Opis oferty

Realizacja imprezy autokarami PREMIUM to gwarancja:
 transportu autokarami z roczników 2016 i 2017 produkcji Irizar i VDL
 indywidualnego, multimedialnego systemu rozrywki - tablet z dotykowym ekranem w
każdym zagłówku (filmy, gry, muzyka itp.). Możliwość podłączenia własnego nośnika
danych poprzez wejście AUX lub USB.
 najwyższej klasy skórzanych lub półskórzanych foteli z możliwością regulacji oparcia
lub/i zagłówka
 największej w Polsce przestrzeni między siedzeniami
 małej półki przed każdym siedzeniem + siateczki na czasopisma, książki czy telefon
 bezpłatnego dostępu do sieci WiFi na terenie Polski*
 gniazdek elektrycznych 230V
 wydajnej klimatyzacji sterowanej indywidualnie
 bogato wyposażonego barku
 udostępnionego w czasie jazdy WC na pokładzie autokaru
Ważne: Autokar Premium jest autokarem docelowym.
*jakość usług internetowych może różnić się w zależności od jakości sygnału

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
każdy klient Biura Podróży Event-tours zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os.
przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 26.11.2016). Kwota
przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do
wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające
się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest przychodem biura.

Pakiet PRESTIGE





gwarancja wyboru miejsca w autokarze
napoje w autokarze w cenie (2x kawa, 2x herbata, 2x zimny napój 0,2l)
nadbagaż 5 kg w cenie
napoje bezalkoholowe do obiadokolacji (0,2l)

cena: 100 zł/os

Pakiet KOMFORT
 gwarancja wyboru miejsca w autokarze
 napoje w autokarze w cenie (2x kawa, 2x herbata, 2x zimny napój 0,2l)
cena: 50 zł/os

Położenie
Hotel o standardzie 4* w świetnej lokalizacji - samym sercu Lloret De Mar i cieszy się bardzo
dobrą opinią Klientów z racji na wykwalifikowaną obsługę, międzynarodową atmosferę oraz
doskonałą lokalizację Czy istnieje możliwość połączenia wysokiego standardu i świetnej
lokalizacji? Tak! Hotel Helios Lloret znajduje się w centrum, zaledwie 150 metrów od plaży i
gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich atrakcji oferowanych przez miejscowość Lloret de Mar.
Na terenie hotelu Helios Lloret znajduje się restauracja oraz całodobowa recepcja.
Pomieszczenia ogólnodostępne obejmują ponadto przestronny salon telewizyjny i czytelnię. Wi-fi
jest bezpłatne na terenie całego obiektu z bardzo dobrym zasięgiem. Za dodatkową opłatą
można
w
hotelu
korzystać
ze
stołów
bilardowych
i
pingpongowych.
Ponadto hotel oferuje doskonałą, urozmaiconą kuchnię w formie bufetu oraz bogaty program
animacyjny dla swoich gości. Goście otrzymują zdecydowanie więcej w tej cenie w porównaniu z
innymi obiektami w tym mieście.

Zakwaterowanie
Hotel HELIOS LLORET ****
Pokoje dwuosobowe z łazienkami z możliwością dostawki. Wszystkie pokoje maja TV, sejf ( za
opcjonalną dopłatą na miejscu), telefon, darmowy internet Wi-Fi, klimatyzację (bezpłatną) oraz
balkony lub tarasy.

Udogodnienia
 Klimatyzacja
 Animacje dla dzieci
 Regulowane fotele
 Tacki
 Multimedia
 Nowoczesna flota
 Zawodowy kierowca
 Pasy bezpieczeństwa
 Toaleta w autokarze
 Dla rodzin z dziećmi
 Wi-Fi
 Centrum rozrywek
 Blisko centrum
 Bez paszportu
 Blisko plaży
 Basen odkryty
 Premium Elite
 Region narciarski
 Tour guide

Program ramowy

Dzień 1-2
Wyjazd ze Szczecinazgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Nocny przejazd przez Niemcy i
Francję. Przyjazd do Lloret De Mar w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Pobyt w hotelu w Lloret De Mar - czas na relaks i odpoczynek. Nocleg.
Dla chętnych proponujemy wieczór w iście Hiszpańskim stylu. Muzyka i taniec Flamenco są
nieodłącznym elementem kultury tego kraju. Proponujemy niezapomniany wieczór z
widowiskowym show flamenco w szampańskiej atmosferze, który zrealizowany zostanie w
słynnym Gran Casino. Z pewnością jest to jeden z wieczorów, który pozostawi niesamowite
wspomnienia związane z pobytem. Cena zawiera napoje.
Dzień 4
Śniadanie. Pobyt w Lloret de Mar - czas na relaks i odpoczynek. Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Kolejny dzień pobytu w Lloret de Mar. Dla chętnych możliwość wycieczki do stolicy
Katalonii - Barcelony. W trakcie wycieczki zobaczymy olśniewający kościół La Sagrada Familia
oraz secesyjną dzielnicę Eixample, gdzie znajdują się kamienice zaprojektowane przez Antonio
Gaudiego - Casa Batllo i Casa Mila. Odwiedzimy wzgórze Montjuic, które wraz z obiektami
olimpijskimi stało się symbolem Barcelony. Program zwiedzania przewiduje czas wolny na
starówce oraz na najbarwniejszym hiszpańskim bulwarze Las Ramblas. Wspaniałym
zakończeniem wizyty będzie pokaz grających fontann na Placu Hiszpańskim. Dla fanów piłki
nożnej (za dodatkową opłatą za bilet wstępu) będzie możliwość odwiedzenia słynnego stadionu
Camp Nou z muzeum F.C. Barcelona. Powrót do hotelu późno wieczorem. Nocleg.
Dzień 6
Śniadanie. Pobyt w Lloret de Mar - czas na relaks i odpoczynek. Nocleg
Możliwość skorzystania z wyjazdu do urokliwego miasteczka Tossa De Mar, okrzykniętego
jednym z najładniejszych miejsc na wybrzeżu Costa Bravy. Tossa słynie z malowniczej, skalistej
linii brzegowej, piaszczystym plażom oraz ruinom XII- wiecznego zamku na sławetnej starówce
Vila Vella. Podczas spaceru po mieście warto odwiedzić także latarnię morską Faro de Tossa
oraz kaplicę Socors Tossa De Mar. Wyjazd zawiera czas wolny na indywidualne zwiedzanie.
Nocleg
Dzień 7
Śniadanie. Dalszy ciąg pobytu na Costa Brava. Dla chętnych możliwość udziału w wycieczce
do Montserratu i sanktuarium Czarnej Madonny. Masyw ten zachwyca niespotykanymi
formacjami skalnymi, wśród których prowadzone są niezliczone szlaki spacerowe i punkty
widokowe. W tej niezwykłej scenerii Ulokowany jest najpiękniejszy górski klasztor Europy,
bazylika i sanktuarium Moronety- Czarnej Madonny. W programie czas na wizytę w klasztorze
oraz spacer na punkt widokowy Cami desant Miquel.
Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 8
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez
Francję, Niemcy.
Dzień 9
Przyjazd do Szczecina, zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.

Cena obejmuje

 przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami,
multimedialny system rozrywki, klimatyzacja, DVD, WC, barek)
 zakwaterowanie - 6 noclegów w hotelu HELIOS LLORET****
 wyżywienie HB - 6 śniadań i 6 obiadokolacji
 oprowadzanie z systemem nagłośnieniowym TOUR GUIDE (mobilny zestaw audioindywidualny zestaw słuchawkowy)
 ubezpieczenie KL, NNW, bagaż (utrata do 500 zł)
 opiekę pilota
 podatek VAT

Dopłaty wymagane na miejscu
 opłata klimatyczna 8 euro/os; dzieci do 12 lat płacą 50% - płatne u pilota w autokarze

Dopłaty opcjonalne
 dopłata do pokoju 1-osobowego: 550 zł
 ubezpieczenie od chorób przewlekłych KL 20000 euro, NNW 10000 zł, BP (utrata 500 zł)
160 zł/os
 ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3,5% wartości rezerwacji
 wycieczki fakultatywne (kolejność wycieczek może ulec zmianie):
 Wieczór Hiszpański w Gran Casino- 38 euro/os
 Barcelona- 50 euro/os (wstęp na Camp Nou 25 euro/ dorosły 20 euro/dziecko- realizacja
zależna od imprez na stadionie)
 Montserrat- 46 euro/os
 Tossa De Mar- 10 euro/os

