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COSTA BRAVA ÉS KÖRNYÉKE
Barcelona Spanyolország és a világ leglátogatottabb és legsokoldalúbb városa, Katalónia fővárosa, ahol a középkori emlékek, a moderniz-
mus és az építészeti remekek mellett igazi mediterrán hangulat várja a látogatókat. Antonio Gaudí híres mesterművei, a gótikus negyed szűk 
utcái, a hangulatos éttermek és bárok egyaránt remek kikapcsolódást nyújtanak. Barcelonától északra kb. 70 km-re kezdődik a Costa Bra-
va tengerparti szakasza, mely természeti szépségekben gazdag, varázslatosan szép, hosszan elnyúló tengerpartja ideális azoknak, akik a he-
gyek közelségét, a kristálytiszta, kék tengervizű öblöket szeretnék felfedezni nyaralásuk során. Szállodák, éttermek, bárok, szórakozóhelyek 
sokasága nyújt kikapcsolódást a délutáni és esti órákban. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás, magyar nyelvű idegenvezető asszisztenciája. A részvételi díjon felül fizetendő: az utazás költsége, helyszínen 
fizetendő idegenforgalmi adó. A repülőjegy árakról az OTP Travel irodákban tájékozódhat.
Transzfer felára (idegenvezetői asszisztencia nélkül): Barcelona repülőtér – Santa Susanna/Calella vagy Santa Susanna/Calella – Barcelona 
repülőtér között egy útra: 1-3 fő részére 48 000 Ft/autó/út, 4-7 fő részére: 62 000 Ft/autó/út. Barcelona repülőtér - Lloret de Mar vagy Lloret 
de Mar – Barcelona repülőtér között egy útra: 1–3 fő részére 69 000 Ft/autó/út, 4–7 fő részére 79 000 Ft/autó/út. Késő esti érkezés (22.00 – 
7.00 óra között) esetén 15% éjszakai felár fizetendő. A transzferhez magyar asszisztencia felár ellenében, előre egyeztetés alapján kérhető!

Beutazási szabályok: ma-
gyar állampolgárok kártya 
formátumú érvényes sze-
mélyazonossági igazolvány-
nyal vagy útlevéllel léphet-
nek be az országba. Külföldi 
állampolgárok csak a meg-
felelő utazási dokumentu-
mok birtokában utazhatnak, 

melyek beszerzéséről saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek hiá-
nyából eredő károkért az OTP Travel nem vállal felelősséget és a fel-
merülő többletköltségek az utast terhelik. 

Közlekedés: egyénileg. A Wizzair és a Ryanair diszkont légitársaságok 
közvetlen repülőjáratai közlekednek Barcelonába. Menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással lehet eljutni a katalán fővárosba.

Idegenvezetés: magyar idegenvezető áll utasaink rendelkezésre a 
helyszínen, előre egyeztetés alapján.

Szállodák: a spanyol tengerparti szállodák kényelmes, de kate-
góriától függetlenül egyszerű berendezésűek, kőpadlósak. Min-
den szobához tartozik fürdőszoba WC-vel, mosdóval, káddal vagy 
zuhanyozóval. A szállodai szobákat naponta takarítják. A szállo-
dai szobák nagy része erkélyes, de sajnos nem mindegyik, a Llo-
ret de Mar-i szállodák között vannak olyan szobák is, amelyek 

Fontos: Katalóniában a helyszínen idegenforgalmi adót kell fizetni minden 16 évnél idősebb felnőtt részére, melynek mérté-
ke a szálláshely kategóriájától függően változik (0.5-2.55 Eur között/fő/éj). Ezen üdülőhelyi díjakat áraink nem tartalmazzák, 
ezek a helyszínen fizetendők.

nem utcaiak, hanem belső udvarra (esetleg világítóudvarra) néz-
nek. Hűtőszekrény, minibár általában nincs a szobákban. A szállo-
dai besorolás a helyi minősítést jelzi. 

ÜDÜLŐHELYEK
SANTA SUSANNA
A Costa del Maresme szakasz egyik legnépszerűbb nyaralóhelye, 
mely Barcelonától északra található, hosszú, aprókavicsos-durva-
homokos strandja, hangulatos éttermei, kávézói révén igazi medi-
terrán nyaralóhely, ahonnan a 90 km-re levő Barcelona akár helyiér-
dekű vasúttal is megközelíthető.

CALELLA
A Costa Maresme tengerparti szakaszon, Barcelonától kb. 50 km-
re található nyaralóhely, mely széles, durvahomokos strandja mi-
att népszerű. A tenger gyorsan mélyül, mint a Costa Bravan a leg-
több helyen.

LLORET DE MAR
A tengerparti üdülőhely Barcelonától 70 km-re található, csodá-
latos, homokos-aprókavicsos stranddal. A mozgalmas nyaralást 
kedvelőknek ideális, hiszen számos étterem és bár kínál katalán és 
nemzetközi ételeket, italokat, esténként pedig diszkó, kaszinó várja 
a kikapcsolódni vágyókat.

°C °C °C óra nap

május 22 11 16 9 10

június 25 18 19 9 9

július 26 21 22 10 6

augusztus 28 21 24 9 7

szeptember 25 19 22 7 8
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A pontos árakról és feltételekről a helyszínen az idegenvezető ad tájékoztatást, jelentkezni is nála lehet. Kevés jelentkező esetén az ún. ga-
rantált programokon lehet részt venni, ahol az idegenvezetés több idegen nyelven történik az autóbuszos utazás során a nevezetességekről.

FAKULTATÍV PROGRAMOK
A fakultatív programok ára tájékoztató jellegű.

BARCELONA GAUDI délutáni városnézés és a Mágikus Szökőkút-együttes műsora 
kb. 39 Eur/fő + belépők (Sagrada Familia, Güell Park kb. 30 Eur/fő)
A világörökség egyik legismertebb barcelonai nevezetessége, a Sagrada Familia (Szent Család bazilika) megtekintése (kívülről, belépő kü-
lön fizetendő) után a Carmel-dombon folytatódik az út, ahol Gaudí másik világhírű alkotása, a világörökség részét képező Park Güell talál-
ható. A park és Gaudí lakóházának megtekintése után a program a belvárosban folytatódik, ahol Paseo de Gracia-n a remek modernista 
épületek között Gaudí további két világhírű alkotása, a Casa Batlló (Csontok háza) és a Casa Milà megtekintése kívülről. Rövid szabadidő 
a belvárosban, majd este a csodálatos hang- és fényjáték megtekintése zárja a programot, mely késő este végződik.

MONTSERRAT - BARCELONA kb. 49 Eur/fő (a sikló ára a helyszínen fizetendő)
Egész napos autóbuszos kirándulás Montserratra, a lenyűgöző szépségű sziklatömbön fekvő montserrati bencés kolostorhoz, amely a ke-
resztény világ egyik legősibb Mária kegyhelye. Katalónia patrónája, a Moreneta (Fekete Madonna), a bazilikában látogatható. A középkor 
óta fennálló fiúkórus, az „Escolania” hétköznapokon 13:00 órakor énekel. Siklóval lehet feljutni a Sant Joan-csúcshoz, ahonnan csodálatos 
panoráma tárul a látogatók elé. Kora délután rövid informatív városnézés Barcelonában: Camp Nou Stadion (kívülről), Plaça Espanya (Spa-
nyolország tere), Vásárváros, a Spanyol Falu és az Olimpiai Stadion mellett elhaladva Montjuïc-hegyen lévő Polgármester Kilátója, ahon-
nan a város csodálatos panorámáját lehet élvezni. A kikötő mellett elhaladva Kolumbusz emlékmű, Ramblas, Raval negyed, majd az óvá-
ros leglátványosabb részén, a Gótikus Negyedben tett látogatás után visszautazás a szállodába. 

ANDORRA kb. 59 Eur/fő
Egész napos kirándulás a Pireneusok szívében fekvő Andorrába. A magas hegyek gyönyörű látványával övezett hegyi utakon haladva lehet 
eljutni Európa legnagyobb mini államába, ahol Európa legkisebb és legrégebbi parlamenti épülete is található. Szabadidő és vásárlási le-
hetőség, majd visszautazás a szállodába.

HAJÓKIRÁNDULÁS félnapos kirándulás: kb. 35 Eur/fő, egész napos kirándulás: kb. 45 Eur/fő
Félnapos vagy egész napos kirándulás a Costa Brava partjainál a legszebb tengerparti szakaszok érintésével, csodálatos tájak, kisebb-na-
gyobb öblök mentén, majd látogatás Tossa de Mar elbűvölő középkori óvárosában. 

MARINELAND kb. 30 Eur/fő
A vízipark egész napos szórakozást biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A parkon belül delfinárium, mini állatkert, csúszdapark és 
játszópark várja az érdeklődőket. Naponta  kétszer nyílik lehetőség delfinshow megtekintésére, mely kétségkívül a park fő látványossága. 
A helyszínen étterem, bár és ajándéküzlet biztosítja a vendégek kényelmét.

FLAMENCO SHOW showműsor italfogyasztással: kb. 40 Eur/fő, showműsor vacsorával, italfogyasztással: kb. 59 Eur/fő.
Esti műsoros szórakoztató program, ahol látványos táncelőadás tekinthető meg.
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Santa Susanna HOTEL ALHAMBRA 

Szálloda: Santa Susanna parti sétányán, a tengerparttól kb. 100 
méterre található a nemrégiben teljesen felújított szálloda, mely 
több épületből áll.  A vendégek kényelmét úszómedence napo-
zóterasszal és medencebárral, étterem, bár, tv- és billiárd szoba 
szolgálja. A gyermekek részére külön úszómedence, játszótér, mi-
niklub (júl. 15. – szept. 15. között) áll rendelkezésre. Hetente több-

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–17.
szept. 10–16. jún. 18. – júl. 22. júl. 23. – aug. 26. aug. 27. –  szept. 9. szept. 17–30.

Kétágyas szobában 12 000 16 000 19 000 13 000 10 000

Felnőtt pótágyon 9 000 13 000 15 000 10 000 8 000

1. gyermek (2–11 éves) pótágyon 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2. gyermek (2–11 éves) pótágyon 9 000 13 000 15 000 10 000 8 000

Egyágyas szobában 16 000 20 000 23 000 17 000 14 000

Teljes panzió felára: 2 900 Ft/fő/éjszaka. Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–15.
szept. 16–30.

jún. 16–30.
szept. 1–15.

júl. 1–15.
aug. 16–31.

júl. 16. – aug. 15.

Kétágyas szobában 11 000 12 000 15 000 19 000

Felnőtt pótágyon 9 000 10 000 12 000 15 000

1. gyermek (2-10 éves) pótágyon 2 000 2 000 2 000 2 000

2. gyermek (2-10 éves) pótágyon 6 000 7 000 8 000 10 000

Egyágyas szobában 15 000 16 000 20 000 24 000

Teljes panzió felára: 2900 Ft/fő/nap. Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő. Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka.

ször animációs programokat szerveznek. Internet hozzáférés fel-
ár ellenében biztosított. 
Szobák: a kétágyas, pótágyazható, légkondicionált, fürdőszobás 
szobákban LCD TV, telefon, minibár található, balkonnal vagy te-
rasszal rendelkeznek. Széf bérelhető. 
Ellátás: félpanzió büférendszerben.

Santa Susanna HOTEL CAPRICI 

Szálloda: Santa Susanna üdülőközpontjához közel, nyugodt környezet-
ben található a hotel, melyet a tengerparttól csak a sétány választ el. A 
238 szobás szállodában játékterem, ingyenesen igénybe vehető kondi-
cionáló terem, pálmafákkal övezett kültéri felnőtt és gyermekmedence 
napozóterasszal, a medence partján snack bár, valamint látványkony-
hával rendelkező büfé étterem szolgálja a vendégek kényelmét. Július-

ban és augusztusban a hotel animátorai napközben és este animációs 
műsorokkal szórakoztatják a vendégeket. A szállodában a szauna és a 
WiFi a közös helyiségekben térítés ellenében vehető igénybe. 
Szobák: a fürdőszobás, légkondicionált szobák TV-vel, telefonnal 
felszereltek és terasszal rendelkeznek. 
Ellátás: félpanzió büférendszerben.
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Calella HOTEL PRESIDENT 

Szálloda: a 315 szobával rendelkező hétszintes szálloda Calella 
tengerpartjától és központjától kb. 500 méterre található. Kertjé-
ben úszómedence napozóterasszal és napágyakkal, valamint étte-
rem, két bár, medencebár, tv-szoba, billiárd áll a vendégek rendel-
kezésére. A közös helyiségekben a WiFi ingyenesen vehető igénybe.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–17.
szept. 11–30.

jún. 18. – júl. 8.,
aug. 28. – szept. 10. júl. 9–22.

júl. 23. – aug. 5.,
aug. 21–27.

aug. 6–20.

Kétágyas szobában 12 000 15 000 17 000 19 000 22 000

Felnőtt pótágyon 10 000 13 000 14 000 16 000 19 000

1. gyermek (2–10 éves) pótágyon 2 000 5 000 6 000 6 000 7 000

2. gyermek (2–10 éves) pótágyon 5 000 8 000 9 000 10 000 12 000

Egyágyas szobában 15 000 18 000 20 000 22 000 26 000

Teljes panzió felára: 2 900 Ft/fő/éj/szoba. Minimum éjszakák száma: 4 éjszaka. Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–15.
szept. 16–30.

jún. 16–30.
szept. 1–15.

júl. 1–14.
aug. 25–31.

júl. 15. – aug. 24.

Kétágyas szobában 11 000 13 000 17 000 21 000

Felnőtt pótágyon 10 000 12 000 16 000 19 000

1-2. gyermek (3-11 éves) pótágyon 2 000 2 000 2 000 2 000

Egyágyas szobában 15 000 17 000 21 000 25 000

All Inclusive felár – felnőtteknek: 6 000 Ft/fő/éjszaka, gyerekeknek (3-11 éves korig): 4 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma: 5 éjszaka. 
Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.

Szoba: a központilag légkondicionált, 14-16 m² alapterületű für-
dőszobás szobák tv-vel, telefonnal felszereltek és balkonnal ren-
delkeznek. A szobák a kertre, medencére, hegyre vagy utcára 
néznek. Széf a recepción térítés ellenében bérelhető.
Ellátás: félpanzió büférendszerben.

Lloret de Mar HOTEL GARBI PARK 

Szálloda: a 248 szobával rendelkező háromcsillagos szálloda Lloret 
de Mar településen található, mindössze 200 méterre a homokos 
strandtól, közel a vásárlóutcához és a központhoz. A hotelben egy 
kültéri és egy fűtött, fedett úszómedence, étterem, bár, TV-szoba és 
ingyenesen igénybe vehető parkolási lehetőség, valamint a közössé-
gi terekben WiFi biztosítja a vendégek kényelmét. A 150 méterre ta-

lálható Gran Garbi szállodában gyermekklub üzemel, mely júliusban 
és augusztusban áll rendelkezésre.
Szobák: a légkondicionált, fürdőszobával rendelkező balkonos szo-
bák televízióval, telefonnal felszereltek. Térítés ellenében széf és 
szobai WiFi igénybe vehető. 
Ellátás: félpanzió büférendszerben.
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Lloret de Mar HOTEL GRAN GARBI 

Szálloda: Lloret de Mar homokos tengerpartjától kb. 300 mé-
terre, a városközponttól kb. 200 méterre található. A 326 szo-
bás komplexumban két kültéri úszómedence, a közösségi tere-
ken ingyenes WiFi, büfé rendszerű étterem terasszal szolgálja 
a vendégek kényelmét. A 3-12 éves korú gyermekeket a fősze-
zonban (júliusban és augusztusban) miniklub és számos gyerek-

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–15.,
szept. 16–30.

jún. 16–30.,
szept. 1–15.

júl. 1–14.,
aug. 25–31.

júl. 15. – aug. 24.

Kétágyas szobában 13 000 15 000 18 000 22 000

Felnőtt pótágyon 12 000 14 000 17 000 20 000

1-2. gyermek (3-11 éves) pótágyon 2 000 2 000 2 000 2 000

Egyágyas szobában 17 000 20 000 23 000 27 000

All Inclusive felár felnőtteknek: 6 000 Ft/fő/éjszaka, gyerekeknek (3-11 éves korig): 4 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma: 5 éjszaka. 
Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka 
félpanzióval

jún. 1–15.,
szept. 16–30.

jún. 16–30.,
szept. 1–15.

júl. 1–14.,
aug. 25–31.

júl. 15. – aug. 24.

Kétágyas szobában 13 000 15 000 18 000 22 000

Felnőtt pótágyon 12 000 14 000 17 000 20 000

Gyermek (3-11 éves) pótágyon 2 000 2 000 2 000 2 000

Egyágyas szobában 17 000 20 000 23 000 27 000

All Inclusive felár felnőtteknek: 6 000 Ft/fő/éjszaka, gyerekeknek (3-11 éves korig): 4 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma (július 1. – 
augusztus 31. között): 5 éjszaka. Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő.

program várja. A fedett, fűtött medence tavasszal és ősszel áll 
rendelkezésre.
Szoba: a kényelmes, fürdőszobás szobákhoz hajszárító, műholdas 
televízió, telefon és terasz tartozik, térítés ellenében WiFi vehető 
igénybe. Igény esetén széf és minibár bérelhető.
Ellátás: félpanzió büférendszerben.

Lloret del Mar HOTEL GRAN GARBI MAR 

Szálloda: a 77 szobás hotel kb. 300 méterre található a homo-
kos strandtól, csendes környezetben, Llloret de Mar magasab-
ban fekvő részén, ahonnan szép a kilátás a tengerre. A kismé-
retű kültéri medencével, napozóterasszal, reggeliző teremmel 
rendelkező szálloda tökéletes a nyugodt pihenést kedvelőknek. 
A vendégek igénybe vehetik az 50 m-re található Hotel Gran 

Garbí szolgáltatásait (büféétterem, miniklub, úszómedencék).
Szoba: a fürdőszobás szobák telefonnal, műholdas televízióval fel-
szereltek, terasszal rendelkeznek. Térítés ellenében széf bérelhe-
tő. A légkondicionáló csak a nyári főszezonban működik (várhatóan 
jún.15. – szept. 15. között).
Ellátás: félpanzió büférendszerben.


