Centrum Kolonii i Obozów COGITO Sp. z o.o., Warszawa, ul. Zgrupowania AK Żmija 4/3, tel. 22 838-20-61, 530-438-909

HISZPANIA + FRANCJA , wiek: 14 - 18 lat

PARYŻ – stolica Francji, centrum europejskiej sztuki, mody i wyrafinowanej kuchni. Paryż jest jednym z największych na świecie ośrodków
kultury i turystyki.
HISZPANIA – kraj położony na południu Europy, jeden z jej najpiękniejszych zakątków, kraj słońca, morza, dobrej zabawy. Jednym z
najbardziej znanych regionów jest Costa Brava/Dzikie Wybrzeże – jest to część wybrzeża zaczynająca 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.

Program:
HISZPANIA - LLORET de MAR - BARCELONA - FRANCJA - PARYŻ + EURODISNEYLAND - CARCASSONNE - MONACO

1 dzień – Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy.
2 dzień – Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża. Około południa przyjazd do EURODISNEYLANDU - całodzienna zabawa w słynnym
parku rozrywki (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych). Na miejscu istnieje możliwość zakupu posiłków w cenie ok. 10-15 EUR.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu sieciowym Formule 1 lub Premiere Classe (pokoje 3-osobowe z umywalką - WC i łazienki na
korytarzach).
3 dzień – Śniadanie kontynentalne. Wyjazd na całodzienne zwiedzanie Paryża. Spacer z pilotem na trasie: Wieża Eiffla (dla chętnych wjazd
na III poziom – płatny dodatkowo ok. 15 EUR), Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Luwr, Les Halles, Centrum Pompidou, wyspa La Cite, Katedra
Notre Dame, rejs statkiem po Sekwanie (bilet dodatkowo płatny w ramach wydatków programowych). Obiadokolacja. W godzinach
wieczornych wyjazd do Hiszpanii. Nocny przejazd przez Francję.
4 dzień – Śniadanie we własnym zakresie. W zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Carcassonne (zamek i twierdza). Przyjazd do Lloret
de Mar w godz. popołudniowo-wieczornych, kolacja, zakwaterowanie.

4-11 dzień – Pobyt w Lloret de Mar – 8 dni (7 noclegów).

W trakcie pobytu w programie:

- całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony m.in. katedra Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica gotycka z katedrą Św. Eulalli, port,
Wzgórze Montjuic, Stadion FC Barcelona (bilet dodatkowo płatny dla chętnych ok. 25 - 28 EUR ), wieczorem pokazy grających fontann.
- plażowanie, bezpłatne korzystanie z basenu, konkurs wiedzy Viva Espana, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.
Program fakultatywny ( dla chętnych, płatne dodatkowo )
miasteczko wodne - ok. 30-33 EUR
dyskoteki - karnet (minimum 4 wejścia - dla osób od 16 lat) cena 30-50 EUR (zależy od dyskoteki), pojedyncze wejście ok. 10-15 EUR
rejs statkiem do Tossa de Mar + zwiedzanie zamku - ok. 25 EUR
11 dzień – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok godziny 11.00. Złożenie bagaży. Czas wolny. Obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godz.
popołudniowych. Późnym wieczorem przyjazd do Francji – w zależności od czasu przejazdu zwiedzanie Monaco i Monte Carlo. Przejazd do
Włoch.
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12 dzień – Przyjazd w okolice Werony w godzinach porannych, wypoczynek i zabawa nad jeziorem Garda w Parku Rozrywki GARDALAND
czas pobytu ok. 9 godzin (bilet dodatkowo płatny z wydatków programowych). W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

13 dzień - Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy.

UWAGA : DO WYJAZDU NA OBÓZ MOŻE BYĆ POTRZEBNY WAŻNY EUROPEJSKI CERTYFIKAT COVID-19 (osoby zaszczepione
lub ozdrowieńcy)

OBOWIĄZKOWY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.
Podczas podróży wyżywienie we własnym zakresie
Na obligatoryjne bilety wstępu i opłaty rezerwacyjne parków rozrywki (Disneyland, Gardaland), rejs statkiem po Sekwanie w
Paryżu, oraz opłaty wjazdowe do Paryża należy przeznaczyć około 100 EURO (terminy 1-5), ok 120 EUR ( terminy 6-8 - jest
droższy bilet wstępu do Disneylandu).

Programy fakultatywne
Gwarantowany pokój 2-osobowy Hiszpania i Francja ( cena za 1 osobę)
Przy rezerwacji należy podać nazwisko drugiej osoby tej samej płci, z którą będzie uczestnik zakwaterowany.

Zakwaterowanie i wyżywienie:
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 i z klimatyzacją w cenie.
WYŻYWIENIE: Francja: 1 gorąca obiadokolacja, 1 śniadanie kontynentalne, Hiszpania: 3 posiłki dziennie – bufet (śniadanie, obiad, kolacja).
Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad + suchy prowiant w dniu wyjazdu. Woda do obiadów i kolacji w
cenie. Pozostałe napoje płatne dodatkowo.

Terminy i ceny:
01HFKM/22

29.06.2022 - 11.07.2022

2860.00 PLN

02HFKM/22

06.07.2022 - 18.07.2022

2860.00 PLN

03HFKM/22

13.07.2022 - 25.07.2022

2860.00 PLN

04HFKM/22

20.07.2022 - 01.08.2022

2860.00 PLN

05HFKM/22

27.07.2022 - 08.08.2022

2860.00 PLN

06HFKM/22

03.08.2022 - 15.08.2022

2860.00 PLN

07HFKM/22

10.08.2022 - 20.08.2022

2560.00 PLN

Wyjazd 11 dniowy. Pobyt na Costa Brava 6 dni - 5 nocy.
08HFKM/22

15.08.2022 - 25.08.2022

2560.00 PLN

Wyjazd 11 dniowy. Pobyt na Costa Brawa 6 dni - 5nocy.
CENA ZAWIERA:
Przejazd komfortowym autokarem (WC, video, barek, klimatyzacja) - patrz rozkład jazdy.
Zakwaterowanie: 1 nocleg w Paryżu, 8 dni ( 7 noclegów ) pobytu w Lloret de Mar.
Wyżywienie wg programu + suchy prowiant na drogę powrotną.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL (20 000 EUR z chorobami przewlekłymi i leczeniem COVID-19 w cenie), NW (15 000 ZŁ), bagaż
(2000 zł).
Opiekę pilota-przewodnika, opiekę pedagogiczną.
Obowiązkowa składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 10 zł i do Turystycznego Funduszu Pomocowego 10 zł,
Podatek VAT marża.
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PROGRAMY I KOSZTY DODATKOWE:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz programu fakultatywnego.
Na obligatoryjne bilety wstępu i opłaty rezerwacyjne parków rozrywki (Disneyland, Gardaland), rejs statkiem po
Sekwanie w Paryżu, oraz opłaty wjazdowe do Paryża należy przeznaczyć około 100 EURO (terminy 1-5), ok 120 EUR (
terminy 6-8 - jest droższy bilet wstępu do Disneylandu). Pozostałe bilety wstępu i imprezy fakultatywne dla chętnych.
Zalecane minimalne kieszonkowe 80-100 EUR. UWAGA : Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie.
Opłata turystyczna w Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu - 10 EUR / pobyt dla osób powyżej 16 roku życia.
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (dla chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19, nie obejmuje chorób przewlekłych i
kwarantanny) - 130 PLN. UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ( obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19, kwarantannę, nie obejmuje chorób przewlekłych)
- 155 PLN. Deklaracja zakupu ubezpieczenia musi nastąpić w dniu zawarcia umowy. UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi
nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
Dopłaty za dojazd z niektórych miast - patrz zakładka transport.
Gwarantowany pokój 2 osobowy - tylko dla osób tej samej płci, nie ma możliwości zakupu przez pojedyncze osoby (cena od osoby,
przy rezerwacji należy podać nazwisko drugiej osoby, z którą będzie uczestnik zakwaterowany.) - Hiszpania i Francja ( cena za 1
osobę) - 295 PLN.
OBOWIĄZKOWY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

Transport:
Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin , Łódź, Radom, Rzeszów , Warszawa, Wrocław
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