Wakacje dla seniorów
Lloret de Mar – Costa Brava – Hiszpania 2017

Program powstał przy współpracy i wsparciu Unii Europejskiej oraz Regionalnych
Agencji Turystyki w Hiszpanii. Jest on przeznaczony dla osób powyżej 50 roku życia
i promuje regiony Hiszpanii w połączeniu z wypoczynkiem w przystępnej cenie.
 Ceny dotyczą pakietów za osobę
 Grupy seniorów mogą liczyć minimum 6 osób
 Przelot z Polski do Hiszpanii odbywa się liniami różnych towarzystw lotniczych
z przesiadką lub bezpośrednio zgodnie z decyzją uczestników wyjazdu.
Ceny pakietów w dostępnych terminach
01.03. – 28.04.2017 – 196,- EUR
28.04. – 02.06.2017 – 231,- EUR
17.09. – 24.09.2017 – 242,- EUR
24.09. – 03.11.2017 – 219,- EUR
03.11. – 17.12.2017 – 196,- EUR
W terminie 13-16.04.2017 – dopłata 10,- EUR/dzień
Ceny pakietów nie zawierają kosztów przelotu.
Pakiet dla seniorów – LLORET DE MAR COSTA BRAVA 2017 zawiera:
7 noclegów w hotelu 3* w Lloret de Mar w pokojach 2 lub 3 osobowych
Wyżywienie HB ze śniadaniami i obiado-kolacjami w formie bufetu
Transfery z/na lotnisko – Barcelona/Girona
Opłatę klimatyczną
Opiekę polskojęzycznego rezydenta
Wycieczkę z polskojęzycznym przewodnikiem po najpiękniejszych miejscach
w LLORET de MAR. W programie wycieczki: Stare Miasto, Zamek, cmentarz
modernistyczny, kościół Santa Roma, Spacer promenadą nadmorską, pomnik
Dona Marinera oraz zwiedzanie Ogrodów Świętej Klotyldy.
 Pakiet ubezpieczenia „Bezpieczne Podróże” firmy Signal Iduna Polska TU
Wariant Standard (koszty leczenia KL do 20.000,- €, koszty ratownictwa – KR
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do 6.000,- €, następstwa nieszczęśliwych wypadków – NNW w tym NWI i
NWS po 15.000,- PLN, bagaż podróżny BP 1.000,- PLN). Ubezpieczenie
kosztów rezygnacji z imprezy (RG) – dopłata od 2,1 %, a w przypadku osób
przewlekle chorych – dopłata od 6,3% wartości imprezy.
Program wycieczek fakultatywnych i atrakcji miejscowych – opcjonalnie
 Barcelona + Magiczne Fontanny – 45,- EUR
 Monserrat + Bodega (degustacja) – 45,- EUR
 Tossa + Rejs statkiem – 35,- EUR
 Flamenco Show + Turniej rycerski – 37,- EUR
 Sagrada Familia – 16,- EUR
 CAMP NOU – stadion i Muzeum FC Barcelona – 23,- EUR
 PARK GUELL – strefa płatna – 7,- EUR
 Ocenarium – Barcelona – 20,- EUR
W cenach wycieczek zawarty jest transport i polskojęzyczny przewodnik.
PAKIET „AKTYWNY SENIOR” dla minimum 6 uczestników w cenie 35,EUR/osoba – dedykowany jest dla wszystkich seniorów, którzy pobyt na Costa
Brava chcieliby połączyć z aktywnym spędzaniem czasu.
Pakiet zawiera :
– sesję treningową “Nordic Walking” (kijki zapewnione)
– zajęcia rekreacyjne na krytym basenie
– gimnastykę plażową
– opiekę polskojęzycznego trenera
Za dodatkową opłatą uczestnicy pakietu mają możliwość wypożyczenia rowerów
górskich – MTB, miejskich i elektrycznych.
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