, opłat za wycieczki fakultatywne. 
rejs  po Kanale La Grande (płatny 12 euro / os.), miejscowego przewodnika w Wenecji 4 €+ 1,50 € słuchawki 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE :  RZYM 45 eur   , ANCONA 25 eur  ,SAN LORETTO   30 eur 
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