
Termin: 
05.07 - 14.07.2022 
Cena: 
2495,00 zł + 25,00 Euro 

ORGANIZATOR: 

Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

      608-197-685, 882-308-340 
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HISZPANIA – LLORET DE MAR 

Hiszpania – Blanes 
+ Barcelona + Tossa de Mar 

BLANES to turystyczna miejscowość, oddalona ok. 6 km od Lloret de Mar. 
Położone jest w malowniczej scenerii: górzysty teren schodzący do morza i 
zatoka z portem jachtowym, Posiada długą  piaszczystą plażę oraz długą, 
wysadzaną palmami, ozdobioną klombami i oczkami wodnymi 
promenadę, przy której znajdują się kolorowe kawiarenki, puby i 
restauracje. 
ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL ESPLENDID*** - położony jest ok. 300 m od szerokiej, 
piaszczystej plaży i ok. 1km od centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 
duży basen + 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe. Posiada korty tenisowe 
(koszt wynajmu 1 kortu za godzinę to ok. 7 euro), kryty basen 
klimatyzowany, fitness club. Przez cały sezon w hotelu organizowane są 
animacje. W godzinach porannych jest to np. aerobik przy basenie lub 
aqua gym. Wieczorem np. pokaz tańca flamenco, karaoke lub wspólny 
taniec przy muzyce disco. Posiłki w hotelu podawane są w formie stołu 
szwedzkiego. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z TV, wszystkie pokoje posiadają 
własną łazienkę i są klimatyzowane. Każdy pokój z balkonem (widok na 
basen lub na ulicę).  
PROGRAM: 

 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Barcelony Stadion Camp 
Nou (dla chętnych wstęp dodatkowo płatny ok. 25,00 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 autokarowa do Tossa de Mar jednej z najpiękniejszych i 

najpopularniejszych miejscowości na Costa Brava.  

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Zajęcia rekreacyjno - sportowe i animacyjne na plaży  i w hotelu 

 Kąpiele w basenie hotelowym, animacje wodne na basenie  
 Wyjścia do dyskoteki – wstępy we własnym zakresie 

 Spacery po najbliższej okolicy  
CENA ZAWIERA: 

 transport autokarem o podwyższonym standardzie 

 zakwaterowanie - 7 noclegów w Hiszpanii 

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie  
 suchy prowiant w drodze powrotnej 

 opiekę pedagogiczną, ratownika i pilota 

 ubezpieczenie NNW, KL 

 sprzęt sportowy i plastyczny 

 program animacyjny oraz turystyczno – rekreacyjny j.w 
CENA NIE ZAWIERA: 

 obowiązkowej  opłaty klimatycznej w wys.  0,50 Euro/os/dziennie – 
płacą tylko osoby powyżej 16 

 nieobowiązkowej opłaty za wstęp na stadion Camp Nou – ok. 25 euro 

 obowiązkowej opłaty na TFG oraz TFP – 20,00 zł 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Wycieczka do Water World - Największego parku atrakcji wodnych na 
Costa Brava. Jest tam ponad 20 atrakcji dla amatorów wodnego 
szaleństwa. Najpopularniejsze to: Kamikadze – 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 min – 30,00 Euro 
UWAGI:  
Na wyjazd należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty 
 

ZAPISY: Pinkowska Małgorzata tel. 664266522 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



HISZPANIA – BLANES 
Dzień 1  
Wyjazd z Włocławka ok. godziny 01.00. Jazda non stop do Hiszpanii przez Niemcy i Francję. Po drodze 
organizowane będą postoje na toaletę oraz jedzenie (we własnym zakresie) /nocny przejazd/  

Dzień 2  
W godzinach popołudniowych przyjazd do Blanes, zakwaterowanie, kolacja, sprawy organizacyjne, nocleg. 

Dzień 3 – 8 – pobyt w Hiszpanii  
Wypoczynek i realizacja programu; 

 Wycieczka do Barcelony: Stadion Camp Nou (dla chętnych wstęp dodatkowo płatny ok. 25,00 Euro) - FC 
Barcelona, Katedra Sagrada Familia z zewnatrz, pomnik Kolumba, Wzgórze Montjuic, Rambla, Katedra, Plaza Sant 
Jaume, Port, Plac Królewski, budynki Antonio Gaudiego: Casa Mila i Casa Batllo,  

 Spektakl Grających Fontann na Pl. Hiszpańskim  
 Wycieczka autokarowa do Tossa de Mar jednej z najpiękniejszych i najpopularniejszych miejscowości na 
Costa Brava. kąpiele w basenie  hotelowym, animacje wodne na basenie 

 Wycieczki piesze po Blanes -  średniowieczne domy, gotyckie fontanny, skwery  typowo hiszpańskie 
kościółki. Ruiny  zamku Sant Joan , wieża widokowa , promenada  
 Plażowanie i kąpiele w morzu i w basenie hotelowym 

 Animacje wodne przy basenach (aerobik przy basenie lub aqua gym) 

 Dyskoteki organizowane w hotelu 

 Aktywne plażowanie - Szerokie i złote plaże Blanes zachęcają do zabawy. Kąpiele w morzu, łapanie 
mahoniu w słońcu, szum fal, ciepły piasek między palcami, spacery brzegiem morza, sesja zdjęciowa wśród 
morskich fal.  

 Sport na plaży i basenie –rozegramy niejedne zawody sportowe. Siatkówka plażowa,  aquaaerobic, kąpiele, 
taneczne wygłupy, konkursy, wyścigi, poranny jogging wzdłuż plaży dla wytrwałych – na pewno nie będziecie się 
nudzić! 
 Smaki Hiszpanii - dowiemy się co nieco o kuchni kraju, w którym będziemy wypoczywać . Co to jest 
gazpacho, paella, tapas czy gambas a la plancha?  

 Team building - dzięki odpowiednio dobranym zajęciom integracyjnym Uczestnicy mogą szybciej nawiązać 
nowe znajomości i podtrzymywać dobre relacje w grupie. Postaramy się, abyście tworzyli zgraną ekipę, a kto wie – 
być może nawiążą się dłuższe przyjaźnie? 

 Party time! - zorganizujemy prawdziwe karaoke, w którym każdy z Was będzie mógł pokazać, co tak 
naprawdę potrafi! Wspólnie zaśpiewamy polskie i zagraniczne hity. Pobawimy się na dyskotekach hotelowych, 
wyskoczymy na imprezy plenerowe na deptaku i na plaży, Blanes by night, czyli nocne szaleństwa dla wytrwałych! 
To będzie super zabawa! 
 VivaEspania – czyli piesze wycieczki po najbliższej okolicy, gry miejskie, konkurs wiedzy o Hiszpanii, 
shopping w poszukiwaniu najbardziej nietypowych pamiątek 

 Zorganizujemy turnieje, konkursy z nagrodami m.in. plastyczny, mody kolonijnej, fryzur, makijażu, 
piosenki kolonijnej, na najładniejszą rzeżbę z piasku,  
 Przygotujemy gry, zabawy, imprezy kolonijne: Randka w ciemno, Familiada, Wybór Miss i Mistera, Śluby 
kolonijne, Chrzest kolonijny, Kalambury. 

Dzień 9  
Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego prowiantu na  drogę powrotną. Przejazd przez Francję, 
Niemcy w stronę Polski. Po drodze będą organizowane krótkie postoje na toaletę i kolację w formie suchego 
prowiantu. /nocny przejazd/ 

Dzień 10  
Śniadanie – suchy prowiant. Dalszy przejazd w stronę Polski. Przyjazd do Włocławka w godzinach  wieczornych. 
 

UWAGI 

W dniu wyjazdu pilot będzie pobierał od każdego uczestnika obowiązkową kaucję zwrotną w wysokości 25 
euro. 

Kalkulacja wyjazdu dokonana w oparciu o kurs 1 euro = 4,65 zł.  
W przypadku zwyżki kursu euro, kosztów transportu, kosztów zakwaterowania cena obozu może wzrosnąć.  
Uczestnicy, którzy podpiszą umowę na wyjazd zobowiązani się do zapoznania się i przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych w krajach tranzytowych i docelowych.  
W cenie wyjazdu zapewniamy - ubezpieczenie - Koszty Leczenia do sumy gwarancyjnej 20.000 EUR, 
obejmujące nagłe zachorowanie na wyjeździe, w tym również na Covid-19.  
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Signal Iduna (Koszty Rezygnacji + COVID-19) 
– jest to dodatkowe ubezpieczenie umożliwiające ubieganie się o zwrot wpłaconych środków, w przypadku 
nagłego zachorowania Uczestnika przed wyjazdem, w tym również na Covid-19 oraz w sytuacji nałożenia na 
niego kwarantanny bądź izolacji domowej. Koszt ok. 5,31% ceny imprezy. 
Rodzice są zobowiązani przekazać dzieciom na wyjazd lek przeciwgorączkowy i lek przeciwbólowy, 
które można dziecku podać w razie potrzeby, na które nie ma żadnych przeciwskazań i dziecko nie wykazuje 
na nie żadnych symptomów uczuleniowych. 


