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8 DNIOWA  WYCIECZKA 

 HISZPANIA- MONACO  
 
Hiszpania – wakacyjny raj z piaszczystym, słonecznym wybrzeżem Costa Brava, posiadającym mnóstwo ciekawych 

zakątków, jest więc to miejsce nie tylko dla osób pragnących leniuchować na plaży. Mamy tu sławne na całą Europę  muzeum 

Salvadora Dali,  Gironę z przepiękną średniowieczną  starówką. Zaś największą atrakcją regionu jest stolica Katalonii -

Barcelona. Kosmopolityczne miasto różniące się kulturą, językiem oraz kuchnią od całej Hiszpanii. Warto ją odwiedzić aby na 

własne oczy zobaczyć dzieła wybitnego architekta Antonio Gaudiego – Świątynię Sagrada Familia oraz Casa Milę czy 

pospacerować po słynnej ulicy La Rambla o której hiszpański poeta Federico Garcia Lorca mawiał: "Rambla to jedyna ulica 

na świecie, która mogłaby nie mieć końca. Podczas wyjazdu zobaczymy również  niezwykłe ogrody botaniczne w Blanes. 

Zapraszamy również na wycieczka do klasztoru Montserrat , który dla Hiszpanów jest równie ważny jak dla Nas 

Częstochowa . Jest on  położony w masywie górskim, na który wjeżdża się trasą z  widokami  zapierającymi dech w piersiach. 

Aby poczuć  klimat  Hiszpanii zapraszamy Państwa na tradycyjny pokaz flamenco. W drodze powrotnej zobaczymy Monako z 

jego luksusowymi rezydencjami i  kasynami. 

TERMIN: 15-22.03.2016                                                CENA: 990 ZŁ 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 5 noclegów  w hotelu *** w miejscowości Lloret de Mar.  

Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.  

- wyżywienie: 4 śniadania , 1 lunch pakiet i 5 obiadokolacji. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- opieka pilota-przewodnika. 

- wycieczki wg programu. 

- ubezpieczenie KL i NW.   
 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
-   wycieczka fakultatywna do Montserrat -  80 zł/osoby. 
 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - zbiórka ok. 13.00 w Żorach, przejazd do Hiszpanii      

2 dzień - po południu  przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava, zakwaterowanie, czas wolny , obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień - śniadanie, wycieczka do Girony  (Katedra, starówka ,ślady dzielnicy żydowskiej), Figueras (Muzeum  

               Salvadora Dali), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - śniadanie, wycieczka do Barcelony, zwiedzanie: deptak Las Ramblas, Pomnik Kolumba, Casa Mila, Sagrada 

              Familia, Pałac Palacio Nacional,  powrót do  hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień - śniadanie, wycieczka do Tossy de Mar i ogrodów w Blanes, powrót do hotelu, obiadokolacja  

               Wieczór Flamenco nocleg. 

6 dzień – śniadanie, dzień wolny /dla chętnych fakultatywna wycieczka na Montserrat  + 80 zł), obiadokolacja, nocleg. 

7 dzień - lunch pakiet, wykwaterowanie ok. godz. 5.00. Przejazd do Monaco, zwiedzanie: Kasyno Monte Carlo      

               m.in. Pałac Książęcy, Ogrody Egzotyczne, wyjazd z Monte Carlo ok. 24.00 

8 dzień - dalszy przejazd do Polski. Przewidywany powrót do Polski  około godz. 24.00. 

UWAGI: 
- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, wieczór flamenco oraz opłatę klimatyczną pokrywają  

uczestnicy: ok.65 EURO. 

- dla chętnych wejście na stadion FC Barcelona (muzeum klubowe, wejście na trybuny) ok.20 EURO. 

- Dla chętnych wejście do Oceanarium w Barcelonie, koszt ok. 20 euro 

-     limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  
 



 

WARUNKIEM REZERWACJI NA WYCIECZKĘ JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO  30.01.2016 


