Hiszpania -- Lloret
Lloret de
de Mar
Mar
Hiszpania

OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14 - 18 LAT
HISZPANIA - jeden z najpiękniejszych zakątków Europy,
kraj słońca, morza i dobrej zabawy! Jednym z najbardziej
znanych regionów jest Costa Brava. Dzikie Wybrzeże jest
to część wybrzeża zaczynająca się około 40 km na północ
od Barcelony. Znajdziecie tu piękne krajobrazy: urwiste,
skaliste brzegi z uroczymi plażami o drobnym piasku.
LLORET de MAR - stolica rozrywki i wspaniałej zabawy.
W ciągu dnia przepiękne urokliwe zatoczki z piaszczystymi
plażami zachęcają do leniuchowania za to wieczorem
miejscowość zaczyna tętnić życiem, a zabawa w klubach
i dyskotekach trwa do późnych godzin nocnych.
Dla aktywnych atrakcją jest położony na obrzeżach miasta
i największy na Costa Brava - park wodny WATERWORLD.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel SAMBA *** zlokalizowany jest ok. 250 m od pięknej piaszczystej plaży, w samym centrum miasta Lloret de Mar,
gdzie znajdują się liczne sklepy, bary i restauracje. Do dyspozycji gości: basen zewnętrzny i leżaki przy basenie
(w cenie), animacje przy basenie, klimatyzowana restauracja, kawiarnia, snack bar, sala telewizyjna,
sala wypoczynkowa, recepcja czynna całą dobę, hol, winda, kawiarenka internetowa (dodatkowo płatna).
Obiekt zamknięty i monitorowany. POKOJE: 3-osobowe z łazienką (prysznic lub wanna) oraz WC, sejfem (za dodatkową
opłatą). Wszystkie pokoje z balkonami i z klimatyzacją sterowaną indywidualnie (w cenie).
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) bogate menu do wyboru na szwedzkich stołach (m.in. dania ciepłe, zimne,
owoce morza, dania mięsne, owoce, warzywa, sałatki, desery, lody). Woda do posiłków.
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PROGRAM:
1. DZIEŃ Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych
i nocny przejazd przez Niemcy.
2. DZIEŃ Przyjazd do EUROPA PARK i całodzienny
pobyt, posiłek , nocny przejazd do Hiszpanii.
Przyjazd do Hiszpanii. Zakwaterowanie
3. DZIEŃ
w Hotelu SAMBA ***.
3-10. DZIEŃ Pobyt i wypoczynek w Hiszpanii połączony
z bogatym programem zwiedzania, w tym wycieczki
do najciekawszych miejsc tej części Hiszpanii:
lBarcelona zwiedzanie stolicy Katalonii: Sagrada Familia
- dzieło życia Antonia Gaudiego (zwiedzanie z zewnątrz),
ulica Las Ramblas uważana za najpiękniejszą ulicę
świata, Ratusz i Stare Miasto, stadion olimpijski oraz inne
atrakcje. Stadion FC Barcelona Camp Nou
(z zewnątrz). Wieczorny spektakl muzyki i światła
przy grających fontannach.
lWycieczka do malowniczej miejscowości wybrzeża
Costa Brava Tossa de Mar.
lWycieczka do Girony z licznymi średniowiecznymi
pamiątkami architektury, doskonale zachowanym Starym
Miastem i monumentalną katedrą, spacer murami
miasta.
lAnimacje hotelowe i darmowe dyskoteki hotelowe,
lPlażowanie, aktywny wypoczynek przy basenie
i na plaży,
lWyjścia do klubów/dyskotek.
10. DZIEŃ Wyjazd z Hiszpanii po obiedzie. Przejazd
i zwiedzanie (nocne) Monaco i Monte Carlo. Przejazd
do Włoch.
11. DZIEŃ Postój na toaletę i śniadanie (suchy prowiant).
Całodzienny pobyt w jednym z największych włoskich CENA ZAWIERA:
parków rozrywki GARDALAND. Posiłek. Wieczorem
lprzejazd komfortowym autokarem LUX, /barek, WC,
wyjazd w drogę powrotną do Polski.
klimatyzacja, DVD/, który pozostaje na miejscu
do dyspozycji uczestników,
12. DZIEŃ
Przejazd przez Austrię i Czechy. l7 noclegów w hotelu SAMBA *** z basenem, pokoje
Powrót do Polski.
3-os. z łazienkami i klimatyzacją,
lpełne wyżywienie w hotelu: śniadania, obiady i kolacje
TERMIN: 02.07 - 13.07.2017
w formie bufetu, woda do posiłków gratis, inne napoje
dodatkowo płatne,
CENA: 1899,00 zł brutto + 70 EURO (płatne w autokarze).
lsuchy prowiant na drogę powrotną,
Oferta aktualna przy cenie euro 4,40zł.
lrealizacja programu,
lpobyt w EUROPA PARK + posiłek,
lwycieczki podane w programie: do Barcelony, Girony
i Tossa de Mar,
lpobyt w GARDALAND + posiłek,
lopieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pilota,
rezydenta, przewodnika,
lhiszpańska opieka medyczna,
lubezpieczenie Signal Iduna KL 10000 Euro, NNW 7000zł,
bagaż 800zł,
llokalna taksa klimatyczna,
lpodatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA: świadczeń niewymienionych w ofercie.
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