
15.07-26.07.2020 – 2520,00 

22.07-02.08.2020 – 2520,00 
 

 
 

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 
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Hiszpania – Lloret de Mar 
Paryż z rejsem statkiem+Carcassonne+Barcelona+Tossa de Mar+Europa Park 

LLORET DE MAR to jeden z największych ośrodków turystycznych na Costa Brava. 

Turyści przybywają tu zwabieni urokiem i różnorodnością piaszczystych plaż, 
niezliczonej ilości dyskotek, restauracji i sklepów. To miejscowość dla osób 

pragnących imprez i zabaw.  

ZAKWATEROWANIE: 

HOTEL SAMBA*** - położony jest w spokojnej dzielnicy Fenals, około  350 m do 

plaży i 500 m do centrum miejscowości. W pobliżu promenada spacerowa, liczne 
dyskoteki i kluby nocne. W hotelu klimatyzowana restauracja, pomieszczenia 

klubowe, bar, przytulny angielski pub, sala konferencyjna, sala gier, windy, 
sklepik, taras z widokiem na Lloret. Dookoła hotelu duży kompleks ogrodowy z 

ładnym trawnikiem. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne. Pokoje w hotelu 

2,3,4-os. wyposażone standardowo, łazienka/WC/prysznic, telefon, TV, 
klimatyzacja, ogrzewanie, balkon. Codzienna wymiana ręczników i sprzątanie pokoi, 
wymiana pościeli co 4 dni. Do dyspozycji gości: basen z brodzikiem, boisko do 

siatkówki, bilard, gry zręcznościowe, dzienny i wieczorny program animacyjny, 
kilka razy w tygodniu wieczorne show 

PROGRAM: 

 Całodniowe zwiedzanie Paryża z przewodnikiem: Plac Concorde z 
Łukiem Triumfalnym, Pałac Inwalidów, Luwr, Wyspa La Cite z Katedrą 
Notre Dame i Dzielnicą Łacińską, Wzgórze Montmartre z Placem Pigalle i 

Mulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur, Wieza Eiffla – bez wejścia 

 Rejs statkiem po Sekwanie  

 Spacer po Carcasonne z pilotem najlepiej zachowane średniowieczne 
miasto Europy  z masywnymi murami obronnymi oraz gotycką katedrą,  

 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Barcelony Stadion Camp 
Nou (dla chętnych wstęp dodatkowo płatny ok.20,00 Euro) Katedra Sagrada 

Familia z zewnątrz, 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  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne  

 Gry sportowe, zabawy ruchowe na powietrzu, zabawy integracyjne 
CENA ZAWIERA: 

 transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, barek, DVD) 

 zakwaterowanie - 7 noclegów w Hiszpanii 

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie – bogaty bufet + woda 

 suchy prowiant na drogę powrotną 

 2 śniadania na tranzycie w formie suchego prowiantu 

 opiekę pedagogiczną, medyczną, ratownika,  pilota 

 ubezpieczenie NNW – 15000,00 zł , KL – 20000,00 Euro, bagaż – 2000,00 zł 

 sprzęt sportowy i plastyczny, nagrody i upominki  
 program animacyjny oraz turystyczno – rekreacyjny opisany wyżej 

m.in.bilety na  rejs po Sekwanie, metro w Paryżu, bilety do Europa Parku 
CENA W ZŁOTYCH POLSKICH NIE ZAWIERA: 

 obowiązkowej opłaty za wydatki programowe, bilety wstępów, posiłki 
   tranzytowe wg programu – 75,00 Euro 

 opłaty  klimatycznej w wys. 0,50 Euro/os/dz. tylko osoby powyżej 16 roku 

  nieobowiązkowej opłaty za wstępu na stadion FC Barcelona ok. 20,00 Euro 
UWAGI: Dzieci powinny posiadać  ważne paszporty lub dowody osobiste 
 



 

 

HISZPANIA – Lloret de Mar 
 

Dzień 1  
Wyjazd z  Włocławka w godzinach południowych , przejazd do Francji 1580 km 
/nocny przejazd/  
 
Dzień 2 
W godzinach rannych przyjazd do stolicy Francji. Całodniowe zwiedzanie Paryża: 
Plac Concorde z Łukiem Triumfalnym, Pałac Inwalidów, Luwr, Wyspa La Cite z 
Katedrą Notre Dame i Dzielnicą Łacińską, Wzgórze Montmartre z Placem Pigalle i 
Mulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur, Wieza Eiffla - bez wejścia.  Obiadokolacja, po 
posiłku wieczorny rejs statkiem po Sekwanie po rejsie wyjazd do Hiszpanii.  
770 km, /nocny przejazd/ 
 
Dzień 3 
Śniadanie – suchy prowiant. Wjazd do Carcasonne  spacer z pilotem po 

mieście, najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy  z masywnymi murami 
obronnymi oraz gotycką katedrą, 240 km. - W godzinach przedpołudniowych  
przyjazd do Lloret de Mar, 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. 19,00 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 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  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne  

 Gry sportowe,  zabawy ruchowe na powietrzu, Gry i zabawy integracyjne 
 
Dzień 10 
Śniadanie,  wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu  na kolację . 
Ostatnie spacery po Lloret de Mar, zakupy, Obiad . W godzinach popołudniowych 
wyjazd z Lloret de Mar, przejazd do Niemiec. ok. 1050 km  /nocny przejazd/ 
 
Dzień 11 
Śniadanie – suchy prowiant. Przyjazd do Niemiec do Rust. 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. Obiadokolacja. W godzinach 
wieczornych wyjazd do Polski/ok. 1300 km,  /nocny przejazd/ 
 
Dzień 12 
Śniadanie w Polsce. Przyjazd na miejsce w  godzinach  popołudniowych  


