
Obóz sportowo-rekreacyjny 

WŁOCHY – RIWIERA ADRIATYCKA

Gatteo a Mare, Hotel "Augustus" 

04.07.2016  - 15.07.2016
(9 noclegów na miejscu)



• Przejazd autokarem na trasie:

Polska – Słowacja – Austria  - Włochy

• Wycieczka do Padwy

• Wycieczka do Lorete

• Wycieczka do San Marino

• Wycieczka do parku rozrywki Mirabilandia

Plan wycieczki:



Zakwaterowanie

:  Hotel "Augustus", pokoje 2,3,4 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym ( w łazience - prysznic, WC, 

suszarka, ręczniki),  cześć pokoi z balkonem, klimatyzacja ( włączona 2 godz./dzień lub za dopłatą 2 

€/dzień).  

Obiekt z recepcją, barem, sala wypoczynkowa, sejf oraz windą, do dyspozycji nasłoneczniony taras oraz  

parking przy hotelu .  

W całym hotelu dostępny jest bezpłatny Internet bezprzewodowy. z pełnym węzłem sanitarnym ( w łazience 

- prysznic, WC, suszarka, ręczniki),  cześć pokoi z balkonem, klimatyzacja ( włączona 2 godz./dzień lub za 

dopłatą 2 €/dzień).  



Zdjęcia Hotelu





PLAŻA - MAPA



Planowane wycieczki

Wycieczka do Padwy

Miasto w północno-wschodniej części Włoch, w prowincji

Wenecja Euganejska, ośrodek przemysłowy, turystyczny,

centrum pielgrzymkowe. Padwa została założona w IV w.

p.n.e. Miasto zostało całkowicie zniszczone przez

Longobardów na początku VII w. W XII w. miasto stało się

niezależną republiką. Dzięki uniwersytetowi (kształcili się tu

m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski) miasto zyskało

sławę jednego z prężniejszych ośrodków naukowych

i kulturalnych Italii. Głównym obiektem w mieście jest

bazylika św. Antoniego, wzniesiona w latach 1232-1307

w stylu romańsko-gotycko-bizantyjskim, gdzie

przechowywane są relikwie patrona.





W Loreto znajduje się sanktuarium Santa

Casa, miejsce kultu maryjnego, z tzw.

Świętym Domkiem, który według legendy

jest nazaretańskim domem Maryi. Miał on

zostać przewieziony z Nazaretu do Włoch

przez rodzinę De Angelis, która chciała

w ten sposób uchronić go przed

zniszczeniem

LORETO





Wycieczka do San Marino

San Marino, kraj położony na stokach Monte Titano (Apenin

Toskańsko - Emiliański). Około 5 tys. mieszkańców. Niewielki

przemysł spożywczy, włókienniczy, skórzany, ceramiczny,

wyrób pamiątek, biżuterii. Miasto turystyczne o znaczeniu

międzynarodowym. Zabytki: mury obronne z bramą św.

Franciszka (XIII-XIV w.), twierdze: Guaita (La Rocca) i Cesta

(XI-XIV w.) z Przełęczą Czarowników, Pałac del Governo

(pałac rządowy, XIX w.), bazylika S. Marino (XIX w.), Grota

Kuszników. Strefa niskich podatków. Atrakcją wycieczki

są zakupy w sklepach. Czas trwania wycieczki do San Marino

około 5 godzin.





Wycieczka 
do Parku Rozrywki Mirabilandia

To jeden z największych szalonych włoskich

parków rozrywki, w którym pobyt na długo

pozostaje w pamięci. Oto kilka atrakcji: spływ dziką

rzeką, kolejka górska "Katun", kosmiczne wieże,

pokazy policyjne, kino trójwymiarowe, szalone

windy, liczne karuzele, tratwa piracka, pokazy

laserów, fontanny grające i podświetlane.











Wyżywienie
• 3 posiłki dziennie –śniadanie w formie bufetu do

wyboru zimne i gorące napoje, ciasta, pieczywo, ser,

wędliny;

• obiad składający się z jednego dania na ciepło - pasta

• kolacja serwowana składająca się z dwóch dań na

ciepło bufetu sałatkowego, wody mineralnej, desery



Przykładowy jadłospis

ŚNIADANIE: W formie bufetu do wyboru zimne i gorące napoje, ciasta,

pieczywo, ser, wędliny, herbata, kawa, gorąca czekolada

OBIAD LUNCH: składa się z jednego dania na ciepło, podstawa makaron

z różnymi sosami.

KOLACJA: składa się z dwóch dań na ciepło, bufetu sałatkowego wody

mineralnej, deserów, Spaghetti z mięsem, sos pomidorowy, schab pieczony

z zapiekanymi ziemniakami, zupa minestrone, sola z wody z cukinią

i ziemniakami, makaron aglio (z czosnkiem i oliwą), pulpety w sosie

pomidorowym z ziemniakami, Żurek polski z Kiełbasą, kotlet schabowy

z ziemniakami, makaron w sosie pesto, hamburger z frytkami, rissotto

z grzybami, ryba smażona z frytkami, lasagna, skaloppine na białym winie

z ziemniakami w mundurkach, makaron z warzywami, panierowana pierś

z kurczaka z frytkami, owoce w zależności od sezonu: brzoskwinie, nektaryny,

kawałki arbuza lub melona, śliwki, winogrona, jabłka, gruszki



Transport

Firma przewozowa MICHAEL



INFORMACJE
Podczas trwania obozu planowane są zajęcia dla dzieci z judo, gry

i zabawy ruchowe, dyskoteki wycieczki piesze oraz wiele zajęć

prowadzonych przez trenerów i wychowawców.

Cena za osobę: 1620 zł 

350 zł osoby do lat 4 
Cena zawiera:

- Przejazd komfortowym autokarem z wc, barkiem i TV

- Zakwaterowanie w hotelu (9 noclegów) z wyżywieniem

- Ubezpieczenie (opiekę lekarską)

- Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

- Wycieczki i atrakcje zaprezentowane powyżej



Osoby zainteresowane wyjazdem 
proszone są o dokonanie zaliczki               

w wysokości  200 zł 
do dnia  20.11.2015

Wpłat należy dokonywać podczas zajęć lub 

na konto klubu w tytule wpisując Imię i 

Nazwisko oraz „wpłata na obóz judo”

nr. konta: 12 2030 0045 1110 0000 0290 2420 

Bank BGŻ



Kontakt

• Celina – tel. 602 879 078

• Przemek – tel. 662 139 919

• Email: infojudojaslo@op.pl



Dziękuje za uwagę.

www.judo-jaslo.pl


