Biuro Turystyczne „HUBTOUR”
www.hubtour.pl

hubtour@poczta.onet.pl

ul. JAGIELLOŃSKA 86
70 - 437 SZCZECIN
tel. +48 91 433 81 00
tel / fax. +48 91 4888819
POLAND

8 DNIOWA WYCIECZKA HISZPANIA
BARCELONA, MONACO, COSTA BRAVA
TERMIN: 2-9.09.2018r
CENA: 1290 ZŁ
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-

transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
5 noclegów w hotelu*** w miejscowości Lloret de Mar lub okolicach na wybrzeżu Costa Brava.
Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
wyżywienie: 4 śniadania w formie bufetu, 1 lunch pakiet i 5 obiadokolacji.
opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
opieka pilota-przewodnika.
wycieczki wg programu.
ubezpieczenie KL i NW.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH:
-

wycieczka fakultatywna do Montserrat – 90zł od osoby (warunkiem realizacji wycieczki jest minimum 40 osób)

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień – Szczecin- wyjazd ok. południa. Przejazd do Hiszpanii.
2 dzień - południu przyjazd do Hiszpanii, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - śniadanie, wycieczka do Girony (Katedra, ślady dzielnic żydowskich), Figueras (Muzeum
Salvadora Dali) oraz ogrody w Blanes, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - śniadanie, wycieczka do Barcelony, zwiedzanie: deptak Las Ramblas, Pomnik Kolumba,
Casa Mila, Sagrada Familia, Pałac Palacio Nacional, /dla chętnych opcyjnie wejście na Stadion FC
Barcelona – Camp Nou – ok. 25 Euro/, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - śniadanie, wycieczka do Tossy de Mar, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień – wykwaterowanie ok 5.00 rano. Śniadanie w formie lunch pakietu. Przejazd do Monaco, zwiedzanie: Kasyno
Monte Carlo, Pałac Książęcy, Ogrody Egzotyczne, wyjazd ok. godz. 24.00.
8 dzień – dalszy przejazd do Polski. Przewidywany powrót do Polski w godzinach wieczornych.

UWAGI:
-

kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, opłatę klimatyczną, opłaty rezerwacyjne ,zestaw tourguide,
obowiązkowych lokalnych przewodników, wieczór flamenco, obligatoryjnie płatne u pilota .75 EURO.
dla chętnych wejście na stadion FC Barcelona (muzeum klubowe, wejście na trybuny) ok.25 EURO.
dla chętnych wejście do Muzeum Oceanograficzne w Monako ok.15 EURO.
toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.
Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej
walizki!
limit bagażu wynosi: bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.

