AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

HISZPANIA - COSTA BRAVA Lloret de Mar
HISZPANIA + WŁOCHY: Wenecja, Lloret de Mar, Barcelona, Monako, Ga rdaland

12 DNIOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY

termin: 07.07 – 18.07.2022

HISZPANIA - kraj słońca, morza, dobrej zabawy, bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym
jak i geograficznym. Jednym z najbardziej znanych regionów Hiszpanii jest Costa Brava - Dzikie
Wybrzeże - zaczynające się około 40 km na północ od Barcelony.
LLORET DE MAR to niewątpliwa stolica Costa Brava - stolica rozrywki i wspaniałej zabawy. W ciągu
dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i
aktywnie.
HOTEL GUITART CENTRAL PARK*** / SAMBA ***
położone ok. 400 metrów od plaży, w centrum Lloret de Mar. Do dyspozycji uczestników 3 baseny
(Guitart) lub 1 basen (Samba), kawiarnia, restauracja, świetlica TV, sejf (dodatkowo płatny).
Pokoje 3, 4-os. z łazienkami z klimatyzacją w cenie.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie - bufet (śniadanie, obiad, kolacja). Pierwszym posiłkiem jest
obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant na
drogę powrotną. W trakcie przejazdu wyżywienie we własnym zakresie. Woda do obiadów i kolacji
w cenie. Pozostałe napoje dodatkowo płatne.
Transport: komfortowy autokar AGAT z TV, klimatyzacją,toaletą.
PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię.
Dzień 2
Przyjazd do Wenecji w godzinach porannych – przerwa w podróży 9 godzin. Przejazd
promem do historycznego centrum: zwiedzanie z przewodnikiem: Plac Św. Marka,
Bazylika, Pałac Dożów, most Rialto i Most Akademii (bilety wstępu, przewodnik, opłaty
miejscowe oraz prom dodatkowo płatne z wydatków programowych). W godzinach
wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
Dzień 3
Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. popołudniowowieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3 - 10
Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów.
W trakcie pobytu w programie:
- całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony - zwiedzanie: katedra Sagrada Familia,
La Rambla, dzielnica gotycka z katedrą Św.Eulalii, port, wzgórze Montjuic, Stadion FC
Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok. 25-28 €), wieczorem pokazy grających
fontann.
- wycieczka autokarowa do Blanes: skały Sao Palomera, promenada, port.
- plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe
Dzień 10
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 11.00. Złożenie bagaży. Obiad. Pobranie
suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych.
Przejazd przez Francję. Późnym wieczorem w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie
Monaco i Monte Carlo. Dalszy przejazd do Włoch.
Dzień 11
Przejazd przez Włochy w okolice Werony - całodzienna zabawa nad jeziorem Garda w
Parku Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych), czas
pobytu ok. 9 godzin. Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię
Dzień 12
Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych wg
rozkładu jazdy
Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na
www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY
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PROGRAM FAKULTATYWNY:
(Wycieczki są realizowane przy grupie minimum 25 osób płatnych):
- miasteczko wodne - ok. 30-33 Є
- karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia - dla osób od 16 lat) cena 30-50 Є (zależy od
dyskoteki), pojedyncze wejście 10-15 Є
- rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 25 Є

CENA: 2.495 PLN
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem AGAT wyposażonym w TV, klimatyzację, toaletę
opłaty drogowe i graniczne, zakwaterowanie w hotelu na Costa Brava (7 nocy) w Hiszpanii,
wyżywienie wg programu, suchy prowiant na drogę powrotną, realizację programu, ubezpieczenie
SIGNAL IDUNA – KL (20 000 € z chorobami przewlekłymi i leczeniem Covid-19 w cenie), NW (15
000 zł), bagaż (2 000 zł), opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika, obowiązkową opłatę na
TFG w wysokości 10 zł oraz obowiązkową opłatę na TFP w kwocie 10 zł, podatek VAT marża
CENA NIE ZAWIERA:
dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz
programu fakultatywnego.
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.
Na obligatoryjne bilety wstępu i realizację programu (Wenecja oraz Gardaland) należy przygotować
ok. 60-65 €. Pozostałe bilety wstępu dla chętnych.
UWAGI: Podczas podróży wyżywienie we własnym zakresie.
Opłata klimatyczna w Lloret de Mar dla osób powyżej 16 roku - 10 € za pobyt
INFORMACJE DODATKOWE:
* Obowiązkowy depozyt 20 € - przy zakwaterowaniu od Uczestników pobierana jest kaucja w
wysokości 20 €/os. (podlega zwrotowi pod warunkiem braku szkód);
* Dokumenty - obowiązkowy paszport lub dowód osobisty (zgodnie z obowiązującymi
przepisami) i legitymacja szkolna; zalecane posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego EKUZ;
* Każdy Uczestnik powinien na 2 tyg. przed terminem wyjazdu dostarczyć do biura Organizatora
wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika Obozu oraz Regulamin obozu;
* Kadra: pilot-kierownik, wychowawcy, miejscowa opieka medyczna, hiszpański ratownik na plaży
* Program ramowy i plan dnia mogą podlegać modyfikacjom wprowadzonym przez kierownika
obozu;
* Wyjazd wg wytycznych epidemiologicznych obowiązujących w danym terminie;
* Do wyjazdu na obóz może być wymagany ważny Europejski Certyfikat Covid-19 (osoby
zaszczepione lub ozdrowieńcy)
* Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją
epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania aktualnego
testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na
portalu MSZ
* Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + Covid 19 w
cenie ok. 4,5% wartości imprezy
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STREFA IMPREZOWA w Lloret de Mar:
Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia.
Chciałbyś sprawdzić, jak bawi się młodzież ze wszystkich krajów Europy? Chciałbyś
uczestniczyć w wakacyjnym szaleństwie i przeżyć wakacyjną przygodę? Nic prostszego! Jeżeli
jesteś młodą, energiczną osobą, która zaczyna aktywne życie dopiero, gdy słońce zajdzie,
jeżeli jesteś ciekawy świata i wiesz, czym jest świetna zabawa, Lloret de Mar jest miejscem dla
Ciebie, a obóz w Hiszpanii to strzał w dziesiątkę.
TROPIC'S - jedna z najpopularniejszych dyskotek w Europie !!! Klub może pomieścić nawet
2000 osób. Znajdziecie w niej 2 sale taneczne każda z inną muzyką, 5 barów, laser show,
scena i piana party przy muzyce DJ Antoine, Afrojack! Jeśli nie byliście w tym miejscu tzn. że w
ogóle nie byliście w Lloret!
ST'TROP DISCO - to 3 piętrowy klub umiejscowiony w samym sercu Lloret de Mar o
powierzchni prawie 1500 m2! PRIVE DE MAGIC - niezwykle popularny klub z 3 oddzielonymi
od siebie salami, co sprawia, że możecie bawić się przy tym gatunku muzyki, który najbardziej
Wam odpowiada.
COLOSSOS - dyskoteka z 3 salami tanecznymi, pokazami laserów i słynnymi imprezami w
pianie. To tam zobaczysz sztuczne ognie, a to wszystko przy muzyce słynnych DJ-ów m. in.
Tiesto, czy Rogera Sanchez-a.
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