
Cena: 2150 zł/os. zawiera:
→ przejazd autokarem turystycznym z klimatyzacją,  wyposażonym w wc, barek, dvd,
→ opłaty autostradowe, taksę klimatyczną,
→ opiekę pilota podczas całego wyjazdu oraz polskiego rezydenta na miejscu,
→ 8 noclegów w pokojach 2-os. z klimatyzacją, łazienką i balkonem,  
     dopłata do pokoju 1-os.,
→ 8 śniadań w formie bufetu z napojami,
→ 8 obiadokolacji w formie bufetu,  napoje płatne dodatkowo,
→ bezpłatne WI-FI w hotelu,
→ ubezpieczenie KL na 10 000 euro,
→ 2 wycieczki autokarowe z przewodnikiem: do Barcelony i Montserrat.

ZAPISY
Zapisy do 31.01. na adres: smalcem.po.mapie@gmail.com, tel. 733-909-902.
Wybór miejsca w autokarze uzależniony od kolejności zgłoszenia.
Zaliczka w wysokości 350 zł płatna po potwierdzeniu wycieczki na konto Biura 06 1140 2004 0000 3902 7585 
1227 z dopiskiem Hiszpania 2019 + imię i nazwisko uczestnika. Pozostała kwota płatna w 6  ratach po 300 zł 
do 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07 i do 15.08.
 
UWAGA! Wycieczka odbędzie się przy udziale min. 30 osób.
 

Lloret de Mra  - miasto na wybrzeżu COSTA BRAVA  oraz  Hotel*** Hawai-Montevista z basenem zewnętrznym, 
sprawią, że hiszpański wypoczynek będzie bardzo udany. Hotel położony jest w pobliżu piaszczystej i szerokiej 
plaży. Ciepłe i czyste morze zapewni znakomity relaks. Wieczorne spacery po deptaku dostarczą niezapomnianych 
wrażeń. W programie wycieczka do Barcelony oraz w przepiękne Góry Kaledonii. Wisienką na torcie będzie rejs dla 
chętnych po błękitnym morzu z cudownymi zatoczkami.
 
Wycieczka do Barcelony (w cenie)
Sagrada Familia z zewnątrz – niedokończone dzieło Antonio Gaudiego, który w wieku 30 lat stworzył projekt, 
czerpiąc inspiracje z natury. Wzgórze Montjuic, z którego rozciąga się przepiękna panorama miasta i portu. 
Las Ramblas - najsłynniejszy deptak miasta, gdzie będzie można poczuć atmosferę prawdziwej Barcelony. Będzie 
czas na odpoczynek, kawę, spacer... 
Dla chętnych zwiedzanie  słynnego i największego w Europie stadionu Camp Nou - cena 25 EUR/os.
 
Wycieczka do Montserrat (w cenie)
W dosłownym tłumaczeniu to góra pocięta piłą. Miejsce szczególnie ważne dla Katalończyków, ze względów 
religijnych. Jest dla nich tym, czym dla Polaków Jasna Góra, ze względu na świętą figurkę Matki Boskiej 
(La Morenety), która została znaleziona na tej górze i przez wiele wieków strzegła tego miejsca. 

DODATKOWA WYCIECZKA - REJS STATKIEM - TOSSA DE MAR
Rejs statkiem jest najlepszym sposobem na  poznanie uroków skalistego wybrzeża Costa Brava. Wysokie klify 
stykające się z morzem, małe zatoczki, przepięknie wkomponowane  domy i śródziemnomorska roślinność 
tworzą malowniczy krajobraz wybrzeża. Naszym celem jest Tossa de Mar - najpiękniejsze  miasteczko i perełka 
wybrzeża północnej Hiszpanii. Średniowieczna starówka otoczona murami obronnymi z siedmioma wysokimi 
basztami jest prawdziwą wizytówką Tossy i zabytkiem narodowym. W Tossie znajduje się również piękna, 
malownicza plaża, dlatego też warto wziąć ze sobą ręczniki i stroje kąpielowe. Cena 20 EUR/os.

COSTA BRAVA  WE WRZEŚNIU, CZYLI … 
W POGONI ZA SŁOŃCEM
13.09-23.09 2019 r.
2 150 zł/os. 


