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Hiszpania-Lloret de Mar
czyli wakacje na Costa Brava

Hiszpania to jedno z najpiękniejszych państw w Europie . Wypoczywając tam znajdziemy góry, piękne plaże
oraz wspaniałe, bogate w zabytki miasta. Nic dziwnego, że Hiszpania uważana jest przez niektórych za jedną
z największych skarbnic światowej kultury. Najcieplejszy klimat na kontynencie połączony z czystymi wodami
Morza Śródziemnego, to nie jedyne powody dla których Hiszpanię odwiedzają corocznie miliony turystów.
Zapraszamy Was na wybrzeże Costa Brava do LIoret de Mar gdzie w powietrzu wyczuwa się klimat corridy
i flamenco. Ten wielki kurort to jedno z największych kąpielisk naszego kontynentu. Oprócz wielu atrakcji na
malowniczych, pięknie położonych plażach wybrzeże Costa Brava oferuje nam również niepowtarzalny
krajobraz. Lloret de Mar to raj dla wszystkich, którzy lubią klimat luksusowego kurortu. W najbliższej okolicy
znajdują się godne polecenia trasy spacerowe z pięknymi widokami na kamieniste zatoczki Morza
Śródziemnego.

Termin:
16.07-27.07.2019
31.07-11.08.2019.
CENA: 2295 zł
+ 35 euro pakiet wycieczek
+ 15 euro opłata klimatyczna.

TYLKO 24 GODZINY DO HISZPANII AUTOKAREM KLASY LUX OD GRANICY

PROGRAM
Dzień 1.

Zbiórka w godzinach porannych. Przejazd
przez Niemcy, Francję do Hiszpanii.
Dzień 2 Przyjazd na Costa Brava w godzinach

popołudniowych. ( od granicy polsko – niemieckiej czas
przejazdu 24 godziny) .W drodze do Hiszpanii możliwość
zjedzenia ciepłego posiłku. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu. Kolacja – szwedzki stół.
Wieczorny spacer po plaży. Nocleg.
Dzień 2-10 Pobyt w uroczej nadmorskiej miejscowości Lloret de Mar na wybrzeżu

Costa Brava. Plażę w Lloret z obu stron otaczają wysokie urwiska skalne, a urokliwe,
osłonięte zatoczki stwarzają świetne warunki do kąpieli i odpoczynku. Wzdłuż głównej,
eleganckiej promenady zwanej "Passeig Verdaguer" i w jej okolicy znajdują się dziesiątki
barów i kawiarni. Do największych atrakcji należą kilkupoziomowe dyskoteki -Tropic i
Hollywood, gdzie możemy spędzać wieczory– koszt wstępu to 6- 12 € lub karnety na
okaziciela – koszt 7 wstępów ok. 32 € ( wstęp do dyskoteki tylko dla osób które
ukończyły 16 lat).
W trakcie pobytu: Zwiedzanie miasta, spacery licznymi trasami (np. na najładniejszą z
plaż Santa Cristina). Gry i zabawy ruchowe. Kąpiele morskie i słoneczne. W LIoret
korzystamy ze strzeżonej piaszczystej plaży. Wycieczka do Barcelony. Zwiedzanie
miasta . Wycieczka do Tossy.
Dzień 11. Śniadanie. Wykwaterowanie . Pobranie prowiantu . Przejazd na trasie LIoret
de Mar – Łódź. W drodze powrotnej możliwość zakupienia obiadu na granicy polsko –
niemieckiej .
Dzień 12. Planowany przyjazd na miejsce zbiórki w godz. wieczornych. Zakończenie
imprezy.

Hotel Samba

Wymarzone miejsce na wakacyjny wypoczynek. Do dyspozycji
uczestników: bar, internet, sala telewizyjna, bilard, stół do tenisa,
piłkarzyki, boisko do siatkówki, duży basen, leżaki i parasole,
piękny ogród. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 os. z pełnym
węzłem sanitarnym, klimatyzacją, TV. Wyżywienie w postaci 3
podstawowych posiłków z deserami w formie bufetu
szwedzkiego, napoje: herbata , mleko, woda w dzbankach. Hotel
położony około 300 m od plaży w centrum miasta. Wakacyjna
atmosfera i wieczorne animacje to tylko kilka zalet Hotelu
Samba.
Uwaga!
*Gwarancją wyjazdu jest wpłata
zaliczki w kwocie 400 zł
*Uczestnicy wyjazdu zobowiązani
są do posiadania ważnego

paszportu !!!
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Zakwaterowanie w pokojach 3,4, osobowych
9 noclegów, 9 śniadań, obiadów, kolacji ,wszystkie posiłki w formie
bufetu
bogaty program animacyjny (zawody plażowe, zabawy integracyjne)
opiekę rezydenta, wychowawców, ratownika.
ubezpieczenie KL, NNW (KL do 10.000 euro).
opłata klimatyczna – 15 euro.
autokar do dyspozycji.
integralną częścią oferty są wycieczki do Barcelony, Tossy.
przejazd autokarem klasy Lux (WC, barek, klimatyzacja, video).

BARCELONA – wycieczka do stolicy Katalonii. To niezwykłe miasto
znacznie różni się od reszty kraju. Posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co
szczególnie widać w niespotykanej
architekturze Antoniego Gaudiego. W
programie wycieczki: najbarwniejsza
hiszpańska ulica Las Ramblas z przepiękną
gotycką starówką, wzgórze Montjuic z
Pałacem Narodowym, tarasem widokowym i
obiektami olimpijskimi, perełki Antonio
Gaudiego: Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie
największa z nich – Sagrada Familia
(imponujący kościół sięgający powyżej 100
metrów). Dla fanów piłki nożnej
przygotowaliśmy wizytę w Camp Nou, obejmującą nie tylko muzeum i
trybuny, ale także zwiedzanie stadionu od kuchni: szatnie, sale
konferencyjne, stanowiska komentatorów, kaplicę i murawę. W godzinach
wieczornych obejrzymy pokaz tańczących fontann. Font Magica to
podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”.
CAMP NOU TOUR ( zwiedzanie stadionu Barcelony) - preferencyjna cena
biletów grupowych: 22 euro (oficjalna cena to
26 euro).
TOSSA DE MAR – Wycieczka autokarowa do
miasteczka o pocztówkowej urodzie.
Gwarancja niezapomnianych widoków i wrażeń.
Tossa de Mar to pięknie położona dawna
rybacka osada, która ze względu na zachowanie
swego oryginalnego charakteru, uważana jest za
perełkę Costa Brava.

UWAGA CENY MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ O 1-2 EURO !!!
SUNDDANCE – Clubing i plażing w ciągu dnia i w jednym miejscu? Czemu nie! Tylko tu
połączymy zabawę z odpoczynkiem, imprezę z chilloutem, plażę z parkietem. Miejsce gdzie albo
ładujesz akumulatory przed wieczorną imprezą w Lloret, albo odpowiednio się do niej nakręcasz przy
plażowych rytmach. Sanddance to doskonała ucieczka od miasta, idealne miejsce by odpocząć,
skorzystać z wszystkich możliwych sportów plażowych, nakręcić się na wieczorną imprezę w Lloret a
wszystko to w unikalnej scenerii nad śródziemnomorskim słońcem Costa Brava! Cena: 34 euro/osobę
BOAT&BEACH PARTY – to nie tylko rejs statkiem i plażowanie to o wiele więcej! Atrakcje jakich
sie nie spodziewacie! Całodniowa impreza, która zapadnie na długo w pamięci Impreza rozpoczyna się
od dzikiego rejsu katamaranem na jeszcze bardziej dziką plażę Porto Pi ! A to dopiero początek
zabawy ! Na miejscu oprócz plażowania i smażenia ciała na dziki brąz mamy zapewnione wiele
animacji i zabawy m.in. Disco z Dj’em, jazda na bananie i innych podobnych wynalazkach, konkursy,
wyścigi na …z resztą nie będziemy zdradzać wszystkiego. Dla odwodnionych i tych, którym poziom
mocy spadnie czeka pyszne jedzonko z grilla i napoje ! A wszystko w jednej cenie. Cena: 37
euro/osobę
FLAMENCO – niezapomniany wieczór w gorących rytmach flamenco. Chwile spędzone w
eleganckim budynku Gran Casino w Lloret de Mar na wieczorze Flamenco na długo utkwią Wam w
pamięci. Cudowny, pełen ekspresji show flamenco w szampańskiej atmosferze z najlepszymi
hiszpańskimi artystami to niezapomniane wrażenia i cudowna zabawa. Cena: 36 euro/osobę (dzieci do
lat 12 - 17 euro)
WATER WORLD – największy park atrakcji wodnych na Costa Brava. W Water World jest ponad 20
atrakcji dla amatorów wodnego szaleństwa. Najpopularniejsze to: Kamikaces - olbrzymi tor wodny dla
odważnych startujących z wysokości 77 m; Storm - zjeżdżalnia, z której spada się pionowo do
brodzika; X-treme Mountain oraz Water Mountain, czyli najdłuższe zjeżdżalnie pontonowe, na
których przejażdżki w szalonym tempie pozwalają pokonać 260 m w niecałe 2 minuty. Cena: 32
euro/osobę
MARINELAD – połączenie parku wodnego z ogrodem zoologicznym i delfinarium. To idealne
miejsce dla tych, którzy uwielbiają zabawy w wodzie i zwierzęta. Tu zanurzycie się w basenie,
zjedziecie na pontonie, a w chwili przerwy obejrzycie pokaz tresury delfinów, lwów morskich oraz
egzotycznych ptaków. Cena: 32 euro/osobę
OGRODY ŚW. KLOTYLDY - piesza wycieczka do pięknie położonej rezydencji posiadającej
niesamowite ogrody w stylu angielskim. Cena 5 euro/osoba
OPIEKA MEDYCZNA:
Polega na współpracy z lokalną przychodnią Centros Medicos oraz z lekarzami dyżurującymi
24 h. Aktualnie współpraca polega na natychmiastowym stawieniu się lekarza w pokoju hotelowym
osoby potrzebującej lub w innym miejscu wskazanym przez rezydenta (w praktyce zajmuje to ok. 1020 minut od wezwania). W poważniejszych przypadkach, poszkodowany otrzymuje pomoc medyczną
w pogotowiu ratunkowym lub szpitalu.

