hiszpaniaobóZ
lloreT De mar

hISZPAnIA - jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich, podróż
do hiszpanii to spotkanie ze słońcem, dobrą kuchnią, gościnnością,
to odpoczynek wśród olśniewającej, pełnej kontrastów przyrody.
LLoREt dE MAR – to jedna z najbardziej znanych miejscowości na costa
Brava. to słynna hiszpańska riwiera, gdzie króluje słońce i dobry humor.
lloret de mar posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której ciągnie się
wysadzana palmami aleja. miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a przede
wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną atmosferę
skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą młodzież europy.
ZAKWAtERoWAnIE:
hotel toP GRAn CASIno RoYAL*** usytuowany w pobliżu
piaszczystej plaży, ok. 350 metrów od morza. hotel oferuje 411 pokoi
3, 4 osobowych z łazienkami, telefonem, tV sat, sejfem (za opłatą)
i balkonem. do dyspozycji gości na terenie hotelu: odkryty basen
(leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie), dwie restauracje, recepcja
czynna całą dobę, hol, winda. za opłatą: sauna, tenis stołowy i bilard.
W niedalekiej odległości od hotelu znajduje się komercyjne centrum
miasteczka (liczne restauracje, kawiarnie, sklepy z pamiątkami, dyskoteki).

WYŻYWIEnIE:
3 posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacja w formie bufetu szwedzkiego.
do posiłków woda podawana gratis. Świadczenie rozpoczyna się obiadem
w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu + suchy prowiant
na drogę powrotną. na wycieczki fakultatywne przygotowywane są paczki
z prowiantem i wodą.
PRoGRAM RAMoWY:
dzień 1: Wyjazd z Katowic wg rozkładu jazdy. przejazd przez niemcy, francję.
dzień 2: przyjazd do hiszpanii, przejazd do hotelu w godzinach południowych,
zakwaterowanie w hotelu w godzinach popołudniowych. Kolacja jako pierwsze
świadczenie żywieniowe, nocleg.
dzień 3-9: Wypoczynek, plażowanie, możliwość uczestniczenia w wycieczkach
fakultatywnych.
dzień 10: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. obiad jako ostatnie
świadczenie, odbiór suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z hiszpanii
w godzinach wieczornych. przejazd przez francję, niemcy.
dzień 11: przyjazd na miejsce zbiórki do Katowic w późnych godzinach
wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
BARCELonA – wycieczka do stolicy Katalonii. W programie wycieczki:
najbarwniejsza hiszpańska ulica las ramblas, wzgórze montjuic z pałacem
narodowym, platformą widokową i obiektami olimpijskimi, perełki antonio
Gaudiego: parc Guell, casa Batllo, casa milla i wreszcie największa z nich Katedra sagrada familia. o godz. 21.30 na placu hiszpańskim rozpocznie
się pokaz tańczących fontann. fontanny magica to podświetlane fontanny
tworzące widowiskowy spektakl "światło i dźwięk". Cena ok. 40 € (bez
biletów wstępu na stadion camp nou),
WAtER WoRLd – największy na costa Brava park atrakcji wodnych:
ślizgawki, baseny, zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji dla amatorów wodnego
szaleństwa. Cena ok. 30 €,
MARInELAnd – połączenie ogrodu zoologicznego, delfinarium i parku
wodnego. tu zanurzycie się w basenie, zjedziecie na pontonie, a w chwili
przerwy zobaczycie pokaz tresury fok, papug i delfinów. Cena ok. 27 €,
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rejs statkiem toSSA dE MAR – rejs wzdłuż dzikiego,
skalistego wybrzeża costa Brava do miasteczka
o pocztówkowej urodzie gwarantuje niezapomniane widoki
i wrażenia. tossa de mar to pięknie położona dawna rybacka
osada, która ze względu na zachowanie swego oryginalnego
charakteru, uważana jest za perełkę costa Brava. Cena ok. 15 €.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi na podstawie kalkulacji
z roku 2016.
LP

TERMINY

Ilość
noclegów

Cena za os.
w PLN

1
2

09.07 – 19.07
17.07 – 27.07

8
8

2 099
2 099

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja) pod opieką pilota, 8 noclegów w hotelu top Gran
casino royal w lloret de mar, wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie,
obiad, kolacja) - bufet szwedzki, wodę do posiłków, suchy prowiant
na drogę powrotną, ubezpieczenie siGnal iduna (Kl 10 000 €,
nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej, opiekę rezydenta, hiszpańską opiekę medyczną,
opiekę ratownika na plaży miejskiej, realizację programu obozu,
możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych.
CENA NIE OBEJMUJE

taksy klimatycznej 10 €/ os./ pobyt (opłata pobierana w autokarze),
wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 – 10
€/ os./ wstęp), dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg
tabelki).
KAUCJA

przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 20 €, która
zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody.
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem do
opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki
do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok. 100 € (bez
wycieczek fakultatywnych).
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cosTa Brava + zwieDzanie paryża i poByT w euro DisneylanDzie

hISZPAnIA - jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich, podróż
do hiszpanii to spotkanie ze słońcem, dobrą kuchnią, gościnnością,
to odpoczynek wśród olśniewającej, pełnej kontrastów przyrody.
LLoREt dE MAR – to jedna z najbardziej znanych miejscowości na costa
Brava. to słynna hiszpańska riwiera, gdzie króluje słońce i dobry humor.
lloret de mar posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której ciągnie się
wysadzana palmami aleja. miejscowe kafejki, bary, sklepiki, a przede
wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają niepowtarzalną atmosferę
skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą młodzież europy.
ZAKWAtERoWAnIE:
hotel toP GRAn CASIno RoYAL*** usytuowany w pobliżu
piaszczystej plaży, ok. 350 metrów od morza. hotel oferuje 411 pokoi
3, 4 osobowych z łazienkami, telefonem, tV sat, sejfem (za opłatą)
i balkonem. do dyspozycji gości na terenie hotelu: odkryty basen (leżaki
i parasole przy basenie - bezpłatnie), dwie restauracje, recepcja czynna
całą dobę, hol, winda. za opłatą: sauna, tenis stołowy i bilard. W niedalekiej
odległości od hotelu znajduje się komercyjne centrum miasteczka (liczne
restauracje, kawiarnie, sklepy z pamiątkami, dyskoteki).
WYŻYWIEnIE:
3 posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacja w formie bufetu szwedzkiego.
do posiłków woda podawana gratis. Świadczenie rozpoczyna się obiadem
w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu + suchy prowiant
na drogę powrotną. na wycieczki fakultatywne przygotowywane są paczki
z prowiantem i wodą.
PRoGRAM RAMoWY:
dzień 1: Wyjazd z Katowic wg rozkładu jazdy. przejazd przez niemcy, francję.
dzień 2: przyjazd do paryża w godzinach rannych; całodzienne zwiedzanie

miasta. spacer z pilotem na trasie: wieża eiffel’a (dla chętnych wjazd na
3 poziom – płatne dodatkowo ok. 15 €/ os.), łuk triumfalny, pola elizejskie,
luwr, les halles, centrum pompidou, wyspa la cite, katedra notre damme.
obiadkolacja, przejazd do hotelu na nocleg.
dzień 3: Śniadanie kontynentalne, wyjazd do eurodisneylandu - całodzienna
zabawa w najsłynniejszym parku rozrywki (bilet płatny dodatkowo ok. 45
€/ os.). W ciągu dnia posiłek we własnym zakresie – ok. 10 €. W godzinach
wieczornych wyjazd do hiszpanii. nocny przejazd przez francję.
dzień 4: przyjazd do hiszpanii, przejazd do hotelu w godzinach
południowych, obiad, zakwaterowanie w hotelu w godzinach
popołudniowych; kolacja, nocleg.
dzień 5-10: Wypoczynek, plażowanie, możliwość uczestniczenia
w wycieczkach fakultatywnych.
dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. odbiór suchego prowiantu
na drogę powrotną. Wyjazd z hiszpanii w godzinach wieczornych. przejazd
przez francję, niemcy.
dzień 12: przyjazd na miejsce zbiórki do Katowic w późnych godzinach
wieczornych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
BARCELonA – wycieczka do stolicy Katalonii. W programie wycieczki:
najbarwniejsza hiszpańska ulica las ramblas, wzgórze montjuic z pałacem
narodowym, platformą widokową i obiektami olimpijskimi, perełki antonio
Gaudiego: parc Guell, casa Batllo, casa milla i wreszcie największa z nich Katedra sagrada familia. o godz. 21.30 na placu hiszpańskim rozpocznie
się pokaz tańczących fontann. fontanny magica to podświetlane fontanny
tworzące widowiskowy spektakl "światło i dźwięk". Cena ok. 40 € (bez
biletów wstępu na stadion camp nou),
WAtER WoRLd – największy na costa Brava park atrakcji wodnych:
ślizgawki, baseny, zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji dla amatorów wodnego
szaleństwa. Cena ok. 30 €,
MARInELAnd – połączenie ogrodu zoologicznego, delfinarium i parku
wodnego. tu zanurzycie się w basenie, zjedziecie na pontonie, a w chwili
przerwy zobaczycie pokaz tresury fok, papug i delfinów. Cena ok. 27 €,
rejs statkiem toSSA dE MAR – rejs wzdłuż dzikiego, skalistego
wybrzeża costa Brava do miasteczka o pocztówkowej urodzie gwarantuje

niezapomniane widoki i wrażenia. tossa de mar to pięknie
położona dawna rybacka osada, która ze względu na
zachowanie swego oryginalnego charakteru, uważana jest za
perełkę costa Brava. Cena ok. 15 €.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi na podstawie kalkulacji
z roku 2016.
LP

TERMINY

Ilość
noclegów

Cena za os.
w PLN

1
2

04.07 – 15.07
11.07 – 22.07

7
7

2 199
2 199

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja)
pod opieką pilota, 1 nocleg w hotelu ** / *** w okolicach paryża ze
śniadaniem kontynentalnym, 1 obiadokolacja w paryżu, zwiedzanie
paryża, 7 noclegów w hotelu top Gran casino royal w lloret
de mar, wyżywienie 3 x dziennie w trakcie pobytu w hiszpanii
(śniadanie, obiad, kolacja) - bufet szwedzki, wodę do posiłków,
suchy prowiant na drogę powrotną, opiekę rezydenta, hiszpańską
opiekę medyczną, opiekę ratownika na plaży miejskiej, opiekę
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, realizację programu obozu,
możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych, ubezpieczenie
siGnal iduna (Kl 10 000 €, nW 15 000 pln, bagaż 800 pln).
CENA NIE OBEJMUJE

taksy klimatycznej 10 €/ os./ pobyt (opłata pobierana w autokarze),
biletu wstępu do eurodisneylandu – ok. 45 €/ os., ewentualnych
biletów wstępu w trakcie zwiedzania paryża, posiłku w trakcie
pobytu w eurodisneylandzie, wycieczek fakultatywnych w trakcie
pobytu w hiszpanii, biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 – 10 €/ os./
wstęp), dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki).
KAUCJA

przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 20 €, która
zwracana jest w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną wyrządzone szkody.
UwAgI

należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie głowy, krem do
opalania z filtrem uV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki
do opalania na plażę. sugerowane kieszonkowe ok. 100 € (bez
wycieczek fakultatywnych).
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