HISZPIANIA
– LLORET DE MAR
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 14–18 lat
czas trwania: 9 dni
transport: samolot
atrakcje: plażowanie, zabawy,
dyskoteki
Lloret de Mar – największe centrum turystyczne na Costa Brava, które w lecie zamienia
się w mekkę dla imprezowiczów. Z plaży otoczonej klifami rozciąga się piękny widok na
wzgórza Lloret de mar. Cudowna architektura oraz hiszpański temperament zostanie
w naszej pamięci na zawsze.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Okęcie-Warszawa, na 2 godziny przed planowanym
odlotem, miejsce zbiórki: MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między
strefami D i E). Odprawa bagażowo-paszportowa. Planowany wylot samolotem do Barcelony o godzinie 9:15. Planowany przylot na lotnisko El Prat w Barcelonie o godzinie
12:25. Przejazd na wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Spacer po
kurorcie, czas wolny. Nocleg.
2–8 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (UWAGA: dyskoteki od lat 16.
Grupa nieletnia bawi się na dyskotekach i wraca pod opieką wychowawców).
9 DZIEŃ Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot z Barcelony. Przylot na lotnisko Okęcie-Warszawa. Odbiór
uczestników przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Grupy wiekowe – w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ***+ HAWAI/ MONTEVISTA (14–16, 16–18 lat) www.blueseahotels.com hotel
sieci Blue Sea usytuowany 300 m od plaży, ok. 400 m od centrum oraz ok. 800 m od
legendarnego klubu Tropics, zapewni wam wygodę i komfort. Hotel słynie z pysznej
hiszpańskiej kuchni oraz dużego basenu. Naprzeciwko hotelu jest supermarket,
a z górnych pięter ujrzymy piękny krajobraz Lloret de Mar. Do dyspozycji: basen, restauracja, bar, wieczorne animacje.
Pokoje 3-osobowe z łazienkami, z klimatyzacją (pokoje 2-osobowe z dostawką). W pokojach balkon, TV. Suszarka do włosów, sejf (dodatkowo płatny). Hotel zapewnia pościel
i ręczniki oraz codziennie serwis sprzątający. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 EUR
za leżak.
Wyżywienie 3 posiłki dziennie w formie bogatego bufetu m.in. grill – kucharz przygotowuje potrawy w obecności klientów; woda mineralna do lunchu i kolocji.

FAKULTATYWNIE płatne w biurze lub na miejscu
• wycieczki: Barcelona 185 PLN lub ok.40 EUR, Tossa de Mar – rejs statkiem: 120 PLN
lub ok.26 EUR
Płatne na miejscu:
• wycieczki: Water world – park wodny: ok. 40 EUR
• atrakcje: Mecz Barcy na Camp Nou – bilet i przejazd: ok. 70–150 EUR, Tropics – dyskoteki, karnet tygodniowy: ok. 25 EUR, Sanddance – dyskoteka (od 16 lat): ok.25 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl
DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• pasażer może wziąć na pokład jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 23 kg. Suma
wymiarów walizki do 158 cm (dł. x szer. x wys.) oraz bagaż podręczny do 8 kg. Maksymalna suma wymiarów 118cm (55 x 40 x 23 cm); wg warunków przewoźnika
• kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po
wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi
• zalecane minimalne kieszonkowe na potrzeby własne ok. 100 EUR

TRANSPORT
Samolot rejsowy PLL LOT Warszawa im. Chopina – Barcelona El Prat – Warszawa im.
Chopin. Nadzór opiekuna podczas lotu. Godziny lotów do potwierdzenia na 48 godzin
przed rozpoczęciem imprezy w komunikacie wyjazdowym www.atas.pl
WARSZAWA – BARCELONA
Wylot – 09:15

Przylot – 12:25
BARCELONA – WARSZAWA

Wylot – 13:15

HOTEL *** GUITART ROSA (16–18 lat) www.guitarthotels.com Hotel w rewelacyjnej
lokalizacji, dla osób lubiących być w samym centrum tętniącego życiem kurortu. Do
słynnego Tropicsa – dyskoteki, tylko 4 minut drogi piechotą. Do plaży mamy zaledwie
200 m. Stylowy hotel położony w tropikalnym ogrodzie, z tarasem, leżakami i parasolami. Do dyspozycji mamy basen i bar przy basenie. Bezpłatne WiFi w lobby, w pokojach
płatne (20 EUR/tydzień).
Pokoje 3-osobowe (2-osobowe z dostawką) z łazienkami, TV i dużym balkonem. Na
plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 EUR za leżak.
Wyżywienie 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•
•

Przylot – 16:20

TURNUSY I CENY
POH-OKS-1
POH-OKS-2
POH-OKS-3
POH-OKS-4
POH-OKS-5

08.07–16.07.2018
16.07–24.07.2018
24.07–01.08.2018
01.08–09.08.2018
09.08–17.08.2018

HOTEL***+ HAWAI/
MONTEVISTA 14–18 lat
3005 PLN
3005 PLN
3005 PLN
2905 PLN
2905 PLN

HOTEL*** GUITART
ROSA 16–18 lat
3005 PLN
3005 PLN
3005 PLN
2905 PLN
2905 PLN

przelot samolotem w klasie ekonomicznej, opłaty lotniskowe i transferami do/z hoteli
8 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami
wyżywienie 3 posiłki dziennie
ubezpieczenie AXA (KL 10 000 EUR/os., NNW 2000 EUR/os. + bagaż 200 EUR/os.)
opieka wychowawców, ratownika oraz lekarska na wezwanie
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN
CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna – 15 EUR
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