Dzień 1:

RAMOWY PROGRAM:

Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy i Francję.
Dzień 2:

Przyjazd do hotelu na Costa Brava. Zakwaterowanie, zapoznanie
z otoczeniem. Pierwszym posiłkiem jest kolacja.
Dzień 3 – 9:

Wypoczynek w Hiszpanii w Lloret de Mar (młodzieżowa stolica rozrywki
całego regionu Costa Brava): 3 posiłki dzienne, zajęcia sportowe, plażowanie
nad morzem i basenem, dyskoteki w hotelu, wycieczki fakultatywne.
W programie kolonii i obozu są wycieczki: Barcelona – Sagrada Familia,
stadion olimpijski, stadion FC Barcelona (trybuny + muzeum słynnej
hiszpańskiej drużyny), wzgórze widokowe, średniowieczna starówka
oraz Tossa de Mar – miasteczko ze średniowieczną starówką Vila Vella
i fortyfikacjami obronnymi z XII w.
Dzień 10:

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Ostatnie zakupy na drogę, obiad
i podróż powrotna.
Dzień 11:

Przejazd do Gardalandu – pięknie położonego nad jeziorem Garda
najsłynniejszego włoskiego wesołego miasteczka. Każdy znajdzie odpowiednią dla siebie atrakcję: szybką lub wolną, wysoką lub niską, naziemną
lub powietrzną. Zabawa do wieczora. Więcej na stronie: www.gardaland.it
lub do Europa Park w Niemczech – www.europapark.de. Wyjazd w drogę
powrotną.
Dzień 12:

Przyjazd do Polski w godzinach rannych. Zakończenie kolonii i obozu.

Cena:		 1.100 zł + 350 €
Termin:		 12.07. - 23.07.2022
Wycieczki fakultatywne (dla chętnych):
>> Barcelona nocą + grające fontanny – 30 €;
>> WATER WORLD – wycieczka do największego
Aqua Parku na Costa Brava: wodne tory, baseny,
zjeżdżalnie, Rafting River – rwąca rzeka o długości 215 m
i Water Mountain – 250 metrów różnicy wysokości – 30 €.
Informacje dodatkowe:
>> uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty ważny
min. 3 miesiące od daty powrotu z kolonii i obozu do Polski;
>> wiek uczestników: 8 – 14 oraz 15 – 19 lat;
>> na wyjazd zapraszamy osoby dorosłe za dopłatą – 500 zł
(liczba miejsc ograniczona);
>> wycieczki ujęte w programie nie zawierają kosztów biletów wstępu,
przewodnika, TFG, TFP i opłaty klimatycznej: 90 €;
>> możliwość płacenia bonami turystycznymi;
>> proponowane kieszonkowe: 50 € – 100 € .

W naszej ofercie również
kolonia oraz obóz na Sycylii.
Szczegóły na stronie www.eurotours.pl
lub w biurze.
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