
HHIISSZZPPAANNIIAA –– CCoossttaa BBrraavvaa
Wypoczynek + zwiedzanie 

Costa Brava, czyli „dzikie wybrze e”, to najbardziej znany i popularny odcinek nadmorskiej cz ci Katalonii. Sw  nazw
zawdzi cza niezwyk ej linii brzegowej, poszarpanym ska om, malowniczym zatoczkom i ukrytym w nich, z otym pla om. Na 
Costa Brava czekaj  na Pa stwa szerokie, piaszczyste pla e agodnie opadaj ce ku morzu, wysokie klify z g bokimi
zatoczkami, wdzieraj cymi si  w g b l du. Pó nocn  cz  wybrze a zajmuj  dzikie, niezbyt zat oczone zatoczki oraz
niewielkie wioski, daj ce atmosfer  ciszy i spokoju. Im dalej na po udnie, tym wi cej ladów turystyki. Region Katalonii s ynie
ze wspania ych miejscowo ci, które zachwyc  ka dego!
Costa Brava to porywaj ce ycie nocne. Dla wszystkich, którzy nie poczuj  si  zm czeni s o cem, wieczorem otwieraj  swe
podwoje liczne kluby i dyskoteki, w których zabawa trwa a  do witu.
B d c na Costa Brava koniecznie trzeba odwiedzi  Barcelon  – stolic  regionu, miasto wspania ych budowli, dzie  sztuki i
architektury. Z miejscowo ci Santa Susana, gdzie znajduje si  hotel, jest bardzo dobre po czenie kolejowe z Barcelon  – 
przeja d ka wzd u  wybrze a, podziwianie niesamowitych widoków i w ci gu zaledwie godziny przyje d acie do samego
centrum Barcelony!

ZWIEDZANIE I PLA OWANIE!

Terminy:   30.04.  – 07.05. 2012r.        25. 06.  – 02.07.2012r.         10.09.  -  17.09.2012r. 
PROGRAM
1 dzie  –.Odprawa paszportowo-baga owa na lotnisku w Katowicach. Wylot do  Barcelony. Transfer do 
hotelu.
2-7 dzie  - pobyt na Costa Brava – w programie:
- wycieczka do Barcelony i Montserrat; 
- wypoczynek na wybrze u Costa Brava;
- mo liwo  korzystania z wycieczek fakultatywnych;
8 dzie - Transfer na lotnisko w Barcelonie. Odprawa paszportowo-baga owa. Przylot do Katowic. 
Przejazd do miejsca zbiórki.

Barcelona – zwiedzanie: Park Guell, dzielnica modernizmu Example ze s ynnymi budowlami Gaudiego, 
Sagrada Familia – jeden z najbardziej oryginalnych ko cio ów Europy, Stadion FC Barcelona, spacer po 
Las Ramblas, jednej z najpi kniejszych ulic wiata.
Montserrat - Klasztor benedykty ski Montserrat wznosi si  na wysoko ci 720 m n.p.m. Katalo ska
nazwa Montserrat (góra wyci ta pi ) doskonale odpowiada wygl dowi tego masywu. Malownicza
figurka Madonny, wed ug legendy wyrze biona przez w. ukasza, od 1881 r jest patronk  Katalonii.
Pielgrzymi przybywaj  tu, by dotkn  z otej kuli trzymanej w d oni przez Czarn  Madonn  i 
wypowiedzie  przy tym yczenie, które pono  zawsze si  sprawdza.
Zakwaterowanie: Hotel Ancla*** - przepi kny, komfortowy hotel po o ony w sercu Costa Brava – w 
Lloret de Mar.  Ok. 350 m od pla y i ok. 500 metrów od centrum miasta. Posiada 148 pokoi z azienkami.



W hotelu znajduje si  basen i jacuzzi do dyspozycji go ci hotelowych oraz strefa spa. 
http://www.hotelancla.com/uk/fotos.html

Cena pakietu obejmuje:
Przelot na trasie: Katowice - Barcelona – Katowice (bilet w zakresie do 1000 z )
Transfery z / do: lotnisko – hotel – lotnisko w Hiszpanii 
7 noclegów w  Hotelu Ancla***  w Lloret de Mar 
Pe ne wy ywienie ( niadanie, obiad i kolacja)
ca odniowa wycieczka do Barcelony i Montserrat 
Podstawowe ubezpieczenie podczas podró y
opieka polskoj zycznego pilota 
Cena pakietu nie obejmuje 
Biletów wst pu do zwiedzanych obiektów i wycieczek fakultatywnych 
Uwagi: w trakcie wycieczek g ówne posi ki w postaci prowiantu z hotelu 

Dla ch tnych proponujemy dodatkowy program fakultatywny:

LA SIESTA – hiszpa skie show z pokazami ta ca Flamenco – Jose Leon i jego balet, wyst p
s ynnego tenora Sama, wyst p mistrza gitary Diego Cortes, ta ce i muzyka na ywo – zabawa z 
udzia em publiczno ci, a wszystko to przy specjalno ciach hiszpa skiej kuchni ok. 35 Euro

COSTA BRAVA – REJS STATKIEM SPACEROWYM - pó dniowa morska wycieczka
statkiem spacerowym z Blanes, wzd u  dzikiego wybrze a (Costa Brava), do Tossa de Mar ok. 15
Euro

WATER WORLD – uznawany  jest za jeden z najatrakcyjniejszych parków wodnych w ca ej
Hiszpanii. Jest te , oczywi cie, jednym z najwi kszych. Atrakcje (jest ich oko o dwudziestu)
rozlokowane s  na powierzchni pó tora kilometra kwadratowego. Znajdzie si  sporo miejsc dla
dzieci oraz miejsc spokojniejszych takich jak na przyk ad du y basen oraz pole mini-golfa. Swoj
popularno  park zawdzi cza jednak znakomitym atrakcjom wodnym, od basenów z falami a  po 
ekstremalne zje d alnie. Ok.25 Euro

Cena  - sam olot          Cena  - autokar

       2290 z                   1990 z .
           / z mo liwo ci  dodatkowego 1 noclegu na trasie/

Przy 46  osobach pe nop atnych

Organizator: ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów – Busy 
ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 5765 , e-mail:alma@tbg.net.pl 


