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ŠPANÌLSKO - COSTA BRAVA 2017
BLANES - Camping S´Abanell

14. - 23. 7. 2017 6550,- Kè

Blanes je malebné a moderní pobøežní letovisko, poslední mìsto pobøeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dláždìná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písèitou pláží. Pùvodnì rybáøské mìsteèko, pozdìji oblíbený oddechový cíl umìlecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso èi Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve mìstì rovnìž spatøit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické støedisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápìní, aj.), dále pestrý noèní život, nákupní možnosti, tradièní rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zøíceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromù poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází pøímo u písèité pláže a mìstské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrù od pláže. Kemp poøádá animaèní programy, sportovní vyžití (dìtský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní høištì se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zaøízení je vzdálené cca 30 metrù.

Ubytování: zaøízené stany
NOVÉ 4/lùžkové rodinné stany MALLORCA SUPER postavené na 
døevìných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý stan má 2x 
2/lùžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. SEBOU 
VLASTNÍ POLŠTÁØEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTÌRADLO.
Ve stanové pøedsíni je k dispozici závìsná polièka, kapsáø na osobní vìci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvìtlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve spoleèném hospodáøském stanu jsou klientùm k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: polopenze
Rozšíøená polopenze, jednotné jídlo – snídanì (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), obìdy (polévky, zeleninové nebo 
tìstovinové saláty), veèeøe (hlavní jídlo, nìkdy saláty). Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (èaj a š�ávy). Strava zaèíná 
veèeøí a konèí snídaní. SEBOU VLASTNÍ PØÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» smìnárna
» poštovní služby
» bazén
» animaèní programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noèní bar
» sociální zaøízení (teplá voda po celý den)
» bezpeènostní schránky (5 €/týden)
» sportovní høištì (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické praèky a sušièka
» WIFI pøipojení (15 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x zesílená polopenze vè. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotøeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištìní proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištìní - 350,- Kè / osoba / týden

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz
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