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Wczasy Włochy – Hiszpania 

LIORET DE MAR 

     
 

TERMIN    08.07-19.07.2018 
 

1. DZIEŃ - 08.07.2018 – Wyjazd z umówionego miejsca ok. godz. 15:00. 
 
2. DZIEŃ - 09.07.2018 – Planowany przyjazd Camping Fusina ok. godz. 09:00 miejscowośd niedaleko 
Wenecji, śniadanie na Campingu. Następnie spotkanie z przewodnikiem rejs statkiem do Wenecji oraz 
zwiedzanie. Planowany powrót na Camping Fusina ok. godz. 15:00 relaks nad morzem. Wyjazd do 
Hiszpanii ok. godz. 18:30. 
 
3. DZIEŃ – 10.07.2018 – Planowany przyjazd do Hotelu Acapulco **** ok godz. 09:00 śniadanie w hotelu, 
odpoczynek w basenach przy hotelu lub nad morzem. Zakwaterowanie o godz. 13:00, obiadokolacja. 
 
4. DZIEŃ – 11.07.2018 –  Śniadanie,  rekreacja nad morzem, obiadokolacja. 
 
5. DZIEŃ – 12.07.2018 – Śniadanie następnie  wycieczka fakultatywna do Barcelony. Wyjazd ok. godz. 
09:30 przyjazd do Barcelony spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie miasta; Kościół Sagrada Familia, żywą 
reklamą miasta są piłkarze FC Barca ( możliwośd zwiedzania muzeum na stadionie Camp Nou  dodatkowo 
płatne, dzieci do lat 6 bezpłatnie, dzieci do powyżej 6 roku 20 euro, dorośli 25 euro. ). Wzgórze Montjuic, 
Las Ramblas, Kolumna Kolumba, która znajduje się u wejścia do portu. W trakcie zwiedzania czas wolny. 
Planowany powrót do hotelu ok 16:00 ,rekreacja nad morzem, obiadokolacja. 
 
6. DZIEŃ - 13.07.2018 – Śniadanie, czas wolny, rekreacja nad morzem, obiadokolacja. 
 
7. DZIEŃ – 14.07.2018  –  Śniadanie, wycieczka fakultatywna  do Montserrat magiczne miejsce. Jednym 
przypomina wielki okręt, innym zastygnięty pożar. Miejsce szczególnie ważne dla Katalooczyków ze 
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względów religijnych. Jest dla nich tym, czym dla Polaków Jasna Góra ze względu na figurkę Matki Boskiej, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny. 
 
8. DZIEŃ – 15.07.2018  – Śniadanie, rekreacja nad morzem, obiadokolacja. 
 
9. DZIEŃ – 16.07.2018 – Śniadanie, dla chętnych osób rejs statkiem na Costa Brava, krótkie zwiedzanie  
z przewodnikiem, czas wolny. Planowany powrót do hotelu ok. godz. 15:00, czas wolny rekreacja nad 
morzem, obiadokolacja. 
 
10. DZIEŃ – 17.07.2018 – Śniadanie, wykwaterowanie do godz. 10:00, rekreacja nad morzem lub  
w basenach przy hotelu. Wyjazd w  drogę powrotną ok. godz. 18:00. 
 
11. DZIEŃ – 18.07.2018 – Planowany przyjazd do Werony ok. godz. 09:00, czas wolny –  śniadanie we 
własnym zakresie. Spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie Werony. Przyjazd do hotelu ok. godz. 15:00 
zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny.  
  
12. DZIEŃ – 19.07.2018  – Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany 
powrót do miejsca wyjazdu w późnych godzinach nocnych. 
 

HOTEL ACAPULCO W LIORET DE MAR JEST HOTELEM 4**** POSIADA SWÓJ WŁASY BASEN. ODLEGŁOŚD 

HOTELU DO MORZA OK 300 M. 

 DZIECKO OD 2 DO 12 LAT JAKO 3 OSOBA W POKOJU CENA 1680 ZŁ. 

     

 

Cena na osobę 2390 zł  

 

Podana cena zawiera:  przejazd autokarem klasy turystycznej, 7 noclegów w Hotelu 4* pokoje 2/3 
osobowe, posiłki (8x śniadanie, 7x obiadokolacja wszystko w formie bufetu, 1 nocleg hotel we Włoszech, 

śniadanie, obiadokolacja,  śniadanie Camping Fusina ubezpieczenie NNW, KL, pilota, przewodnika, 
wycieczki fakultatywne, 10 zł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  

Klimatyzacja w hotelach. Klimatyzacja w Hotelu Acapulco. 

 

Dodatkowe nieobowiązkowe koszty. 

Cena nie obejmuje, biletu wstępu na stadion Camp Nou w Barcelonie, rejs statkiem, wino, napoje do 

obiadokolacji płatne dodatkowo 2 euro. 

 


