
PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
02.07 - 14.07.2014         969 z³ + 302 EUR 2250 z³        13
19.08 - 30.08.2014       1081 z³ + 245 EUR 2110 z³        12

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Barcelona 30 EUR (dla chêtnych dodatkowo p³atny wstêp na stadion Camp 
Nou - 26 EUR), Rejs statkiem do malowniczej Tossy de Mar 29 EUR, 
Figures i Girona 40 EUR, Montserrat 30 EUR, wieczór hiszpañski ok. 33 
EUR.
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie 
przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

MALGRAT DE MAR
to miejscowoœæ wypoczynkowa, oddalona od Barcelony o oko³o 60 km, ze wspania³a, d³ug¹ pla¿¹ i nadbrze¿n¹ promenad¹, przy której znajduj¹ 
siê liczne sklepy, bary i restauracje. Wieczorem warto wybraæ siê na spacer po XV-wiecznej starówce, gdzie panuje typowo œródziemnomorska 
atmosfera. W pobli¿u miejscowoœci znajduje siê park atrakcji dla dzieci Marineland. 

HOTEL FERGUS MARIPINS*** (kategoria miejscowa)
Po³o¿enie: w centrum Malgrat de Mar, ok. 400 m od pla¿y.
Wyposa¿enie: pomieszczenia ogólnodostêpne klimatyzowane. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sejfu za dodatkow¹ op³at¹. Basen dla doros³ych i dla 
dzieci; taras z le¿akami (gratis); salon, bar; przechowalnia baga¿u; recepcja 24 h.
Pokoje: 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami, tv, klimatyzacj¹ (codzienne sprz¹tanie i wymiana rêczników), z widokiem na morze, na basen i na 
wzgórze.
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie w formie bufetu. Pobyt od kolacji do œniadania.

1 dzieñ:
O godz. 17.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (KOMBINAT), 
przejazd przez Niemcy do Francji.
2 dzieñ:
W godzinach popo³udniowych przyjazd na nocleg tranzytowy.
3 dzieñ:
Wykwaterowanie z hotelu, dalszy przejazd przez Francjê, Hiszpaniê. 
Przyjazd do hotelu w Malgrat de Mar ok. 12.00 - 14.00. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 - 9 dzieñ:

* przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, wc, Wypoczynek, mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach 
  video, kawa, herbata gratis) na trasie Kraków - Malgrat de Mar - Krakówfakultatywnych. Turnieje i rozgrywki sportowe: siatkówka, pi³ka no¿na, 
* 7 noclegów w pokojach z klimatyzacj¹, ³azienk¹, balkonem, tvtenis sto³owy. Udzia³ w animacjach i konkursach sportowych 
* wy¿ywienie w formie bufetu (3 x dziennie), napoje do œniadania: kawa organizowanych przez animatorów m.in. aerobic, pi³ka wodna w 
  herbata, soki (napoje do obiadu i kolacji dodatkowo p³atne) w hotelu w basenie i inne konkursy. Wieczorne animacje i zabawy m.in. pokazy 
  Hiszpaniiflamenco. Udzia³ w zabawach i dyskotekach organizowanych w 
* opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, ratownik na hotelu. Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Malgrad de Mar: Zamek 
  k¹pielisku, pilot w czasie przejazdu, rezydent - t³umacz na miejscu

Palafolls - œredniowieczny zamek z wie¿¹ stra¿nicz¹ góruj¹c¹ nad 
* ubezpieczenie KL + NNW + baga¿

miastem, z którego roztacza siê piêkny widok na okolicê.
* realizacjê ramowego programu pobytu

Park zamkowy - jedno z najczêœciej odwiedzanych miejsc * podatek VAT
w miasteczku. Wewn¹trz parku znajduj¹ siê ruiny zamku. * w terminie 02.07 - 14.07.2014: 2 noclegi w hotelu w okolicach Pary¿a, 
Zamek Malgrat de Mar - po³o¿ony w sercu parku. Dziœ mo¿na   2 x œniadanie kontynentalne, 2 x kolacja
podziwaæ jego ruiny oraz wie¿ê obronn¹, z której podziwiaæ mo¿na 
panoramê miasta i wybrze¿e. 

* napojów do obiadów i kolacji w Hiszpanii
* posi³ków podczas noclegów tranzytowych
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
* œwiadczen nie zawartych w ofercie
* op³at za wycieczki fakultatywne

* w terminie 02.07-14.07.2014 obowi¹zkowej dop³aty za 1 nocleg 
Termin 02.07 - 14.07.2014   tranzytowy 24 EUR od osoby

10 dzieñ:
Wczesne œniadanie, pobranie prowiantu za lunch wykwaterowanie, 
wyjazd, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Pary¿a, kolacja, nocleg. 
11 dzieñ: 
Œniadanie; . Kolacja, nocleg. 
12 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie.
13 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.

ca³odzienne zwiedzanie Pary¿a

Termin 19.08 - 30.08.2014

10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie lunch . Przejazd do Francji na nocleg 
tranzytowy (p³atny na miejscu - 24 EUR od osoby). 
11 dzieñ: 
Wykwaterowanie; dalszy przejazd przez Francjê, Niemcy. 
12 dzieñ: Przyjazd do Polski (do Krakowa) w godzinach porannych.

* w terminie 19.08-30.08.2014 obowi¹zkowej dop³aty za 2 noclegi  
  tranzytowe 48 EUR od osoby
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