
 
we współpracy z Biurem Podróży „Rzemyk Travel” zaprasza na: 

OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY W HISZPANII 

 
 DLA KLAS 7 i starsi ( od 14 lat ) ! 

 

HISZPANIA to malowniczy kraj  w Europie Zachodniej, wczasowiczów przyciąga wspaniały klimat, mnogość 
atrakcji turystycznych, niegasnące słońce, setki kilometrów piaszczystych, pięknych plaż, urok Barcelony, 
doskonała kuchnia, doceniana przez smakoszy, gaje pomarańczowe, potyczki rycerzy, dyskoteki i cudowne 
kawiarenki. 
LLORET DE MAR to nadmorskie miasteczko na wybrzeżu Costa Brava, urokliwy kurort z imponującym starym 
miastem, promenadą, ulicznymi ryneczkami oraz piękną, piaszczystą plażą. Znajduje się piękna promenada, wiele 
restauracji, barów, lodziarni i klubów. 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL GOLDEN SAND*** jest położony  400 metrów od plaży. Oferuje 2-4 osobowe, 
klimatyzowane pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem i telewizorem. Na terenie hotelu znajduje się także 
odkryty basen i restauracja bufetowa. W pomieszczeniach ogólnodostępnych do dyspozycji  jest bezpłatny 
Internet WiFi. Hotel dysponuje dużym barem-kawiarnią ze strefą gier 
i stołem do gry w snookera. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, restauracja serwująca smaczne posiłki, bar, 
kawiarnia, sala tv. 
 

PROGRAM RAMOWY WYJAZDU: 
1 dzień: wyjazd z kraju wcześnie rano, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd w okolice Werony, 
obiadokolacja i nocleg tranzytowy w hotelu; 
2 dzień: śniadanie, dalsza jazda przez Włochy, Francję do Hiszpanii. Przyjazd do Lloret de Mar wieczorem, 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg; 
2 - 8 dzień: pobyt w Hiszpanii: 7 dni /6 noclegów/, realizacja programu, treningi, zwiedzanie, plażowanie   
8 dzień: śniadanie, ostatni spacer, kąpiel w morzu, pożegnanie z Lloret de Mar, obiad, wyjazd w drogę powrotną. 
Przejazd przez Francję do Włoch; 
9 dzień: przyjazd do Włoch, do miejscowości Garda. Całodzienna zabawa w Parku Rozrywki i Wypoczynku 
Gardaland, z odwróconą kolejką górską Blue Tornado i innymi atrakcjami z kategorii adrenalina, fantastyka i 
przygoda. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną, jazda przez Włochy, Austrię; 
10 dzień: dalsza jazda przez Czechy, powrót do kraju w godzinach południowych;  
 

TERMIN: 26.08. – 04.09.2018 
CENA:  2170 zł 
CENA ZAWIERA: 

 ZAKWATEROWANIE: 7 noclegów (1 tranzytowy w okolicach Werony, 6 w hotelu Golden Sand w Lloret de 
Mar) 

 WYŻYWIENIE: FB (3 posiłki dziennie w formie bufetu). Na noclegu tranzytowym śniadanie i obiadokolacja. 
W ostatnim dniu  obiad + prowiant na drogę powrotną 

 TRANSPORT: autokar klasy LUX 
 BILET WSTĘPU do Parku Rozrywki Gardaland 
 PRZEWODNIK PO BARCELONIE 
 BASEN OLIMPIJSKI - treningi przez 5 dni x 1,5h x 5 torów 
 UBEZPIECZENIE: KL, NNW  + bagaż 
 PROGRAM: 

-   BARCELONA -  całodzienna wycieczka do Barcelony, stolicy Katalonii - jednego z najpiękniejszych miast Europy. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: Pomnik Kolumba, gotycka katedra św. Eulalii, Sagrada Familia - niepowtarzalna 
świątynia zaprojektowana przez Antoniego Gaudiego - wciąż nieukończony symbol Barcelony – BILET WSTĘPU do 
środka dodatkowo płatny. Następnie aleja Ramblas uznana za najpiękniejszą aleję świata, Park Güell z 
architekturą Gaudiego, stąd roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę.  Wizyta na stadionie Camp Nou, 
zwiedzanie trasą Camp Nou Experience - cena biletów 20 €. W muzeum można zapoznać się z historią klubu. 
TRENINGI na basenie olimpijskim – 50 m w Lloret de Mar ( 5 minut pieszo od hotelu ). Treningi przez 5 dni x 1,5h. 
Do dyspozycji grupy będzie 5 torów. 
TAŃCZĄCE FONTANNY -  miejsce w Barcelonie z niesamowitym klimatem i pięknym widokiem. Bajeczny, cudowny 
pokaz światła, wody i muzyki. Muzyka zależy od dnia, nie wiadomo, czy usłyszymy rock, blues, reggae, muzykę 
filmową, czy np. klasyczną 
 



LLORET DE MAR - spacery po miasteczku, zobaczymy: gotycki kościół z XV w., pomnik żony rybaka, ruiny zamku 
Castel Plaja,  Dona Marinera, znana też jako Wenus de Lloret - rzeźba z brązu przedstawiająca kobietę 
obserwującą morze. Położona na skale na końcu plaży de Lloret  jest symbolem miasta. 
 
GARDALAND - Park Rozrywki i Wypoczynku usytuowany we włoskiej prowincji Werona. O jego niezwykłej 
popularności świadczy fakt, że 
co roku odwiedza go około 2,8 mln turystów z całego świata. Wszystkie atrakcje podzielone są na trzy kategorie - 
adrenalina, fantastyka 
oraz przygoda, dzięki czemu łatwiej można zaplanować sobie trasę zwiedzania. 10 godzin świetnej zabawy. 
 

UWAGA !!! – Dla finalistów i medalistów Letnich Mistrzostw Polski 14-18 lat dofinansowanie 

(pomniejszenie ostatniej raty wpłaty), w zależności od osiągniętego rezultatu na Mistrzostwach !!! 

(szczegóły u trenerów prowadzących po określeniu pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania).  

 
HISZPANIA - LLORET DE MAR -  HOTEL GOLDEN SANDS *** 

 

 
 

 

 


