WŁOCHY - ROSOLINA MARE
AUTOKAREM NAD ADRIATYK

01.06 - 10.06.2012
Apartamenty

449 zł + 70 Euro

Hotel Sole ***

790 zł + 70 Euro

ROSOLINA MARE - to miejscowość wypoczynkowa położona nad Adriatykiem około 65 km
na południe od Wenecji w Regionie Veneto. Dogodne położenie umożliwia odwiedzenie m.in. pobliskiej
Padwy i Rawenny. Latem miejsce to tętni życiem wczasowiczów, których przybywa co roku ze wzglądu
na wspaniały mikroklimat. Zabudowa niskich domów tonie w zieleni drzew piniowych, otwarte morze
łagodnie styka się z piaszczystą plażą. Do dyspozycji turystów są plaże ogólnodostępne - bezpłatne i
zagospodarowane z leżakami i parasolami do wynajęcia za dodatkową opłatą.
HOTEL SOLE *** - znajduje się w centrum miejscowości przy głównej alei około 350 m od plaży.
Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką, WC i balkonem. Pokoje posiadają telewizor oraz możliwość
klimatyzacji za dodatkową opłatą . Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia z tarasem, parking, sala
telewizyjna. WYŻYWIENIE: śniadania – bufet (kawa, herbata, soki, pieczywo, nabiał, wędlina, dżemy)
i obiadokolacje - serwowane oraz bufet sałatkowy. Do obiadokolacji podawane jest wino lub woda
mineralna.
APARTAMENTY (mieszkania wakacyjne) - jest dogodną i tanią formą pobytu wypoczynkowego.
Apartamenty usytuowane w różnych budynkach położonych w strefie centralnej Rosolina Mare,
w odległości 200 m do 300 m od plaży. Apartament dla 4 lub 5 osób, składa się z 2 sypialni po dwa
łóżka oraz pokoju dziennego z wersalką dla jednej osoby oraz aneksu kuchennego (lodówka,
kuchenka, naczynia), łazienki z WC, balkonu lub tarasu. Cena 449 zł + 70 Euro dotyczy tylko
zakwaterowania w apartamencie przy minimum 4 zgłoszonych osobach. Istnieje możliwość
zakwaterowania w mniejszych apartamentach za uzgodnioną dopłatą. WYŻYWIENIE: we własnym
zakresie.
Ramowy program:
1 dzień (sobota): wyjazd z Cieszyna o godz. 20.00 (oraz z Wisły , Ustronia, Istebnej) lub z innych
miejsc za dopłatą. Przejazd przez Czechy, Słowację i Austrię z postojami.
2 dzień (sobota): w godzinach dopołudniowych przyjazd do miejsca zakwaterowania - Rosolina
Mare.
3 dzień (niedziela): czas wolny na wypoczynek.
4 dzień (poniedziałek): wycieczka do Chioggii (zwiedzanie starówki i części wypoczynkowej miasta)
5-8 dzień (wtorek – piątek): czas wolny na wypoczynek. Możliwość wycieczki fakultatywnej
do San Marino (22 euro) lub Wenecji (20 euro).
9 dzień (sobota): rano wykwaterowanie, wyjazd do Padwy ( lub Triestu) – zwiedzanie.
10 dzień (niedziela): planowany powrót do Polski w godzinach porannych.
Program jest ramowy, kolejność może ulec zmianie.

CENA OBEJMUJE: transport autokarem, zwiedzanie Chioggii i Padwy ( lub Triestu), 7 noclegów w
apartamentach lub w hotelu***, wyżywienie HB przy zakwaterowaniu w hotelu (7 śniadań i 7
obiadokolacji), opieka pilota i rezydenta, ubezpieczenie KL I NW, podatki.
ZNIŻKI: 200 zł dla dzieci do 7 lat bez wydzielonego łóżka (wspólne spanie z rodzicami)
CENA NIE OBEJMUJE: wycieczek fakultatywnych i biletów wstępów do zwiedzanych obiektów
Zapraszamy !
DUŻE RABATY za wczesną rezerwację do 31.03.12r

