
Hiszpania obóz młodzieżowy 
 

Lloret de Mar  14.07.2012 do 25.07.2012 
ŚWIADCZENIA : 

Przejazd autokarem marki zachodniej. Zakwaterowanie: Hotele sieci Guitar**/*** 9 
noclegów, pokoje dla 3, 4, 5 osób z łazienką, balkonem, TV, klimatyzacją (opcja odpłatna). 
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji (posiłki w formie bufetu). Suchy prowiant na 
drogę powrotną. Ubezpieczenie: NNW - 7.000 PLN, KL - 10.000 EUR, bagaż - 800 PLN. 
Opieka wychowawców. Obowiązkowa kaucja 30 EUR/os.  

CENA: 1810 pln 

Uczestnik obozu 13-20 lat (różne grupy), NNW-7000 PLN, KL-10000EUR, Śniadanie, obiad, 
kolacja, Suchy prowiant na drogę powrotną. 

PROGRAM : 

1 dzień - wyjazd z Dąbrowy Górniczej ok. godz. 15:00, przejazd przez Polskę, Niemcy, 
Francję do Hiszpanii. W czasie przejazdu krótkie postoje na posiłki płatne we własnym 
zakresie.  
2 dzień - przyjazd do Lloret de Mar w godzinach popołudniowych, złożenie bagaży 
w wyznaczonym pomieszczeniu zakwaterowanie od godziny 15:00. Pierwszy posiłek - 
kolacja w dniu przyjazdu. Pobyt wypoczynkowy na Wybrzeżu Costa Brava 10 dni / 9 nocy. 
W czasie pobytu plażowanie, kąpiele morskie oraz możliwość korzystania z wycieczek 
fakultatywnych.  
11 dzień - wykwaterowanie do godziny 10:00, ostatni posiłek - obiad w dniu wyjazdu, 
złożenie bagaży w wyznaczonym pomieszczeniu. Suchy prowiant na drogę powrotną. Wyjazd 
ze Lloret de Mar ok. godz. 15:00. W czasie przejazdu krótkie postoje na posiłki płatne we 
własnym zakresie.  
12 dzień - przejazd przez Hiszpanię, Francję i Niemcy do Polski. Planowany przyjazd do 
Katowic ok. godz. 15:00  

ŚWIADCZENIA : 

•  Transport: autokar marki zachodniej wyposażony w dvd, barek, WC, klimatyzację, uchylne 
siedzenia.  
•  Zakwaterowanie: 9 noclegów, pokoje dla 3, 4, 5 osób z łazienką.  
•  Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji (posiłki w formie bufetu).  
•  Suchy prowiant na drogę powrotną.  
•  Realizacja programu obozu.  
•  Ubezpieczenie: NNW - 7.000 PLN, KL - 10.000 EUR.  
•  Opieka wychowawców.  
•  Miejscowa opieka lekarska.  
•  Cena zawiera podatek marża VAT.  
 

INFORMACJE DODATKOWE : 

•  Piesze wycieczki po okolicy.  
•  Plażowanie i kąpiele morskie.  
•  Zajęcia sportowe przy basenie i na plaży.  
•  Możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.  



WYCIECZKI FAKULTATYWNE : 

•  Wycieczka do Montserrat - cena ok. 41 EUR/os.  
•  Wycieczka Barcelona & Fontanny - cena ok. 41 EUR/os (plus opłata za bilet na Now 
Camp)  
•  Wieczór hiszpański - cena ok. 39 EUR/os.  
•  Wizyta w Marinelandzie - cena ok. 27 EUR/os.  
•  Karnet na 7 wstępów do disco - cena ok. 25 EUR/os.  
•  Wycieczka do Andory (obowiązkowy paszport) - cena ok. 55 EUR/os.  
•  Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Costa Brava - cena 19 EUR/os.  
•  Wizyta w Water World - cena ok. 28 EUR/os.  
•  Nurkowanie z akwalungiem - cena ok. 30 EUR/os.  

UWAGI : 

•  Obowiązkowa kaucja 30 EUR/os. - kaucja pobierana jest w momencie zakwaterowania 
uczestnika, stanowi częściowe zabezpieczenie dla hotelarza z tytułu ewentualnych szkód 
wyrządzonych na mieniu hotelarza przez uczestnika. Podlega zwrotowi po wykwaterowaniu, 
jeżeli nie została wyrządzona szkoda.  
•  Cena nie zawiera: wydatków osobistych uczestnika, opłat za wycieczki fakultatywne 
wybrane przez uczestnika.  
•  Wycieczki fakultatywne odbywają się dla min. 15 osób i są dodatkowo płatne 
(w zależności od programu imprezy) na miejscu u opiekuna grupy.  
•  Sugerowane kieszonkowe ok. 80 EUR bez uwzględnienia wycieczek fakultatywnych 
i biletów wstępu.  
•  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać paszport lub dowód osobisty.  
•  Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi na 4 dni przed rozpoczęciem 
imprezy wypełnioną kartę kwalifikacyjną.  
  

 


