LLORET DE MAR

Obóz młodzieżowy: Lloret de Mar – Hiszpania
Termin: 15.07.2018 - 26.07.2018 Rodzaj transportu: Autokar
PLAN PODRÓŻY
Autokar nr I (Jastrzębie-Zdrój – Katowice – Wrocław)
Pilot autokaru: Milena Janczak +48 508 730 347
Miejsce zbiórki Jastrzębie- Zdrój : Stacja paliw BP, (ul. Wodzisławska 1, Jastrzębie zdrój)
Godzina zbiórki: 13:30
Powrót: 26.07.2018,orientacyjna godzina: 19:30
Miejsce zbiórki Katowice Restauracja Mc Donald’s (ul. Ofiar Katynia 5)
Godzina zbiórki: 15:00
Powrót26.07.2018 , orientacyjna godzina: 18:00
Miejsce zbiórki: Wrocław, parking przy Wzgórzu Andersa, wzdłuż ul. Ślężnej
Godzina zbiórki: 18:00
Powrót 26.07.2018, orientacyjna godzina: 14:00
Autokar nr II (Zielona Góra- Lubin-Wałbrzych)
Pilot autokaru: Aneta Bryłka

+48 694 543 376

Miejsce zbiórki: Zielona Góra, Stacja paliw ORLEN, ul. Sulechowska 65 (przy rondzie)
Godzina zbiórki: 13:30
Powrót 26.07.2018, orientacyjna godzina: 18:00
Miejsce zbiórki: Lubin Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Piłsudskiego 1 (przy Mc'Donalds)
Godzina zbiórki: 16:00
Powrót 26.07.2018 ,orientacyjna godzina:16:00
Miejsce zbiórki: Wałbrzych, Stacja Paliw Lotos (Szczawienko, ul. Wrocławska 144)
Godzina zbiórki: 18:00
Powrót 26.07.2018 , orientacyjna godzina: 14:00

Autokar nr III (Wrocław – Zgorzelec)
Pilot autokaru: Violetta Kruczkowska +48 600 887 700

Miejsce zbiórki: Wrocław, parking przy Wzgórzu Andersa, wzdłuż ul. Ślężnej
Godzina zbiórki: 18:00
Powrót 26.07.2018, orientacyjna godzina: 14:00
Miejsce zbiórki: Zgorzelec, Stacja Paliw Orlen (ul. Słowińska 1)
Godzina zbiórki: 20:30
Powrót 26.07.2018, orientacyjna godzina: 12:00

Autokar nr IV (Wałbrzych – Wrocław)
Pilot autokaru: Areta Rewińska-Łanoch +48 693 225 710
Miejsce zbiórki: Wrocław, parking przy Wzgórzu Andersa, wzdłuż ul. Ślężnej
Godzina zbiórki: 18:00
Powrót 26.07.2018, orientacyjna godzina: 14:00
Numer do kierownika: Violetta Kruczkowska 600-887-700 (Sprawy opiekuńczo-wychowawcze)
***
Jesteśmy w trakcie rozdzielania obozowiczów z Wrocławia do autokarów nr I,II, III, IV.
Piloci autokarów wraz z numerami kontaktowymi zostaną podani na listach autokarowych do pobrania na
stronie - http://togo.to/listy-autokarowe-lloret/
BAGAŻ
Na osobę przysługuje 1 sztuka bagażu do luku (25 kg) oraz torba podręczna - 1 sztuka na pokład autokaru.
DOKUMENTY PODRÓŻY
Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spełniających wymagania urzędu imigracyjnego
oraz innych instytucji rządowych we wszystkich miejscach docelowych podróży spoczywa na każdym
pasażerze. Akceptowane dokumenty:
•
•

Ważny paszport
Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)

POKOJE
Przydział do pokoi będzie odbywał się w autokarze, pokoje nie są koedukacyjne. Uczestnicy będą mogli
dobrać się według własnych preferencji, ewentualnie zostaną przydzieleni wiekowo.
KARTA KWALFIKACYJNA (w załączniku)
Dany dokument proszę wydrukować oraz podpisać. Karty kwalifikacyjne będą zbierane na zbiórce.

UBEZPIECZNIE
Ubezpieczanie grupowe AXA
Koszty leczenia: 10 000 Euro
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: 2 000 Euro
Bagaż Podróżny: 200 Euro
Odpowiedzialność Cywilna: 5 000 Euro
KARTA EKUZ
W celu usprawnienia formalności związanych z leczeniem poza granicami, zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne)
CANEVA WORLD
CANEVA WORLD to duży kompleks rozrywkowy, składający się z parku wodnego oraz parku rozrywki. W
Canevie zatrzymujemy się w drodze do Hiszpanii (na ok. 8 godzin). Pamiętacie żeby zabrać do autokaru
ręczniki, stroje kąpielowe oraz kremy do opalania! Będziecie też mieli możliwość plażowania nad jeziorem
Garda!
WYCIECZKI OBOWIĄZKOWE, TAKSA KLIMATYCZNA, KAUCJA
Pieniądze na wycieczki obowiązkowe będą zbierane w autokarze:
• Barcelona oraz Tossa de Mar: 40 Euro
• bilet wstępu do Canevaworld: 30 Euro
W hotelu będą również zbierane pieniądze na taksę klimatyczną: 10 Euro/os oraz kaucje zwrotną 10 Euro
PROGRAM OBOZU
•
•
•
•
•
•

•
•

Dzień 1 – wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.
Dzień 2 – przyjazd do Canevy ok. godziny 10:00, o godzinie 19:00 wyjazd w kierunku Hiszpanii.
Dzień 3 - zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, spacer po mieście, odpoczynek na plaży,
obiadokolacja.
Dzień 4–10 - śniadanie, realizacja programu, obiadokolacja, zajęcia integracyjno-rozrywkowe,
plażowanie.
Dzień 5 – zwiedzanie starego miasta w Lloret de Mar.
Dzień 6 – (wycieczka całodniowa) -Barcelona to nie tylko jedno z najpiękniejszych miast na
świecie. Stolica Katalonii, skupia zarówno elementy nadmorskiego kurortu, nowoczesnej
metropolii oraz zabytkowego miasta. Jest to także Mekka dla kibiców, ponieważ miasto jest
siedzibą popularnej FC Barcelony oraz dla miłośników architektury, z racji tego, że to właśnie tu żył
i tworzył genialny Antonio Gaudi. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie!
Dzień 7 – wycieczka popołudniowa (3-4 godziny) do Malgrat de Mar (opcjonalnie).
Dzień 8 – (wycieczka popołudniowa 3-4 godziny) Tossa de Mar – to jedna z obowiązkowych
wycieczek, na którą nie można się wybrać bez stroju kąpielowego i aparatu. Tossa de Mar to
pięknie położona dawna rybacka osada, która ze względu na zachowanie swego oryginalnego
charakteru, uważana jest za perełkę Costa Brava.

•
•
•

Dzień 9 – wycieczka popołudniowa (3-4 godziny) wycieczka do Blanes (opcjonalnie).
Dzień 11 – śniadanie, zakończenie obozu, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 12 - powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Już nie możemy doczekać się wspólnego wyjazdu!
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