
   SYCYLIA 
OBÓZ REKREACYJNY

Zabawa w Mirabilandii! Zwiedzanie Syrakuz, Taorminy, Pompei,
Rzymu, przejazd pod Etnę!

Zalety:
• 2 baseny,
• w cenie wycieczki do Rzymu, Pompei, Syrakuz, Taorminy oraz na

Etnę!
• cały dzień w Mirabilandii!
• animacje na terenie ośrodka,
• piaszczysto-żwirowe szerokie plaże,

ZAKWATEROWANIE:
Sycylia,  czyli  największa  wyspa  na  Morzu  Śródziemnym  zachwyca
wspaniałymi,  piaszczystymi  plażami  i  urokliwymi,  skalistymi  zatoczkami.
Na Sycylii poczujesz też prawdziwy powiew historii, zobaczysz fascynujący
świat  antycznych  zabytków,  nad  którym  góruje  majestatyczna  Etna
– największy czynny wulkan Starego Kontynentu.

Wioska Turystyczna*** Villaggio Alkantara znajduje się w miejscowości
Giardini  Naxos,  na  wschodniej  stronie  wyspy,  ok.  10  km  od  Taorminy.
Giardini Naxos, to jedna z najstarszych miejscowości na Sycylii, a obecnie
kurort z szerokimi plażami i restauracjami.

Villaggio  Alkantara  to zespół  murowanych  budynków  w  otoczeniu
soczystej  śródziemnomorskiej  zieleni,  oddalonych  od  plaży  o  ok.  750
metrów.  Zakwaterowanie  w  3-5  osobowych  klimatyzowanych  pokojach
(możliwe łóżka piętrowe). Na terenie obiektu znajduje się restauracja,  bar,
sala  TV,  2  baseny,  plac  zabaw  oraz  boisko  wielofunkcyjne.  Strona:
www.villaggioalkantara.it

WYŻYWIENIE:  wyżywienie:  3  posiłki  dziennie  (wzmocnione śniadanie,
lekki  lunch  np.  pizza,  hot-dog,  dwudaniowa  obiadokolacja  +  woda),
pozostałe napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo, suchy prowiant na drogę powrotną.

SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa w parku rozrywki. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż 
przez Włochy (ciepły posiłek na terenie Mirabilandii płatny we własnym zakresie).
3 dzień: Przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołudniowych, obiad, odpoczynek po podróży, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.
4-9 dzień: Realizacja programu obozu: wycieczki do Syrakuz, Taorminy, na Etnę. Gry i zawody sportowe 
(siatkówka plażowa, beach soccer, piłka wodna), zabawy integracyjne i animacje, konkursy, dyskoteki; 
plażowanie i zwiedzanie okolicy.
10 dzień: Wykwaterowanie przed śniadaniem, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w godzinach 
porannych. Przyjazd do Pompei - zwiedzanie ruin starożytnego miasta zniszczonego w trakcie wybuchu 
wulkanu. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. Obiadokolacja.
11 dzień: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra                     
w Watykanie, Zamek Anioła, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. 
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
12 dzień: Przejazd do Polski. Po drodze postój w Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku                  
w restauracji (płatny we własnym zakresie).
CENA ZAWIERA:

• wydzieloną grupę ABC WILK,  uczestnicy pod opieką naszej kadry realizować będą dodatkowy program 
animacyjny,

http://www.villaggioalkantara.it/


• 7 noclegów w wiosce turystycznej Villaggio Alkantara,
• 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze śniadaniem i obiadokolacją,
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, woda do posiłków,
• realizacja programu – plażowanie, zawody sportowe, gry integracyjne   

i konkursy, korzystanie z basenu, dyskoteki,
• wycieczki do: Mirabilandii, Syrakuz, Taorminy, na Etnę, w drodze

powrotnej zwiedzanie Pompei i Rzymu,
• wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta i pilota

w języku polskim, kierownika obozu,
• suchy prowiant na drogę powrotną,
• przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV)
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż –

800 zł,
• obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i

Turystyczny Fundusz Pomocowy,

13.07-24.07.2023 8 nocy/12 dni 2 899,00 zł

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej opłaty 100€ obejmującej:bilet wstępu do Mirabilandii, taksę klimatyczną, bilety do 

zwiedzanych obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej, przewodnika w Rzymie, 
przewodnika w Pompejach,

• wycieczek fakultatywnych dostępnych na miejscu.
Wycieczki fakultatywne np: Aquapark Etnaland: https://www.etnaland.eu   /   ok. 40 €,

Opłaty tytułem wyjazdu należy dokonać
na numer konta: ING BANK 43 1050 1588 1000 0090 9433 8119

44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a

Na dowodzie wpłaty należy podać:
- obóz Włochy,  grupa ABC WILK, - imię i nazwisko uczestnika obozu (nie osoby wpłacającej!), 
- jeśli jest płacone w ratach to, która rata z ilu.
• Ze względu na wielkość ośrodka obowiązuje ograniczona liczba miejsc. 
• Obowiązkowo minimalna pierwsza wpłata 400 PLN zaksięgowana do 10.01.2023  za osobę jest gwarancja 

rezerwacji miejsca.
• Z powodu zobowiązań względem osób trzecich wpłacana  I rata nie podlega zwrotowi.
• O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia mailem na adres aikido.ruda@gmail.com  oraz 

wypełnienie umowy.
• Organizatorem obozu jest firma INDEX Polska, ABC WILK ma wydzieloną grupę.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w planie obozu.

Kadra, to sprawdzone i lubiane osoby jeżdżące na obozy od klat,  z uprawnieniami wychowawców kolonijnych i 
uprawnieniami instruktora sportu lub rekreacji ruchowej. 

Dane Kontaktowe:
ABC Sylwia Wilk 44-177 Paniówki ul. Zwycięstwa 52a, Tel: 603-570-301,
NIP 641-212-05-15, REGON 240230062 aikido.ruda@gmail.com,  www.abcwilk.pl

https://www.etnaland.eu/
https://www.etnaland.eu/

