
INFORMACJE  - OBÓZ HISZPANIA 2019 

1. Termin wyjazdu 29.06.2019 godz. 17:00 (zbiórka godz. 16:30  przy V LO ul. Ofiar Oświęcimia 14); powrót na miejsce zbiórki: 

09.07.2019 około 10:00 (przy V LO ul. Ofiar Oświęcimia 14); miejsce docelowe na Costa Brava: HOTEL*** Don Angel w Santa 

Susanna  

2. UWAGA!!! OSOBY KTÓRE NIE ZDĄŻĄ ODDAĆ KART KWALIFIKACYJNYCH PRZED WYJAZDEM PROSZONE SĄ O ZABRANIE 

ICH ZE SOBĄ W DNIU WYJAZDU 

2. INFORMACJE O UBEZPIECZENIU: 

 Podstawowy zakres ubezpieczenia wliczony w cenę imprezy:  

KL – 10000 €, KR – 5000 €,  NWI – 15000 PLN,  NWS – 15000 PLN 

 Możliwość wykupienia ubezpieczenia ze zwiększonymi sumami ubezpieczenia: (KOSZT DODATKOWY 40 zł) 

KL – 20000 €, KR – 5000 €,  NWI – 15000 PLN,  NWS – 15000 PLN, BP – 1000 PLN 

3. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ 

 Ważny paszport lub dowód osobisty. Sprawdzić ważność dokumentu na dzień wyjazdu. Data ważności dokumentu powinna być 

dłuższa niż miesiąc od dnia wyjazdu. 

 Dokument ubezpieczenia NFZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – OBOWIAZKOWO!!!! 

 Poduszkę i lekki koc na noc do autokaru 

 Leki przyjmowane na stałe, leki na chorobę lokomocyjną, lekarstwa na przeziębienie, rozstrój (np. smecta) 

 Nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem do opalania z filtrem UV 

 Mały plecaczek potrzebny na wyjścia na plażę oraz na wycieczki. 

 Spodnie sięgające kolan (chłopcy), dłuższe sukienki/spódniczki/spodenki (dziewczyny), coś zasłaniającego ramiona – wejścia do 

obiektów sakralnych. 

 Ręcznik plażowy oraz obuwie plażowe /plaże na Costa Brava z drobnymi kamieniami lub grubszym piaskiem – wszystko gorące/,  

 W każdym pokoju w hotelach są ręczniki dla gości. Nie trzeba zabierać ze sobą. Nie wolno ich wynosić na plażę! Można 

zabrać ze sobą mały ręcznik aby odświeżyć się po podróży pierwszego dnia. 

 wygodne obuwie, dobry humor. 

 Posiłki: w Hiszpanii pełne wyżywienie w hotelu, natomiast posiłki w drodze według programu.  

30.06 – obiadokolacja około 19:00 (po przyjeździe do Lyonu i zwiedzaniu starego miasta,( około 14:00) będzie czas na posiłek 

we własnym zakresie. 

1.07 – śniadanie, podczas zwiedzania Carcassone będzie czas na posiłek obiadowy we własnym zakresie, obiadokolacja w 

Hotelu. 

2.07 – 6.07  - pełne wyżywienie w hotelu 

7.07 – śniadanie w hotelu + suchy prowiant na drogę, obiadokolacja w drodze do Dijon w restauracji. 

8.07 – śniadanie w hotelu (ostatni posiłek), możliwość zrobienia zakupów na drogę powrotna w centrum handlowym 

 PRZYKŁADOWE CENY 

Hiszpania: 

Orientacyjne ceny podstawowych artykułów: mała butelka wody mineralnej 33 ml: około 0,37 €, mała butelka wody mineralnej 50 ml: 

około 0,49 €, butelka 1,5 litrowa: 1 €, coca cola 0,5 litra: 0,79 €, coca cola 1,5 litra: 2 € 

pizza (nie sprzedają na kawałki); cała pizza w pizzerii kosztuje około 10 €, kebab ok.4-5 €, lody - na deptakach około 2€ za gałkę. 

Francja: 

artykuły podstawowe – ceny podobnie jak w Hiszpanii czy w Niemczech 

 

SUGEROWANE KIESZONKOWE DLA DZIECKA TO OKOŁO 10-15 EURO NA DZIEŃ 

 

 

 


