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HISZPANIA SŁODKIE LENISTWO  
                   NA COSTA BRAVA      

Lloret de Mar największy, najbardziej imprezowy kurort na wybrzeżu z pięknymi piaszczystymi 
plażami. Najładniejszą i najbardziej elegancka nadmorską promenadą ze sklepami i różnorodnymi 
atrakcjami. PRZEŻYJ RAZEM Z NAMI 12 DNI NIEZAPOMNIANEJ PRZYGODY! 
 
Obóz młodzieżowy wiek od 14 lat  
Cena: 2190,00 zł/os. + 150,00 euro/os. 
Czas trwania: 28.07. - 08.08.2022 (12 dni) (9 noclegów  
w Hiszpanii) powrót w godzinach nocnych 08/09.08.2022 
Pakiet wycieczek + opłata klimatyczno -
administracyjna(obligatoryjnie) - cena 70,00 euro/os., płatne 
na miejscu w hotelu: 
Barcelona –  całodniowa wycieczka autokarowa 
Tossa de Mar – wycieczka autokarowa 
Blanes – wycieczka autokarowa  
Ogrody Św. Clotyldy  
 
Cena zawiera: 

- przejazd autokarem klasy Lux; podczas podróży 
nieodpłatnie dostępny wrzątek: kawa, herbata,  
we własnym zakresie zupy i dania instant 

- zwiedzanie wg programu 
- 9 noclegów w Hiszpanii, hotel SAMBA *** 
- Pokoje 3 i 4 os. z balkonami, klimatyzowane 
- wyżywienie 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji (buffet, 

napoje w cenie)           
- opieka rezydenta, opieka wykwalifikowanej kadry 
- ubezpieczenie KL, NNW (Signal Iduna) 
- opieka medyczna całodobowa  
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny 

Fundusz Pomocowy (20,00 zł/os.) Podatek VAT 
Dodatkowo płatne: 

- imprezy fakultatywne, informacja na stronie Biura 
 
Hotel SAMBA*** - to wymarzone miejsce na wakacyjny wypoczynek.  Do dyspozycji uczestników: 
bar, internet, sala telewizyjna, bilard, stół do tenisa, piłkarzyki, boisko do siatkówki, duży basen,  leżaki  
i parasole, piękny ogród. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją(w 
cenie), TV. Wyżywienie w postaci 3  posiłków z bogatą ofertą menu (desery, owoce, lody, ciasta) w formie 
bufetu szwedzkiego; napoje: kawa, herbata, czekolada, mleko, soki. Do obiadu i kolacj woda w dzbankach.  
Hotel położony około 300 m od plaży w centrum miasta. Wakacyjna atmosfera i wieczorne animacje to 
tylko kilka zalet Hotelu Samba.  
 



 

Bogaty program animacyjny 2 razy dziennie – aerobik, zumba, rzutki, tańce, karaoke, dyskoteki w hotelu.  
Gry i zabawy na plaży – turnieje: siatkówki plażowej, piłki nożnej, piłki wodnej, kometki, ringo 
Quiz o Hiszpanni „Baw się razem z nami” 
Dyskoteki – do największych atrakcji należą kilkupoziomowe dyskoteki Tropic i Hollywood, gdzie możemy 
spędzać wieczory. Koszt wstępu to ok. 10 euro/os. lub karnet na okaziciela ok. 32 euro  - 7 wstępów. Wstęp 
dla osób, które ukończyły 16 lat.  
Wycieczki fakultatywne. 
 
                       Program ramowy:  

1  dzień – wyjazd w godzinach porannych . Przejazd przez 
kraje tranzytowe.       
2 dzień - przyjazd na wybrzeże Costa Brava do miejscowości 
Lloret de Mar w godzinach przedpołudniowych, 
zakwaterowanie w hotelu***, spacer na pasaże handlowe, 
popołudniowe plażowanie, dyskoteka.  
3 dzień - wypoczynek, zwiedzanie Lloret de Mar – miasta 
założonego przez piratów w 1409 roku:  pięknie zdobiony 
kościół w stylu katalońskiej secesji z XV wieku. Spacer 
skalistym nabrzeżem gdzie napotkamy między innym pięknie 
położoną rezydencję imitującą średniowieczny zamek.  
Po południu czas na gry i zabawy na plaży.  
4 dzień – wypoczynek, gry i zabawy na plaży, wieczorne 
animacje. Spacer najbardziej urokliwą plażą Santa Cristina.  
5 dzień – wycieczka do Barcelony m.in.: ogrody Gaudiego, 
Sagrada Familia, multimedialne fontanny 
6 dzień – wycieczka do Fenals, po drodze zwiedzanie wieży 
Św. Joanny – majestatycznie położonej baszty, która góruje nad 
okolicą. Gry i zabawy na plaży w Fenals. Powrót do centrum 
Lloret de Mar.  
7 dzień – wycieczka do Tossy, miasta o średniowiecznym 
charakterze zabudowy, plażowanie. Powrót na obiad i zajęcia 
fakultatywne. 
8 dzień – spacer do Ogrodów św. Clotyldy, wypoczynek, gry  
i zabawy na plaży, animacje w hotelu 
9 dzień – wycieczka autokarowa do Blanes – jednego  
z najpopularniejszego kurortu w Hiszpanii, położonego u stóp 
góry, na której majestatycznie stoją ruiny zamku Sant Joan  
i pochodząca z XVI wieku wieża widokowa.  
10 dzień – plażowanie i kąpiele. W godzinach popołudniowych spacer do pomnika Dony Marinery – żony 
marynarza wyglądającej w morze za swoim ukochanym. Podziwianie panoramy Lloret de Mar.  
11 dzień – po śniadaniu wykwaterowanie, złożenie bagaży w pokoju bagażowym, czas na zakupy, spacer na 
plażę, obiad, około godziny 15-tej wyjazd do Polski. Przejazd przez Francję, Niemcy. 
12 dzień – przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 
 
KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY(ważny minimum  
3 miesiące w dniu powrotu) 
 
Zapisy odbywają się przez stronę internetową Biura. 
Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 500 zł (równoznaczna z rezerwacją) 
Opłata za turnus na 30 dni przed jego rozpoczęciem- możliwość wpłat w ratach ALIOR BANK O/Siedlce na 
konto: PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334  
 



 

 
 

 
BARCELONA – wycieczka do stolicy Katalonii. To niezwykłe miasto znacznie różni się od reszty kraju. 
Posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co szczególnie widać w niespotykanej architekturze Antoniego 
Gaudiego. W programie wycieczki: najbarwniejsza hiszpańska ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką 
starówką, wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, tarasem widokowym i obiektami olimpijskimi, perełki 
Antonio Gaudiego: Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie największa z nich – Sagrada Familia (imponujący 
kościół sięgający powyżej 100 metrów). Dla fanów piłki nożnej przygotowaliśmy wizytę w Camp Nou, 
obejmującą nie tylko muzeum i trybuny, ale także zwiedzanie stadionu od kuchni: szatnie, sale 
konferencyjne, stanowiska komentatorów, kaplicę i murawę. W godzinach wieczornych obejrzymy pokaz 
tańczących fontann. Font Magica to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl „światło i 
dźwięk”. CAMP NOU TOUR  - zwiedzanie stadionu Barcelony dla chętnych – ok. 30 euro/os. 
 
TOSSA DE MAR – Wycieczka autokarowa do miasteczka o pocztówkowej urodzie. Gwarancja 
niezapomnianych widoków i wrażeń. Tossa de Mar to pięknie położona dawna rybacka osada, która ze 
względu na zachowanie swego oryginalnego charakteru, uważana jest za perełkę Costa Brava.  
 
WYCIECZKA DO BLANES. Jednym z najpopularniejszych kurortów hiszpańskiego wybrzeża Costa 
Brava jest Blanes. Szeroka piaszczysta plaża, nadmorska promenada, szeregi hoteli  
i apartamentowców leżą u stóp góry, na której majestatycznie stoją ruiny zamku Sant Joan  
i pochodząca z XVI wieku wieża widokowa. W najbardziej chyba znanej dziurze w murach, przez którą 
można oglądać widok na całe Blanes, fotografują się niemal wszyscy turyści i… zjeżdżają lub schodzą 
stromymi uliczkami do kurortu. W pobliżu zamku znajduje się przepiękny ogród botaniczny MariMurtra.  
 
 
OGRODY ŚW. CLOTYLDY - piesza wycieczka do pięknie położonej rezydencji posiadającej 
niesamowite ogrody w stylu angielskim.  
 
 
 
 

       
 
 
KRÓTKI KURS NURKOWANIA Z INSTRUKTOREM – to jednodniowy kurs łączący teorię i praktykę. 
Po niezbędnym przeszkoleniu i ćwiczeniach w towarzystwie instruktora spędzą Państwo ok. 20 min.  
w magicznym świecie Morza Śródziemnego karmiąc rybki, podziwiając rozgwiazdy i koralowce, a przy 
odrobinie szczęścia także meduzy i ośmiornice. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość uwiecznienia 
podwodnych przygód na zdjęciach i filmie. ok. 32 euro/os. 
 
DYSKOTEKI – do największych atrakcji należą kilkupoziomowe dyskoteki Tropic i Hollywood, gdzie 
możemy spędzać wieczory – karnet na okaziciela ok. 32 euro 7 wstępów. UWAGA! Wstęp dla osób, które 
ukończyły 16 lat. 
 
SUNDDANCE – Clubing i plażing w ciągu dnia i w jednym miejscu? Czemu nie! Tylko tu połączymy 
zabawę z odpoczynkiem, imprezę z chilloutem, plażę z parkietem. Miejsce gdzie albo ładujesz akumulatory 
przed wieczorną imprezą w Lloret, albo odpowiednio się do niej nakręcasz przy plażowych rytmach. 
Sanddance to doskonała ucieczka od miasta, idealne miejsce by odpocząć, skorzystać z wszystkich 
możliwych sportów plażowych, nakręcić się na wieczorną imprezę w Lloret a wszystko to w unikalnej 
scenerii nad śródziemnomorskim słońcem Costa Brava! Cena: 45 euro/osobę  
 
 



 

 
 
BOAT&BEACH PARTY – to nie tylko rejs statkiem i plażowanie to o wiele więcej! Atrakcje jakich sie 
nie spodziewacie! Całodniowa impreza, która zapadnie na długo w pamięci Impreza rozpoczyna się od 
dzikiego rejsu katamaranem na jeszcze bardziej dziką plażę Porto Pi ! A to dopiero początek zabawy ! Na 
miejscu oprócz plażowania i smażenia ciała na dziki brąz mamy zapewnione wiele animacji i zabawy m.in. 
Disco z Dj’em, jazda na bananie i innych podobnych wynalazkach, konkursy, wyścigi na …z resztą nie 
będziemy zdradzać wszystkiego. Dla odwodnionych i tych, którym poziom mocy spadnie czeka pyszne 
jedzonko z grilla i napoje ! A wszystko w jednej cenie. Cena: 45 euro/osobę  
 
 
WATER WORLD – największy park atrakcji wodnych na Costa Brava. W Water World jest ponad 20 
atrakcji dla amatorów wodnego szaleństwa. Najpopularniejsze to: Kamikaces - olbrzymi tor wodny dla 
odważnych startujących z wysokości 77 m; Storm - zjeżdżalnia, z której spada się pionowo do brodzika;  
X-treme Mountain oraz Water Mountain, czyli najdłuższe zjeżdżalnie pontonowe, na których przejażdżki  
w szalonym tempie pozwalają pokonać 260 m w niecałe 2 minuty. Cena: 40 euro/osobę  
 
 
Wycieczki fakultatywne są organizowane przy określonej liczbie chętnych na danym turnusie na miejscu. 
Ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 
 

 
OPIEKA MEDYCZNA: 
Polega na współpracy z lokalną przychodnią Centro Medicos oraz z lekarzami dyżurującymi 24h. Aktualnie 
współpraca polega na natychmiastowym stawieniu się lekarza w pokoju hotelowym osoby potrzebującej lub w innym 
miejscu wskazanym przez rezydenta (w praktyce zajmuje to ok. 10 – 20 minut od wezawania). W poważniejszych 
przypadkach, poszkodawany otrzymuje pomoc medyczną w pogotowiu ratunkowym lub szpitalu. 


