
PROGRAM
Impreza 12 dni – pobyt  na Costa Brava  8 dni (7 noclegów).
1 dzień – Wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd do Włoch. Po drodze krótkie postoje na odpoczynek i na posiłek (re-
alizowany we własnym zakresie).
2 dzień – Przyjazd do Mediolanu – zwiedzanie miasta m.in.: Piazza Du-
omo z gotycką katedrą, Galeria Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiar-
niami i sklepami, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Zamek Sfo-
rzów. Wizyta w mediolańskiej dzielnicy mody.
Wieczorem wyjazd w kierunku Hiszpanii – nocny przejazd przez Francję.
3 dzień – Przyjazd do Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych. Zakwate-
rowanie w godzinach popołudniowych. 
3-10 dzień pobyt w Lloret de Mar – w programie: 
- LEŻING, PLAŻING, SMAŻING
- ODKRYWAJ LLORET – city game
- INTERNATIONAL INTEGRATION
- GRAJ i WYGRYWAJ, czyli rozgrywki sportowe
- CLUBBING – najsławniejsze dyskoteki w Lloret (dla osób pow. 16 lat)
- ANIMACJE z DON JUANEM m.in. WATER PARTY, KARAOKE, WATERPO-
LO, MOVIE NIGHTS
- dla chętnych wycieczki i korzystanie z programu fakultatywnego
10 dzień – Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas na pla-
żowanie i zabawę przy basenie. Ciepły posiłek przed podróżą. Wyjazd z 
Hiszpanii w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd do Wenecji.
11 dzień - Przyjazd do Włoch. Śniadanie - suchy prowiant. Rejs statkiem 
do Wenecji i zwiedzanie miasta m.in.: Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Do-
żów, Rialto. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd Włochy, 
Austrię.
12 dzień – Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Polski wg rozkładu jazdy.
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PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych) 

WATER WORLD – jeden z najatrakcyjniejszych i największych parków wod-
nych w całej Hiszpanii z atrakcjami wodnymi, od basenów z falami aż po 
ekstremalne zjeżdżalnie. Cena: w biurze 140 zł; na miejscu ok. 30 Euro. 
TOSSA DE MAR – REJS STATKIEM SPACEROWYM - morska wycieczka 
statkiem spacerowym wzdłuż dzikiego wybrzeża do Tossa de Mar. Cena: w 
biurze 115 zł; na miejscu ok. 24 Euro. 
DYSKOTEKI – Wielopoziomowe lokale położone w centrum Lloret de 
Mar oferują muzykę w prawie każdym gatunku, co gwarantuje dobrą za-
bawę dla każdego. (karnet na 4 wejścia). Cena: w biurze 130 zł; na miej-
scu ok. 27 Euro). 
WYCIECZKA DO BARCELONY + POKAZ FONTANN - Zwiedzanie m.in.: Las 
Ramblas, Dzielnica Łacińska, Katedra św. Eulalii, Katedra Sagrada Familia. 
Wizyta w Camp Nou (wstęp płatny dodatkowo – grupa powyżej 20 os. ok. 
20 Euro/os, poniżej 20 osób ok. 25 Euro/os). Wieczorem na Placu Hiszpań-
skim - pokaz tańczących fontann - Font Magica. Cena: w biurze 100 zł, na 
miejscu ok. 30 Euro.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Don Juan Resort 4****  to kompleks 3 budynków położonych w 
centrum Lloret de Mar, w pobliżu dyskotek, ok. 5 minut spacerem od 
głównej plaży i ok. 10 minut od plaży Fenals. Na terenie hotelu znajdują 
się 2 odnowione baseny, leżaki przy basenie bezpłatne, bar, restauracja, 
winda, boisko do koszykówki, piłki nożnej, odpłatnie: bilard, piłkarzyki, 
pokój gier, korty tenisowe. WiFi bezpłatne w całym obiekcie. Na miej-
scu atrakcyjne animacje w hotelu. Do dyspozycji obozowiczów pokoje 3 i 
4-osobowe z łazienkami, balkonem/tarasem i klimatyzacją, TV, sejfem (za 
dodatkową opłatą)

WYŻYWIENIE
HISZPANIA - Wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu – kuchnia śród-
ziemnomorska (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu). 
Wyżywienie w restauracji hotelowej. Napoje zawarte w cenie: śniadanie- 
kawa, herbata, soki; obiad i kolacja – woda. WŁOCHY - śniadanie w formie 
suchego prowiantu.

HISZPANIA obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 
Costa Brava - LLORET DE MAR

FIESTA ESPANA & ESPRESSO ITALIANO | HOTEL 4* 

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

czas  
trwania

12 dni

wiek  
uczestników
12-18 lat
18-25 lat
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ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • opieka wychowawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-
25 lat) • ubezpieczenie TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 
Euro; KL 30 000 Euro; bagaż 300 Euro)  • składka na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej opłaty za prze-
wodnika i program w Wenecji ok. 28 Euro, taksy klimatycznej dla osób 
powyżej 16 lat. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmienności ceny +50 zł, 
ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.
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obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 
Costa Brava - LLORET DE MAR

WIYZTA W MEDIOLANIE | WENECKI SPACER | RYTMY LATINO

Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 Cena regularna

06.07-17.07 2190 2240 2290

13.07-24.07 2190 2240 2290

20.07-31.07 2190 2240 2290

Wczasy 18-25 lat dopłata +90 zł/os/turnus

HISZPANIA

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat  Puławy +30 zł, Radom +80 zł, 
Warszawa +130 zł, Łódź +150 zł, Piotrków Tryb. + 120 zł, Częstochowa +60 
zł, Katowice – bez dopłat. Transport realizowany przy min. 4 uczestnikach 
przy wyjazdach z miast: Zamość +80 zł, Kraków +120 zł, Kielce +150 zł, 
Rzeszów +150 zł, Mielec +120 zł, Tarnów +100 zł, Toruń + 180 zł, Białystok 
+150 zł, Poznań +180 zł, Gdańsk +200 zł. Na odcinkach krajowych dopusz-
cza się przejazd innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie 
(np. mikrobusem, PKP, autobusem kursowym lub samochodem osobo-
wym) oraz przesiadkę do autokaru docelowego. 

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + realizacja pro-
gramu w Wenecji ok. 28 Euro (obowiązkowo) oraz dodatkową kwotę Euro 
na wybrany program fakultatywny. Hotel wymaga kaucji zwrotnej - 20 
Euro (opłata obowiązkowa). Osoby, które ukończyły 16 lat zobowiązane 
są do opłacenia taxy klimatycznej: 1 Euro/ osoba/ dzień (płatna w recep-
cji hotelowej w dniu przyjazdu). Na dodatkowe gorące posiłki w drodze 
należy przeznaczyć ok. 25 Euro i 25 zł. Prosimy o zabezpieczenie prowian-
tu na czas przejazdu do Hiszpanii. Wstęp na dyskoteki od 16 lat. Wszyscy 
uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
Bagaż do autokaru –bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny do 
autokaru mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodatko-
wo można zabrać poduszkę, kocyk. 


