
SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ, KLUBÓW SPORTOWYCH, KOLEKTYWÓW - 2021 
10dniowe wycieczki pobytowe (Pią – Nie) 

WŁOCHY RICCIONE – camping Adria*** 

RICCIONE – znaczące nadmorskie uzdrowisko znajdujące się niedaleko Rimini, jest jednym z najbardziej znanych europejskich 
wakacyjnych ośrodków turystycznych. Powyższy region dzięki swoim plażom otrzymał nazwę ˝Słoneczna Riwiera˝. Riccione jest 
miastem, które oferuje plażę z drobnym piaskiem, o długości 6 km. Najczęstszym celem wycieczek po okolicy jest  górskie państwo 
San Marino ze słynną skalną twierdzą, znajdujące się w odległości 30 km, jak również Ravenna z antycznymi średniowiecznymi 
zabytkami lub niedalekie Rimini ze średniowiecznymi budowlami. Trudno ominąć niedaleki bajkowy średniowieczny zamek 
Gradara, śpiewające fontanny w niedalekiej Cattolicy lub na przykład pyszną lokalną gastronomię. 
Jak również: boiska sportowe, plażowa siatkówka, uzdrowisko, letni teatr, najlepsze dyskoteki, koncerty, bardzo dużo możliwości 
zakupów, jarmarki. Riccione jest nazywane ˝Zieloną Perłą Adriatyku˝. Morze jest czyste i bezpieczne z powodu swojego płytkiego 
dna, jest szczególnie nadające się dla rodzin z dziećmi i dla uprawiania sportu. 
Camping ADRIA *** znajduje się w bezpośredniej odległości od Adriatyku, w pobliżu centrów rozrywkowych i handlowych. Plaża 
jest piaszczysta z łagodnym zejściem do morza. Z powodu płytkiego dna morze jest odpowiednie dla dzieci i dla uprawiania sportu. 
Na plaży są do dyspozycji prysznice z zimną wodą, boiska do siatkówki, wypożyczalnia skuterów i rowerów wodnych, parki zabaw 
dla dzieci z urozmaiconymi programami animacyjnymi. W pobliżu kempingu znajduje się aquapark, lunapark i inne atrakcje. 
Kemping jest wyposażony w zaplecze sanitarne (prysznice, WC, zlewozmywaki, pralnia) znajdujące się w pobliżu naszej bazy. Do 
kempingu należy supermarket, bar, pizzeria, kącik dla dzieci. Kemping jest stopniowo renowowany. W tylnej części kempingu 
znajduje się parking, podium dla programów animacyjnych, nowe boiska dla dzieci, nowe drewniane siedzenia oraz grille dla 
klientów kempingu (węgiel drzewny należy mieć własny). Przed kempingiem jest przystanek autobusowy do centrum Riccione, 
Cattolicy, do centrum handlowego Rimini, do outlet centrum w San Marino. 

Zakwaterowanie:  
NAMIOTY ATLAS –  nowe, czteroosobowe z dwoma oddzielonymi sypialniami. Wymiary namiotu Atlas wynoszą 400 x 500 cm.. 
Namioty są umieszczone na drewnianych podkładkach pod sosnami, są wyposażone w materace,  koce i bieliznę pościelową, 
meble ogrodowe dla 4 osób. Klienci mają do dyspozycji parasol słoneczny. 
PRZYCZEPY KEMPINGOWE – luksusowe,  przyczepy kempingowe dla 4-6 osób z wyposażoną kuchnią i lodówką, z kocami i bielizną 
pościelową. Częścią składową przyczepy kempingowej jest weranda z meblami ogrodowymi dla 4 osób. Klienci mają do dyspozycji 
parasol słoneczny. 

Wyżywienie: Pełne wyżywienie z lżejszym obiadem. Kuchnia czeska – gotuje kucharz w kempingu. Możliwość zakupienia  
dodatkowych posiłków za czeskie korony. 
Terminy i ceny: 
28. 05.  – 06. 06. 2021……………………… 2.400,- CZK 
04. 06. – 13. 06. 2021……………………… 2.700,- CZK 
11. 06. – 20. 06. 2021……………………… 2.900,- CZK 
18. 06. – 27. 06. 2021……………………… 3.300,- CZK 
27. 08. – 05. 09. 2021 …….……….……… 2.700,- CZK 
03. 09. – 12. 09. 2021.……….……………. 2.500,- CZK 
Po uzgodnieniu możliwe są również inne terminy (piątek – niedziela) 
 
Cena obejmuje: pełne wyżywienie, zakwaterowanie w czteroosobowych namiotach (w przyczepach kempingowych + 300 
CZK/os./pobyt), bielizna pościelowa, usługi rezydenta BP, obowiązkowe ubezpieczenie Biura Podróży oraz nielimitowana herbata i 
woda z sokiem dla grup dzieci dostępna przez cały dzień, parasol słoneczny / namiot lub karawan. 

Zniżki:  dla każdych 10 płacących osób – 1 osoba gratis, przy ilości 40 płacących osób – 4 osoby gratis 
Możliwość transportu (dojazdu):możemy zaoferować transport luksusowymi klimatyzowanymi autobusami dla 49,54, 59 osób. 
Cena transportu za 1 os. wynosi  2.300,- CZK (przy 40 płacących osobach).  

W przypadku jeżeli grupa ma swój autobus, można parkować około kempingu przez cały okres pobytu. 

Wycieczki fakultatywne: *aquapark oraz delfinarium w Riccione * San Marino * Cesenatico, Rimini, Gradara, Cattolica * Wycieczki 
statkiem Marinella * Przejażdżki ciuchcią *Włochy w miniaturach* Parki rozrywkowe Mirabilandia a Fiabilandia * 
 

Biuro Podróży SKALLA CZ s.r.o. – Republika Czeska 
Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové, Tel./fax: +420 495 521 595, e-mail: skalla@skalla.cz, www.skalla.cz 
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