COSTA BRAVA

Przez niektórych zwane również „przedsionkiem nieba” stanowi jedno
z największych i najpiękniejszych kąpielisk Europy – pas wybrzeża ciągnący się
od Barcelony aż po granicę z Francją. Od lat stanowi cel podróży miłośników
słońca i dobrej zabawy. Tutaj zachwycicie się naturalnym pięknem krajobrazu,
znajdziecie urokliwe zatoczki z piaszczystymi plażami, a okoliczne gaje
piniowe pozwolą Wam odetchnąć od gorącej atmosfery letniego dnia.
Błękit morza, urwiste klify, samotna latarnia morska w tle – widok ten porusza
i pozostawia niezatarty ślad w każdym sercu.
HOTeL SURF-MAR 

ANiMACJe W HOTeLU

Dla uczestników kadra organizuje codziennie szereg zajęć sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, zawody pomiędzy grupami, zajęcia w wodzie
i dyskoteki. Konkursy z nagrodami ufundowanymi przez EURO-TOURS
i hotel. Uzupełnieniem tego programu jest możliwość udziału
w wycieczkach fakultatywnych. W cenę wyjazdu wliczone są wycieczki:
Barcelona + Montserrat oraz do Tossa de Mar - miasteczka z fortyfikacjami
obronnymi.
WYŻYWieNie (BUFeT SzWeDzKi)

W Hiszpanii 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja.

Hotel położony jest na Costa Brava, w miejscowości Lloret de Mar w odległości
ok. 900 metrów od starego miasta. W hotelu znajduje się 216 pokoi z widokiem
na basen, ogród lub morze. Dla gości przygotowane są pokoje 3 i 4 osobowe.
Pokoje posiadają balkon lub taras. W każdym pokoju znajduje się łazienka
z WC, telewizor i klimatyzacja. W hotelu znajduje się odkryty basen ze słodką
wodą, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko do koszykówki i mini golf.
Hotel zlokalizowany jest przy samej plaży.

TRANSPORT

Komfortowy autokar z klimatyzacją, DVD, barkiem i WC.
KADRA

3 opiekunów, kierownik, ratownik.
UBezPieCzeNie

Pakiet SIGNAL IDUNA: KL do 10.000 € i NNW do 7.000 zł.
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Dzień 1:

RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd w godzinach popołudniowych, przejazd przez Niemcy i Belgię.
Dzień 2:

Przyjazd do Parku Asterixa, gdzie humor, ekscytujące wrażenia i historia
wzajemnie się przeplatają. Park rozrywki wzorowany jest na słynnym
komiksie o przygodach sympatycznych Gallów: Asterixa, Obelixa
i jego przyjaciół. Znajduje się tu około 100 różnych zabawnych miejsc,
pokazów i atrakcji. Więcej szczegółów na stronie www.parcasterix.fr.
Przejazd na Costa Brava.
Dzień 3:

Przyjazd do hotelu na Costa Brava. Zakwaterowanie, zapoznanie
z otoczeniem. Pierwszym posiłkiem jest kolacja.
Dzień 4 – 9:

Wypoczynek w Hiszpanii w Lloret de Mar (młodzieżowa stolica rozrywki
całego regionu Costa Brava): 3 posiłki dziennie, zajęcia sportowe, plażowanie
nad morzem i basenem, dyskoteki w hotelu, wycieczki fakultatywne.
W cenę kolonii i obozu wliczone są wycieczki: Montserrat –
średniowieczny klasztor położony w przepięknym, monumentalnym
masywie górskim, Barcelona – Sagrada Familia, stadion olimpijski, stadion
FC Barcelona (trybuny + muzeum słynnej hiszpańskiej drużyny), wzgórze
widokowe, średniowieczna starówka oraz oraz Tossa de Mar – miasteczko
ze średniowieczną starówką Vila Vella i fortyfikacjami obronnymi z XII w.
Dzień 10:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Ostatnie zakupy na drogę, obiad
i podróż powrotna. Przejazd nocny przez Francję i Niemcy.
Dzień 11:

Przyjazd do Europa Park – największy w Niemczech park rozrywki.
Na 85 hektarach znajduje się 16 krain tematycznych, w większości
związanych z europejskimi krajami i regionami (m.in. Francją, Szwajcarią,
Włochami, Holandią, Rosją, Hiszpanią, Grecją, Portugalią, Anglią czy też
państwami skandynawskimi, można przy tym poznać ich kulturę i tradycję).
W parku jest aż 11 rollercoasterów, 9 typowo wodnych przejażdżek
a także wiele innych ekscytujących atrakcji – w tym mnóstwo pokazów.
Więcej szczegółów na stronie www.europapark.de. Przejazd przez
Niemcy.
Dzień 12:

Przyjazd do Polski w godzinach rannych. Zakończenie kolonii i obozu.

Cena:		 850 zł + 250 €
Terminy: 10.07. - 21.07.2017
		 25.07. - 05.08.2017
Wycieczki fakultatywne (dla chętnych):
>> Barcelona nocą + grające fontanny – 20 €;
>> WATER WORLD – wycieczka do największego
Aqua Parku na Costa Brava: wodne tory, baseny,
zjeżdżalnie, Rafting River – rwąca rzeka o długości 215 m
i Water Mountain - 250 metrów różnicy wysokości – 25 €.
Informacje dodatkowe:
>> uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty ważny
min. 6 miesięcy od daty powrotu z kolonii i obozu do Polski;
>> wiek uczestników: 8 – 14 oraz 15 – 19 lat;
>> na wyjazd zapraszamy osoby dorosłe za dopłatą – 300 zł;
>> wycieczki ujęte w programie nie zawierają
kosztów biletów wstępu – 75 €;
>> proponowane kieszonkowe – 50 €.

W naszej ofercie również kolonia
i obóz na Sycylii.
Szczegóły na stronie www.eurotours.pl
lub w biurze.
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