AGENDA WYJAZDOWA
Nazwa imprezy

Hiszpania

Termin imprezy

15.07-27.07.2013 r.

Data wyjazdu

15.07.2013 r.

Miejsce zbiórki

WROCŁAW, Parking przy Dworcu Gł. PKS, dosadzenie dziecka do autokaru DLU 07760

Godzina zbiórki

13:30

Dane konwojenta

Kołtko Dorota 664-702-718

Szczegóły dotyczące
transportu

Odjazd autokaru z Wrocławia ok. godz. 14:10

Data powrotu

27.07.2013 r. WROCŁAW

Planowana godzina
powrotu

Ok. godz. 16:30

Dane konwojenta

Kucab Hanna 503-092-072

Szczegóły dotyczące
transportu

Przyjazd autokaru do Wrocławia ok. godz. 16:30, parking przy Dworcu Gł. PKS - odebranie dziecka z autokaru

Adres placówki
wypoczynku

PARYŻ - Hotel PREMIERE CLASSE LE BL M. 219 Avenue Descartes, 93150 Le Blanc Mesnil
tel. 33 (0)1 73 21 98 00
HISZPANIA - Hotel ALEXIS C/ Marina, 59, 17310 Lloret de Mar Hiszpania.
tel. 34/ 972 36 46 00

Kierownik kolonii

Kołtko Dorota 664-702-718

Tel. awaryjny
(transport krajowy)

Maciej Kozakiewicz tel. 697 050 702 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu i powrotu)
paszport lub tymczasowy dowód osobisty, wypełnioną kartę kolonijną, jeżeli nie została wcześniej
przekazana do biura, odzież na zmianę, obuwie i strój sportowy, bieliznę osobistą, strój kąpielowy + klapki,

Uczestnik
wypoczynku powinien
zabrać ze sobą:

nakrycie głowy, ręczniki i środki toaletowe, krem ochronny z filtrem, tabletki na chorobę lokomocyjną
(indywidualnie), suchy prowiant na drogę dojazdową do Hiszpanii, kieszonkowe na własne wydatki. Wydatki
programowe: Eurodisnayland w Paryżu (wstęp i posiłek) ok. 38 EUR, Gardaland (wstęp i posiłek)
ok. 35 EUR, kaucja zwrotna w hotelu – 10 EUR
Barcelona – (dla chętnych wejście do muzeum i na koroną stadionu FC Barcelona płatne dodatkowo 17 EUR) –

Informacja o
wycieczkach
fakultatywnych

cena wycieczki – 40 EUR.
Waterworld – wycieczka do parku rozrywki - 30 EUR
Dyskoteka TROPICS (wstęp od 16 roku życia) – karnet na 4 wejścia - 25 EUR

Uwagi dodatkowe

Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych w autokarze prosimy
o dostosowanie bagażu głównego do wagi max. 18 kg.
Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net

www.kolonieiobozy.net

