
HISZPANIA - położona na Półwyspie Iberyjskim jest trzecim pod względem wielkości
państwem  Europy.  Kraj  wielu  kultur  i  wspaniałej  spuścizny  po  wielu  cywilizacjach.
Powody, dla których warto odwiedzić Hiszpanię: 
Flamenco-porywające  połączenie  przejmującego  śpiewu,  niepokojącej  muzyki  i
dynamicznego tańca;
Sardana-narodowy taniec Kataloński, symbol jedności i solidarności Katalończyków; 
Fiesta-nieustająca zabawa; 
Barcelona-miasto Gaudiego i piłki nożnej; 
Plaże-malownicze Costa Brawa oblane słońcem; 
Sangria-orzeźwiająca rozkosz w gorący dzień. 

LLORET DE MAR jedna z najbardziej popularnych miejscowości wypoczynkowych na
Costa Brava, położona w odległości 70 km od Barcelony. Niezliczone atrakcje, parki
rozrywki,  dyskoteki,  markowe sklepy,  atrakcje  dla  amatorów sportów ekstremalnych
oraz słoneczne, piaszczyste plaże, to atuty które przyciągają olbrzymie ilości turystów w
rożnym wieku i z różnych zakątków świata.
BARCELONA – stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii,
które  zamieszkuje  prawie  1,5  mln  mieszkańców,  położone  jest  nad  morzem
Śródziemnym  w  północno-wschodniej  części  Hiszpanii,  w  autonomicznym  regionie
Katalonia.  Barcelonę zalicza się do najpiękniejszych miast Europy. Na każdym kroku
można  tu  spotkać  zabytkową  architekturę,  urokliwe  uliczki  i  parki.  Barcelona  jest
głównym  ośrodkiem  przemysłu  samochodowego,  komputerowego,  przetwórczego  i
chemicznego regionu. Jest także ważnym ośrodkiem handlowo - finansowym Hiszpanii
z dużym portem śródziemnomorskim. 

PROGRAM 
ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK NA COSTA BRAVA (10 dni)

1 DZIEŃ : 14.09.2015
• wieczorne (ok. godz. 19.30) podstawienie autokaru w Olsztynie, wyjazd na

trasę w kierunku WŁOCH;
2 DZIEŃ : 15.09.2015

• na trasie dojazdowej ciepły posiłek; 
• wieczorny przyjazd do hotelu w okolicach MILANU/GENUI, zakwaterowanie,

obiadokolacja, nocleg;
3 DZIEŃ : 16.09.2015

•  po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do AVIGNION, miasta
położonego na południu Francji na brzegu Rodanu, znanego z historii jako
„miasto papieży”. Spacer do największych atrakcji : romańska katedra Notre
Dame des Doms, Pałac Papieski oraz najstarszy z zachowanych mostów
średniowiecznych w Europie - sławny Most d'Avignon; 

• dalszy przejazd do LLORET DE MAR w Hiszpanii;
• zakwaterowanie w hotelu Guitard Central Park, obiadokolacja, nocleg;

4 – 8 DZIEŃ : 17 - 21.09.2015
• wypoczynek i korzystanie z atrakcji słynnego kurortu LLORET DE MAR;
• w trakcie wypoczynku zwiedzanie perełek Katalonii:

 BARCELONA (wycieczka całodniowa): majestatyczny Plac
Katalonii (centrum miasta), główna  promenada Las Ramblas z
szerokim chodnikiem pośrodku, pełnym straganów, kafejek, mimów i
tancerzy zakończona pomnikiem KOLUMBA. Dzielnica gotycka Bario
Gotico pełna średniowiecznych budowli oraz pozostałości
starożytnego miasta, ze słynną katedrą św. Eulalii.  Spacer
w okolice Klasztoru św. Moniki, Teatru Głównego, do
Pałacu Guella - bogatego finansisty i przyjaciela
Gaudiego, po drodze Wielki Teatr Operowy, słynna hala
targowa BOQUERIA, symbol XIX wiecznej Barcelony; 
 „SZLAKIEM GAUDIEGO”: niebywałe latarnie
zaprojektowane przez słynnego architekta katalońskiego
Antonio Gaudiego. Passeig De Gracia (reprezentacyjna
ulica Eixample ze słynnymi domami modernistów -
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nazwanymi „jabłkiem niezgody”), wśród nich domy Gaudiego: Casa Battlo,
Casa Mila – La Pedrera, Sagrada Familia (Kościół Świętej Rodziny) –
najwspanialsze dzieło Gaudiego będące symbolem Barcelony, które do dziś
nie zostało ukończone, a budowa trwa nadal; Park Guella, który z założenia
miał być osiedlem domków, a dziś jest oryginalnym miejscem, w którym pełno
architektury ogrodowej Gaudiego, w tym jego własny dom. Stadion Camp
Nou (dla chętnych wejście do muzeum klubu piłkarskiego FC Barcelona –
bilet wstępu ok 29 – 35euro/os). Wzgórze Montjuic ze Stadionem Olimpijskim
i przyległymi obiektami sportowymi wybudowanymi na olimpiadę w 1992 roku
oraz przepięknie zdobionym budynkiem Palau National;

• udział w spektaklu „światło-woda-dźwięk” Magiczna Fontanna;
• MONTSERRAT (wycieczka  półdniowa)  :  to  jedno  z  najsłynniejszych

Sanktuariów  Maryjnych,  najświętsze  miejsce  Katalonii.  Masyw  górski,  na
którym  na  wysokości  1000  m.n.p.m.  znajduje  się  klasztor  benedyktynów  i
pozostałości  po dawnych pustelniach eremitów. Wybudowany został  po tym
jak w cudownych okolicznościach znaleziono tajemniczą figurkę Matki Bożej z
Dzieciątkiem (Czarna Madonna), która jak głosi legenda, wyrzeźbiona została
przez samego świętego Łukasza.  Dziś  jest  patronką Katalonii.  Benedyktyni
produkują słynne nalewki, które można zakupić w przyklasztornym sklepie;  

• TARRAGONA (wycieczka  całodniowa)  : będąca  jednocześnie  podwójną
stolicą:  Złotego  Wybrzeża  oraz  TARRACO  stolica  Prowincji  Rzymskiej.
Zwiedzanie  wyjątkowych  zabytków  pochodzących  z  czasów  Imperium
Rzymskiego: ruiny rzymskiego amfiteatru i cyrku, Pretoria – dom Piłata, Forum
Prowincjonalne  oraz  Rambla  Nova,  Balkon  Morza  Śródziemnego  -  punkt
widokowy na Plażę Cudu, Katedra, szpital św. Tekli;

9 DZIEŃ : 22.09.2015
• po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną;
• na trasie wizyta w MONACO, drugiego po Watykanie najmniejszego państwa w

Europie. Położone na Riwierze Francuskiej jest miejscem, gdzie spotkamy
więcej milionerów, niż gdziekolwiek indziej. Rządzi tu jedna z ostatnich w
Europie rodzin książęcych. Rządy sprawujący Albert II, syn Rainiera III z
dynastii Grimaldi i słynnej aktorki Grace Kelly. W samym sercu księstwa jest 
MONTE CARLO, miasto znane na całym świecie nie tylko z zamożności i
uroku. Jest gospodarzem jednego z najbardziej prestiżowych Grand Prix
Formuły 1. To miasto najbardziej znanych kasyn gier. To tu, w jednym z
największych kasyn w Europie, całą swoją fortunę przegrał znany aktor Omar
Szarif. Monte Carlo jest oazą bogactwa, placem zabaw dla bogatych;

• przejazd do hotelu we Włoszech, okolice MILANU/GENUI, obiadokolacja,
nocleg;

10 DZIEŃ : 23.09.2015
• po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do MEDIOLANU, miasta mody, stolicy

prowincji Mediolan i regionu Lombardia. Miasto słynie również z dwóch klubów
sportowych A.C. Milan i Inter Mediolan;

• po przyjeździe spacer do najciekawszych atrakcji: najsłynniejsza opera świata
La Scala,  Galeria Vittorio Emanuele II, Plac katedralny ze słynną, przepiękną
Białą Katedrą, po spacerze wyjazd w dalszą drogę; 

• na trasie obiadokolacja i dalsza jazda nocna do Polski;
11 DZIEŃ : 24.09.2015

• w Polsce śniadanie w restauracji;
• zakończenie wycieczki w Olsztynie w godzinach przedpołudniowych. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE :
• przejazd komfortowym autokarem ( wc, klimatyzacja, cafe bar, video);
• 8 noclegów w hotelach (2, 3- osobowe pokoje z łazienkami);
• wyżywienie:  9 śniadań, 9 obiadokolacji (napoje do kolacji płatne dodatkowo);
• obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika na całej trasie;
• realizacja programu turystycznego;
• wypoczynek na słonecznej plaży Fanal's w Lloret de Mar;
• ubezpieczenie NNW i KL, podatek VAT 23%.

UWAGA!
Obowiązkowa  dopłata  85  euro/os  (wycieczki:  do  Barcelony,
Montserrat i Tarragony, bilety wstępu i opłata klimatyczna) płatne
przed wyjazdem w biurze. Dla chętnych, w Lloret de Mar, udział w
imprezie  rozrywkowej  z  biesiadą  i  zabawą  w  hiszpańskim  stylu,
turniejem rycerskim i pokazem Flamenko „wieczorne show Castillo
Medieval”. Bilet w cenie ok. 50 euro/os płatny u pilota na miejscu. 
Program ma charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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