Dołącz do grupy: facebook.com/groups/obozyatashiszpania

HISZPANIA

– COSTA BRAVA
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 12–18 lat
czas trwania: 11 dni
atrakcje: plażowanie na Costa Brava,
park rozrywki Gardaland
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
Obóz w Hiszpanii to propozycja wakacyjnego relaksu na Costa Brava. To wyjazd
dla miłośników poznawania, poszerzania horyzontów oraz osób chcących wypocząć
w blasku słońca. Na końcu podróży czeka Was szaleństwo w Parku Rozrywki Gardaland.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch zgodnie
z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Przyjazd do AWINION. Zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast
południa Francji – Pałac Papieży, romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedykta
z XII w. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do GIRONY spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hiszpanii, której wąskie uliczki można zobaczyć m.in. w filmie „Pachnidło”. Na każdym
kroku widać tu wpływy różnych kultur i religii. Przejazd do hotelu na Costa Brava
w porze kolacji.
3–9 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu program rekreacyjny, animacje
w hotelu, gry i zabawy na plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratownika, a także wycieczka: BARCELONA – wizyta w Oceanarium, spacer po Bario Gotic
i La Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane z zewnątrz: Sagrada Familia, Casa
Mila oraz Casa Batlo, Park Guell – wstęp do strefy bezpłatnej nie obejmującej historycznego centrum.
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. BLANES – Ogrody Mar y Mutra.
Wyjazd z Blanes po lunchu. Przejazd w kierunku Włoch. Wieczorny spacer po MONTE
CARLO, dzielnica Monako znana m.in. z kasyn i plaży.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki GARDALAND – całodzienna zabawa. Wyjazd
w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

  Z AK WATEROWANIEI W Y Ż Y WIENIE
Hotel ESPLENDID 3* w Blanes. Hotel położony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej
plaży i ok. 1 km od centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen + 2 małe. Hotel
ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe (koszt wynajmu 1 kortu za godzinę to ok.
7 EUR), kryty basen klimatyzowany, fitness club. Przez cały sezon w hotelu organizowane są animacje. W godzinach porannych jest to np. aerobik przy basenie lub agua gym.
Wieczorem np. pokaz tańca flamenco, karaoke lub wspólny taniec przy muzyce disco.
Zakwaterowanie w pokojach 3, 4-osobowych z łazienkami i klimatyzacją, TV i ręcznikami w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji za kaucją zwrotną. Każdy pokój
z balkonem (widok na basen lub na ulice). Posiłki w hotelu (śniadanie, obiad, kolacja)
podawane są w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotel tranzytowy – hotele 2*/3*, pokoje 3–4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania wydawane są śniadania. 2 dnia obiadokolacja w restauracji samoobsługowej
typy Flunch (jednodaniowy posiłek).

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• koszt wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie, wody
do posiłków i realizacja programu: 120 EUR – płatne w autokarze
• kaucja zwrotna w wysokości 10 EUR za hotel
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski: 50–180 PLN – patrz rozkład jazdy

  DODATKOWE UBEZPIEC ZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN (deklarowane w ciągu
3 dni roboczych od zrobienia rezerwacji i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych:
dopłata 135 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: dopłata
80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

  WA ŻNE INFORMAC JE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub
dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ze sobą ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant na drogę oraz ok. 50 PLN na posiłki w trasie
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem

 TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację
oraz DVD. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu
65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.
Autokar docelowy jedzie na trasie Wrocław – Costa Brava – Wrocław.
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

Warszawa

Dw. Zachodni PKS st. 10

10:30 16:30 50 PLN

Łódź

Dworzec Łódź Widzew

12:30 14:30 50 PLN

Wrocław

Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu
Andersa)

16:15 11:00 0 PLN

Katowice

50 PLN

Kraków

80 PLN
* Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy
zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami transportu – PKS, PolskiBus, 180 PLN
Gdańsk*
Plus Bus, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)
Bydgoszcz*
100 PLN
Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną na
Lublin*
1 tydzień przed wyjazdem na stronie internetowej oraz w komunikacie 100 PLN
Poznań*

wyjazdowym wysłanym w mailu do klienta

100 PLN

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE

Kraków*

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

50 PLN

•
•
•
•

Wrocław*

przejazd komfortowym autokarem
6 noclegów na Costa Brava z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)
1 nocleg tranzytowy z wyżywieniem 2 razy dziennie (obiad, śniadanie)
wyżywienie: pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja drugiego dnia imprezy, ostatnim śniadanie dziewiątego dnia imprezy
• opieka pedagogiczna kierownika-pilota i wychowawców przez cały okres trwania
wyjazdu
• ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)
• bogaty program turystyczny i wypoczynkowy

24 OBOZY ZAGRANICZNE

50 PLN

TURNUSY I CENY
OH2-1
OH2-2
OH2-3

09.07–19.07.2018
23.07–02.08.2018
06.08–16.08.2018

2140 PLN
2140 PLN
2140 PLN

* Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

www.atas.pl
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