
HISZPANIA + Francja 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY 

TERMIN:   2016-07-04 do: 2016-07-15 
CENA    :        – 2049 PLN 

               MIEJSCOWOŚĆ 

Callela - jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa del Maresme. Swoją popularność miasto 
zawdzięcza nie tylko zabytkowemu centrum, słonecznej plaży ale także atrakcyjnej lokalizacji, leży tylko 
ok. 50 km od Barcelony oraz niedaleko Blanes – znanego kurortu ze słynnym ogrodem botanicznym. 
Złocista, długa, czysta plaża i wysadzana palmami romantyczna promenada są głównymi atutami 
miejscowości.  

                HOTEL 
HOTEL TOP OLYMPIC ***   - położony 300 metrów od plaży oferuje 3 odkryte baseny dla dorosłych i 
dla dzieci. Posiada 2,3,4 -osobowe, klimatyzowane pokoje posiadające balkon lub taras oraz telewizję 
satelitarną. Przez 6 dni w tygodniu hotel Top Olympic organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci. W restauracji 
serwowane są dania kuchni katalońskiej, hiszpańskiej i międzynarodowej w formie bufetu. 

Strona obiektu: http://www.booking.com/hotel/es/htopolympic.pl.html 

RAMOWY PROGRAM:  
Dzień 1  
Wyjazd wg rozkładu. Nocny przejazd przez Niemcy, Francję. 
Dzień 2  
Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, Przejazd do EURODISNEYLANDU - całodzienna zabawa w 
jednym z największych parków rozrywki w Europie. Nocleg w hotelu.   
Dzień 3  
Śniadanie kontynentalne. - całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla 
chętnych wjazd na III poziom – płatny dodatkowo ok.  13 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, 
Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra Notre Dame.  
Przejazd na nocleg do hotelu Premier Class. Obiadokolacja  Nocny przejazd przez Francję. 
Dzień 4   
Przyjazd  do Calleli w godz. przedpołudniowych, zakwaterowanie.  
Dzień 4-10 
Pobyt w  Calleli – 8 dni (7 noclegów). W trakcie pobytu w programie: wypoczynek, realizacja programu 
wycieczek fakultatywnych 
Dzień 11  
Wyjazd z Hiszpanii w godz. popołudniowych. Nocny przejazd przez Francję, Niemcy do Polski. 
Dzień 12  
Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 
 
CENA ZAWIERA: 

 7 noclegów w TOP OLYMPIC *** , 
 1 nocleg w hotelu w okolicach Paryża ze śniadaniem i obiadokolacją, 
 Podczas pobytu w Hiszpanii wyżywienie 3 razy dziennie w postaci szwedzkiego stołu, woda w 

cenie, pozostałe napoje dodatkowo płatne. 
 W drodze do Hiszpanii zwiedzanie Paryża oraz  EURODISNEYLANDU. 
 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę pilota i rezydenta, miejscowa opieka 

medyczna, 
 Realizacja programu obozu/kolonii kąpiele, wypoczynek na plaży, spacery i wycieczki po okolicy, 
 Suchy prowiant na drogę powrotną, 
 Przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV) 
 Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW 7000 PLN, KL 15000 EUR, bagaż 800 PLN, OC 20000 EUR)  

 
CENA NIE ZAWIERA : 



 Wycieczek fakultatywnych,  
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
 Dodatkowych napoi do obiadu i kolacji,  
 Taksy klimatycznej, 
 Biletu do Eurodisneylandu (ok. 50 EUR) 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + wycieczki fakultatywne  
Dodatkowo wymagana jest kwota 50 EUR (taksa klimatyczna + bilet do Eurodisnaylandu). 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Barcelona – wycieczka do stolicy Katalonii. To niezwykłe miasto znacznie różni się od reszty kraju. Posiada własną, 
wyrafinowaną kulturę, co szczególnie widać w niespotykanej architekturze Antoniego Gaudiego. W programie 
wycieczki - najbarwniejsza hiszpańska ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, wzgórze Montjuic z 
Pałacem Narodowym, platformą widokową i obiektami olimpijskimi, perełki Antonio Gaudiego: Parc Guell, Casa 
Batllo, Casa Milla i wreszcie największa z nich – Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej przygotowaliśmy 
wizytę w Camp Nou. Następnie udamy się na Plac Hiszpański gdzie o 21.30 rozpocznie się pokaz tańczących fontann. 
Font Magica to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”. 
Cena: 50 EUR/osobę 
(w cenie bilet wstępu na Camp Nou, cena bez biletu wstępu na Camp Nou: 40 EUR; dzieci do lat 12: 40 EUR z 
biletem wstępu na Camp Nou lub 30 EUR bez biletu stępu na Camp Nou) 
Montserrat – całodniowa wycieczka gwarantująca zapierające dech w piersiach widoki, malownicze krajobrazy i 
niesamowite formacje skalne o przedziwnych kształtach. To tylko nieliczne atrakcje, które czekają Państwa podczas 
wycieczki na to zadziwiające krajobrazowo wzgórze. Będziecie Państwo podziwiać tutejszy Klasztor Benedyktynów, 
który wybudowano po tym jak w cudownych okolicznościach odnaleziono figurkę Matki Boskiej. Kontakt z la 
Morenetą ma magiczne właściwości – dotknięcie figurki powoduje, że w ciągu roku spełniają się życzenia i prośby, z 
którymi przyjeżdżamy do klasztoru. Dla chętnych istnieje możliwość skorzystania z wjazdu na punkt widokowy 
kolejką górską. 
Cena: 43 EUR/osobę         (dzieci do lat 12- 30 EUR)   
La Siesta – niezapomniany wieczór w gorących rytmach flamenco. Chwile spędzone w Restauracji La Siesta w 
miejscowości Santa Susanna na wieczorze Flamenco na długo utkwią Wam w pamięci. Cudowny, pełen ekspresji 
show flamenco w szampańskiej atmosferze z najlepszymi hiszpańskimi artystami, to niezapomniane wrażenia i 
cudowna zabawa. 
Cena: 35 EUR/osobę 
(dzieci do lat 12- 16 EUR)  
Tossa de Mar – to jedna z obowiązkowych wycieczek, na którą nie można się wybrać bez stroju kąpielowego i 
aparatu. Rejs wzdłuż dzikiego, skalistego wybrzeża Costa Brava do miasteczka o pocztówkowej urodzie gwarantuje 
niezapomniane widoki i wrażenia. Tossa de Mar to pięknie położona dawna rybacka osada, która ze względu na 
zachowanie swego oryginalnego charakteru, uważana jest za perełkę Costa Brava. 
Cena: 16 EUR/osobę 
(dzieci do lat 12- 10 EUR) 
Water World – największy na Costa Brava park atrakcji wodnych: ślizgawki, baseny, zjeżdżalnie i wiele innych 
atrakcji dla amatorów wodnego szaleństwa. 
Cena: 26,50 EUR/osobę 
(dzieci do 1.40 metra- 15 EUR) 
Marineland – połączenie ogrodu zoologicznego, delfinarium i parku wodnego. Tu zanurzycie się w basenie, 
zjedziecie na pontonie, a w chwili przerwy zobaczycie pokaz tresury fok, papug i delfinów. 
Cena: 24,50 EUR/osobę 
(dzieci do 12 lat - 17,50 EUR/osobę) 
Port Aventura - to niezwykła atrakcja nie tylko dla młodzieży, ale również dla całych rodzin z dziećmi. Ogromny 
teren podzielony na różne zakątki świata, wypełnione po brzegi karuzelami, rollercosterami i licznymi atrakcjami 
artystycznymi. 
Cena: 55 EUR/osobę 
(dzieci do lat 11- 47 EUR) 
Girona Dali - wycieczka do miasta Figueres, w którym żył i tworzył jeden z najbardziej znanych twórców sztuki 
współczesnej Salvador Dali. W cenie: zwiedzanie surrealistycznego Muzeum, które artysta stworzył sam w gmachu 
dawnego teatru. Po madryckim Prado jest to najczęściej odwiedzany przybytek sztuki w Hiszpanii. W dalszej części 
wycieczki odwiedzimy stolicę regionu Gironę.       Cena: 45 EUR/osobę      (dzieci do lat 11- 35 EUR) 


