
Europejski Zjazd Synergy WorldWide  
Barcelona 25.09 - 27.09.2014

Ramowy program
1 dzień -  22.09.2014 r.
Godz. 00.05 - wyjazd z Warszawy (miejsca i godziny wyjazdu z innych 
miast w Polsce według zaplanowanej trasy), przejazd przez Polskę, 
Niemcy do Francji. Nocleg tranzytowy w hotelu klasy turystycznej.
2 dzień – 23.09.2014 r.
Wykwaterowanie z hotelu w godzinach porannych, przejazd w kierun-
ku Hiszpanii. Przyjazd do Santa Susana (Costa de Maresme - Barcelona), 
kolacja i nocleg.
3 dzień – 24.09.2014 r.
Śniadanie, relaks i wypoczynek na plaży oraz korzystanie z infrastruktu-
ry hotelu. Wycieczka autokarem wzdłuż wybrzeża Costa Brava: Bla-
nes - Lloret de Mar - Tossa de Mar. Kolacja i nocleg.
4 dzień – 25.09.2014 r.
Śniadanie. Wyjazd autokarem do Barcelony i zwiedzanie z przewodnikiem m.in.: 
słynnej hiszpańskiej ulicy Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, słynnych 
dzieł Gaudiego: Parc Guell oraz Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej - 
wizyta w Camp Nou (ok. 23 Euro). Wieczorem na Placu Hiszpańskim rozpocznie 
się pokaz tańczących fontann - Font Magica - to podświetlane fontanny tworzące 
widowiskowy spektakl ”światło i dźwięk”. 
Po południu przejazd do Centrum Kongresowego i udział w Europejskim 
Zjeździe Synergy WorldWide. 
Osoby nie biorące udziału w Zjeździe powrót do hotelu. Kolacja
Uczestnicy Zjazdu - transfer autokarem do hotelu. Kolacja.
5 dzień – 26.09.2014 r.
Śniadanie. Przejazd do Centrum Kongresowego i udział w Europejskim Zjeź-
dzie Synergy WorldWide. Osoby nie uczestniczące w spotkaniu realizują pro-
pozycje programu fakultatywnego lub zostają w hotelu - relaks i wypoczynek na 
plaży oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. Uczestnicy Zjazdu - transfer auto-
karem do hotelu. Kolacja.
6 dzień – 27.09.2014 r.
Śniadanie. Przejazd do Centrum Kongresowego i udział w Europejskim Zjeź-
dzie Synergy WorldWide. Osoby nie uczestniczące w spotkaniu realizują pro-
pozycje programu fakultatywnego lub zostają w hotelu - relaks i wypoczynek na 
plaży oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. Powrót uczestników Zjazdu do 
hotelu. Kolacja. Udział fakultatywnie w imprezie integracyjnej La Siesta.
7 dzień – 28.09.2014 r.
Śniadanie. Relaks i wypoczynek na plaży oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. 
Kolacja.
8 dzień – 29.09.2014 r.
Śniadanie. Wyjazd wcześnie rano w kierunku Francji. Nocleg tranzytowy w hotelu 
klasy turystycznej. 
9 dzień – 30.09.2014 r.
Wyjazd z hotelu w godzinach porannych i przejazd przez Niemcy do Polski. Przyjazd do 
miast w Polsce w godzinach wieczornych / nocnych.

HISZPANIA         COSTA BRAVA

Termin wyjazdu Cena zł

22.09 - 30.09.2014 1850

Oferta specjalna dla Synergy WorldWide
i osób towarzyszących

PAKIET CENOWY ZAWIERA:
- 6 noclegów w hotelu 4* w Hiszpanii
- wyżywienie 2 x dziennie w Hiszpanii
- napoje do obiadokolacji (1/4 l wody i wina)
- 2 x nocleg tranzytowy we Francji (Hotel For-
mule 1)
- wycieczka do Barcelony z przewodnikiem
- koszt transportu autokarowego (podwyższony 
standard)
- koszty transferu z hotelu do Centrum Kongre-
sowego (dla uczestników Zjazdu)
- podatek VAT

Cena nie obejmuje:
- dopłaty do zakwaterowania w pokoju 1-os.
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów podczas 
wycieczki do Barcelony i Costa Brava
- programu fakultatywnego

Dopłaty: 
- dopłata do pokoju 1-os. w Hiszpanii +420 zł
- dopłata do pokoju 1-os. we Francji (noclegi tranzy-
towe) +160 zł

Organizator turystyczny wyjazdu:
Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o.

tel. 22 389 76 56, 81 743 76 56   tel. kom. 726 06 56 66   
e-mail: synergy@watra-travel.pl    www.watra-travel.pl

Kontakt do przedstawiciela Synergy - opiekuna wyjazdu:
tel. +48 721 50 77 88 

skype: MarekAmrosz      e-mail: marek@amrosz.pl



Hotel THAITI PLAYA 4* (Santa Susanna)
Położenie. Hotel położony w spokojnej części miejscowości turystycznej Santa Susanna, w pierwszej linii brzegowej, tuż przy plaży 
„Llevant”. W hotelu do dyspozycji gości: duży basen zewnętrzny z jacuzzi, brodzik dla dzieci, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
restauracja, bar - cafeteria, snack bar, Salon Mediterraneo, Mini market. Pokoje: pokoje z łazienkami, balkonami, TV sat, telefonem, mini 
barem, ogrzewaniem, klimatyzacją.

Organizator turystyczny wyjazdu:
Biuro Podróży WATRA TRAVEL Sp. z o.o.

tel. 22 389 76 56, 81 743 76 56   tel. kom. 726 06 56 66   
e-mail: synergy@watra-travel.pl    www.watra-travel.pl

HISZPANIA         COSTA BRAVA
Europejski Zjazd Synergy WorldWide  

Propozycje programu fakultatywnego 
(dla osób towarzyszących nie uczestniczących w zjeździe)

Girona + Figueres 
wstep do Muzeum Dali wliczony w cene (wyjazd rano okolo 8:30, powrót 
około  17:30) Cena: 42 Euro

Castillo Medieval 
Walki rycerskie w zamku średniowiecznym + pokaz fontann - cena zwiera 
kolacje + napoje alkoholowe i bezalkoholowe Cena: 45 Euro

La Siesta 
Hiszpańskie show Flamenco. Cena: ok. 30 Euro  

Wycieczki realizowane z przewodnikem z językiem polskim.

PROGRAM UCZESTNIKÓW ZJAZDU
25.09.2014 (czwartek)
19:00 - 21:00 Przyjęcie inauguracyjne.
26.09.2014 (piątek)
09:30 - 12:30 Pierwsza sesja ogólna.
12:30 - 14:00 Przerwa na lunch.
14:00 - 17:00 Druga sesja ogólna.
27.09.2014 (sobota)
09:00 - 11:30 Prezentacje krajowe.
11:30 - 13:30 Przerwa na lunch.
13:30 - 15:30 Trzecia sesja ogólna.
16;00 - 18:30 Przyjęcie zamykające.

Kontakt do przedstawiciela Synergy - opiekuna wyjazdu:
tel. +48 721 50 77 88 

skype: MarekAmrosz      e-mail: marek@amrosz.pl

Oferta specjalna dla Synergy WorldWide
i osób towarzyszących


