WAKACJE COSTA BRAVA
01-09.07.2022
9 dni

HOLA!!!!
PROGRAM I TERMINY
01.07.2022 -

01. DZIEŃ

- obiadokolacja na granicy Polsko-Niemieckiej
02.07.2022- 02 DZIEŃ RELAXU
zakwaterowanie w hotelu- HOTEL ESPLENDID 3*** - BLANES
- zapoznanie grupy z programem wycieczki
Odpoczynek na plaży na wybrzeżu Costa Brava
13.00 – obiad
19.00 – kolacja
03.07.2022- 03. DZIEŃ
7.00 śniadanie
Lunch box na wyjazd do Barcelony
Wyjazd do Barcelony będzie oprowadzał przewodnik tam mieszkający, który zna tajniki tego
pięknego miasta.
Wycieczka do Barcelony-zobaczymy znakomite:
- dzieła Antonio Gaudiego-Casa Batlló i Casa Mila,

- Bazylikę Sagrada Familia,
- La Rambla,
- pomnik Krzysztofa Kolumba,
- La Boqueria-najlepszą halę targową na świecie,
- Barri Gótic, Katedrę Santa Eulalia-historia 13-letniej dziewczynki patronki Barcelony,
- Park de la Ciutadella,
- Łuk Triumfalny,
- Stadion FC Barcelona (wejście dodatkowe na stadion 27 Euro i muzeum FC Barcelona- dla osób chętnych)
Powrót do hotelu na kolację.
04.07.2022- 04. DZIEŃ RELAXU
9.00 - śniadanie
Odpoczynek i relax na plaży na wybrzeżu Costa Brava.
ok.13.00 – obiad
ok.19.00 – kolacja
05.07.2022- 05. DZIEŃ
8.00 – śniadanie + Lunch box na dzień
9.30 Piracka Costa Brava – rejs statkiem
Super rejs statkiem z Blanes do malowniczej miejscowości Tossa de Mar. Statek wyposażony jest
także w oszklone burty przez które można oglądać podwodny świat.
W Tossa de Mar – czas na relax i kąpiel w morzu
15.00 przejazd do Loret de Mar
Zwiedzanie uroczej miejscowości oraz czas na SHOPPING
18.30 powrót do Hotelu na kolację

06.07.2022-

06. DZIEŃ RELAXU

9.00 - śniadanie
Odpoczynek i relax na plaży na wybrzeżu Costa Brava.
ok.13.00 – obiad
ok.19.00 – kolacja
07.07.2022- 07. DZIEŃ RELAXU
MARINELAND - PARK WODNY Z POKAZAMI DELFINÓW
Marineland to park rozrywki w którym na pewno nie będziecie się nudzić, bo Marineland to dwa
parki w jednym: delfinarium i morskie ZOO oraz park wodny.
Delfinarium organizuje 2 razy dziennie trwający ponad godzinę pokaz, podczas którego lwy
morskie i delfiny pod okiem trenerów popisują się przy dźwiękach muzyki sprawnością pływania.
Druga część Marinelandu, to park wodny z atrakcjami dla każdej grupy wiekowej. Możemy
korzystać z przeróżnych zjeżdżalni i basenów, czy po prostu popływać. Spory wybór atrakcji od
łagodnych zjazdów, przez bardzo strome ślizgi po skoki na bungee i sprawia, że możemy sobie
dawkować wrażenia
08.07.2022- 08. DZIEŃ
9.00 – śniadanie + Lunch box
Odpoczynek i relax na plaży na wybrzeżu Costa Brava.
14.00 – wyjazd do Polski

09.07.2022- 09. DZIEŃ
9.00 – śniadanie na granicy Polsko-Niemieckiej
powrót do Białegostoku w godzinach popołudniowych

CENA:

2699zl. do 15.04.2022
2999zl po 16.04.2022

wejścia dodatkowe/obowiązkowe:
*Piracka Costa Brava – rejs statkiem

60euro

*Park Wodny-Marineland
stadion Barcelona/ dla chętnych-

27 euro

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-transport komfortowym autokarem, kierownik projektu z ramienia firmy ABC SJO oraz opiekunowie
-zakwaterowanie w hotelu *** na wybrzeżu Costa Brava,
-wyżywienie - 3 posiłki dziennie - Full Board,
-program zajęć obejmujący cały dzień,
-ubezpieczenie NNW i KL,
-posiłki na granicy polsko-niemieckiej i z powrotem.

