wydarzenia

Bez granic – Ibiza 2014
Marka montibel·lo w ramach programu
edukacyjnego Learn & Travel zaprasza
swoich klientów do wzięcia udziału
w wyjątkowym wydarzeniu.
Jesienna propozycja to premiera
kolekcji jesień-zima 2014/2015
połączona z tygodniowym,
niezapomnianym pobytem
na słonecznej Ibizie!

Uczestników wyjazdu ugości 4-gwiazdkowy hotel Insotel Club Tarida Beach, z formułą wyżywienia
All Inclusive. Położony jest w malowniczej zatoczce Cala Tarida, na lekkim wzniesieniu z pięknym widokiem na błękitne morze, ok. 7 km od miejscowości San Jose, ok. 10 km od centrum dużej miejscowości
nadmorskiej San Antonio, a 20 km od portu lotniczego oraz stolicy wyspy - Eivissy.
Insotel Club Tarida Beach to duży (zajmujący powierzchnię kilku hektarów), elegancki kompleks liczący
406 pokoi mieszczących się dwupiętrowych budynkach, które otoczone są przepięknymi ogrodami. Goście
hotelowi mają do swojej dyspozycji całodobową recepcję, restaurację główną (dania w formie bufetu, dostępne krzesełka i menu dla dzieci), restaurację na plaży Poniente (dania z grilla), panoramiczną restaurację
Sunset (kuchnia lokalna), restaurację La Torre (kuchnia włoska), a także kawiarnię, bary przy basenach oraz
minimarket. W hotelu mieści się także centrum konferencyjne, a także centrum medyczne.
Relaks i aktywność zapewnią z pewnością 2 duże baseny dla dorosłych. Oprócz tego goście mogą liczyć
na takie atrakcje jak: rowery górskie, tenis stołowy, łucznictwo, siatkówka plażowa, piłka wodna, aerobic,
siłownia, jacuzzi, salon piękności, dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, dyskoteka. Spełnią
się także amatorzy sportów wodnych: nurkowania, windsurfingu, rowerów i nart wodnych.

Celem podróży jest Ibiza, wyspa leżąca na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Hiszpanii. To trzecia co
do wielkości wyspa należąca do archipelagu Balearów. Często nazywana jest „białą wyspą”, a to ze
względu na dominację w krajobrazie białych domów. Wyspa każdego lata przeżywa ogromny nalot
turystów. Znajdziemy tutaj bardzo ładne plaże, dużo słońca i przede wszystkim wiele okazji na to,
aby się rozerwać. Ibiza jest bardzo kosmopolitycznym celem wycieczek, znajdziemy tutaj ludzi z
całego świata wylegujących się na piaszczystych plażach: Portinatx, Port de Sant Miquel and Sant
Vicenç.

Warto również wspomnieć o pięknej piaszczystej plaży Cala Tarida (długość: ok. 260 m), która mieści się
nieopodal hotelu. Umiejscowiona jest w cichej zatoczce otoczonej charakterystycznym śródziemnomorskim
krajobrazem.
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Do zo

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym niezwykłym, pełnym inspiracji wydarzeniu.

Pobyt na Ibizie uświetnią
goście specjalni:

Conrado Moreno

– podczas wyjazdu będzie pełnił rolę przewodnika po wyspie
oraz prowadzącego szereg imprez integracyjnych. Szerszej publiczności kojarzy się jako jeden z bohaterów programu „Europa da się lubić” emitowanego przez ponad pięć lat na antenie
TVP2. Urodził się w Madrycie i tam wychowywał. Jego ojciec jest
Hiszpanem, natomiast matka Polką. Conrado Moreno występował w takich programach telewizyjnych jak: „Taniec z gwiazdami”, „Fort Boyard”, „Taniec na lodzie” i „ Jaka to melodia?”.
Realizował dla różnych stacji telewizyjnych felietony w Hiszpanii i
Niemczech. Obecnie jest jednym z prowadzących losowania Totalizatora Sportowego w Studiu Lotto. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem eventów.
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Joanna
Zaremba-Wanczura

– podczas wyjazdu wspólnie z hiszpańskimi stylistami zaprezentuje nową kolekcję. Jest głównym szkoleniowcem i założycielem ZAREMBA International Academy. W 1996 roku rozpoczęła udział w konkursach. Mistrzostwo Polski juniorów (1996),
Mistrzostwo Polski seniorów (1997), a potem udział w kadrze
narodowej i starty na Mistrzostwach Świata w Seulu (1998),
Berlinie (2000), Las Vegas (2002) i w Mediolanie (2004), gdzie
zdobyła pierwszy w historii Polski złoty medal, dały jej ogromne doświadczenie w dziedzinie fryzjerstwa artystycznego oraz
uznanie wśród szkoleniowców z całego świata.
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