Biuro Podróży Selva Tour
25-801 Kielce ul. Krakowska 291
tel: +48 41 344 40 10
e-mail: selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl

Zielona szkoła Hiszpania
Lloret de Mar – Barcelona – Tossa de Mar - Monaco i Monte Carlo

Program ramowy:
1 Dzień
Podstawienie autokaru (miejsce i godzina do uzgodnienia). Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd przez Czechy,
Austrię, Włochy, Francję w kierunku Hiszpanii – Lloret de Mar.
2 Dzień
W godzinach dopołudniowych przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po podróży. W
godzinach
popołudniowych
zapoznanie
się
z
programem
„Zielonej
Szkoły”,
spacer
z
pilotem
i wychowawcami po najbliższej okolicy. Powrót do hotelu na obiadokolację. Po obiadokolacji czas wolny
do dyspozycji wychowawców. Nocleg.
3 – 6 Dzień
W programie:

plażowanie na pięknych piaszczystych plażach Lloret de Mar, spacery po najbliższej okolicy;

gry, zabawy, konkursy i quizy;

warsztaty flamenco, wyjście na dyskotekę (wstęp dodatkowo płatny ok. 10-15 euro/uczeń/wstęp);

rozgrywki sportowe przy hotelowym basenie oraz na plaży;

całodzienna wycieczka do Barcelony, zobaczymy m.in. Bazylikę Sagrada Familia, przespacerujemy
się najbardziej znanym deptakiem Europy – La Rambla, zwiedzimy stary Port oraz będziemy podziwiać
kolumnę Krzysztofa Kolumba. Opcjonalnie – zwiedzanie stadionu FC Bacelony „Camp Nou” (wstęp do
środka dodatkowo płatny ok. 20 euro/uczeń) oraz Parku Guell (wstęp do środka dodatkowo płatny ok. 8
euro/uczeń);

rejs statkiem na trasie Lloret de Mar – Tossa de Mar – Lloret de Mar, spacer po Tossa de Mar, zobaczymy
m.in. ruiny osady rzymskiej, latarnię morską, pomnik amerykańskiej aktorki Avy Gardner dzięki, której te
miasteczko stało się kurortem tętniącym życiem.
7 Dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. W godzinach dopołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Po drodze spacer po
Monaco i Monte Carlo. Następnie przejazd przez terytorium Włoch, Austrii i Czech w kierunku Polski.
8 Dzień
Kontynuacja dalszego powrotu. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
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*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta.

Cena obejmuje:








transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX;
5 noclegów w Hotelu*** w Lloret de Mar (pokoje 3 os. z łazienkami);
5 śniadań i 5 obiadokolacji (posiłki podawane w formie bufetu, woda do obiadokolacji wliczona
w cenę);
opieka pilota;
obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os.;
wycieczka do Barcelony oraz rejs statkiem do Tossa de Mar, warsztaty flamenco;
ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN - SIGNAL IDUNA obejmuje
choroby przewlekłe.

Dodatkowo płatne:
 bilety wstępu: stadion Camp Nou (ok. 20 euro/uczeń) oraz Park Guell w Barcelonie (ok. 8
euro/uczeń), dyskoteka w centrum Lloret de Mar (10-15 euro/uczeń/wstęp);
 taksa klimatyczna (obowiązkowa dla osób powyżej 16 roku życia – 8 euro/uczeń).
Cena od:

1 399 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 60 osób
1 459 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 50 osób
1 499 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 40 osób
Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z województw
świętokrzyskiego lub w niedalekiej okolicy.
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