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Dlaczego warto skorzystać 
z programu  TRAVEL SENIOR?

* specjalny program dla osób powyżej 55 lat
* każdy Senior może podróżować z oso-
bą towarzyszącą w dowolnym przedziale 
wiekowym
* projekt współfinansowany przez rząd 
hiszpański
* zaproszenie do Hiszpanii w miesiącach, kiedy 
temperatury są najbardziej sprzyjające wypo-
czynkowi i turystyce 
* specjalna, atrakcyjna cena pakietu zawie-
rająca wszystkie świadczenia
* dwie wycieczki zawarte w cenie
* opieka polskojęzycznych rezydentów

Oficjalny partner 
TRAVEL SENIOR

Menorka  to druga największa wyspa Wysp 
Balearów. Menorca oferuje turystom głównie cudowną, 
dziewiczą faunę i florę oraz autentyczne środowisko ma-
łych wiosek. Na Menorce można znaleźć liczne łąki, pastwi-
ska i skały. Główną atrakcją wyspy są jednak jej cudowne, 
malutkie plaże z romantyczną atmosferą. Wybrzeże zaś jest 
idealnym miejscem dla miłośników nurkowania. 
Będąc na Menorce warto odwiedzić dwa miasteczka na 
wyspie z tradycyjną, autentyczną atmosferą: główne miasto 
Mahon oraz drugie największe miasto Ciutadella, znajdują-
ce się w zachodniej części wyspy.

MENORKA
www.travel-senior.pl
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Hotel BLANC PALACE **** Apartamenty 
Blanc Palace znajdują się na terenie Vacance Me-
norca Club, oddalonym o 1km od Ciutadella de 
Menorca, historycznej stolicy wyspy. Ogrody mają 
bezpośredni dostęp do pięknej zatoczki Sa Caleta, 
gdzie można wypocząć  i zrelaksować się.  W poko-
jach - apartamentach znajduje się łazienka, sypialnia 
i kuchnia wyposażona w lodówkę, mikrofalowkę i 
kuchenkę elektryczną. Pokoje mają taras, telefon, 
telewizor, kliamtyzację, sejf (dodatkowo płatny). 
W budynku znajdują się również apartamenty dla 
osób niepełnosprawnych. 

28.04 - 05.05.2011
05.05 - 12.05.2011
12.05 - 19.05.2011
19.05 - 26.05.2011
26.05 - 02.06.2011

Pakiet świadczeń zawartych w cenie obejmuje:
- Przelot samolotem + transfery w Hiszpanii
- Zakwaterowanie 8 dni (7 nocy) w hotelu 4 – gwiazdkowym 
- 3 x dziennie wyżywienie z napojami (1/4 l wina i 1/4 l wody)
- Dwie półdniowe wycieczki 
- Program animacyjny w hotelu
- Opieka polskojęzyczna podczas transferów i pobytu w hotelu
- Pakiet ubezpieczeniowy (KL, NNW, bagaż)

MENORKA 

Informacje i rezerwacja:

Biuro Podróży „Watra travel” 
Oficjalny partner TRAVEL SENIOR 

UWAGI Podane ceny dotyczą seniora oraz jego osoby towarzyszącej. Dopłata do 
pokoju jednoosobowego 500 zł/os;  osoba na dostawce - zniżka 10%;  dziecko 0-2 lat 
- opłata stała 260 zł.  W pokoju 2 os. musi być zakwaterowana min. 1 os. powyżej 55 
lat; w pokoju 3 os. muszą być zakwaterowane min. 2 os. powyżej 55 lat; w pokoju 1 os. 
mogą być zakwaterowane jedynie osoby powyżej 55 lat. Osoby nie spełniające kryte-
riów wiekowych programu mogą także skorzystać z oferty za dopłatą 600 zł/os.

1490 zł
Cena kompletna! 

Bez żadnych dopłat!  


