Turnus

Termin

Ilość dni

Cena

Wiek
uczestnika

Formia I

10.07 – 23.07.2020

14 DNI

Formia II

24.07 – 06.08.2020

14 DNI

1850zł + do120EU*
1850zł + do120EU*

11 - 17
11 - 17

*koszt wycieczek fakultatywnych (można dobierać indywidualnie uczestnictwo w wycieczkach)

Zapisy:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Aleja Orła Białego 2,
59-220 Legnica od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00,
nr tel. 76 724 51 09 lub wysłać e-mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą
o zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, podstawowe dane
uczestnika (imię, nazwisko i wiek) oraz numer telefonu kontaktowego.
Zaliczka na obóz w Formii we Włoszech wynosi 550 zł.
Zaliczkę należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia zapisu uczestnika,
całkowita zapłata za obóz powinna być uiszczona nie później niż 30 dni
przed wyjazdem:

Numer konta bankowego organizatora – Koncesjonowane Biuro Podróży
Kenion, ul. Wlk. Niedźwiedzicy 21/20, Legnica:

PKO BP S.A. II 0/ LEGNICA

77 1020 3017 0000 2102 0193 8075
TYTUŁ PRZELEWU: Nazwisko i imię uczestnika, turnus, wiek, Formia.

Formia we Włoszech
FORMIA – malownicza miejscowość nad morzem Tyrreńskim,
u podnóża Apeninów. Swoim gościom oferuje piękne,
piaszczyste plaże, lazurowe morze oraz moc atrakcji
dla miłośników sportów wodnych i gór. Spędzając wakacje
w Formii ma się okazję do wypoczynku a jednocześnie
do przeniesienia się, przez chwilę, w antyczne czasy naszej
europejskiej kultury. Jest to bowiem miejsce, które stanowi
niepowtarzalną bazę wypadową do najsłynniejszych miejsc całej Italii, między innymi:
Rzymu,

przepięknej wyspy Capri,

A przede wszystkim najważniejszego miejsca dla każdego Polaka - Monte Cassino.

Obóz w Formii we Włoszech
dla uczestników w wieku 11-17 lat
TURNUS I

10.07.2020 - 23.07.2020

(14 DNI)

CENA 1850 ZŁ + DO 120EU*

TURNUS II

24.07.2020 - 06.08.2020

(14 DNI)

CENA 1850 ZŁ + DO 120EU*

* Cena może ulec niewielkim zmianom, 120 euro to koszt wszystkich wycieczek fakultatywnych

CENA ZAWIERA:
 Przejazd autokarem przez Włochy i Austrię ( KLIMATYZACJA, WC, BAR, VIDEO)
 2 posiłki: ŚNIADANIE (9:00) i CIEPŁY POSIŁEK POPOŁUDNIOWY (16:00)
 NOCLEG W PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH
 OPIEKĘ POLSKIEGO PILOTA I REZYDENTA, TŁUMACZA
 MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z LODÓWEK, KUCHENEK, CZAJNIKÓW, NACZYŃ,
SPRZĘTU SPORTOWEGO
 UBEZPIECZENIE NNW i KL

PONADTO:
- kąpiele morskie i słoneczne
- zajęcia kulturalno-rozrywkowe
- dyskoteki i aerobik

Wycieczki Fakultatywne:
Miejsce

Cena
przejazdu

Wstępy

Czas trwania

RZYM

35 EURO

--------------------

CAŁODZIENNA

MONTE CASSINO

15 EURO

-----------------

POPOŁUDNIOWA

CAPRI

40 EURO

40 EURO STATEK

CAŁODZIENNA

SPERLONGA

15 EURO

--------------------

POPOŁUDNIOWA

GAETA

10 EURO

-------------------

POPOŁUDNIOWA

MERCATO

3 EURO

-------------------

PORANNA

Podczas podróży do Formii w trakcie przejazdu przez Czechy odbędzie się dłuższy postój około godziny 16.00,
gdzie istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji.
Koszt przykładowego obiadu ok. 20 zł.
Istnieje możliwość zapłaty różnymi walutami (złotówkami, koronami, euro)

Camping Gianola
Camping “Gianola”. Noclegi w przyczepach
kempingowych.. Obszar odgrodzony, bezpieczny
do zabaw na powietrzu, wyposażony w węzły sanitarne.
Nocą temperatura w tym okresie sięga do 25 stopni.

Zdjęcia z poprzednich obozów w Formii:

Zdjęcia z poprzednich obozów w Formii:

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WCZASÓW
FORMIA- WŁOCHY
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE KENION
•
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODRÓŻY
a) wyjazd
•
Legnica- 8.00 ( parking przy B1 były Real )
•
przejazd przez Czechy dłuższy postój około godziny 16.00, gdzie istnieje
możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w restauracji.
Koszt przykładowego obiadu ok. 20 zł.
Istnieje możliwość zapłaty każdą walutą (złotówkami, koronami, euro)
•
przejazd na byłą granicę Czechy- Austria(około 19.00 postój na byłej strefie
wolnocłowej)
•
przejazd przez Austrię
•
przejazd przez Włochy
•
przyjazd na miejsce ok godz. 11.00
b)powrót
•
Formia- WYJAZD O PÓŁNOCY
•
przejazd przez Włochy , Austrię, Czechy
•
przyjazd do Legnicy na miejsce wyjazdu w godzinach wczesno-porannych
2. CO NALEŻY ZAPAKOWAC?
•
śpiwór, materac, papier toaletowy
•
czapkę z daszkiem
•
krem ochronny do opalania z dużym filtrem
•
w przypadku, gdy dziecko będzie zwiedzało Bazylikę Św. Piotra, klasztor na Monte
Cassino należy zadbać, by dziecko miało spodnie za kolana, koszulkę zakrywającą ramiona)
•
co najmniej dwa ręczniki (kąpielowy, plażowy)
•
wygodne obuwie (sportowe, klapki nad morze i pod prysznic)
•
kąpielówki, dres na wilgotne wieczory.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU.
opieka polskiego pilota, rezydenta, tłumacza
możliwość korzystania z lodówek, kuchenek, czajników, naczyń
wyżywienie -9.00 śniadanie
-16.00 obiadokolacja
•
zakwaterowanie w przyczepach kempingowych
•
wycieczki fakultatywne (płatne w pakiecie 80 euro bez wstępów)
•
wstępy ok. 40 euro ( statek na Capri, )
dwie całodzienne- Rzym, Capri,
popołudniowe- Monte Cassino, Gaeta, Sperlonga, Formia
•
•
•

