
HISZPANIA 2020 - HOTEL 4 R GRAN EUROPE /HB (DWA POSIŁKI) 

Przelot:  Katowice   – Barcelona  – Katowice, 
Termin:  19 – 26.09.2020 

 

Położony bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w spokojnej, sprzyjającej wieczornym spacerom okolicy, 
perfekcyjnie wpisuje się w marzenie o beztroskim wypoczynku z najbliższymi. Tu czas spędza się na pięknej plaży, opalając 
się lub korzystając z szerokiej oferty sportów wodnych, oraz nad brzegiem zadbanego basenu, z kolorowym drinkiem pod 
ręką. Restauracja serwuje pyszne dania kuchni hiszpańskiej, a miła obsługa dba o wygodę wypoczywających. Wieczory 
tematyczne z muzyką, czy animacje to tylko część ciekawych rozrywek proponowanych Gościom.  
 

   
 
POŁOŻENIE: ok. 700 m od centrum miejscowości COMARRUGA, najbliższe restauracje i sklepy ok. 300 m od hotelu, ok. 35 
km od Tarragony, ok. 70 km od Barcelony, ok. 80 km od Montserrat; ok. 60 km od lotniska w Barcelonie; ok. 1,4 km od 
przystanku kolejki miejskiej (Barcelona, Tarragona). 
PLAŻA: Comarruga, publiczna, piaszczysta, długa i szeroka, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, przejście 
przez promenadę, parasole i leżaki płatne (ok. 12 EUR/komplet). 
HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w 1964 r., gruntownie odnowiony w 2008 r., 154 pokoje, 1 budynek, 4 piętra, 3 
windy, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja – dania w formie bufetu, kuchnia hiszpańska i 
międzynarodowa, dostępne menu i foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, dieta bezglutenowa, show-cooking, bufet 
tematyczny (2 razy/tydz.), 2 bary, w tym przy basenie; przechowalnia bagażu; taras, ogród ze śródziemnomorską 
roślinnością, bezpłatny internet bezprzewodowy na terenie całego hotelu; za opłatą: pralnia, wypożyczalnia samochodów; 
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express. 
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dzieci), ok. 25 m², indywidualnie sterowana 
klimatyzacja, łazienka (prysznic; suszarka), osobne wc, internet bezprzewodowy, telewizor LED, telewizja satelitarna, 
telefon; za opłatą: sejf (ok. 3 EUR/dzień); łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem (płatne: ok. 6 
EUR/dzień); balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok na góry lub okolicę; pakiet powitalny dla nowożeńców (butelka wina 
lub cavy, wody i owoce). 
SPORT I ROZRYWKA: basen, prostokątny kształt, słodka woda, ok. 70 m², gł. do 1,8 m., brodzik dla dzieci, ok. 15 m², gł. ok. 
0,3 m., przy basenie bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki (wymagany depozyt: ok. 10 EUR, wymiana ręczników za opłatą: ok. 
1 EUR); tenis stołowy; pokój i plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dzieci (kilka razy w 
tygodniu), wieczory tematyczne i muzyczne, za opłatą: bilard, wypożyczalnia rowerów; oferta zewnętrzna: sporty wodne na 
plaży (windsurfing, wypożyczalnia sprzętów motorowo-wodnych). 
ALL INCLUSIVE (za dopłatą): śniadanie (8.00-10.30), obiad (13.00-15.00), kolacja (18.00-21.30) w formie bufetu w 
restauracji, do obiadu i kolacji serwowane lokalne wino i piwo oraz napoje bezalkoholowe; przekąski w barze przy basenie 
(10.30-13.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (wino i piwo) w wyznaczonych barach (10.30-23.00); 
wymagane noszenie opasek all inclusive. 
GRATIS: Wi-Fi 
 

   
 
Cena zawiera: 

 przelot czarterowy na trasie Katowice   – Barcelona  – Katowice,   

 obowiązkowe opłaty lotniskowe, obowiązkową dopłatę transportową, 

 transfery lotnisko – hotel – lotnisko komfortowym autokarem,           

 zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym hotelu, pokoje dwuosobowe standard,  

 świadczenia: HB lub all inclusive, zgodnie z ofertą wybranego hotelu,   



 opiekę rezydenta z ramienia BP Itaka,    

 ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 20.000€/ osoba, 

 Warunki Rezerwacji Grupowych,  

 15 zł / osoba na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  
 
Cena nie zawiera: 

 wycieczek lokalnych 

 dodatkowych atrakcji 

 


