
HISZPANIA
Zwiedzaj i poznawaj kulturę Hiszpanii! Przygotujcie się na zwiedzanie najcudowniejszych zabytków 
Barcelony, odwiedzenie gorących plaż oraz na skosztowanie niesamowitych narodowych potraw. 
Na miejscu dowiesz się co to są tapasy, corrida oraz Camp Nou.

6 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1/2 DZIEŃ 
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Niemcy, Francję 
i Hiszpanię do hotelu w Lloret de Mar na wybrzeżu Costa Brava. 
Zakwaterowanie. Obiad. Odpoczynek na plaży. Obiadokolacja. 
Nocleg.
 
3 DZIEŃ
Śniadanie. Wycieczka do Barcelony. Spacer śladami Gaudiego 
– baśniowy Parc Guell z którego roztacza się wspaniały widok 
na całą Barcelonę, Sagrada Familia – jeden z najważniejszych 
symboli miasta, przejazd na Plac Catalunya, spacer słynną ulicą 
La Rambla, uważaną za najpiękniejszą aleję świata, Pomnik 
Kolumba, zabytkowy Port Vell z malowniczą przystanią jachtową, 
spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św. Eulalii – jednej 
z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii, zwiedzanie 
stadionu FC Barcelona. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Wycieczka do Montserrat – miejsca pielgrzymek i kultu 
maryjnego, zwiedzanie sanktuarium Czarnej Madonny i klasztoru 
benedyktynów. Przejazd do Barcelony na wieczorny koncert 
fontann. Powrót do hotelu na nocleg.
 
5 DZIEŃ
Śniadanie. Rejs statkiem wzdłuż malowniczego wybrzeża Costa 
Brava. Zwiedzanie ruin zamku w Tossa de Mar, spacer po jednej z 
najpiękniejszych w Katalonii, średniowiecznej starówce Vila Vella z 
otaczającymi ją ruinami fortyfikacji z XII-XIV wieku. Wyjazd w drogę 
powrotną do domu.
 
6 DZIEŃ
Przyjazd do domu w godzinach nocnych.

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 3 noclegi w hotelu 3***, pokoje z łazienkami
• wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad
• opieka pilota/przewodnika
• Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL 

10 000 zł NNW 1000 zł bagaż)
• wszystkie opłaty drogowe i parkingi
• podatek VAT

• Ewentualnych biletów wstępu proponowanych 
przez organizatora

• LLORET DE MAR (Wycieczka statkiem wzdłuż 
malowniczego wybrzeża Costa Brava)

• BARCELONA (Stadion FC Barcelona, Sagrada 
Familia (proponujemy z zewnątrz), Casa Mila – z 
zewnątrz, Park Guell, Usługa przewodników 
lokalnych, Kolejka na Montserrat

• RAZEM ok. 75 €
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 

wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

HOTEL *** od 1100 PLN

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


