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HISZPANIA LLORET DE MAR   Wczasy- wypoczynek  
 
Lloret de Mar jest katalońskim miastem, uznanym za najbardziej popularną miejscowość wakacyjną na Costa 
Brava, idealną do zwiedzania i odkrywania pieszo. Pierwotnie wioska rybacka stała się ekskluzywną, 
modernistyczną miejscowością, pełną restauracji, barów, dyskotek, a  oddalenie o 60 km od Barcelony i 40 
km od Girony powoduje, że  jest również idealnym miejscem wypadowym na wycieczki. Lloret de Mar co 
roku przyciąga tysiące turystów. Plaża w mieście rok rocznie zdobywa Błękitną Flagę.  Nocą neony 
wielopoziomowych dyskotek wabią wielbicieli  niekończącego się nocnego życia, a ulice wypełniają się 
tłumami turystów , licznych grup młodzieży z całego świata, chętnych do wspólnej zabawy.   
Bary i restauracje tętnią życiem, serwując hiszpańskie przysmaki i lokalne wyśmienite alkohole. 
   
HOTEL  Guitart Central Park*** to niepowtarzalny i najatrakcyjniejszy obiekt hotelowy w tej kategorii. 
Idealnie położony w centrum. Najładniejsza plaża Fenals zaledwie 500m od hotelu.  Na terenie kompleksu 
do dyspozycji gości jest aż 5 basenów, tarasy słoneczne sąsiadujące z wodospadami, kaskady opływające 
kwiatami i ozdobnymi krzewami. Bezpłatnie dla gości leżaki. Imponujące zaplecze sportowe i rekreacyjne, 
które sprawia, że w hotelu nie można się nudzić. Wśród nich m.in. korty tenisowe, siłownia, mini bowling, 
gry zręcznościowe. Ten hotel oferuje najlepsza międzynarodową kuchnię w ramach bardzo bogatego 
bufetu na każdy posiłek. 
Do lunchu i obiadokolacji w bufecie regularnie podawane pyszne owoce i lody bez ograniczeń. Ponadto 
rewelacyjny program animacyjny, a w nim Wieczory Hiszpańskie, pokazy i koncerty na żywo. 
WYŻYWIENIE : 
śniadanie , lunch, kolacja w postaci bardzo bogatego bufetu dań do wyboru i bez ograniczeń. 
Napoje - woda, soki, napoje ciepłe i zimne do śniadań bez ograniczeń. 
Napoje w postaci wody lub wina serwowane do obiadokolacji. Inne napoje opcjonalnie dodatkowo płatne. 

ZAKWATEROWANIE 
Pokoje 2, 3 osobowe wyposażone w TV, szafę, stół i krzesła. Łazienka z WC i prysznicem lub wanną.  
W pokojach bezpłatna klimatyzacja!  

RAMOWY PROGRAM POBYTU :   
1 dzień:  O godz. 12:00 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (KOMBINAT), przejazd przez  Niemcy do 
Francji.   
2 dzień:  Dalszy przejazd, przyjazd do Hiszpanii do hotelu w godzinach południowych    
3 - 8 dzień:   
Wypoczynek, możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych.   
9 dzień:  Śniadanie, lunch, kolacja, wyjazd do kraju, przejazd przez Francję , Niemcy, 
10 dzień:  Przyjazd do Polski  (do Krakowa) w godzinach wieczornych.  
CENA ZAWIERA:  
* 7 noclegów w pokojach z łazienkami i klimatyzacją w hotelu w Hiszpanii   
* wyżywienie  3 x dziennie bufet  
* transport komfortowym autokarem  
* opiekę pilota / rezydenta na miejscu  
* ubezpieczenie KL + NNW + bagaż   
* podatek VAT   
CENA NIE ZAWIERA :    
* napojów innych niż woda do obiadów i kolacji w hotelu w Hiszpanii , 
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* obligatoryjnej opłaty na TFG 10 z  
*  taksa klimatyczna 0,50 e od osoby, emeryci i dzieci  do 16  lat nie płacą  
* ubezpieczenia od chorób przewlekłych  
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy  
* dopłaty do połączeń antenowych   
 
TERMIN i CENA:  
                                             WYJAZD              POBYT                              CENA ZA OSOBĘ W POKOJU                DNI 
  POKÓJ 2 OSOBOWY     04.07.18       05.07  - 12.07  13.07.2018    930 zł + 325 eur  razem ok 2.344 zł      10 
  POKÓJ 3 OSOBOWY     04.07.18       05.07  - 12.07  13.07.2018    930 zł + 255 eur  razem ok 2.040 zł      10 
  
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu 
sprzedaży pieniądza  banku PKO BP obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. 
Wpłata w PLN lub w EUR.  
Cena „razem około” jest podana orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN  
  
UWAGA: obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty.  
  
WYCIECZKI FAKULTATYWNE  
  
Wycieczki fakultatywne ; wycieczka do Barcelony 25 EUR ( dla chętnych dodatkowo płatny wstęp na 
stadion Camp Nou 26  EUR , Monserrat- opactwo benedyktynów z figurą Czarnej Madonny. Jest to 
najświętsze miejsce w Katalonii  18 EUR , la masia show ok. 30 EUR ,   
Wstępy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie ok. 35 EUR, 
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