
RIMINI Obóz młodzieżowy hotel Magrive *** 

Najlepsze dyskoteki we Włoszech !!! 

Opis miejsca oferty 

RIMINI - To miejsce gdzie nie masz prawa się nudzić, to miejsce, które nigdy nie milknie i nie zasypia. Tu się bawi 

młodzież z całej Europy! Ciepłe morze, gorące słońce, szeroka piaszczysta plaża, z niemilknącą muzyką i rozrywką non stop 

– to atuty tego miejsca. Mnóstwo pizzerii, pubów, imprez na każdym rogu, wiele dyskotek i roztańczonych plaż wabiących 

turystów na nocne FESTY w rytmach różnej muzyki. 

 

Zakwaterowanie 

Hotel Magrive *** znajduje się w  centrum  dyskotekowej dzielnicy RIMINI „Bellariva”, w poblizu dyskoteki Blow Up. 

Położony ok. 250 m od morza, bezpłatnej miejskiej plaży i promenady ze sklepikami.  

W hotelu do dyspozycji gości: klimatyzowana restauracja, holl, bar, recepcja, sala TV, winda, Wi-Fi (bezpłatne przy recepcji 

i na poziomie 0). Pokoje 4 i 5-osobowe z łazienkami, możliwe łóżka piętrowe. Łazienki w pokojach wyposażone są w pełny 

węzeł sanitarny (umywalka, WC, prysznic – kabiny prysznicowe) oraz suszarkę. W każdym pokoju TV, telefon oraz wiatrak 

lub klimatyzacja (płatna dodatkowo 5 EUR za dzień za pokój) 

 

Wyżywienie 

3 posiłki dziennie (kuchnia włoska): śniadania, obiady, kolacje, suchy prowiant na drogę powrotną.  

 

Program imprezy 

1. dzień: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy. 

2. dzień: Przyjazd do Rimini w godzinach południowych. Zakwaterowanie od godziny 14.00, obiad, spotkanie 

organizacyjne, kolacja, nocleg. 

3-9. dzień: Plażowanie, kąpiele morskie, dyskoteki, rozgrywki sportowe, zajęcia rekreacyjne, konkursy z nagrodami. 

Wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, wyjścia na najpopularniejsze dyskoteki - wejście na dyskotekę od 16 

roku życia, gry miejskie – integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu zadań, wycieczka do Starego 

Centrum Rimini – przejazd autobusem komunikacji miejskiej bilet ok. 5 EUR. 

Dodatkowo możliwość skorzystania z atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych. 

10. dzień: Śniadanie, wykwaterowanie o godzinie 08:00. Pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Mirabilandii - parku 

rozrywki z kolejkami górskimi, karuzelami, zjeżdżalniami wodnymi i wieloma innymi atrakcjami, posiłek. Wieczorem 

wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez Austrię, Czechy.                                                        

11. dzień: Przyjazd do Polski  według rozkładu jazdy. 

 

Cennik 

TURNUS CENA ZA OSOBĘ DOPŁATA 

2017-07-02 - 2017-07-12 1799 1749 promocja do 31.01.2017 

2017-07-18 - 2017-07-28 1799 1749 promocja do 31.01.2017 

2017-08-03 - 2017-08-13 1799 1749 promocja do 31.01.2017 

Promocja lata 2017 :-) 

* rabaty obowiązują do 31.01.2017,  

* wymagana wpłata zaliczki 30%,  

* ilość miejsc promocyjnych ograniczona, 

* organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania promocji. 

 

Wycieczki Fakultatywne: 

Aquafan –   najsłynniejszy park wodny w Europie, 5 dużych ogrzewanych basenów ze zjeżdżalniami wodnymi: m.in. 

sztuczna fala, pontony. Przyjemny relaks w otoczeniu bujnej roślinności, ok 32 EUR,  

Oltremare – park tematyczny, usytuowany na wzgórzu w Riccione. Polecany tym wszystkim, którzy uwielbiają 



urozmaicone spacery i odkrywanie tajników przyrody, m.in. laguna delfinów, akwarium z konikami morskimi,  spektakl ze 

zwierzętami na farmie, pokazy tresowanych ptaków drapieżnych oraz szpital dla żółwi, ok 28 EUR,  

Rzym z Watykanem – całodniowa wycieczka, zwiedzamy Watykan: Plac i Bazylikę Św. Piotra. W samym Rzymie 

zobaczymy m.in. Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Narodów, Plac Wenecki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody 

Hiszpańskie,ok. 60 EUR,  

Wenecja - całodniowa wycieczka, przepłynięcie stateczkiem do Placu Św. Marka, zwiedzamy Plac Św. Marka z bazyliką, 

Wieża z zegarem, kampanilla, Pałac Dożów, Most Westchnień, Most Rialto, ok.60 EUR 

Italia w Miniaturze –  ok 26 EUR, 

San Marino –  wycieczka pół dniowa, zwiedzanie obejmuje: Bramę św. Franciszka, Ogrody, Grotę Łuczników, Bazylikę św. 

Marino, Piazza della Liberta z Ratuszem oraz trzy sztandarowe wieże: La Guaita, La Cesta i La Montale, ok. 20 EUR. 

 

Cena zawiera 

 Transport autokarem o podwyższonym standardzie: klimatyzacja, barek, wideo, WC, 

 Wyżywienie według programu, 

 Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu, 

 Opiekę: pilota, kierownika obozu, wychowawców, miejscowego ratownika i miejscową opiekę medyczną na wezwanie, 

 Ubezpieczenie: KL (10 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (800 PLN) w Signal Iduna, 

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 Podatek VAT 

 

Cena nie zawiera 

 Obligatoryjnie płatne: taksa klimatyczna za cały pobyt: 12 EUR/os oraz wycieczka do MIRABILANDI – 30 EUR/os , 

możliwość dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR, (zbierane w autokarze),  

 Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów i dyskotek,  

 Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 

Ważne informacje 

 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (paszport, dowód osobisty) ważnego minimum pół roku 

od daty powrotu z imprezy, zalecana karta EKUZ, 

 Obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR pobierana w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych 

szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w hotelu; kaucja zwrotna w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi.  

 Wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 

słoneczne, obuwia sportowego,  

 Sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 100 EUR (podczas pobytu), 10 Euro (na posiłki tranzytowe),  

 Na miejscu możliwość skorzystania z licznych wycieczek fakultatywnych, płatnych dodatkowo u opiekunów 

(organizowane przez lokalne biuro podróży, realizowane przy odpowiedniej liczbie uczestników). 

 Wstęp na dyskoteki około 10 EUR/os (Blu Up), 14 EUR/os (Altro Mondo), wstęp od 16 lat za pisemną zgodą rodzica, 

pod opieką kadry, 

 Adres i numer telefonu do hotelu będą rozdawane przy autokarze w dniu wyjazdu, 

 Godziny powrotów oraz ceny wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych 

od organizatora,  

 Informacje o godzinie odjazdu i powrotu klient jest zobowiązany potwierdzić na 48 godzin przed wyjazdem. 

 

Rozkład jazdy 

GODZINA 

WYJAZDU 

MIEJSCE DOPŁATA GODZINA 

POWROTU 

12:00 CZĘSTOCHOWA - Mc Donald’s, al. Wojska Polskiego 100.00 PLN 10:00 

10:00 DĘBICA - Mc Donald’s przy trasie nr 4 100.00 PLN 12:30 

13:30 KATOWICE al. Górnośląska, Mc Donald’s, stacja BP (w 

kierunku Wrocławia) - wyjazd al. Górnośląska, Mc Donald’s, 

stacja BP (w kierunku Krakowa) - powrót 

 08:30 



GODZINA 

WYJAZDU 

MIEJSCE DOPŁATA GODZINA 

POWROTU 

09:45 KIELCE - ul. Ściegiennego, Kolporter Arena  12:00 

12:00 KRAKÓW - Parking przy Stadionie Wisły, ul. Reymonta  10:00 

06:30 ŁÓDŹ - Dworzec PKP Łódź Kaliska, al. Włókniarzy 150.00 PLN 15:00 

11:30 OPOLE - Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 100.00 PLN 10:30 

07:45 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - Orlen, ul. Sikorskiego 120.00 PLN 14:00 

08:30 RADOM - McDonald's stacja Lukoil trasa E7 90.00 PLN 13:30 

09:00 RZESZÓW - Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 (parking 

dolny) 

100.00 PLN 13:15 

10:45 TARNÓW - ul. Błonie, parking REAL k.PSP 100.00 PLN 11:30 

06:30 WARSZAWA - Parking przy PKiN, Muzeum Techniki 150.00 PLN 15:00 

10:00 WROCŁAW - Mc Donald's/stacja BP, ul. Karkonoska 150.00 PLN 11:30 

UWAGA !!! Połączenia antenowe, pod opieką konwojenta, będą realizowane autobusem liniowym (np. Polski Bus) lub 

pociągiem za dopłatą przy minimum 6 uczestnikach. Pozostałe miasta na trasie głównej na zapytanie. Biuro zastrzega sobie 

możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości z powodu zbyt małej ilości uczestników. 

 

Więcej informacji w Biurze Podróży ADAMIS TOURS 

ul. Kolejowa 16 

38-400 Krosno 

tel. 13 43 651 85 

 


