Hiszpania 9 dni autokarem
Barcelona – LORETT DE MAR - Montserrat - TOSSA DE MAR – Girona
SZALONY DALI w Figures – BLANDES – wodne szaleństwo WATER WORLD
Dzień 1 - 2

Wyjazd z Bartoszyc ( lub do uzgodnienia) o godz. 05.00 do Lorett de Mar przejazd

przez Niemcy, Francje. Przyjazd do Lorett de Mar , zakwaterowanie w hotelu w Lorett de Mar .
Czas wolny, obiadokolacja, czas wolny , możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych hotelu
basen, bilard. Nocleg.
Dzień 3.

Śniadanie, przejazd na całodzienną wycieczkę: Kolorowa Barcelona + fontanny +

stadion Camp Nou
Zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem po Barcelonie m.in.: Stadion Camp Nou ( dodatkowo
płatne) Podążaj śladami legendarnych piłkarzy z FC Barcelony. Poznaj królestwo Barçy w trakcie 1,5godzinnej wycieczki, idealnej dla fanów futbolu. Zwiedź Camp Nou – największy stadion w Europie, i
wybierz się do muzeum, żeby dowiedzieć się wszystkiego o klubie. Następnie

ParkGuell

( dodatkowo płatne ) - bajkowy park Guell autorstwa Antonio Gaudiego oraz jego ucznia J.M.Jujola.
Eksplozja kolorów, zachwyca formami mozaikowych budowli oraz jedyną na świecie najdłuższą
ławeczką. SagradaFamilian ( płatne dodatkowo) – Bazylika Świętej Rodziny - dzieło wybitnego
architekta Antonio Gaudi - najbardziej niezwykły kościół na świecie zachwycający swą fantazyjną
formą i architekturą. HospitalSt.Creu i St.Pau - Szpital św. Krzyża i św. Pawła - autor projektu
LluisDomenech wierzył w uzdrawiające działanie natury, stworzył jedyny w swoim rodzaju szpital z
salami w parku. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO. ParcCiutadella - największy zielony obszar w centrum Barcelony kryjący wiele
ciekawostek - Kaskada Gaudiego - najbardziej widowiskowy element parku Ciutadela - neobarokowa
fontanna stworzona przy współudziale studiującego Gaudiego .Mamut - rzeźba MiquelDalmau z 1907
roku o niesamowitych wymiarach...6 metrów wysokości i 7.5 metra długości. Arc de Triomf - Łuk
Triumfalny - spektakularne dzieło w stylu mudejar .Paseo de Gracia - jedna z głównych i najbardziej
znanych ulic Barcelony. Casa Milo i CasaBatllo - modernistyczne świadectwo Gaudiego. Plaza de

Catalunya - usytuowany centralnie w środku miasta. La Rambla - najbardziej znany deptak na
świecie . La Fuente de Canaletas - Fontanna wykonana z brązu kryje w sobie tradycję kibiców FC
Barcelony którzy świętują przy niej od 1930 r. zwycięstwa swojej drużyny. BarriGotic - Stare MiastoDzielnica Gotycka - skok w średniowiecze. Katedra Świętej Eulalii patronki Barcelony -miejsce
tchnące średniowieczną atmosferą, jeden z najcenniejszych przykładów sztuki gotyckiej. Barcino podziemna ekspozycja archeologiczna ruin miasta Barcelony sprzed 2000 lat. Plaza St. Jaume - plac
na którym znajduje się siedziba Katalońskiego rządu. CalleFerran - główna ulica dzielnicy gotyckiej.
Plaza Reial - Plac Królewski jeden z najładniejszych Placów w Barcelonie z 1850 roku , urzekające i
malownicze miejsce z szeregiem restauracji i barów,plac zdobią niesamowite latarnie zaprojektowane
przez Antonio Gaudiego. Port Vell - Stary Port Barcelony. Monumento a Colon-Kolumna Krzysztofa
Kolumba - najsłynniejsza statua w Barcelonie. Montjuic Spektakl Magicznych Fontann - ostatni a
zarazem najbardziej kolorowy i zachwycający punkt programu....woda, muzyka i gra światła.
Wieczorem powrót do hotelu , obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4.

Śniadanie, całodzienna wycieczka : Piracka Costa Brava - Tossa de Mar – ogrody

w Blanes
Rejs statkiem ( płatne dodatkowo ) do malowniczej miejscowości Tossa de Mar. W trakcie podróży
wybrzeżem Costa Brava zobaczymy niesamowitą galerię malowniczych urwisk i skał oraz
zacumujemy do kilku zatoczek. Statek wyposażony jest także w oszklone burty przez które można
oglądać podwodny świat. Następnie spacer po Tossa de Mar m.in.: Ruiny osady rzymskiej Turrisa z IIV w n.e. odkryte ok 1914 r. , kapliczka Verge dels Socors - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
czczonej przez marynarzy i kupców, średniowieczne mury obronne z XII-XIII w. zbudowane aby bronić
mieszkańców przed piratami, pomnik amerykańskiej aktorki Avy Gardner dzięki której Tossa de Mar
małe rybackie miasteczko stało się kurortem tętniącym życiem, panorama wybrzeża, średniowieczne
armaty i ruiny gotyckiego kościoła św. Wincentego z XV w. zniszczonego przez wojska napoleońskie
w 1808 r., latarnia Morska, neoklasyczny Kościół Parafialny Św. Wincentego z repliką Czarnej
Madonny z Montserrat. Przejazd drogą roku z Tossa de Mar do Blanes - zwiedzanie ogrodów (
6,50 euro) Mar i Murtra w Blanes. Powrót do Lorett De Mar do hotelu, obiadokolacja, czas wolny

możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych hotelu basen, bilard. Nocleg
Dzień 5.

Śniadanie, całodzienna wycieczka: Montseratt z wizytą w hiszpańskiej Bodedze.

Przejazd do Montserrat, zwiedzanie klasztoru ( 20 dodatkowo) wybudowanego na masywie górskim
na wysokość ok. 700 n.p.m. , po tym jak w cudownych okolicznościach znaleziono figurkę Matki Bożej
z Dzieciątkiem, legenda głosi że do Hiszpanii przywiózł ją św. Piotr. Obecnie jest to najświętsze
miejsce Katalonii. Malownicze krajobrazy i wiele atrakcji przyciągają w to miejsce tysiące turystów z
całego świata. W czasie wolnym będzie możliwość wjazdu kolejką na szczyt z którego prowadzi szlak
do punktu widokowego z krzyżem św. Michała skąd rozciąga się niesamowity widok na klasztor i
masyw górski, przebycie Drogi Krzyżowej lub udanie się do Santa Covy gdzie znaleziono figurkę La
Morenety. Na zakończenie wycieczki odwiedzimy typową hiszpańską bodegę ( płatne dodatkowo)
aby wziąć udział w degustacji regionalnych produktów - wędlin i serów . Powrót do Lorett De Mar,
obiadokolacja, czas wolny możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych hotelu basen, bilard.
Nocleg
Dzień 6.

Śniadanie, całodzienna wycieczka: Szalony Dali i średniowieczna Girona

Przejazd do Figueres - zwiedzanie Muzeum Salvadora Dali w Figueras ( płatne dodaktowo) w
budynku teatralnym zaprojektowanym przez samego artystę . Następnie przejazd do Girony - spacer

po średniowiecznej mieście m.in.: Casas de Onyar - kolorowa zabudowa nad samym brzegiem
rzeki Onyar w stylu florenckim, Lwica Girony - legendy i mity , kościół Sant Feliu - barokowa fasada,
romańskie arkady i gotycka dzwonnica - mieszanina stylów. Fasadę zdobi 1200 letni fresk a w środku
przepiękny wizygocki ołtarz. Tu także spoczywa patron Girony zwany "Świętym Narcyzem od much".
Panorama miasta z średniowiecznych murów obronnych, katedra de Santa Maria - w stylu gotyckim,
do wejścia prowadzą najdłuższe schody w Hiszpanii, starówka i dzielnica żydowska ,degustacja
specjałów regionalnych. . Powrót do Lorett De Mar do hotelu, obiadokolacja, czas wolny możliwość
korzystania z urządzeń rekreacyjnych hotelu basen, bilard. Nocleg
Dzień 7.

Śniadanie , dzień relaksu  Water Word

Spacer do Water World ( płatne dodatkowo)

-

gromny park wodny ze sztucznymi rzekami,

basenami, zjeżdżalniami, basenem ze sztucznymi falami oraz „wodną górą”, z której zjeżdża się 250
metrów w dół łodzią. Wśród jego atrakcji możemy wymienić: Water Mountain, Kamikaces, X-Treme
Mountain, Kiddie Island, Water Rápido, Piscinas la Calma, Rio Salvaje, Speed Furious, Speed Slides,
Lago Relax, Rafting River, Storm, Family Lagoon, Water Gigante, Water Pequeño, Water Pistas, Lago
Infantil, Hurricantes i Kids Water World. Atrakcje praktycznie dla każdej grupy wiekowej od 0 do 99
lat. . Powrót do hotelu , obiadokolacja, czas wolny możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych
hotelu basen, bilard. Nocleg
Dzień 8 – 9.

Śniadanie ,

wykwaterowanie , wyjazd z Loret de Mar

przez Monaco , przejazd

tranzytowy przez Włochy, Austrie, Czech. Przyjazd do Bartoszyc ( lub uzgodnionego miejsca) w
godzinach popołudniowych.
Cena: od 1550 zł/os ( przy min. 40 os )

Cena obejmuje:


Transport komfortowym , klimatyzowanym autokarem



6 noclegów w hotelu **/ *** w Lorett De Mar w pok. 3,4 –os, blisko morza, basen hotelowy
, bilard



6 śniadania w formie bufetu,



6 obiadokolacje w formie bufetu



usługę polskojęzycznego lokalnego przewodnika w trakcie lokalnych wycieczek



opłaty klimatyczne,



składkę na TFG ,



ubezpieczenie KL ( 10.000 euro) +NNW ( 2.000 euro) + bagaż 200 euro ( bez opcji CP istnieje możliwość doubezpieczenia)



opiekę pilota na całej trasie.

Cena nie obejmuje:


Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów - ok. 250 euro/zniżkowe ok. 150 euro.

Uwagi:


Kurs euro przyjęty do kalkulacji 4,35 - może ulec zmianie



Dopłata do pok. 1-os 65 euro/ 5 noce.

