
Tossa de Mar - miasteczko nazywane przez poetów i malarzy "b³êkitnym rajem" jest jednym z najpiêkniejszych miejsc na Costa Brava. 
Po³o¿one jest w pobli¿u kurortów La Foca, Playa de Aro, Lloret de Mar i Malgrat. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ kurortu jest Zamek w Tossie - 
œredniowieczna budowla obronna, pochodz¹ca z XII i XIV wieku. Jest obecnie jednym z niewielu zachowanych w dobrym stanie obiektów 
obronnych na wybrze¿u Katalonii. Na szczycie klifu w œredniowieczu wybudowano czêœæ starego miasta - La Vila Vella Tossa - do dnia 
dzisiejszego zachowa³o siê kilka starych domów i ruiny koœcio³a. Dzielnicê otaczaj¹ mury obronne z dobrze zachowanymi trzema wie¿ami 
widokowymi. Atutem miejscowoœci s¹ piaszczyste, z³ociste pla¿e zapraszaj¹ce do beztroskiego leniuchowania i czyste, wiecznie ciep³e 
morze - raj dla zwolenników k¹pieli i sportów wodnych. Dodatkow¹ form¹ rozrywki s¹ rejsy statkiem ze szklanym dnem wzd³u¿ Costa Brava, 
w czasie których mo¿na podziwiaæ bogactwo podwodnej przyrody.

PO£O¯ENIE: 
300 metrów od pla¿y i 200 metrów od centrum miasteczka.
Hotel Neptuno odnowiony w 2003 roku dysponuje du¿ym ogrodem i stanowi 
doskona³e miejsce na relaksuj¹cy wypoczynek. Ten komfortowy obiekt 
po³o¿ony jest w pobli¿u Starego Miasta oraz zabytkowych murów Muralla de 
Tossa i jest idealny na pobyt dla osób, które chc¹ odpocz¹æ w tradycyjnym 
kataloñskim miasteczku i spêdzaæ mi³e wieczory w romantycznym 
otoczeniu. 
WYPOSA¯ENIE: 
Klimatyzacja, basen zewnêtrzny z czêœci¹ dla dzieci, park dla dzieci, mini 
club (15.06-15.09), ogród, salon telewizyjny, le¿aki przy basenie, WiFi, snack 
bar, bar przy basenie, biliard za dop³at¹, ping pong. 
POKOJE: 
z ³azienkami (suszarka), balkonami, klimatyzacj¹, telefonem, telewizj¹ 
satelitarn¹ oraz sejfem (4,50 EUR/dzieñ), lodówk¹ (3,00 EUR/dzieñ).  
WY¯YWIENIE: 
Œniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
p³atne. W hotelu mieœci siê restauracja bufetowa z kuchni¹ pokazow¹.
ODLEG£OŒCI:
Centrum 200 m, pla¿a 300 m, centrum medyczne 800 m, przystanek 
autobusowy 300 m, supermarket 100 m, mury miasta 300 m.

HOTEL NEPTUNO ***

TERMINY I CENY OD OSOBY:

26.04 - 03.05.2014         246 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Oasis Tossa 4* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

14.06 - 21.06.2014         336 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Neptuno 3* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

19.07 - 26.07.2014         443 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Neptuno 3* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
przelotu, ubezpieczenia, napojów 
do obiadokolacji, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie.

Bilety lotnicze mo¿na zakupiæ we 
w³asnym zakresie lub w Biurze 
Turystyki HUT-PLUS.

HOTEL OASIS ****

PO£O¯ENIE: 
500 metrów od pla¿y, 15 minut spacerem od zabytkowych miejskich murów, 
5 minut spacerem od centrum miejscowoœci. Hotel Oasis Tossa odnowiony 
zosta³ w 2003 roku. 
WYPOSA¯ENIE: 
Hotel oferuje du¿y odkryty basen oraz bezp³atne spa - kryty basen z 
podgrzewan¹ wod¹, ³aŸniê tureck¹ i wannê z hydromasa¿em. Do 
dyspozycji podgrzewane le¿aki i si³ownia. Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na 
korzystaæ z masa¿y. Klimatyzacja, basen zewnêtrzny z czêœci¹ dla dzieci, 
park dla dzieci, mini club (15.06-15.09), ogród, salon telewizyjny, rêczniki na 
basen (depozyt), le¿aki przy basenie, solarium 5 EUR/10 min, WiFi, snack 
bar, bar przy basenie, sala gier, biliard za dop³at¹, ping pong. 
POKOJE: 
z ³azienkami (suszarka), balkonami, klimatyzacj¹, telefonem, telewizj¹ 
satelitarn¹ oraz sejfem (4,70 EUR/dzieñ), lodówk¹ (3,60 EUR/dzieñ).
WY¯YWIENIE: 
Œniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
p³atne.W hotelu Oasis Tossa znajduje siê restauracja bufetowa z kuchni¹ 
pokazow¹. Do dyspozycji Goœci jest równie¿ bar i taras ogrodowy.
ODLEG£OŒCI:
Centrum 400 m, pla¿a 500 m, centrum medyczne 400 m, przystanek 
autobusowy 800 m, supermarket 100 m, mury miasta 500 m.
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