
                 

 „Zielona Szkoła” w Lloret de Mar - HISZPANIA 

Termin: 30.09 – 09.10.2016 r.  Cena: 1.595 zł/os. 

Wypoczywaj i ucz się angielskiego!!! 

 
LLORET DE MAR - jest położone na szczególnie pięknym i popularnym wybrzeżu Costa Brava w odległości 
około 100 km od granicy francuskiej i 60 km od Barcelony. Lloret wyróżnia się wśród innych miejscowości 
pięknem swych plaż i krajobrazów oraz wspaniałym połączeniem morza i gór. Wspaniała pogoda, 
kryształowo czysta woda i powietrze są gwarancją udanego wypoczynku.. Wieczorem można się udać do 
licznych dyskotek. 
 
Zakwaterowanie: Hotel Samba *** oferuje pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, balkonami oraz 
klimatyzacją. Hotel usytuowany jest  w odległości około 350 m od centrum Lloret de Mar i około 300 m od 
plaży. Do dyspozycji gości hotelowych basen, bar, restauracja, sejf za dopłatą, winda, sala telewizyjna. 
 
PROGRAM: 
1.Dzień: Wyjazd z Polski w godzinach wczesnorannych. Przejazd przez Niemcy. Przyjazd na nocleg 
tranzytowy we Francji w okolice Besancon (w tym dniu brak kolacji). 
2.Dzień:  Śniadanie. Przejazd na Wybrzeże Costa Brava. Przyjazd do hotelu SAMBA*** w LLoret de Mar, 
zakwaterowanie. Kolacja, nocleg. 
2-9.Dzień: Pobyt na COSTA BRAVA. Program przewiduje: zajęcia sportowe i rekreacyjne między innymi 
rozgrywki sportowe, konkursy, plażowanie, wyjścia na dyskoteki. Wycieczka do BARCELONY ze słynnymi 
fontannami + muzeum F.C.B. (wejście płatne indywidualnie ok. 25 Euro). Możliwość uczestniczenia 
dodatkowych w wycieczkach fakultatywnych. 
9.Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do KSIĘSTWA MONAKO, zwiedzanie Monako 
oraz wejście do Muzeum Oceanograficznego, możemy zobaczyć tu słynne akwarium w podziemnym 
muzeum, gdzie w wiernie odtworzonych środowiskach znajduje się ponad 6 tysięcy okazów ryb. Przejazd 
na obiadokolację oraz nocleg tranzytowy we Włoszech. 
10.Dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Włochy, Niemcy. Przyjazd do Polski w 
godzinach nocnych. 
 
ŚWIADCZENIA: 
 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, WC, video) 
 Zakwaterowanie 7 noclegów w hotelu Samba*** + 2 noclegi tranzytowe: jeden we Francji, drugi we Włoszech 
 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w Hotelu SAMBA***, pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni 

posiłek – śniadanie, prowiant na drogę powrotną. Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego. Do obiadów i 
kolacji podawana jest woda. 

 Wyżywienie przy noclegach tranzytowych: 1 obiadokolacja + 2 śniadania 
 Wycieczka do Barcelony (jak w programie) 
 Opieka wykwalifikowanej kadry 
 Ubezpieczenie: KL (10 000 EUR), NW (15 000 zł), bagaż podróżny 

(1000 zł) + CP (choroby przewlekłe 
 
 
Uwaga: Dodatkowo należy posiadać kwotę 30 Euro. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje: bilet wstępu do 

Muzeum Oceanograficznego, taksę klimatyczną, opłaty turystyczne przy wjeździe do miast. 

 

Dodatkowe wycieczki fakultatywne: 
 
MARINELAND - 27 Euro/os. 

Najstarszy park morski i pierwsze delfinarium w Hiszpanii. W skład kompleksu wchodzą: delfinarium, 
akwarium, rekinarium, pingwinarium, park wodny, ptaszarnia, egzotarium, a także interaktywny morski 
park edukacyjny Mare Nostrum. Główną atrakcję obiektu stanowią pokazy delfinów, pingwinów, rekinów, 



                 

 lwów morskich, egzotycznych ptaków i fok. W pomieszczeniu pod basenem obserwować można życie ryb i 
morskich ssaków. Natomiast park wodny to cały zespół basenów, torów wodnych i zjeżdżalni. 
 
REJS STATKIEM DO TOSSY DE MAR - 20 Euro/os. 

Miasto przed wiekami założyli Rzymianie. Ze wzgórza z ruinami starych budowli roztacza się wspaniały 
widok na błękitne morze, plaże, otaczające góry i miasto. Do plaży dobijają mniejsze i większe statki 
utrzymujące komunikację z pobliskimi miejscowościami. Niektóre z nich mają szklane dna, dzięki czemu 
podczas rejsu można podziwiać piękno podmorskiego świata. Mniejsze stateczki wpływają do wnętrza 
wspaniałych grot w skalnych urwiskach gór ostro wynurzających się z morza. 
 
GIRONA - 15 Euro / os. 
Spacer średniowiecznymi uliczkami. Miasto to posiada jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek 
w Hiszpanii oraz wspaniałą Katedrę. 
 
OGRODY ŚW. KLOTYLDY - 5 Euro / os. 
Wspaniałe miejsce na pieszą wycieczkę w okolicach Lloret de Mar (ok. 2 km od hotelu). Miejsce zachwyci 
wszystkich miłośników przyrody. Ogród położony na klifie z widokiem na lazurowe kolory wody, urocze uliczki, 
ławeczki. Śródziemnomorska flora: oleandry, cytrusy, kamelie i cudowne fioletowe wisterie oraz wspaniała 
architektura. 
 
ZABIERZ ZE SOBĄ: 
 ważny paszport lub dowód osobisty, 
 ważną legitymację szkolną, 
 suchy prowiant na drogę dojazdową. 

 
Liczba miejsc jest ograniczona (44 ), decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisy na wyjazd do końca lutego 2016r.  z wpłatą 200 zł przyjmują: 
 p. Aneta Sarbinowska - Murawiecka, 
 p. Katarzyna Graczyk, 
 p. Honorata Olejniczak, 

 
 
 

 


