
Komunikat wyjazdowy: Obóz wypoczynkowy Włochy – Rimini POW-OK
Termin wyjazdu: 19.08 – 28.08.2018
Organizator: OK TOURS

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę  .

Proszę zgłosić się do autokaru oznaczonego tabliczką organizatora –  OK TOURS

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Wrocław
Zbiórka 19.08.2018 (niedziela) – 12:45
Dworzec Autobusowy, ul. Sucha 1
Odjazd: 13:00

Powrót 28.08.2018 (wtorek) – ok. godziny 16:00

Kontakt:
Kierownik obozu: Iwona Albińska nr telefonu: +39 329 662 34 60 
Telefon alarmowy Ok-Tours: 56/ 652 12 58 

Telefon alarmowy czynny jest w czasie trwania kolonii i obozów młodzieżowych poza godzinami pracy biura. 
Prosimy korzystać z tego numeru w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz podczas transportu kolonii.
Telefon interwencyjny nie służy bieżącej obsłudze klienta. 

Dodatkowe informacje:
Dopłaty:

 obowiązkowa opłata za rejs statkiem w Wenecji ok. 20 EUR 
 obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
 obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR

Dokumenty:
 uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
 wypełniona karta kwalifikacyjna

Co zabrać na obóz:
 sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 100 EUR

Inne informacje:
 kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników
 pieniądze na realizację programu, kaucje zwrotną i opłatę klimatyczną kadra zbiera pierwszego dnia w

autokarze, a kaucję zwraca w ostatnim dniu pobytu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi
 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu:

- Wycieczki: Rzym ok. 65 EUR, San Marino: 20 EUR, Aquafan – park wodny: ok. 30 EUR, Mirabilandia – park 
wodny: ok. 35 EUR

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



- Dyskoteka Carnaby karnet na 3 wejścia: 20 EUR, Carnaby, Altromondo, Blow Up  ok.: 10, 15, 25 
EUR/wejście. 
Uwaga: Wszystkie dyskoteki we Włoszech dostępne są dla młodzieży od 16 lat, nie ma obowiązku 
legitymowania się przy zakupie biletów ani przy wejściu
- WiFi płatne 5 EUR/jedno urządzenie/pobyt
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