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HISZPANIA – plażowanie w Lloret de 

Mar, Barcelona i magiczne fontanny term; 3.07 – 12.07.2020 
 

 

3.07.2020 (piątek) 
Wyjazd Śrem godz. 12.00. Przejazd przez Niemcy i Francję do Hiszpanii. 

 

4.07.2020 (sobota) 
Dojazd do Hiszpanii. Zakwaterowanie  w hotelu w Lloret de Mar (Costa Brava) 

Zapoznanie się przepiękną, hiszpańską okolicą . Obiadokolacja. 
 

5.07.2020 (niedziela) 
Śniadanie. Całodzienne plażowanie na pięknej piaszczystej plaży. Obiadokolacja. 

 

6.07.2020 (poniedziałek) 
Śniadanie. Dla chętnych wyjazd do Blanes – czas wolny  w Marineland - 

delfinarium , morskie zoo i park  wodny www.marineland.es/catalunya/. 

Powrót do hotelu .Obiadokolacja. 
 

7.07.2020 (wtorek) 
Śniadanie. Plażowanie i wypoczynek w Lloret de Mar. Obiadokolacja. 

 

8.07.2020 (środa) 
Śniadanie. Plażowanie i wypoczynek w Lloret de Mar. Obiadokolacja. 

 

9.07.2020 (czwartek) 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiad w godzinach południowych -             

(zamiennie zamiast obiadokolacji). Wyjazd  do Barcelony: objazd  Barcelony , 
spacer z pilotem po najciekawszych miejscach miasta, Sagrada Familia (z 

zewnątrz), możliwość wejścia na Stadion Olimpijski FC Barcelona - Camp Nou, 
Ramblas - spacer  główną promenadą miasta, pełną kawiarenek, restauracji  

http://www.marineland.es/catalunya/
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i sklepów – tzw. serce Barcelony, które prowadzi do portu z pomnikiem Kolumba 
Wieczorny , magiczny i najpiękniejszy w Europie pokaz fontann – światło i 

dźwięk.  Powrót do hotelu po północy. 
 

10.07.2020 (piątek) 
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

11.07.2020 (sobota) 
Śniadanie  i  wykwaterowanie. Przed południem wyjazd w drogę powrotną do 

Polski. 
 

12.07.2020 (niedziela) 
Powrót do Śremu w godzinach południowych. 

 
 

KOSZT:  2.100 zł/os   
 

 
W cenie oferujemy: przejazd autokarem (klimatyzacja, bar, dvd, toaleta),  
7 noclegów w  hotelu  3 * w  Lloret de Mar, śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu ,opieka pilota , parkingi,  ubezpieczenie NNW i KL. 
 
Cena nie zawiera wstępu (dla chętnych) - Blanes /Marineland – ok. 27 Euro/os 
 


