
Wakacje we Włoszech 
- Riwiera Adriatycka - wybrzeże Romagni - 

Zapraszam dzieci i młodzież oraz dorosłych na wypoczynek letni do Gatteo a Mare. 

Organizator: Akcja Katolicka przy Parafii św. Ignacego z Loyoli w Niemcach 

Termin: 28.06-9.07. 2018 rok 
ZAKWATEROWANIE: 

Dobrej klasy hotel "Augustus" usytuowany w centrum  urokliwego 

kurortu, oddalony od ruchliwych dróg,  około 200 m od  linii 

brzegowej morza. Do bezpłatnej plaży strzeżonej około 400 m.  

Pokoje z klimatyzacją płatną 3€ za dzień od pokoju. Pokoje  3 - 5 

osobowe, z pełnym węzłem sanitarnymi i suszarkami. większa część 

z balkonem, telewizorem  Na terenie 

hotelu znajduje się winda, recepcja 

i klimatyzowana restauracja, weranda oraz do dyspozycji gości 

bezprzewodowy Internet. Hotel jest chroniony. 

Koszt 1500 zł + 35 euro ze sobą  

CENA ZAWIERA: 
 

 

 przejazd na  kolonie we Włoszech autokarem z uchylnymi siedzeniami, 

klimatyzacją, barkiem, wideo. 
 wyżywienie: trzy posiłki dziennie. Pierwszy posiłek: obiadokolacja 

w dniu przyjazdu; ostatni: śniadanie w dniu odjazdu , suchy prowiant 

na drogę powrotną (w formie pikniku).  

 opieka pedagogiczna i opieka medyczna.  
 do dyspozycji bezpłatna plaża lub płatna z leżakami i  parasolami. 

 wycieczki autokarowe do Rawenny, San Marino, Cesenatico,  

 wycieczka do Wenecji, z rejsem statkiem, 
 ubezpieczenie podczas całego pobytu od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 

 opłaty drogowe, parkingi, autokar do dyspozycji przez cały pobyt. 

 program rekreacyjny. 
 codzienne kąpiele w morzu pod okiem ratowników, 

 turnieje sportowe, konkursy, dyskoteki, 

 opiekę duchową kapłana i możliwość uczestnictwa w codziennej Mszy św. 
  

MIRABILANDIA - jeden z największych i najbardziej popularnych parków 

rozrywki we Włoszech. Park przeznaczony jest dla ludzi lubiących przygodę 

i potrzebujących dużej dawki adrenaliny. Rollercoaster, diabelski młyn, 

wodospady, kosmiczne wieże czy szalone 

pętle to tylko nieliczne atrakcje! 

 

RAWENNA znana jest przede wszystkim 

jako ośrodek mozaikarstwa. Osiem zabytków, określonych jako zabytki 

wczesnego chrześcijaństwa, zostało wpisanych w 1996 roku na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO.  



 
SAN MARINO - jedno z najmniejszych państw świata, najstarsza 

republika w Europie, powstała w 1263 roku. Turystyczny skarb z listy 

UNESCO, słynie nie tylko ze swej strefy wolnocłowej ale 

z autentycznych średniowiecznych uliczek, ruin średniowiecznych 

zamków malowniczo 

położonych na wzgórzu 

Monte Titano (749 m). To 

raj dla osób, które nie mogą powstrzymać się od kupowania: 

prezentów, pamiątek, perfum i firmowej odzieży, zwłaszcza, kiedy 

ceny są dużo niższe niż normalnie.  

 

CESENATICO - atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa koło Rimini 

na Riwierze Adriatyckiej. Cesenatico może pochwalić się takimi 

sławnymi nazwiskami jak Cesare Borgia czy Leonardo da Vinci, który 

to zaprojektował tu kanał portowy/1502 rok /.  
 

 

 

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: zbiórka 11.00, koło Restauracji Piastowska w Niemcach, Lublin godz. 11.40 Stacja BP w Konopnicy (przy 

węźle z DW747). Przy granicy  Słowacji lub Czech – kolacja (we własnym zakresie), przejazd  do Włoch 

przez Czechy lub Słowację, Austrię. 

2 dzień: Przyjazd do Wenecji, toaleta (możliwość skorzystania z pryszniców), śniadanie (suchy prowiant + herbata), 
rejs statkiem do centrum historycznego, Msza św. i zwiedzanie, obiad we własnym zakresie, po południu 

przejazd do Gatteo a Mare – zakwaterowanie w pokojach, pierwszy posiłek obiadokolacja, poznanie 

najbliższej okolicy. 
3-9 dzień: wypoczynek; wodne i słoneczne szaleństwa, dyskoteki na terenie ośrodka, zwiedzenia okolicy, realizacja 

wycieczek do San Marino, Rawenny, zwiedzanie portu zaprojektowanego przez Leonardo da Vinci oraz 

centrum Cesenatico, wizyta w Parku rozrywki Mirabilandia. 
10 dzień: Śniadanie, wyjazd z kolonii we Włoszech  

11 dzień: Przejazd przez Austrię, Czechy lub Słowację, przyjazd do Polski wczesnym przedpołudniem. 

Zapisy i informacji udziela: tadzik40@op.pl 

Tadeusz Nowak  502 234 380, 506 131 127 

Magdalena Kasperek  605393103 

 

Rezerwacja miejsc za dokonaniem wpłaty wysokości 200 zł u organizatora lub na konto 

Akcji Katolickiej do 30 marca. Pozostałą wpłatę do 6 czerwca 2018 r. 

Wydajemy zaświadczenia do zakładu pracy. 

Nr Konta AK 41 8702 0001 0006 3669 2000 0010 

 
WAŻNE INFORMACJE:   

 na kolonie we Włoszech należy zabrać: aktualny paszport lub dowód. osobisty, kartę EKUZ Narodowego 

Funduszu Zdrowia, 15€ na posiłki za granicą i 40 zł na posiłki w Polsce, krem do opalania z filtrem UV, 

czapeczkę chroniącą przed słońcem,   

 przejazd z Niemiec kolo Lublina do ośrodka kolonijnego we Włoszech trwa około 24 godzin przez: Czechy lub 
Słowację, Austria. Powrót tą samą trasą, 

 przykładowe ceny we Włoszech:  kawa espresso w barze od 1 € , mała pizza 1 -1,5 €, 3 soczki 1 €, jajko 

niespodzianka 1 €, wafelki od 0,37 €, woda mineralna 1,5l od 0,50 - 1 €, napój cytrynowy 1,5l 0,85 €, nektar 1l 
1€, bułka 0,30 €, oliwki/pakowane od 0,41€, Tik-Tak-0,75 €, truskawki od 2 €/kg, winogrona od 2 €/kg, 

pomidory 2 € - 3 €/kg, kebab od 3,5 - 5 €, kurczak pieczony na wynos ok.5 €/kg, lasagna ok.14 €/kg, lody porcja 

około 2 € widokówka mała 0,30 - 0,50 €, widokówka duża 0,80 - 2 €, znaczek do Polski 0,70 € 

  
 


