Hotel Conti - pokój 2 os.
WCZASY WE WŁOSZECH - San Mauro Mare hotel Conti***
Program
SAN MAURO MARE - nieduża, popularna miejscowość położona ok. 15
km od Rimini. Ładna, szeroka, piaszczysta plaża (płatna i bezpłatna) z
łagodnym wejściem do morza. W miejscowości znajdują się lodziarnie,
kafejki, sklepy z pamiątkami oraz atrakcje dla dzieci. Wieczorami
odbywają się różnego rodzaju pokazy i koncerty. Jest to również
doskonałe miejsce wypadowe, gdzie w czasie jednodniowych wycieczek
można zobaczyć m.in. Cesenatico, Rimini, San Marino, Rawenna,
Mirabilandia, Fiabilandia, Aquafun, Italia w miniaturze i wiele innych miejsc
wartych odwiedzenia.
HOTEL CONTI *** - pięciopiętrowy budynek oddalony ok. 200 m od plaży
oferuje swoim gościom pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym i balkonem. W hotelu znajduje się sala jadalna, recepcja, bar,
winda oraz bezpłatne wi-fi przy recepcji. Pokoje - po remoncie w 2011 r., z
pełnym węzłem sanitarnym (kabina prysznicowa, umywalka, toaleta,
suszarka), w każdym znajduje się telewizor oraz sejf. Klimatyzacja za
dodatkową opłatą (2 €/dzień/pokój).
Pokój 2-osobowy: jednopokojowy z łazienką. W pokoju 2 łóżka
pojedyncze (z możliwością połączenia).
Dodatkowe informacje:
- zniżka za dojazd własny 250 PLN/os.
- opłata za serwis plażowy (leżak + parasol) - ok. 5 €/os. (ceny w
zależności od terminu).
- opłata klimatyczna – 1,5 €/os./dzień (dzieci i młodzież do lat 18 –
bezpłatnie).
- plaża płatna – ok. 200 m od hotelu Plaża bezpłatna – ok. 250 m od hotel
Ramowy program imprezy 12-dniowej:
1. Dzień - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy (postój pod
zajazdem) i Austrię do Włoch.
2. Dzień - Przyjazd do hotelu w godzinach porannych, ok. godz. 13:00
zakwaterowanie.
3.-10. Dzień - Pobyt wypoczynkowy, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11. Dzień - Wykwaterowanie z hotelu do godz. 9:00 (zdeponowanie
bagażu). Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 12:00.
12. Dzień - Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót na miejsca wyjazdów
w godzinach popołudniowych.
Informujemy, że na trasie Gliwice - Bielsko oraz Kraków - Bielsko przejazd
może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej
istnieje możliwość przesiadki.
Wycieczki fakultatywne:
Florencja ok. 55 €
Rejs statkiem z degustacją ryb, owoców morza i wina - ok. 20 €

Rzym - ok. 60 €
Wenecja - ok. 55 €
San Marino - ok. 20 €
San Leo, Urbino, Gradara – ok. 25 €
Ceny wycieczek fakultatywnych są orientacyjne. Wycieczki fakultatywne
organizowane są przez włoskie biura podróży. Wycieczki fakultatywne
organizowane są przy min. 20 os. chętnych.
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