
  

 
Mielec,  Ul. P. Skargi 9, Tel./Fax.: +48 17 788 52 22 

Tarnów, Bema 5, Tel./Fax.: +48 14 6556533/2     
  Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 1, Tel.: +48 733320070       
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JESTEŚMY CZŁONKIEM                           

POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 

Obóz młodzieżowy ITALIA 02-11.07.2021 

  
WYJAZD: 02.07.2021 
ZBIÓRKA:  

 godz. 11:30 Dworzec Autobusowy Baranów Sandomierski 

 godz. 12:15 Dworzec Autobusowy Markpol Tarnobrzeg 

 godz. 13:30 DH Tesco ul. Żeromskiego Mielec  

  
 PROSZĘ ZABEZPIECZYC PROWIANT NA WYJAZD.  
  

Zakwaterowanie: 

HOTEL SIRENETTA *** Anzio – Hotel przy plaży z ogrodem gdzie panuje rodzinna atmosferą, przyjemny relaks idealny dla 
wszystkich młodych i starszych.  Do dyspozycji dwie jadalnie: jedną na zewnątrz i jedną wewnątrz, bar, sala TV, ogród ze stolikami. 
Wewnątrz znajduje się piękna sala recepcyjna, gdzie wieczorem zgodnie z letnim programem towarzyszyć będzie przyjemna muzyczna 
rozrywka. Oświetlenie sprawia, że plaża jest uroczym miejscem nawet wieczorem i będziesz cieszyć się pięknymi zachodami słońca, które 
będą wyjątkowym przeżyciem. Od śniadania, przez lunch, aż po kolację serwujemy domową włoska kuchnię.  
Hotel Sirenetta posiada pokoje, niektóre ze wspaniałym widokiem na morze, urządzone w prosty i funkcjonalny sposób, wszystkie z 
łazienkami (prysznic  i toaleta) i wentylacja, Tv Sat oraz telefon. Do dyspozycji pokoje 4 os z jednym łóżkiem piętrowym, 2 i 3 osobowe.  
 

Wyżywienie:  
FB (śniadanie, lunch i kolacja serwowana) + woda mineralna – typowo włoska domowa kuchnia 
Uwaga: wszystkie pozostałe napoje do kolacji płatne extra 
Pierwszy posiłek – obiad, kolacja w dniu 03.07.2021 
Ostatni posiłek w dniu 10.07.2021 śniadanie w hotelu.  
Na zakupy (prowiant) na drogę powrotną sugerujemy pozostawić sobie ok. 5-10 EUR. 

 
Opieka:  

Agata Róg – 0048 501252770 

Anna Wit 
Kamil Róg  

        
Obowiązującą walutą Włoch jest EUR  
Na wyjazd proszę zabrać EUR  - sugerowane kieszonkowe 50-100EUR 
 
Ambasada RP we  Włoszech 
adres: Via P.P. Rubens 20, 00197 Roma 
telefon: +39 06 36 204 200 
faks: +39 06 321 78 95 
e-mail: ambaroma@msz.gov.pl 
 
Tel. Informacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej: +48 222500115 

 
Rzeczy, które należy zabrać:  

 WAŻNY Dowód osobisty lub paszport!!! KARTA EKUZ 
 środki do opalania i po opalaniu dobrane odpowiednio do karnacji skóry, nakrycie głowy, obuwie sportowe, ręczniki 

kąpielowe, maty do plażowania, koce, chusty, sprzęt do pływania typu materace itp. mile widziane, środki przeciw 
owadom, klapki, podstawowe leki, dobry humor   

 Pakiet COVID – maseczka wielokrotnego użytku – przynajmniej 3 szt. lub jednorazowego użytku 15szt., 
Płyn dezynfekujący do rąk – 200ml  
UWAGA!!! według obecnych obostrzeń związanych z Covid-19 we Włoszech do 5.07.21 co najmniej jest obowiązek 
zakrywania ust i nosa maseczkami również na zewnątrz (wycieczka do Rzymu) 

 
Informacje Covid-19  

 Docelowy region Lacjum znajduje się w strefie białej:  
 Każdy uczestnik zostanie zgłoszony w  EU Digital Passenger Locator Form; 

 
POWRÓT 11.07.2021 
Planowany powrót w godzinach przedpołudniowych. 

 

https://www.google.com/maps/place/Via+Pietro+Paolo+Rubens,+20,+00197+Roma+RM,+Italy/@41.9235815,12.475569,19.6z/data=!4m5!3m4!1s0x132f60e68117f951:0x41e24cca5a39cfd9!8m2!3d41.9236445!4d12.4755872
tel:+39%2006%2036%20204%20200
mailto:ambaroma@msz.gov.pl
https://app.euplf.eu/#/

