
HISZPANIA LLORET DE 
MAR

Hotel Casino Royal***
obóz młodzieżowy – 12-18 lat

COSTA BRAVA - najbardziej znany rejon śródziemnomorskiego wybrzeża. 
Piaszczyste plaże, dzikie i skaliste zatoczki, bujna roślinność oraz zespół 
nowoczesnych hoteli i centrów rozrywkowych to wymarzone miejsce wypoczynku 
dla młodych, ciekawych życia ludzi. Lloret de Mar najsłynniejsze i najweselsze 
miasto wybrzeża. Tu króluje słońce i dobry humor. Posiada ładną piaszczystą 
plażę, wzdłuż której ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe kafejki, 
bary, sklepiki, a przede wszystkim nowoczesne dyskoteki stwarzają 
niepowtarzalną atmosferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą młodzież 
Europy.
Hotel CASINO ROYAL*** - położony w centrum Lloret de Mar, w pobliżu 
głównego deptaka, ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 3,4 os. z łazienkami, 
balkonami i TV sat. Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa się każdego dnia. 
Na terenie hotelu znajdują się: recepcja, restauracja, windy, niewielki odkryty 
basen, słoneczny taras z leżakami, sala barowa z dostępem do Internetu. Sejfy 
dodatkowo płatne. 
Wyżywienie – trzy posiłki dziennie (w formie bufetu), woda do posiłków oraz 
suchy prowiant na  drogę powrotną
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień - wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Niemcy i Francję 
2-11 dzień - przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych, zakwaterowanie, 
pierwsze świadczenie - kolacja, nocleg. Pobyt wypoczynkowy w Lloret de Mar (10 
dni/9 nocy), kąpiele w morzu i basenie, plażowanie, zajęcia sportowo –
rekreacyjne, dyskoteki w klubach, realizacja wycieczek fakultatywnych 
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, obiad. Wyjazd w godzinach wieczornych 
w kierunku Niemiec.
12 dzień - przyjazd do Polski w godzinach wieczornych/nocnych  
Cena zawiera: transport autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek), 9 
noclegów z wyżywieniem 3 x dziennie, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę 
wychowawców, ratownika, rezydenta
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych, taksy klimatycznej ok. 12 euro
za dodatkową opłatą:
możliwość nauki języka hiszpańskiego. Połącz wypoczynek z nauką języka w 
praktyce. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli j. hiszpańskiego z praktycznymi 
zadaniami w kontaktach z mieszkańcami Lloret de Mar. Dopłata do lekcji – 100 zł 
na pobyt.
Lekcje realizowane przy min. 10 osobach
wycieczki fakultatywne
Barcelona – wycieczka do stolicy Katalonii. To niezwykłe miasto znacznie różni 
się od reszty kraju. Posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co szczególnie widać 
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w niespotykanej architekturze Antoniego Gaudiego. W programie wycieczki: 
najbarwniejsza hiszpańska ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, 
wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, platformą widokową i obiektami 
olimpijskimi, perełki Antonio Gaudiego: Parc Guell, Casa Batllo, Casa Milla i 
wreszcie największa z nich – Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej 
przygotowaliśmy wizytę na Camp Nou. Następnie udamy się na Plac Hiszpański 
gdzie o 21.30 rozpocznie się pokaz tańczących fontann. Font Magica to 
podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”.
Cena: 50 euro/osobę (w cenie bilet wstępu na Camp Nou, cena bez biletu 
wstępu na Camp Nou - 40 euro, dzieci do lat 12 - 40 euro z biletem 
wstępu na Camp Nou lub 30 euro bez biletu wstępu na Camp Nou)

Montserrat – całodniowa wycieczka gwarantująca zapierające dech w piersiach 
widoki, malownicze krajobrazy i niesamowite formacje skalne o przedziwnych 
kształtach. To tylko nieliczne atrakcje, które czekają Państwa podczas wycieczki 
na to zadziwiające krajobrazowo wzgórze. Będziecie Państwo podziwiać tutejszy 
Klasztor Benedyktynów, który wybudowano po tym jak w cudownych 
okolicznościach odnaleziono figurkę Matki Boskiej. Kontakt z la Morenetą ma 
magiczne właściwości – dotknięcie figurki powoduje, że w ciągu roku spełniają 
się życzenia i prośby, z którymi przyjeżdżamy do klasztoru. Dla chętnych istnieje 
możliwość skorzystania z wjazdu na punkt widokowy kolejką górską.
Cena: 43 euro/osobę (dzieci do lat 12  - 30 euro)

La Siesta – niezapomniany wieczór w gorących rytmach flamenco. Chwile 
spędzone w Restauracji La Siesta w miejscowości Santa Susanna na wieczorze 
Flamenco na długo utkwią Wam w pamięci. Cudowny, pełen ekspresji show 
flamenco w szampańskiej atmosferze z najlepszymi hiszpańskimi artystami to 
niezapomniane wrażenia i cudowna zabawa.
Cena: 35 euro/osobę (dzieci do lat 12  - 16 euro)

Tossa de Mar – to jedna z obowiązkowych wycieczek, na którą nie można się 
wybrać bez stroju kąpielowego i aparatu. Rejs wzdłuż dzikiego, skalistego 
wybrzeża Costa Brava do miasteczka o pocztówkowej urodzie gwarantuje 
niezapomniane widoki i wrażenia. Tossa de Mar to pięknie położona dawna 
rybacka osada, która ze względu na zachowanie swego oryginalnego charakteru, 
uważana jest za perełkę Costa Brava.
Lloret de Mar: 16 euro/osobę (dzieci do lat 12 - 10 euro)

Water World – największy na Costa Brava park atrakcji wodnych: ślizgawki, 
baseny, zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji dla amatorów wodnego szaleństwa.
Cena: 26,50 euro/osobę (dzieci do 1.40 metra - 15 euro)

Marineland – połączenie ogrodu zoologicznego, delfinarium i parku wodnego. Tu 
zanurzycie się w basenie, zjedziecie na pontonie, a w chwili przerwy zobaczycie 
pokaz tresury fok, papug i delfinów.
Cena: 24,50 euro/osobę (dzieci do 12 lat - 17,50 euro/osobę)

Nurkowanie z akwalungiem – to jednodniowy kurs łączący teorię i praktykę –
po niezbędnym przeszkoleniu i ćwiczeniach spędzą Państwo ok. 20 min. w 
magicznym, podwodnym, świecie Morza Śródziemnego.
Cena: 30 euro/osobę

Port Aventura - to niezwykła atrakcja nie tylko dla młodzieży, ale również dla 
całych rodzin z dziećmi. Ogromny teren podzielony na różne zakątki świata, 
wypełnione po brzegi karuzelami, rollercosterami i licznymi atrakcjami 
artystycznymi.
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Cena: 55 euro/osobę (dzieci do lat 11 - 47 euro)

Terminy:
30.06.2014-11.07.2014 - 1890 zł
09.07.2014-20.07.2014 - 1890 zł
18.07.2014-29.07.2014 - 1890 zł
27.07.2014-07.08.2014 - 1890 zł

*Daty z wyjazdem i powrotem
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