
Pensjonat Viktoria*** i Pensjonat Abacon

15206

TERMINY I CENA :

UWAGA : wymagany ważny paszport lud dowód osobisty 
co najmniej 1 m-c od daty powrotu z wyjazdu .

COSTA BRAVA***

COSTA BRAVA***

HISZPANIAROWEROWY TOUR COSTA BRAVA 

ROWEROWY TOUR COSTA BRAVA 

TURYSTYKA AKTYWNA

TURYSTYKA AKTYWNA

Wyjazdy dla entuzjastów i fanów kolarstwa szosowego
                                                            – poznaj dziewicze rejony Katalonii i Costa Brava

Costa Brava to region turystyczny w Katalonii (północno-
wschodnia część Hiszpanii), który należy do prowincji Girona. 
Terytorium Costa Brava rozciąga się od Blanes aż do Port Bou 
położonego niedaleko granicy francuskiej.
Charakterystyka Costa Brava: Costa Brava (dosłownie: Dzikie 
Wybrzeże) to jeden z najczęściej odwiedzanych rejonów Hiszpanii. 
Najpopularniejsze miejscowości to m.in. Blanes, Calella, Girona, 
Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susana, Tossa de Mar. Między 
największymi miastami regionu biegnie autostrada łącząca 
wszystkie kurorty.Przez okoliczne góry wspaniałe trasy rowerowe z 
wodokami na wybrzeże . Latem między miejscowościami kursują 
promy wycieczkowe.
Będąc na Costa Brava warto się wybrać na wycieczkę do 
Montserrat, masywu górskiego, gdzie znajduje się Palec Boży - 
skała w kształcie palca oraz słynny klasztor benedyktynów 
wybudowany w otoczeniu gór, groty i pustelnie, a także koniecznie
Barcelonę .

Proponujemy aktywny wypoczynek w Hiszpanii na Costa Brava . Pewna pogoda , ciepłe morze, ciekawe trasy rowerowe zachęcaja aktywnego 
wypoczynku .Najlepsza pora roku na tę formę wypoczynku to wiosna orraz jesień , jiedy u nas kończy się lato , tam jeszcze pełnia sezonu ale już 
ze zdecydowanie mniejszymi upałami .

18.09 – 25.09.2017

02.10 – 10.10.2017

* możliwy inny termin na zapytanie.

CENA :

           PAKIET 1   620 EUR/OSOBĘ

           PAKIET 2   690 EUR/OSOBĘ  

CENA ZAWIERA :
zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z ofertą ,
realizację programu zgodnie z ofertą ,opiekę trenera 
polskojęzycznego , pomoc techniczna zgodną z ofertę 
CENA NIE ZAWIERA :
obligatoryjnej opłaty na TFG 15 zł/ osobę ,
biletu lotniczego Kraków-Girona-Kraków 

PROPOZYCJE TRAS ROWEROWYCH :

Trasa mtb Lloret – Tordera ,Trasa mtb Lloret – Tossa ,Trasa szosa Lloret- 
Sant Feliu ,i wiele innych dostosowanych do możliwości uczestników .

http://www.tylkocostabrava.pl/turystyka-rowerowa-na-costa-brava/

PAKIET 1:

zakwaterowanie w hotelach 3*** na Costa Brava ,pokoje DBL/TWIN
wyżywienie HB ,transfery z lotnisk - Barcelona/Girona ( także rowery) 
,wycieczka fakultatywna do Barcelony  , 5 x sesje treningowe na 
rowerach MTB lub szosowych (do wyboru) polskojęzyczny 
trener/opiekun podczas wycieczek rowerowych , wóz i pomoc 
techniczna w przypadku awarii rowerów ubezpieczenie, realizacja 
programu

PAKIET 2:

zakwaterowanie w hotelach 3*** na Costa Brava ,pokoje DBL/TWIN
wyżywienie HB ,transfery z lotnisk - Barcelona/Girona ( także 
rowery),wycieczkę fakultatywną Barcelona Panoramica ,Active 
Nature - aktywny wypad do lasów Costa Bravy - park linowy 2h (ponad 
800 m tras),obiad grill po hiszpańsku ,quady 45 min. ,4 x sesje 
treningowe na rowerach MTB lub szosowych (do wyboru) 
,zapewniamy profesjonalne rowery na trasach treningowych ,mapy i 
trasy przejazdów ,polskojęzyczny przewodnik podczas wycieczki do 
Barcelony ,polskojęzyczny trener/opiekun podczas wycieczek 
rowerowych , ubezpieczenie,realizacja programu wycieczek ze 
zwiedzaniem .
W przypadku kiedy Klient nie będzie chciał przylecieć ze swoim 
rowerem , mamy możliwość wynajmu profesjonalnych rowerów 
szosowych ( lekkie rowery z włókien węglowych ) w cenie 150 EUR za 
7 dni płatne dodatkowo po sprawdzeniu dostępności rowerów.W tym 
przypadku zalecamy zabranie własnego siodełka i pedałów.

Trasy przejazdów wynoszą dziennie od 70 do 150 km i są 
dostosowane do możliwości grupy .
Podczas tras rowerowych grupa będzie pod opieką profesjonalnego 
trenera - mechanika .
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