
SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ, KLUBÓW SPORTOWYCH, KOLEKTYWÓW – 2022 
10-DNIOWE WYCIECZKI POBYTOWE (PIĄ-NIE) 

WŁOCHY – RIWIERA PALMOWA – Camping Duca Amedeo*** 

Martinsicuro – znajduje się w rejonie Abruzzo w centralnych Włoszech, w części południowej renomowanej Riwiery Palmowej – 
pięć kilometrów od ważnego portu San Benedetto del Tronto oraz 49 km od miasta Teramo – stolicy prowincji. Aspektem 
charakterystycznym Martinsicura jest promenada palmowa przebiegająca wzdłuż morza, gdzie można podczas wieczornego 
spaceru spróbować pysznych, włoskich lodów, lub tylko posiedzieć w którejś z miejscowych kawiarni czy tradycyjnych włoskich 
restauracji. W ostatnich latach Martinsicuro stało się dla czeskich turystów ulubionym miejscem Riwiery Palmowej. Wzdłuż plaży 
prowadzi ruchliwa promenada spacerowa z wieloma atrakcjami, oraz ścieżka rowerowa, którą można na rowerze lub na rolkach 
dotrzeć do miasteczka Tortoreto Lido (15 km). Do wycieczek zachęcają kolejne ośrodki turystyczne: Villa Rosa, San Benedetto del 
Tronto, Pesaro, Fano, Cupra Marittima, Alba Adriatica, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano. 
Martinsicuro jest otoczone wspaniałą, szeroką na ponad 60m plażą, która oferuje mnóstwo atrakcji sportowych (siatkówka 
plażowa, place zabaw dla dzieci itd.) Klienci mają do dyspozycji prywatną lub publiczną plażę. Zejście do morza jest łagodne.  
Camping Duca Amedeo*** znajduje się bezpośrednio nad morzem około 200m od centrum, w cieniu wysokich palm, drzew 
oliwkowych i klonów. Dostateczna odległość od trasy kolejowej jest gwarancją spokojnego spędzenia urlopu.  Na kempingu klienci 
mają do dyspozycji sprzęt do gry w tenisa stołowego, siatkówkę, piłkę nożną, a także stołowe piłkarzyki, oraz  możliwość 
wykorzystania boiska dla dzieci i wypożyczalni rowerów za dodatkową opłatą. 
 
Zakwaterowanie: 
MOBILHOMY A 2/2 + 1 m. JULIETTE – luksusowe, nowe, czteroosobowe z dwoma sypialniami, jadalnią z możliwością zamieszkania 
z rozkładającym się 5 łóżkiem. Mobilhomy posiadają wyposażoną kuchnię (czajnik, kuchenka mikrofalowa), własne WC oraz 
łazienkę, TV satelitę, klimatyzację (dopłata 30,00 euro). Mobilhomy są wyposażone w naczynia, poduszki, koce oraz bieliznę 
pościelową. Częścią składową jest taras kryty 4,5 x 2,5 m z meblami ogrodowymi. Każdy mobilhome ma parasol słoneczny. 
MOBILHOMY B 2/2 + 2 m. WILLERBY/MERCURE cztero-sześcio-osobowe, z dwoma sypialniami, jadalnią z możliwością 
zamieszkania z rozkładającym się 5 łóżkiem. Mobilhomy posiadają wyposażoną kuchnię, własne WC z łazienką, TV satelitę, 
klimatyzację (dopłata 30,00 euro). Są wyposażone w naczynia (czajnik, kuchenka mikrofalowa), poduszki, koce oraz bieliznę 
pościelową. Częścią składową jest taras kryty 4,5 x 2,5 m z meblami ogrodowymi. Każdy mobilhome ma parasol słoneczny. 
 
Wyżywienie: Pełne wyżywienie – czeska kuchnia – gotuje kucharz w kempingu. Możliwość zakupienia kolejnych posiłków za 
czeskie korony. Cena nie zawiera podatku turystycznego i kaucji zwrotnej. 
Terminy i ceny:           mobilhome A               mobilhome B 
27. 05. - 05. 06. 2022 ………  3.800,- CZK …………… 3.300,- CZK 
03. 06. - 12. 06. 2022 ………  3.800,- CZK …………… 3.300,- CZK 
10. 06. - 19. 06. 2022 ……… 4.500,- CZK …………… 4.000,- CZK 
17. 06. - 26. 06. 2022 ……… 4.800,- CZK …………… 4.300,- CZK 
26. 08. - 04. 09. 2022 ……… 4.100,- CZK …………… 3.600,- CZK 
02. 09. - 11. 09. 2022 ……… 3.800,- CZK …………… 3.300,- CZK 
09. 09. - 18. 09. 2022 ……… 3.800,- CZK …………… 3.300,- CZK 
Po uzgodnieniu możliwe są również inne terminy (piątek – niedziela) 
 
Cena obejmuje: pełne wyżywienie, zakwaterowanie w mobilhomach, bielizna pościelowa, usługi rezydenta BP, ustawowe 
ubezpieczenie Biura Podróży oraz nielimitowana herbata i woda z sokiem dla grup dzieci dostępna przez cały dzień, parasol 
słoneczny / mobilhome. 

Możliwość transportu (dojazdu): klimatyzowany autobus 2.600,- CZK/ 1 os. (przy ilości 40 os.) 

Zniżki:  dla każdych 10 płacących osób – 1 osoba gratis, przy ilości 40 płacących osób – 4 osoby gratis 

Wycieczki fakultatywne: S. Benedetto, Alba Adriatica, Fermo, Monteprandone, Civitella del Tronto, Ascoli Piceno – stuwieżowe 
miasto z zabytkami z okresu rzymskiego oraz gotyku, chrześcijańska bazylika w Loretto, aquapark Onde Blue (w czasie wakacji), 
Rzym – całodniowe zwiedzanie miasta z czeskim przewodnikiem, Offida – centrum historyczne, tradycyjna produkcja koronek, 
degustacja win, Gran-Sasso – park narodowy, jarmarki.  
 

Biuro Podróży SKALLA CZ s.r.o. –Republika Czeska 
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