
 

 

 
 
 
 
 
 
 
wiek uczestników : 13 –15 lat, 16 – 19 lat          
 

LLORET DE MAR – najlepsze miejsce w Hiszpanii na Wasze wakacje, położone na malowniczym wybrzeżu Costa Brava,  

 w pobliżu słynnej Barcelony. Rokrocznie przyjeżdża tu mnóstwo młodych ludzi z całego świata, żeby spędzić czas w atmosferze dobrej zabawy. 
Zapraszamy do Lloret de Mar - stolicy rozrywki słonecznego wybrzeża Costa Brava. Długa. Słońce, szeroka, piaszczysta plaża, moc atrakcji, 
wycieczki w ciekawe miejsca pozwolą Wam aktywnie i przyjemnie spędzić czas. Wieczorami natomiast czekają na Was  - tętniące gorącymi 
rytmami - hiszpańskie dyskoteki. 
 

Zakwaterowanie: HAWAI*** & MONTEVISTA *** 
Hotele Hawai*** i  Montevista*** to najczęściej wybierany przez młodych ludzi  kompleks hotelowy z międzynarodową atmosferą.  
Hotele położone ok. 250 m od szerokiej, piaszczystej plaży, w pobliżu centrum kurortu z licznymi sklepami, restauracjami, kawiarniami  
i dyskotekami . 
Pokoje o wysokim standardzie,  3 osobowe, z łazienką, z klimatyzacją, TV sat, balkonem lub tarasem, telefonem i sejfem.  
W hotelach organizowane są wieczorne animacje. 
Ponadto na miejscu, do dyspozycji w każdym z hoteli restauracja – wyżywienie w formie szwedzkich stołów, bar, basen, plac zabaw, windy, 
programy animacyjne, w Hotelu Hawai – Dyskoteka, w Hotelu Montevista – Pub. 
Goście mogą korzystać z infrastruktury zarówno jednego jak i drugiego hotelu.  
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu (bogate i urozmaicone menu). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Terminy 
   
I.    29.06 – 09.07.2016  -  1850 zł  
II.   07.07 – 17.07.2016  -  1850 zł  
III.  15.07 – 25.07.2016  -  1850 zł  
IV.  23.07 – 02.08.2016  -  1850 zł  
 V.  31.07 – 09.08.2016  -  1850 zł  
VI.  07.08 – 16.08.2016  -  1850 zł  
VII. 14.08 – 23.08.2016  -  1850 zł  
 

Transport 
Wygodny, klimatyzowany autokar z Poznania, zbiórka o godz. 5.45 ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO. Planowany wyjazd godz. 6.00. 

Przejazd przez Niemcy i Francję.  Planowany powrót do Poznania w ostatnim dniu turnusu ok. godz. 16.00. 

Wyjazdy z pozostałych miast oraz połączenia antenowe ( realizowane autobusem, busem lub PKP pod opieka konwojenta przy min. 8 
osobach)  w szczegółowym rozkładzie jazdy na stronie  www.skipper.poznan.pl  

 
Program pobytu 
● wycieczka do BARCELONY jednego z najpiękniejszych miast Europy, w programie m.in. zachwycające dzieła architekta  

Antonio Gaudiego - kościół Sagrada Familia, Casa Mila, Plac Hiszpański, wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, tarasem 
widokowym i obiektami olimpijskimi, Pomnik Kolumba, Port Vell z Maremagnum, przepiękna dzielnica gotycka,  czas wolny na 
najbarwniejszej hiszpańskiej ulicy La Ramblas, dla fanów piłki nożnej  wizyta na Camp Nou (wejście na Camp Nou dodatkowo 
płatne 17 Eur), w godzinach wieczornych pokaz Tańczace Fontanny - widowiskowy spektakl „światło i dźwięk” 
● wycieczka do TOSSA DE MAR nazywanego perłą wybrzeża Costa Brava, przepięke miasteczko znane przede wszystkim  

z bardzo dobrze zachowanej, jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii, średniowiecznej starówki Vila Vella i fortyfikacji obronnych  
z XII w., piękne widoki, wspaniała atmosfera 
●  wypoczynek i relaks w Lloret de Mar 
●  plażowanie, kąpiele w morzu i hotelowych basenach 
●  poznanie najważniejszych i najpiękniejszych miejsc w Lloret de Mar - zabytkowe centrum, gotycki kościół Sant Roma z XV w.  
z kolorowymi dachówkami, Ratusz,  deptaki handlowe, promenada nadmorska, Aleja Gwiazd Rajdu Katalonii oraz najbardziej 
rozrywkowa ulica w Europie – Aleja Klubowa 
●  wycieczka do „zamku Lloret De Mar” – symbolu Lloret De Mar widocznego na większości fotek z kurortu, 
„zamek” ten jest w rzeczywistości bardzo okazałą rezydencją milionera z branży cukierniczej i choć tak naprawdę zamkiem nie jest 
to prezentuje się wspaniale i selfie na jego tle trzeba mieć 
●  wycieczka do punktu widokowego na skale, na której ciągle czeka Dona Marinera (żona rybaka) - znana rzeźba Ernesta 
Maragalla 
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●  coś dla ciała i kondycji -  zajęcia sportowe - siatkówka, ringo, freesbe, piłka wodna, emocjonujące turnieje sportowe 
●  gra miejska z różnymi zadaniami, animacje w hotelu, na basenie 
●  konkursy, m.in. na najpiękniejszą fotkę zachodu słońca w Lloret De Mar 
●  wieczory w najlepszych i największych dyskotekach Lloret De Mar 
●  możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych organizowanych na miejscu 

 
Dyskoteki w Lloret De Mar 

- TROPIC'S – dyskoteka może pomieścić nawet 2000 osób, 2 sale taneczne, każda z inną muzyką, 5 barów! W klubie regularnie 

odbywają się imprezy typu foam party, czy laser show. Tu można naprawdę się wyszaleć!  

- ST.TROP DISCO – to 3 piętrowy klub umiejscowiony w samym sercu Lloret de Mar o powierzchni prawie 1500 m2! 

- PRIVE DE MAGIC – popularny klub z 3 oddzielonymi od siebie salami i różnymi rodzajami muzyki (m.in latino, pop czy dance). 

- COLOSSOS – 3 sale taneczne, pokazy laserów, słynne imprezy w pianie, sztuczne ognie, a to wszystko przy muzyce słynnych DJ-ów m. 

in. Tiesto czy Rogera Sanchez-a 

Wstęp do dyskotek płatny, imprezowiczom polecamy wykupienie karnetu na cały tydzień! Cena 25 Euro. 

 

Świadczenia zawarte w cenie 

• przejazd autokarem   
• wyżywienie w trakcie pobytu w Hiszpanii: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu szwedzkiego, od kolacji pierwszego  
  dnia pobytu do obiadu ostatniego dnia pobytu w hotelu (do obiadu i kolacji podawana jest woda) 
• 8 noclegów w Hiszpanii w turnusach I, II, III i IV ( 7 noclegów w turnusach V, VI, VII ) 
• zajęcia programowe 
• opieka wykwalifikowanej kadry, ratownika i rezydenta 
• opieka medyczna 
• ubezpieczenie KL 10000 EUR, NNW 15000 PLN – TU SIGNAL IDUNA  

 
Cena nie zawiera 

• obligatoryjnej dopłaty do pakietu 2 wycieczek programowych do Barcelony i do Tossa De Mar  - 36 EUR/os. za 

  2 wycieczki 

• taksy klimatycznej 5 Eur/os/pobyt 
• wstępów do dyskotek w klubach Lloret De Mar 
• ew. dodatkowych posiłków w drodze do i z Hiszpanii  
• ew. dopłaty do ubezpieczenia obejmującego koszty rezygnacji z imprezy lub zmiany terminu w wys. 3% ceny imprezy (ubezpieczenie takie  
  można wykupić w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy) 

• kaucji 15 EUR – obowiązującej w hotelu (obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników), zbierana na początku  
  imprezy przez wychowawców, oddawana ostatniego dnia pobytu w hotelu 
• gwarancja niezmienności ceny bez względu na ew. wzrost cen paliw i kursów walut – 100 zł (gwarancje można wykupić tylko  
  w dniu podpisania umowy) 

Informacje praktyczne 
- waluta - walutą Hiszpanii jest Euro. 
- telefony - z Polski kierunkowy 00 34 + numer abonenta z kierunkiem na wybrane miasto 
- klimat - Hiszpania leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego, umiarkowanego. Od czerwca do września jest tu bardzo   
  gorąco. Temperatura w cieniu często osiąga ponad 30 stopni 
- plaże – szerokie, piaszczyste, leżaki i parasole na  plaży płatne  
- orientacyjne ceny – woda mineralna 1,5 l. ok. 1-2 Eur, coca-cola 1l. ok. 2 Eur, kawa 1 Eur, kanapka ok. 2 Eur, 
  brzoskwinie 1 kg ok. 1,5 Eur, pizza ok. 6 Eur,  paella ok. 4,5-6 Eur, pocztówka 0,3-0,7 Eur 
- trasa przejazdu - biegnie przez: Niemcy i Francję - należy zaopatrzyć się w drobne Euro na toalety na postojach 
- kieszonkowe – zalecane min. 70 EUR + wycieczki fakultatywne 
- uczestnicy powinni mieć ze sobą ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE               

- WATER WORLD – największy Aquapark na Costa Brava – Water Mountain o wysokości 250m, rwąca, kręta rzeka  
       z ciemnymi tunelami Rafting River o długości 215m, baseny tory wodne i super zjeżdżalnie o różnej  wielkości, rury 
       i wiele innych atrakcji   

              Cena: 30 Eur/os. 
- Marineland – połączenie ogrodu zoologicznego, delfinarium i parku wodnego. Tu zanurzycie się w basenie, zjedziecie na 

pontonie, a w chwili przerwy zobaczycie pokaz tresury fok, papug i delfinów – 
Cena: 30 Eur/os. 

        -     Montserrat – klasztor Benedyktynów, gdzie czczona jest figurka Czarnej Madonny, która dla Hiszpanów jest tym, czym  
              dla Polaków Częstochowa. Po drodze zapierające dech w piersiach widoki, malownicze krajobrazy i niesamowite  
              formacje skalne o przedziwnych kształtach. Dla chętnych wjazd na punkt widokowy kolejką górską. Cena: 35 Eur/os. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży SKIPPER  61-806 Poznań, ul. Św. Marcin 29/4 tel. 061 661 33 34, tel./fax. 061 851 95 93 


