
11.07–22.07.2020 – 2420,00 

 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

      608-197-685, 882-308-340 

 

HISZPANIA – LLORET DE MAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISZPANIA – LLORET DE MAR 

Hiszpania – Blanes 
Monako + Monte Carlo + Cannes + Carcasonne + Barcelona + 

Tossa de Mar + Europa Park 

BLANES to turystyczna miejscowość, oddalona ok. 6 km od Lloret de Mar. Położone jest w 
malowniczej scenerii: górzysty teren schodzący do morza i zatoka z portem jachtowym, w 
której cumują również stateczki turystyczne. Długa, piaszczysta plaża jest podzielona na 
dwie części wzniesieniem – cyplem, z którego rozciąga się widok na miasto i morze. Posiada 
długą, wysadzaną palmami, ozdobioną klombami i oczkami wodnymi promenadę, przy 
której znajdują się kolorowe kawiarenki, puby i restauracje. 
ZAKWATEROWANIE: 

HOTEL ESPLENDID*** - położony jest ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży i ok. 1km 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 euro), kryty basen klimatyzowany, fitness club. 

Przez cały sezon w hotelu organizowane są animacje. W godzinach porannych 

jest to np. aerobik przy basenie lub aqua gym. Wieczorem np. pokaz tańca 

flamenco, karaoke lub wspólny taniec przy muzyce disco. Posiłki w hotelu 
podawane są w formie stołu szwedzkiego. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z TV, 

wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę i są klimatyzowane. Każdy pokój 

z balkonem (widok na basen lub na ulicę). Autokar może podjechać 

bezpośrednio pod drzwi hotelu) 
PROGRAM: 

 9 godzinny pobyt w Monaco – spacer po mieście, pobyt na plaży w Monaco, spacer 
odcinkiem trasy wyścigu Formuły 1 do dzielnicy Monte Carlo ze słynnym kasynem 
Café de Paris, spacer promenadą.  

 Spacer po Cannes – promenada nadmorska, Pałac Festiwalowy, wspaniały port jachtowy 
– luksusowe jachty. 

 Spacer po Carcasonne z pilotem najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy  z 

masywnymi murami obronnymi oraz ciekawą gotycką katedrą, owoc pracy jednego z 
twórców nowoczesnej nauki konserwacji zabytków. 

 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Barcelony Stadion Camp Nou (dla 

chętnych wstęp dodatkowo płatny ok. 20,00 Euro) - FC Barcelona, Katedra Sagrada 
Familia z zewnatrz, , pomnik Kolumba, Wzgórze Montjuic, Rambla, Katedra, Plaza Sant 
Jaume, Port, Plac Królewski, budynki Antonio Gaudiego 

 Spektakl Grających Fontann na Pl. Hiszpańskim  

 Wycieczka autokarowa do Tossa de Mar jednej z najpiękniejszych i 
najpopularniejszych miejscowości na Costa Brava.  

 9 godzinny pobyt w EUROPA-PARKU  - Jeden z  najciekawszych parków rozrywki w 
Europie. Setki atrakcji, przedstawień, zjeżdżalni, basenów i grono animatorów zapewni 
doskonałą zabawę najbardziej wymagającym klientom. Podzielony na 16 krain 
tematycznych pozwala poszaleć w całej Europie zaledwie w ciągu kilku godzin. Posiada 

11 roller coasterów, atrakcje wodne, mnóstwo pokazów 

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Kąpiele w basenie hotelowym, animacje wodne na basenie  

 Wyjścia do dyskoteki – wstępy we własnym zakresie 

 Spacery po najbliższej okolicy  

CENA ZAWIERA: 
 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie - 7 noclegów w Hiszpanii 

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie (od obiadu w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu) 

 2 śniadania na tranzycie w formie suchego prowiantu 

 1 kolacja na tranzycie w formie suchego prowiantu 

 opiekę pedagogiczną, ratownika i pilota 

 ubezpieczenie NNW, KL 

 sprzęt sportowy i plastyczny 

 program animacyjny oraz turystyczno – rekreacyjny j.w 

 nagrody i upominki 

 opłatę na TFG 
CENA NIE ZAWIERA: 

 obowiązkowej opłaty w wysokości 45,00 Euro za: ciepły posiłek w Europa Parku oraz  
     bilety do Europa Parku 

 obowiązkowej  opłaty klimatycznej w wys.  0,50 Euro/os/dziennie – płacą tylko osoby 
powyżej 16 

 nieobowiązkowej opłaty za wstęp na stadion FC Barcelona ok. 20,00 Euro) 
 
UWAGI: na wyjazd należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



HISZPANIA – BLANES 
 

Dzień 1 – 11.07.2020 
Wyjazd z Włocławka ok. godziny 06.00. Jazda non stop do Francji. Po drodze 
organizowane będą postoje na toalete oraz jedzenie ( we własnym zakresie) 1800 km 
– 30 godz.  / nocny przejazd/  
 
Dzień 2 – 12.07.2020 
W godzinach przedpołudniowych  przyjazd na Lazurowe Wybrzeże  9 - godzinny 
pobyt w Monaco – spacer po mieście, pobyt na plaży w Monaco, spacer odcinkiem 
trasy wyścigu Formuły 1 do dzielnicy Monte Carlo ze słynnym kasynem Café de 
Paris, spacer promenadą. Po 9 godzinnym postoju wyjazd do Hiszpanii (625 km – 11 
godz.) przejazd  Lazurowym Wybrzeżem. Na godzinę wjazd do Cannes. Spacer po 
Cannes – promenada nadmorska, Pałac Festiwalowy, wspaniały port jachtowy – 
luksusowe jachty. Tego dnia wyżywienie we własnym zakresie./ nocny przejazd/ 
 
Dzień 3 – 13.07.2020 
Śniadanie – suchy prowiant. W drodze na Costa Brava spacer po Carcasonne z 

pilotem  - najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy  z masywnymi 
murami obronnymi oraz ciekawą gotycką katedrą, owoc pracy jednego z twórców 
nowoczesnej nauki konserwacji zabytków. W godzinach południowych  przyjazd do 
Blanes, zakwaterowanie, obiad, sprawy organizacyjne, kolacja, nocleg 
 
Dzień 4 – 9 – pobyt w Hiszpanii  
Wypoczynek i realizacja programu; 

 Wycieczka do Barcelony: Stadion Camp Nou (dla chętnych wstęp 
dodatkowo płatny ok. 20,00 Euro) - FC Barcelona, Katedra Sagrada Familia z 
zewnatrz, pomnik Kolumba, Wzgórze Montjuic, Rambla, Katedra, Plaza Sant 
Jaume, Port, Plac Królewski, budynki Antonio Gaudiego: Casa Mila i Casa 
Batllo,  

 Spektakl Grających Fontann na Pl. Hiszpańskim  

 Wycieczka do Tossa de Mar jednej z najpiękniejszych i najpopularniejszych 
miejscowości na Costa Brava. 

 kąpiele w basenie  hotelowym, animacje wodne na basenie 

 codzienne plażowanie, kąpiele w morzu 

 dyskoteki,  

 piesze wycieczki po  najbliższej okolicy  
 
Dzień 10  - 20.07.2020 
Śniadanie,  wykwaterowanie z pokoi i złożenie bagaży w miejscu do tego 
przeznaczonym, Ostatni spacer i zakupy przed pożegnaniem z Hiszpanią, Obiad, 
pobranie suchego prowiantu na kolację w drodze powrotnej . Wyjazd do Niemiec 
1050 km – 18 godzin/ nocny przejazd/ 
 
Dzień 11 – 21.07.2020 
Śniadanie – suchy prowiant. Przyjazd do Europa Parku ok. godz. 10.00.   
9 godzinny pobyt w EUROPA-PARKU  - Jeden z  najciekawszych parków rozrywki 

w Europie. Setki atrakcji, przedstawień, zjeżdżalni, basenów i grono animatorów 
zapewni doskonałą zabawę najbardziej wymagającym klientom. Podzielony na 16 
krain tematycznych pozwala poszaleć w całej Europie zaledwie w ciągu kilku godzin. 
Posiada 11 roller coasterów, atrakcje wodne, mnóstwo pokazów. Wyjazd ok. 19.00 
przejazd na  obiadokolację, po posiłku  wyjazd do Polski. 1200 km -  (nocny 
przejazd). 
Dzień 12 
Przyjazd do Włocławka  w godzinach  południowych. 


