
obóz m odzie owy

05.07 – 16.07.2012  -   cena : 2295,z
Tam, gdzie ko czy si  Francja, a wysoki a cuch Pirenejów tworzy naturaln  granic , zaczyna si
Katalonia, integralna, a jednocze nie niezale na cz  Hiszpanii. Jej mieszka cy mówi  odr bnym
j zykiem posiadaj  w asne dziedzictwo kulturowe i histori . To jedno z najciekawszych miejsc w
Europie, s yn ce z dzikiego wybrze a Costa Brava i z ocistych piasków Costa del Maresme, dumne ze swej stolicy, jednego z
najwi kszych miast Hiszpanii - Barcelony.

COSTA DEL MARESME to wspania e wybrze e Katalonii, z licznymi rozleg ymi,
piaszczystymi pla ami, interesuj cym krajobrazem i wspania  hiszpa sk  atmosfer .
Dzi ki dobrze rozwini tej komunikacji miasteczka Costa del Maresme stanowi
doskona  baz  wypadow  do zwiedzania stolicy Katalonii – Barcelony oraz innych, 
pobliskich kurortów wypoczynkowych
PINEDA DE MAR -miejscowo  wypoczynkowa po o ona ok. 55 km od Barcelony, na 
wybrze u Costa del Maresme, u podnó a wzgórz Montenagre. Mo na znale  tu wszystko,
co potrzebne jest do przyjemnego wypoczynku: piaszczyst  pla , oznaczon  Blue
Flag,b kitn , czyst  wod , dyskoteki, nocne kluby i kawiarnie, sympatyczn  atmosfer  i 
ciekawe okolice do zwiedzania.

HOTEL  MONT-PALAU 3* po o ony w samym centrum spokojnego, zielonego
miasteczka Pineda de Mar, w najbli szym otoczeniu kawiarenki, tawerny sklepiki, Plaza 
Mayor- rynek miasta b d cy scen  lokalnych wydarze  kulturalnych
Basen i taras s oneczny na najwy szej kondygnacji hotelu(le aki bezp atnie) , bar, sala TV,
restauracja, 2 windy, pralnia, cze internetowe, przechowalnia baga u. w odleg o ci
ok.400 m od pla y,
Zakwaterowanie : pokoje 3,4-osobowe z azienkami, wyposa one w centraln
klimatyzacj  .
transport autokarem z klimatyzacj , barkiem,, video, WC
wy ywienie : 3 posi ki dziennie – niadanie, obiad, kolacja+ suchy prowiant na drog
powrotn , tranzyt - 2 posi ki ( kolacja + niadanie, ) 
opieka pedagogiczna podczas pobytu i przewozu dzieci, korzystanie z miejscowej s u by
medycznej, ubezpieczenie NNW  i KL 
Program zawarty w cenie :
      • ca odzienna wycieczka  do Barcelony, zwiedzanie stolicy Katalonii / bilet
           wst pu  FC Barcelona-15 euro/ 

zwiedzanie miasta, piesza wycieczka na wzgórze Montpalau
k piele w basenie hotelowym, animacje wodne, k piele morskie, 
Wycieczka do Calelli, zwiedzanie Starego Miasta, 

  turnieje, konkursy z nagrodami, zaj cia rekreacyjne, gry sportowe, 
Lazurowe Wybrze e :Nicea, Cannes  w drodze powrotnej



Wycieczka do Barcelony – program zwiedzania : 

Wycieczka autokarowa  do Barcelony / w cenie obozu/.
W programie zwiedzania : Stadion Camp Nou -  FC Barcelona /wstep 15 
euro/  Sagrada Familia, ko ció , który uchodzi za najwi ksze dzie o Antonio

Gaudiego. Park Guell wpisany przez UNESCO na List wiatowego
Dziedzictwa Kultury i Przyrody, pomnik K.Kolumba, Port, Dzielnica
Gotycka, najstarsza cz  Barcelony ze s ynn  Katedr  Santa Eulalia,
Placem Królewskim oraz Pa acem Generalitat.
Wzgórze Montjuic wraz z licznymi obiektami sportowymi, Prawdziw  atmosfer  i klimat miasta b dzie

mo na odczu podczas spaceru po Las Ramblas - - najpi kniejszej ulicy wiata”, ,  budynki Antonio
Gaudiego: Casa Mila i Casa Batllo

Fakultatywnie : 

Pobyt ca odzienny w Marineland - Marineland mie ci si  w miejscowo ci Palafolls 
(nieco za Blanes - to dwa parki w jednym: delfinarium i morskie ZOO oraz park
wodny. Delfinarium organizuje  pokaz, podczas którego lwy morskie i delfiny pod 
okiem trenerów popisuj  si  przy d wi kach muzyki sprawno ci  p ywania. Druga 
cz  Marinelandu, to park wodny z typowymi atrakcjami, jakich od takiego parku 
oczekujemyMo emy korzysta  z przeró nych zje d alni i basenów,      –
Cena 25 Eur

Ogród Botaniczny w Blanes  Marimurtra i Ogród Tropikalny Pinya de 
Rosa . Zwiedzanie ogrodu Marimutra odbywa si  tras  biegn c  wzd u
nadmorskich klifów, sk d mo na podziwia  zachwycaj c  panoram . Znajduje
si  w nich kilka tysi cy egzotycznych ro lin.. Ogród Pinya de Rosa znany jest 
g ównie z imponuj cej kolekcji kilku tysi cy egzotycznych ro lin – bilety 
wst pu – ok.15euro

Rejs statkiem do Tossa de Mar lub Lloret de Mar – 15 euro

UWAGA:
Ka dy uczestnik musi posiada  wa ny paszport  lub dowód osobisty
Kieszonkowe – ok. 50 Euro  - 70 Euro + koszt udzia u w wycieczkach fakultatywnych.

Noclegi tranzytowe : 1 x w okolicach Genui- Savony z kolacj  i niadaniem  - w cenie

ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów.
ul. Mickiewicza 4  39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65, e-mail:alma@tbg.net.pl 

                                                                                                          Zapraszamy !!!!! 


