
HISZPANIA – COSTA BRAVA 
LLORET DE MAR -DON JUAN RESORT**** 

ze zwiedzaniem Barcelony i Tossy de Mar 
 

CENA: 3590 zł/os.                 TERMIN: 23.09-3.10.2023r. 
 

Hotel Don Juan Resort - to kompleks hotelowy położony w centrum Lloret de Mar składającego się z 
trzech budynków. Hotel posiada 3 baseny zewnętrzne w tym basen ze statkiem pirackim wraz ze 
zjeżdżalniami oraz śródziemnomorski ogród. Na terenie hotelu znajduje się boisko sportowe oraz sala 
dyskotekowa 
 
Świadczenia: 

• transfer na lotnisko i z powrotem 
• ubezpieczenie od rezygnacji z zakupu biletu 
• przelot samolotem z Krakowa do Girony i z powrotem 
• transfer z lotniska w Gironie do hotelu i z powrotem 
• 10 noclegów w hotelu Don Juan w Lloret de Mar**** 
• 10 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji na bogatym 

bufecie, napoje, wino  
• wycieczka do Barcelony i Tossy de Mar z wizytą    

w winiarni i degustacją win 
• baseny zewnętrzne i basen wewnętrzny w hotelu  
• ubezpieczenie NNW i KL 
• opłata na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny 
• bagaż główny – 10 kg 
 

PROPONOWANY  PROGRAM 

 
I DZIEŃ 

Wylot z Krakowa, przylot do Girony, transfer do hotelu Don Juan (ok. 40 km), obiadokolacja, nocleg 
II DZIEŃ -IX DZIEŃ 
Wypoczynek, korzystanie z infrastruktury hotelu (baseny, animacje), śniadania i obiadokolacje. W wybranych 
dniach wycieczki:  
 -  do Barcelony: spacer śladami Gaudiego – bazylika Sagrada Familia – najsłynniejsza budowla Antoniego 
Gaudiego, reprezentacyjna aleja La - Rambla, wizyta na targu La Boqueria, Barri Gotic – najstarsza dzielnica 
miasta, Katedra, Plaça Reial, Plaça Jaume i Plaça del Pi, czas wolny, powrót do hotelu 
- rejs statkiem do Tossa de Mar - jednego z najpiękniejszych miasteczek na Costa Brava. Zwiedzanie 
pozostałości twierdzy średniowiecznej, pamiętającej pobyt Saracenów w tej części Hiszpanii. Spacer 
urokliwymi uliczkami miasteczka, czas wolny. Następnie przejazd do Lloret de Mar na degustację win w 
hiszpańskiej bodedze 
X DZIEŃ 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, obiad (lub lunch pakiet), przejazd na lotnisko w Gironie. Wylot do 
kraju 
Cena nie zawiera taksy klimatycznej w hotelu ok. 15 eur (os. pow. 16 lat) 
 
CENA KALKULOWANA JEST PRZY KOSZCIE SAMOLOTU OK. 1050ZŁ Z BAGAŻEM 
REJESTROWANYM 10 KG W OBYDWIE STRONY 
 

 
 

 
 
 
 
 


