
 

 

 
      TERMIN: 22.07-02.08.2015 
     CENA: 1 960 zł 

 

 
 
HISZPANIA to jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich, 
podróż do Hiszpanii, to spotkanie ze słońcem, dobrą kuchnią, 
gościnnością oraz odpoczynek wśród olśniewającej, pełnej 
kontrastów przyrody.  
 
 
CALLELA - jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa del Maresme. Swoją popularność 
miasto zawdzięcza nie tylko zabytkowemu centrum, słonecznej plaży i szerokiej gamie oferowanych rozrywek, 
ale także atrakcyjnej lokalizacji, leży tylko ok. 50 km od Barcelony oraz niedaleko Blanes – znanego kurortu 
ze słynnym ogrodem botanicznym. Złocista, długa, czysta plaża i wysadzana palmami romantyczna promenada 
są głównymi atutami miejscowości. Przy plaży znajduj się puby, restauracje, popularne dyskoteki. 

 
 
HOTEL TOP OLYMPIC *** położony 300 metrów od plaży oferuje 3 odkryte baseny dla dorosłych i dla 
dzieci. Posiada 2,3-osobowe, klimatyzowane pokoje posiadające balkon lub taras oraz telewizję satelitarną. 
Przez 6 dni w tygodniu hotel Top Olympic organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji serwowane są 
dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej i międzynarodowej w formie bufetu. W hotelu jest też bar, a wieczorne 
rozrywki obejmują występy muzyczne i kabaretowe.  
http://www.booking.com/hotel/es/htopolympic.pl.html 
      
RAMOWY PROGRAM:  
Dzień 1  Wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję. 
Dzień 2  Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, Przejazd  
do EURODISNEYLANDU - całodzienna zabawa w jednym  
z największych parków rozrywki w Europie (jedna wybrana strefa). 
Nocleg w hotelu.   
Dzień 3  Śniadanie kontynentalne. - całodzienne zwiedzanie Paryża. 
Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo ok.  13 
EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, 
Katedra Notre Dame. Obiadokolacja. Nocny przejazd przez Francję. 
Dzień 4   Przyjazd  do Calleli w godz. przedpołudniowych, zakwaterowanie.  
Dzień 4-10 Pobyt w  Calleli – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu w programie: wypoczynek, 
realizacja programu wycieczek fakultatywnych, wyjścia na dyskoteki. 
Dzień 11  Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Nocny przejazd przez Francję, Niemcy  
do Polski. 
Dzień 12  Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 
 

 



ZAPEWNIAMY: 
� przejazd klimatyzowanym autokarem LUX (barek WC, klimatyzacja, TV), 
� 1 nocleg tranzytowy w hotelu w okolicach Paryża ze śniadaniem i obiadokolacją, 
� 7 noclegów w hotelu TOP OLYMIC***, 
� wyżywienie w czasie pobytu w Hiszpanii: 3 posiłki dziennie: śniadania, obiad, kolacja w formie 

bogatego bufetu. Do śniadania podawana kawa, herbata, soki, woda. Do obiadu i kolacji woda  
w karafkach. Pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu 
wyjazdu plus prowiant na drogę powrotną, 

� opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę pilota na trasie przejazdu, 
polskojęzycznego rezydenta, ratownika, 

� bogaty program w trakcie pobytu. W drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża oraz 
EURODISNEYLANDU (bilet dodatkowo płatny), 

� ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. 

 
CENA NIE ZAWIERA : 
� Wycieczek fakultatywnych,  
� Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i dyskotek,  
� Dodatkowych napoi do obiadu i kolacji,  
� Taksy klimatycznej, 
� Biletu do Eurodisneylandu (wstęp do jednej wybranej części Eurodisneylandu) + taksy 

klimatycznej - 45 EUR, 
� Obowiązkowej kaucji zwrotnej – 10 EUR, 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + wycieczki fakultatywne + dyskoteki  
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia – ok. 5 EUR/wstęp 
 

STREFA IMPREZOWA: 

Chciałbyś poznać, jak bawi się młodzież ze wszystkich krajów 
Europy? Chciałbyś uczestniczyć w wakacyjnym szaleństwie  
i przeżyć wakacyjną przygodę? Nic prostszego! Jeżeli jesteś młodą, 
energiczną osobą, która zaczyna aktywne życie dopiero, gdy słońce 
zajdzie, jeżeli jesteś ciekawy świata i wiesz, czym jest świetna 
zabawa – Hiszpania to kraj dla Ciebie! 
OXYGEN - dyskoteka na plaży gdzie bawi się młodzież z całego 
świata. Doskonała muzyka oraz imprezy w pianie.   
MENFIS - dyskoteka z 3 salami tanecznymi, pokazami laserów  
i słynnymi imprezami w pianie. To tam zobaczysz sztuczne ognie,  
a to wszystko przy muzyce słynnych DJ-ów.  
 

 


