
Kolonie letnie/Obóz młodzieżowy 

 
Hotel „Surf Mar”, Carrer Ramon Casus 19 , 

17 310 LLoret De Mar/Hiszpania 

 
 
Program ramowy: 
 

07.07.2019.. 

21.30  –  Zbiórka uczestników. (Parking Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1). 

Sprawdzenie bagaży pod względem wagi i wymiaru. 

08.07.2019. 

  –  Wyjazd z Bydgoszczy przed północą i przejazd na lotnisko do Berlina. 

08.07.2019. 
 07.15 – 9.55, przelot Berlin – Barcelona i transfer autokarem do hotelu Surf Mar**** 

09.07 – 16.07.2019. 

Wypoczynek w Hiszpanii, połączony z bogatym programem zwiedzania. 

 

17.07.2019. 

Po śniadaniu czas wolny, obiad, ok. godz. 16.00 przejazd na lotnisko do Barcelony i przelot do Berlina 

(20.10 – 23.00), powrót autokarem do Bydgoszczy. 

18.07.2019. 

 Przyjazd do Bydgoszczy we wczesnych godzinach rannych. 

 

Obowiązkowy odbiór młodzieży przez Rodziców/Prawnych Opiekunów lub osoby upoważnione.!!!!!! 

Osoba odpowiedzialna za tranfer Bydgoszcz - Hiszpania – Bydgoszcz: 

 Marek Sikorski, Tel.: 605410012 
 

Co zabrać? 

- ważną legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport. 

- lekkie ubrania, również zakrywające ramiona i kolana (odpowiednie do zwiedzania obiektów 

sakralnych), przewiewne obuwie, nakrycie głowy, krem z wysokim filtrem UV, okulary 

przeciwsłoneczne. 
- przybory toaletowe, strój kąpielowy, klapki, obuwie do chodzenia w hotelu. 

- środki przeciw ukąszeniom owadów i oparzeniom słonecznym, podręczny plecaczek na wycieczki. 

- każdy uczestnik we własnym zakresie powinien posiadać podstawowe artykuły apteczne, plastry, 
drobne opatrunki na otarcia, tabletki do ssania na ból gardła, aviomarin lub inny specyfik dla osób źle 

znoszących jazdę autokarem. 

 

Bagaż:  

Duży bagaż podręczny – 56 x 45 x 25 ( W cenie biletu) 

Istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego( Deklaracja do dnia 16.06.2019) 

Do 15 kg – 35 EURO w jedna stronę 

Do 23 kg – 40 EURO w jedną stronę 

Maksymalne wymiary 275 cm ( długość + szerokość + wysokość) 

 

Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki: 60 – 100 EURO.  

Wskazane jest posiadanie drobnych monet - 0,50 Euro na toalety podczas postojów. 

Legitymacje, dowody lub paszporty + 80  EURO na realizację programu, zbierane będą w 

autokarze przez wychowawców. 

Zaleca się przekazanie wychowawcom, opisanej koperty z kieszonkowym. 

 

 


