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1 DZIEŃ -  PRZELOT  WARSZAWA – BARCELONA 2.05 

Zbiórka o godz. 14:20 na lotnisku w Warszawie. O godz. 16:20 
odlot do Barcelony. Po przylocie i odebraniu bagaży przejazd 
do hotelu na Costa Brava / del Maresme. Zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg.  

2 DZIEŃ BARCELONA 3.05 

Rano śniadanie w hotelu ( bufet szwedzki ). Przejazd do centrum 
miasta. Barcelona - stolica Katalonii, drugie co do wielkości miasto 
hiszpańskie, zdumiewa pięknem architektury, mnogością zabytków 
i niezwykłą atmosferą. Objazd miasta autokarem. Zobaczymy 
kościół Sagrada Familia wybudowany przez słynnego architekta 
Gaudiego ( z zewnątrz ) a także powstałe wg jego projektu Ogrody 
i Domy: Casa Batlo, Casa Mila. Następnie udamy się do dzielnicy gotyckiej. Zobaczymy wspaniałą katedrę św. 
Eulalii oraz reprezentacyjną ulicę Ramblas.  Następnie przejazd na wzgórze Montjuic, gdzie zobaczymy słynne 
obiekty olimpijskie. W dalszej kolejności wizyta na Camp Nou, słynnym barcelońskim stadionie. Wieczorem 
powrót do hotelu na obiadokolację  i nocleg. Dla chętnych po kolacji wyjazd na wspaniały pokaz flamenco (*). 

3 DZIEŃ COSTA BRAVA / TOSSA 4.05 

Po śniadaniu przy sprzyjającej pogodzie rozpoczniemy wycieczkę 
statkiem z przeszklonym dnem do średniowiecznej Tossy. Miasteczko 
nazywane jest przez poetów i malarzy “błękitnym rajem”. To jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Costa Brava: kolorowe łodzie w porcie, 
wznoszący się nad zatoką średniowieczny zamek, skaliste wybrzeże 
i strome uliczki prowadzące wprost na plażę. (*) Powrót przez słynny 
kurort wakacyjny Lloret de mar, degustacja wina. Powrót do hotelu,   
kolacja w formie bufetu, nocleg.  

 

 

4 DZIEŃ COSTA BRAVA – MONTSERRAT 5.05 

Rano po śniadaniu czas wolny na zakupy, plażowanie. Obiad w formie 
bufetu szwedzkiego. Po południu udamy się na  wzgórze Montserrat, 
do najświętszego miejsca Katalończyków – Sanktuarium Czarnej 
Madonny. Zwiedzimy klasztor Benedyktyński „zawieszony” na wysokości 
780 m.n.p.m. Trasa wiodła będzie wśród postrzępionych skał masywu 
górskiego z zapierającymi dech w piersiach widokami.  Msza święta. 
Następnie przejazd do Barcelony gdzie będziemy uczestniczyć 
w niezwykłym  pokazie „magicznych fontann”.  Powrót do hotelu, 
nocleg. 
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5 DZIEŃ BARCELONA - ODLOT 

Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu ( ok. godz. 10:00 ). Przejazd do 
centrum Barcelony. W tym dniu zobaczymy port olimpijski oraz słynne 
Oceanarium. Czas wolny w centrum  handlowym na zakup pamiątek. Dla 
chętnych spacer do słynnej Katedry del Mar, znanej z książki Ildefonsko 
Falcones „Katedra w Barcelonie”. O godz. 18:00 przejazd na lotnisko 
w Barcelonie. Odlot do kraju o godz. 20:00. Planowy przylot do Warszawy – 
godz. 23:00.  

 

TERMIN  2.05 – 6.05.2011  
 

 

Cena  obejmuje: 

 przelot samolotem: Warszawa – Barcelona - Warszawa  

 transfery autokarem 

 4 noclegi w hotelu *** na Costa Brava / del Maresme  

 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego 

 Opieka doświadczonego pilota 

 Ubezpieczenie turystyczne NW + KL + bagaż ( Signal Iduna ) 
 

* Cena  nie obejmuje: 

 Napoi do obiadokolacji 

 opłat wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 25 Euro 

 wycieczki fakultatywnej statkiem do Tossy – koszt ok. 25 Euro 

 pokaz flamenco show – LA SIESTA – koszt ok. 33 Euro 

 
 


