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Bellaria – Igea Marina 2020. 

Obóz młodzieżowy. Przejazd 

autokarem z noclegami 

tranzytowymi i atrakcjami  
 

W tym roku, po kilku latach przerwy wracamy do Włoch. 

Położona na Riwierze Adriatyckiej Bellaria – Igea Marina 

zaprasza…. 

Najbardziej na północ wysunięte letnisko wybrzeża okolic 

Rimini, dawna wioska rybacka, oferuje turystom ładną, zadbaną 

plażę, słynny deptak „Isola dei Platani”, niezliczoną ilość 

kafejek, pizzerii oraz wiele zielonych parków co gwarantuje 

przyjemny wypoczynek. Okolice Bellari stwarzają również 

możliwości aktywnego wypoczynku. Stąd tylko kilkadziesiąt 

minut jazdy autokarem i już można podziwiać piękną panoramę 

ze wzgórz San Marino lub szaleć w słynnym parku rozrywki 

Mirrabilandia. 

Nie zwlekaj, rezerwuj już dziś. Tylko 500 zł. zaliczki i … pewne 

miejsce na wakacje. 

 

Zakwaterowanie - Hotel  „Sirena’’**+   
Położony jest 150 m od plaży. Posiada  pokoje 2, 3 i 4 – osobowe  

z łazienkami.  
 

Wyżywienie: 3 x dziennie  

Program:  
1 dzień – wyjazd z Sokołowa Podlaskiego o godz. 5:00, przejazd do 

Zatoru, 4-godzinna zabawa w parku rozrywki Energylandia, 

obiadokolacja. Przejazd do Bratysławy do hotelu Remy**.  

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami. Nocleg 

2 dzień. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez Austrię 

do Włoch. Przyjazd do Bellarii o godz. 20:00. Obiadokolacja, 

zakwaterowanie w hotelu. Nocleg 

3 – 8 dzień – Pobyt na Rivierzez Adriatyckiej.  

 Plażowanie i kąpiele w morzu 

 Wycieczki fakultatywne 

 Autokarowa wycieczka do San Marino 

 Autokarowa wycieczka do Rimini 

 Gry i zabawy sportowo - rekreacyjne 

 Dyskoteki 

 Wybory królowej i króla obozu 

 Konkurs wiedzy "Italia 2020" 

9 dzień – po śniadaniu – „Pożegnanie z Italią”, wyjazd z Bellarii, przejazd przez Austrię do Bratysławy 

(obiadokolacja we własnym zakresie). Zakwaterowanie w hotelu Remy** 

10 dzień –  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do parku wodnego Tatralandia.  3-godzinny pobyt  

w Parku wodnym. Obiad. Przejazd do Sokołowa Podlaskiego. Przyjazd do Sokołowa około północy. 
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Fakultatywnie:  
 „WYCIECZKA DO Parku Rozrywki Mirrabilandia – 35 euro 

 Italia w miniaturze – 32 euro 

 

 

 

Termin: 8 – 17.07.2020 r.   
 

Cena: 2375 zł./os. 
Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX (toaleta, dvd, klimatyzacja, barek z gorącą wodą  

do dyspozycji Uczestników wyjazdu, zakwaterowanie (7 noclegów we Włoszech, 2 noclegi tranzytowe),  

wyżywienie (3 x dziennie we Włoszech, 2 śniadania i 2 obiadokolacje podczas przejazdu), opiekę kadry 

pedagogicznej, realizację programu, wycieczkę do San Marino, wycieczkę do Rimini, wstęp  

do Energylandii, wstęp do Tatralandii, pamiątkowe czapeczki, ubezpieczenie KL i NNW, opłatę na TFG, 

podatek VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Podróży „GLOB” 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 55.  
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mailto:glob@home.pl

