Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Wakacje na Costa Brava"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Posiadamy dużo większą bazę hoteli - również na zapytanie. Możliwe także pobyty na 10 lub 14 dni.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Hiszpanii, transfer shuttle busem do hotelu, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00
Dzień 2 -7 – pobyt na miejscu
Dzień 8 – opuszczanie hotelu do godz. 12.00, transfer na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
przelot w obie strony z Krakowa/Gdańska/Wrocławia/Warszawy/Poznania/Katowic/Berlina samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz
7 noclegów w wybranym hotelu
wyżywienie według wybranej opcji
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
transfer lotnisko - hotel - lotnisko
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
opłaty lotniskowe
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera - dopłata obowiązkowa w hotelu na miejscu w eur
opłata klimatyczna dla osób powyżej 16 lat - od 0,5 euro/osoba/doba do 1 euro/osoba/doba
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- rezerwacji miejsc w samolocie (miejsca przy odprawie przydzielane są losowo, mogą nie być koło siebie)
- dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)

W cenie wycieczki jest BAGAŻ PODRĘCZNY !!. Duży bagaż (rejestrowy) tylko za dopłatą od 200 zł/szt/15-20-23kg/dwie strony w zależności od lotu.
Z lotniska do hotelu transfer zbiorczym autokarem wahadłowym lotnisko - hotel - lotnisko - jeździ co ok 45 - 60 minut w zależności od ilości osób na dany kierunek. CZa
jazdy ok 1-2 godz. w zależności od lotniska / hotelu.
Wyloty:
Wylot z
Wylot z
Wylot z
Wyjazd
Wylot z
Wylot z

Warszawy (Okęcie): wtorek, czwartek, sobota
Warszawy (Modlin): poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota, niedziela
Poznania: czwartek, niedziela
z Krakowa: wtorek, środa, sobota, lub na lotnisko Barcelona Girona poniedziałek, piątek
Gdańska: środa, niedziela
Katowic: środa, niedziela

Wylot z Berlina: poniedziałek, środa, piątek, niedziela

Noclegi

Kompleks ten położony jest w miejscowości Tossa de Mar, ok 200m od centrum i ok 250m od piaszczystej plaży. Od lotniska Girona, Tossa de Mar dzieli
ok 45km, natomiast od lotniska El Prat ok 100km.
Pokoje 2-osobowe z telewizorem, telefonem, łazienka z wanną lub prysznicem oraz z suszarką, balkon, klimatyzacja centralna (15.06.-15.09.), TV,
telefon, sejf (płatny), lodówka (płatna).
Ponadto do dyspozycji gości jest restauracja, 2 bary, 2 baseny oraz jacuzzi, bezpłatny internet WiFi, brodzik dla dzieci, boisko, mini klub dla dzieci,
Tossa
Beach&Center automaty do gier.
(4 gwiazdki)
Dostępne rodzaje wyżywienia:
All inclusive – śniadanie, obiad, przekąski między posiłkami, podwieczorek, lody dla dzieci, kolacja. Napoje zawarte w cenie to do posiłków - woda, wino,
piwo, lemoniady. W barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe, kawa i herbata.
Więcej informacji: http://www.tossabeach.com/
Hotel położony jest w miejscowości Santa Susanna, ok 100m od piaszczystej plaży i ok 1,5km od centrum. W pobliżu sklepy, restauracje oraz bary. Od
lotniska Girona, Santa Susanna dzieli ok 35km, natomiast od lotniska El Prat ok 75km.
Pokoje 2-osobowe z łazienką (wanna lub prysznic), klimatyzacja, telewizor, telefon, balkon.

Riviera (3
gwiazdki)

Ponadto do dyspozycji gości jest basen, animacje, tenis stołowy, bilard, sauna, fitness, kantor, restauracja, bar przy basenie, kawiarnia, sala TV, ogród,
taras słoneczny, kawiarenka internetowa, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Dostępne rodzaje wyżywienia:
BB – śniadania w formie bufetu
HB – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje dodatkowo płatne
Więcej informacji: http://www.hotelriviera.cat/
Obiekt położony jest w miejscowości Blanes, ok 400m od plaży, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje oraz bary. Od lotniska Girona, Blanes dzieli ok
30km, natomiast od lotniska El Prat ok 85km.
Apartamentos
Lotus (
gwiazdek)

Apartamenty z balkonem, aneks kuchenny, łazienka.
Ponadto do dyspozycji gości jest basen (czynny do 30 września), ogród, plac zabaw dla dzieci.

Dostępne rodzaje wyżywienia:
OV – bez wyżywienia

Reymar (3
gwiazdki)

Składa się on z dwóch obiektów hotelowych Reymar oraz Reymar Playa. Położone są one w miejscowości
Malgrat de Mar, zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks ten oferuje dla gości basen, centrum
fitness oraz mini golf, a dla dzieci także brodzik, plac zabaw i mini-klub. Ponadto na terenie kompleksu znajduje
się bar, bar przy basenie, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Każdy z pokoi wyposażony jest
w łazienkę oraz klimatyzację, TV satelitarną oraz balkon. W pobliżu kompleksu znajduje się stacja kolejki, którą
można dojechać zarówno na lotnisko (Girona), jak i do Barcelony.
Zobacz film: http://youtu.be/4M7MJPjM-c8

Bon Repos (3
gwiazdki)

Hotel ten usytuowany jest zaledwie 250 metrów od brzegu morza oraz starego miasta Calelli i oferuje łatwy
dojazd do Barcelony oraz Girony. Wszystkie hotelowe pokoje oferują widok na 2 hotelowe baseny otoczone
dużym tarasem, ogrodami i drzewami. W hotelu znajduje się restauracja serwująca posiłki w formie bufetu, a
wspaniałą rozrywkę zapewniają programy animacyjne dla osób w każdym wieku. Hotel położony jest w pobliżu
Parku Narodowego Montnegre oraz wód Morza Śródziemnego, a z jego okien podziwiać można piękno
malowniczych, otaczających go gór.
Apartaments Xaine Sun jest położony zaledwie 200 metrów od plaży, w centrum miasta Lloret de Mar. Oferuje on klimatyzowane i ogrzewane
apartamenty oraz apartamenty typu studio.

Apartamenty
Xaine Sun (
gwiazdek)

Wszystkie apartamenty i apartamenty typu studio są jasne i nowocześnie urządzone. Dysponują one balkonem, telewizorem z dostępem do kanałów
satelitarnych oraz aneksem kuchennym z płytą grzejną, kuchenką mikrofalową i lodówką. Łazienki zostały urządzone we współczesnym stylu. Za dopłatą
dostępne jest wi-fi oraz sejf. Sprzątanie raz w tygodniu
W okolicy obiektu Xaine Sun znajduje się wiele sklepów, barów i restauracji. Od dworca autobusowego i centrum Lloret de Mar dzieli budynek zaledwie
100 metrów.

Przy zameldowaniu wymaga się wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 100 euro/apartament na wypadek nieprzewidzianych kosztów.
Możliwość dokupienia na miejscu wyżywienia w hotelu Xaine Park.

Hotel H-TOP Royal Sun Suites położony jest w mieście Santa Susanna niedaleko szerokiej piaszczystej plaży. Blisko kolejka,

którą szybko i
wygodnie dojechać można do Barcelony lub Blanes. W bezpośrednim sąsiedztwie licznych atrakcji, butików, restauracji i
tapas barów
Posiada 217 klimatyzowanych pokojach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf (płatny), lodówkę, TV, telefon, łazienkę (wanna lub prysznic,
WC), balkon lub taras. Sprzątanie codziennie.
H-Top Royal
Sun Suites (4
gwiazdki)

Basen odkryty na dachu.
Pomiędzy hotelami sieci H.TOP kursuje bezpłatny bus (od czerwca do września, wymagana rezerwacja).
Posiłki (śniadanie, obiad i kolacja) serwuje restauracja. Ożywcze napoje znajdziesz w jednym z lokali: bar/salon klubowy i bar przy basenie.
All Inclusive zawiera:
śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji głównej
przekąski (10:00-00:00 z wyjątkiem posiłków), lody (10:00-18:00)
wybrane lokalne napoje do posiłków, wino i piwo do kolacji
wybór lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych

UWAGA: Hotel Caprici dostępny od 6.05.2017
Hotel posiada rewelacyjne położenie bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w turystycznej części kurortu Santa Susana, w sąsiedztwie
nadmorskiego bulwaru, w niedalekiej odległości od licznych atrakcji, butików, restauracji i tapas barów. Centrum miejscowości Santa Susana oraz Malgrat
de Mar ok. 500-700m Przy hotelu kolejka, którą szybko i wygodnie dojechać można do Barcelony lub Blanes
Caprici (4
gwiazdki)

Do dyspozycji gości: przestronny, elegancki hol recepcyjny, lobby bar z tarasem, kącik klubowy z TV, restauracja główna z show cooking, w sezonie
głównym bar przy basenie, punkt wymiany walut, kącik internetowy (lokalne opłaty).
Hotel posiada 238 pokoi– funkcjonalnie wyposażone, klimatyzowane z łazienką (WC, prysznic/wanna), TV, telefon, sejf (za opłatą), balkon.
Basen z dużym tarasem słonecznym (leżaki bezpłatnie) wśród palmowej zieleni, tuż przy piaszczystej plaży; fitness, sauna, bilard, tenis stołowy, automaty
do gry (lokalne opłaty); w sezonie głównym cykliczne programy rozrywkowo-animacyjne na terenie hotelu oraz sporty wolne na plaży (lokalne opłaty)
Dzieci: brodzik, plac zabaw

Miasta

Costa
Brava

Costa Brava kraina wina i słońca, długich piaszczystych plaż, romantycznych zatok kryjących prawdziwy
charakter Dzikiego Wybrzeża. Jest to miejsce szczególnie atrakcyjne pod względem krajobrazu, który obfituje w
skalne urwiska i zatoki. Nazwa Costa Brava oznacza „dzikie wybrzeże” i częściowo oddaje charakter tego
miejsca. Ciągnie się wzdłuż północnego wybrzeża Morza Śródziemnego, od granicy francusko - hiszpańskiej i
kończy nieopodal północno - wschodnich przedmieść Barcelony. Na długości prawie 200 kilometrów znajdują
się hotele, pensjonaty, restauracje, kluby, bary, które ciągną się niemal do samych plaż. Jednak turyści mogą
również podziwiać miejsca zupełnie nietknięte przez rękę człowieka, gdzie występuje pierwotne piękno
nadbrzeżnych skał i lasów. Wybrzeże Costa Brava oferuje więcej niż złote plaże i nocne rozrywki, pozwala
także rozsmakować się w doskonałej kuchni katalońskiej, jednej z najlepszych w rejonie Morza Śródziemnego.
W tej części Hiszpanii dominują owoce morza, ryby i świeże warzywa przyrządzane na wiele sposobów.
Wielbiciele mięsnych przysmaków zagustują w lokalnej wołowinie i baraninie. Na koniec nie można zapomnieć o
katalońskim musującym winie cava, produkowanym tradycyjnymi metodami, które wspaniale smakuje w upalne
dni. Na Costa Brava poznajemy hiszpańską kulturę i temperament jej mieszkańców – to Hiszpania w całej swej
okazałości.

Kraje

Hiszpania

Gorący klimat i wzgórzyste ukształtowanie terenu

Terminy

hotel 4**** z ALL
Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00 zł)

hotel 4**** z HB
Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00 zł)

hotel 3*** z ALL
Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00 zł)

apartamenty bez
wyżywienia
Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- Bez wyżywienia (0,00 zł)

hotel 3*** z HB
Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00 zł)

obiadokolacja (0,00 zł)

od: 07-05-2018
do: 21-06-2018

od: 22-06-2018
do: 23-09-2018

od: 24-09-2018
do: 31-10-2018

- Bez wyżywienia (0,00 zł)

obiadokolacja (0,00 zł)

Cena katalogowa (os.
dorosła):
949,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 399,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
949,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 349,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 449,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 399,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 499,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 449,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 149,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 449,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
949,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 049,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 149,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 299,00 zł

Dodatki

obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-os (40,00 zł)
- opłata lokalna płatna w hotelu ok 1 eur/os/dzień (0,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Modlin

Warszawa

20:35

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

17:55

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

10:55

0,00 zł

Ławica

Poznań

17:50

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

17:55

100,00 zł

Balice

Kraków

09:35

100,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

17:50

100,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

