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L’Estartit
wycieczka 14-dniowa
Zapraszamy na Costa Brava - słonecznego wybrzeża na północ od słynnej Barcelony, pełnego
rozrywki i wszelkich
atrakcji. Długa piaszczysta plaża, trasy spacerowe i wycieczki w
ciekawe miejsca pozwolą Wam aktywnie
i przyjemnie spędzić
czas. Wieczorami natomiast czekają na Was
gwarantowane atrakcje
- hiszpańskie dyskoteki należą bowiem do
najpopularniejszych na
świecie.
Zwiedzimy także Barcelonę - miasto które ma
czarodziejską moc. Zanim człowiek się obejrzy
wejdzie mu pod skórę i
skradnie duszę.

PROGRAM WYCIECZKI
L’Estartit to małe miasteczko i kurort na Costa Brava,
w północno-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Ośrodek Quijote usytuowany jest 700 m od plaży. Apartamenty Quijote 2/4 os. składają się z kuchni wyposażonej w naczynia i sprzęt kuchenny, łazienki, 1 sypialni
(2 łóżka jednoosobowe) oraz przechodniego pokoju
dziennego (1 rozkładana sofa jednoosobowa + łóżko
jednoosobowe). Z salonu każdego apartamentu jest
wyjście na taras, który wyposażony jest w stół balkonowy i krzesła plastikowe.
Budynek składa się 3 klatek schodowych. Na ostatnim
piętrze każdej klatki są 2 pralki do dyspozycji turystów. Obok budynku jest basen i bar, w którym grupy
mogą się stołować. W cenę wliczone jest: przejazd
autokarem lux, 12 noclegów w L’Estartit, korzystanie
z basenu, elektryczność, gaz, woda, pościel, końcowe
sprzątanie, 2 noclegi w pokojach 3os. i 2 śniadania w
hotelu typu F1 pod Paryżem, dwudniowe zwiedzanie
Paryża.
Cena nie zawiera: ubezpieczenia, wyżywienia, wycieczek fakultatywnych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
- L’Estartit - Monserrat - Barcelona,
- L’Estartit - Girona - Blanes (wieczór hiszpański z
kolacją),
- L’Estartit - Empuries (ruiny miasta z p.n.e.),
- L’Estartit - Figueres (muzeum Salvadora Dali),

ŚWIADCZENIA
przejazd autokarem lux,
12 noclegów w L’Estartit,
korzystanie z basenu,
2 noclegi i 2 śniadania w hotelu pod Paryżem.
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