Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Samba - Wypoczynek I
Zwiedzanie 
Hiszpania / Wyc. Objazdowe
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
pokój 2-osobowy dbl

Organizator

Regobis

Podróż tam

Wyjazd z Wrocław do Lloret de Mar dnia 19.08.2022 godz. 18:30 - 00:00

Powrót

Wyjazd z Lloret de Mar do Wrocław dnia 26.08.2022 godz. 00:00 - 00:00

2739 PLN
za osobę

Opis oferty
*** Hiszpania/Costa Brava
ATUTY:
- ok 500 m do centrum miejscowości Lloret de Mar - wypoczynek w modnym i popularnym kurorcie - kilka opcji wyżywienia w tym All Inclusive - duży basen i plac zabaw ZWIEDZANIE WENECJI, BARCELONY I MONAKO W CENIE!
NASZYM ZDANIEM:
Rewelacyjna lokalizacja dla osób lubiących turystyczne atrakcje, które zapewnia rozrywkowe miasto Lloret de Mar. Hotel idealnie nadaje się na wakacje z rodziną lub grupą
przyjaciół. Bliska odległość do promenady i szerokiej piaszczystej plaży to zapowiedź fantastycznego relaksu. Całości dopełnią klimatyzowane pokoje z balkonami, smaczne posiłki
oraz duży hotelowy basen.
W PROGRAMIE:
1 dzień - wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy 2 dzień - przyjazd do Wenecji - Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - m.in. przejazd tramwajem wodnym, plac i Bazylika św.
Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Hiszpanii. 3-8 dni - pobyt w hotelu Samba *** czas wolny, plażowanie, wycieczka do
Barcelony- zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Sagrada Familia, Park Guell, wzgórze Montjuic, tereny olimpijskie, Las Ramblas, Paseo de Gracia, Camp Nou (w miarę możliwości
wejście na stadion FC Barcelona, dodatkowo płatne - ok. 35EUR/os. i obowiązkowo zgłoszone pilotowi najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu). Możliwość skorzystania z wycieczki
morskiej do Tossy de Mar - cena ok. 30 EUR(minimum 20 osób) . W ostatni dzień wyjazd z Hiszpanii w godzinach wieczornych, przejazd przez Francję do Monako. 9 dzień przyjazd do Monako. Zwiedzanie Rampe Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na szczycie Rocher, Pałacu Książęcego lub Oceanarium (z zewnątrz lub
zwiedzanie we własnym zakresie), Katedra św. Mikołaja, w której znajdują się groby biskupów i książąt Monako, w tym księcia Rainiera III i aktorki Grace Kelly, która została księżną.
Zwiedzanie Monte Carlo-Grand Casino oraz ogrody. W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski. 10 dzień - przyjazd do Polski w godzinach dopołudniowych. Organizator
informuje iż przedstawiony program jest ramowy i może ulec zmianie.
OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
85 EUR - opłaty meldunkowo-klimatyczne, opłaty za przewodników lokalnych, parkingi, zestawy słuchawkowe, opłaty lokalne
POŁOŻENIE:
- ok. 500 m do najbliższej plaży oznaczoną Błękitną Flagą - w pobliżu promenada spacerowa, liczne dyskoteki, kluby nocne - ok. 500 m do centrum miejscowości Lloret de Mar ok. 10 m do najbliższego minimarketu - ok. 200 m do najbliższego przystanku autobusowego - ok. 80 km do Barcelony
PLAŻA:
Publiczna plaża piaszczysto-żwirkowa Fenals oznaczona Błękitną Flagą oddalona ok. 500 m od hotelu. Serwis plażowy za dodatkową opłatą (7 euro leżak, 7 euro parasol na cały
dzień). Dojście do plaży przez ulicę i deptakiem.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie - recepcja, klimatyzowana restauracja, pomieszczenia klubowe, windy, taras z widokiem na Lloret de Mar, basen z częścią brodzikową dla dzieci (leżaki darmowe) , duży
kompleks ogrodowy z trawnikiem, mini plac zabaw, boisko do siatkówki, mini siłownia na zewnątrz, program animacyjny, kilka razy w tygodniu wieczorki taneczne, wieczorne
show. Dodatkowo płatne - siłownia(ok. 3 EUR/dzień), przytulny angielski pub, sala konferencyjna, sala gier, sklepik, sejf, Wi-Fi ( ok. 1 EUR/godzina lub 7 dni/20 EUR), bilard, tenis
stołowy, mini golf. Wirtualny spacer po hotelu
DLA DZIECI:
Mały plac zabaw dla dzieci, basen z brodzikiem, międzynarodowy program animacyjny.
POKOJE:
Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Pokoje dla max. 3 osób lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci o pow. 20 m2. z możliwością dostawki, wyposażone standardowo,
łazienka/WC/prysznic, suszarka do włosów (nie w każdym pokoju), telefon, TV, klimatyzacja, ogrzewanie, balkon (stolik i 2 krzesła). Codzienna wymiana ręczników i sprzątanie
pokoi, wymiana pościeli co 4 dni.
UDOGODNIENIA:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00
* Klimatyzacja * Tv * Internet koło restauracji bezpłatny, w pokojach płatny dodatkowo * Recepcja * Lobby * Pokój bagażowy obok recepcji * Lodówka tylko dla leków obok
recepcji * Codzienna wymiana ręczników * Wymiana pościeli co 4 dni * Basen z brodzikiem * Restauracja, lobby bar, bar przy basenie, snack bar * Tenis stołowy, bilard, mini golf
* Winda * Plaża publiczna z płatnym serwisem
WYŻYWIENIE:
Opcja HB- bufet (7.30-10:00), obiadokolacja-bufet (18:30-21:00). Dla klientów Rego-Bis do obiadokolacji kieliszek wina lub kara a wody. Możliwość dopłaty do All Inclusive.
Opcja ALL Inclusive, posiłki w formie bufetu - śniadanie 7.30 do 10.00, obiad 13.00-15.00, kolacja 19.00-21.30, w czasie obiadu i kolacji dostępne są następujące napoje- woda i
wino w dzbankach, napoje orzeźwiające nie butelkowane, piwo lokalne lane. Bar z napojami czynny w godzinach 10.00-23.30, snack bar w godzinach 10.00-12.30 oraz 15.0018.30 (zawiera drobne przekąski wg karty dnia), małe lody dla dzieci do godziny 18.30, bar z napojami na basenie w godzinach 10.00-18.30 napoje bezalkoholowe i piwo (oprócz
kawy) Rodzaj serwisu- system karta = szklanka. Klient powinien złożyć zamówienie przy barze okazując bransoletkę oraz kartę ALL Inclusive. Maksymalne zamówienie- jeden napój
każdorazowo.
CENA ZAWIERA:
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Bagaż - Opiekę rezydenta podczas pobytu
(nie dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy
ofert z dojazdem własnym) W przypadku lotów czarterowych (LOT Charters, Bulgarian Air, Enter Air) bagaż podręczny (5 kg) oraz rejestrowany (20 kg) jest w cenie.
OFERTA TESTÓW PCR/ANTYGEN DLA KLIENTÓW REGO-BIS:
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty testów PCR lub antygenowych na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w
jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z
wymienionych na stronie Organizatora punktów Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h ps://wyniki.diag.pl/, również
w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu
(przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie
Organizatora. Albania - test PCR/szczepienie/ozdrowieniec Bośnia i Hercegowina - test antygenowy lub PCR//szczepienie/ozdrowieniec Bułgaria - test antygenowy lub
PCR//szczepienie/ozdrowieniec Chorwacja - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Czarnogóra - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Hiszpania - test
PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Macedonia Pólnocna - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Turcja - test PCR lub antygenowy/ozdrowieniec
Aktualne przepisy wjazdowe dostępne na stronie Organizatora.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI:
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za
granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja
nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W
takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową
związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w
przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu
za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową kwarantanną, jeżeli
kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy
turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany
umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany
czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.
CENA NIE ZAWIERA:
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia
(dotyczy oferty z dojazdem własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu)
WAŻNE INFORMACJE:
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są
zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Prosimy o zapoznanie się z przepisami wjazdowymi dotyczącymi danego kraju.
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI:
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na
terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam
dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)
HISZPANIA:
Położona na półwyspie Iberyjskim, obejmuje także Wyspy Kanaryjskie i Baleary. Jest krainą szerokich, piaszczystych plaż, łagodnego klimatu, wiecznie świecącego słońca, ciepłego
morza. Nic dziwnego, że turyści odnajdują wiele powodów do wybierania tego kraju na swój wakacyjny wypoczynek. Hiszpanie słyną ze swojego ognistego temperamentu,
przyjacielskiego nastawienia, energii oraz optymizmu, którym zarażają każdego. Oprócz piaszczystych plaż i gościnnych mieszkańców Hiszpania przyciąga również licznymi
możliwościami do świetnej zabawy. Nocne atrakcje na dyskotekach, okazja do uprawiania sportów i możliwość zwiedzania pamiątek po starożytnych czasach tworzą wspaniałe
trio, dla których nie sposób oprzeć się temu miejscu. Do najpopularniejszego regionu należy z pewnością Costa Brava. Atrakcyjna dla turystów z wielu powodów. Rodziny
poszukują wypoczynku wśród gorących piasków na plaży oraz podczas kąpieli w przyjemnej morskiej wodzie. Młodzi ludzie z kolei licznie przybywają, aby bawić się w ośrodkach
jak Lloret de Mar i Blanes. Na turystów nastawionych na zwiedzanie czekają otoczone murami, średniowieczne miasta Girona, Pals i Tossa de Mar. Cała Katalonia traktuje Costa
Bravę jak oczko w głowie! Wszystkie co tam się znajduje tworzy cudowną, spójną całość. Mimo obecności typowych i stereotypowych miejsc wciąż istnieją tam ukryte klejnoty
czekające na odkrycie. 1.Magiczny półwysep Cap de Creus - niewielki przylądek i Park Narodowy. Ten skalisty i bezleśny klif od wielu lat jest postrachem żeglarzy. W zatokach
ukrywają się urocze miasteczka i wioski rybackie, które kuszą niepowtarzalnym klimatem. Godnym polecenia miejscem jest miejscowość Cagaques, ukochane przez artystów (Dali,
Picasso) białe miasteczko. Przez wiatry wiejące na kliﬁe skały zostały uformowane w niesamowite kształty. Te dziwne sękate formy zostały nazwane przez miejscowych orłem z Plan
de Tudela i lwem z Cap Gros. 2. Figueras i okolice - miejsce, w którym urodził się i tworzył Salwador Dali. Po śmierci zostawił tam muzeum poświęcone swojej twórczości, które
mieści się w budynku starego teatru, jednakże zostało mocno zmienione dzięki surrealistycznej wizji Dalego. Muzeum szczyci się największą na całym świecie kolekcją dzieł artysty,
które pochodzą z każdego etapu jego twórczości. Ciekawostką jest fakt, że Dali został pochowany w krypcie pod sceną dawnego przekształconego teatru. Stare miasto Figueras
natomiast jest uznawane za jedno z najbardziej urokliwych i klimatycznych w całej Katalonii. 3. Girona - zabytkowe miasto z wyjątkową starówką. Położona jest ona na dwóch
brzegach rzeki Onyar. Umiejscowione nad wodą kolorowe kamienice dodają miastu uroku. Odbywając wycieczkę do miasta Girona obowiązkowym punktem w programie
powinna być wizyta w Dzielnicy Żydowskiej oraz w gotyckiej katedrze i skarbcu ze słynnym Gobelinem Stworzenia Świata. Miasto jest dobrze skomunikowane z Barceloną oraz z
wieloma kurortami Costa Brava, z łatwością można dostać się do niego pociągiem i autobusem. 4. Blanes - kurort, który sąsiaduje bezpośrednio z rozrywkowym Lloret de Mar.
Jego wielką atrakcją jest Marimurtra Botanical Gardens, czyli ogród położony na zboczach klifów. Jest tam hodowane ponad 5000 gatunków roślin charakterystycznych dla
baseny Morza Śródziemnego. Najbardziej okazale i zadziwiająco prezentuje się kolekcja kaktusów i oleandrów. Ogród założony w 1920 roku przez Niemca, otwarty dla turystów,
który w sezonie licznie przybywają, aby zobaczyć zbiory na własne oczy. To, co również warto zobaczyć będąc w Blanes to również 14-wieczny gotycki kościół Santa Maria i ruiny
Cas llo de Saint Joan. 5. Zabytkowa miejscowość Tossa de Mar, zlokalizowana blisko Lloret de Mar, a zupełnie różniąca się. Wyróżnia się spośród innych kurortów ogromną ilością
zabytków. Turyści znajdą tutaj wiele - latarnia morska, imponujące mury obronne starego miasta, pozostałości dobrze zachowanej rzymskiej willi, której eksponaty przeniesione
zostały do Miejskiego Muzeum. Wzdłuż wybrzeża rozciąga się także poszarpane wybrzeże z licznymi skalistymi zatokami i znakomitymi punktami widokowymi.
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO HISZPANII:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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1.Hiszpańska ﬁesta - Hiszpanie uwielbiają zabawę, muzykę, taniec. Niezależnie od lokalizacji, w której jesteście z pewnością poczujecie wakacyjną, niepowtarzalną atmosferę, pełną
luzu, śmiechu i rozrywki. 2. Wojna na pomidory, czyli La Toma na! Odbywa się w miejscowości Bunol w ostatnia środę sierpnia. Właśnie wtedy przybywają tam rzesze turystów i
wszystkich chętnych na wzięcie udziału w zabawie. Wydarzenie, w którym uczestnicy obrzucają się pomidorami stało się tradycją, a dziś jest to nawet święto o międzynarodowym
walorze turystycznym. 3. Śródziemnomorski klimat, 300 słonecznych dni w roku, gorące, piaszczyste plaże. Co więcej dodawać? Kraina malowana słońcem, idealna do
wypoczynku i zabawy w jednym! 4. Wina i kuchnia hiszpańska - Proste i smakowite potrawy to kwintesencja Hiszpanii - paella, gazpacho, tapas i wiele innych charakterystycznych
dań, które rozkochają was w smakach tego ognistego kraju. Do tego sangria, czyli orzeźwiająca rozkosz w gorący dzień. Tego trzeba skosztować! 5. Mieszkańcy - niezwykle otwarci
i radośni ludzie, ich wrodzona cecha to towarzyskość, do tego oczywiście uwielbiają się bawić. Ciekawostką jest, że w Hiszpanii na jednego mieszkańca przypada większa ilość
knajp niż w jakimkolwiek innym kraju. Widać więc ogrom miejsc skierowanych na zabawę i rozrywkę każdego dnia (i nocy).

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

