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Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

HISZPANIA
 PAMIĘTNIK Z WAKACJI COSTA BRAVA

ze zwiedzaniem Genewy, Montserrat, 
Barcelony, Girony i Monako 

CENA: 2190 zł/os.                                      TERMIN: 18-27.09.2020 r.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 7 noclegów w hotelach z czego 5 w Lloret de Mar***, 1 w okolicach Genewy i 1 w okolicach Monako
 7 śniadań, 8 obiadokolacji,
 basen w hotelu w Lloret de Mar 
 opieka pilota 
 ubezpieczenie NNW i KL
 ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

PROPONOWANY  PROGRAM

I DZIEŃ
Wyjazd  ok.  godz.  2.00,  przejazd  do  Szwajcarii,  zakwaterowanie  w  hotelu  w  okolicach  Genewy,
obiadokolacja, nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie,  przejazd do  Genewy -  zwiedzanie miasta - europejskiej siedziby ONZ. Zobaczymy m.in: stare
miasto z placem de Bourg de Four, katedrę św. Piotra, w której wygłaszał kazania Kalwin, promenadę des
Bastions z pomnikiem reformacji, słynny zegar kwiatowy, jezioro Genewskie i największą na świecie fontannę
Jet d’Eau (słup wody wznoszący się na wysokość 140 m), posiłek we własnym zakresie. Wieczorny wyjazd w
kierunku Hiszpanii.
III DZIEŃ
Śniadanie, przyjazd do hotelu w  Lloret de Mar w Hiszpanii, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja,
nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg
V DZIEŃ
Śniadanie,  przejazd  na  „postrzępioną  górę”  -  wzgórze Montserrat -  zwiedzanie  Sanktuarium  Czarnej
Madonny, dla chętnych zwiedzanie muzeum w klasztorze z dziełami El Greco, Carravagia, Moneta i Picassa.
Powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
VI DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Barcelony, spacer śladami Gaudiego – bazylika Sagrada Familia – najsłynniejsza 
budowla Antoniego Gaudiego, reprezentacyjna aleja La - Rambla, wizyta na targu La Boqueria, Barri Gotic – 
najstarsza dzielnica miasta, Katedra, Plaça Reial, Plaça Jaume i Plaça del Pi, czas wolny, następnie stadion 
olimpijski, wzgórze Montjuic. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
VII DZIEŃ
Śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg
VIII DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do  Girony zwanej Florencją Katalonii. Zwiedzanie miasta 3



kultur – żydowskiej, arabskiej i chrześcijańskiej. Dzielnica Ell Mall – najlepiej zachowana dzielnica żydowska
w Europie zachodniej, mury obronne, Starówka z malowniczymi domkami, katedra Santa Maria – największa
jednonawowa katedra w Europie, domy nad rzeką Onyar, przejazd do Francji. Przyjazd do hotelu w okolicach
Monako, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
IX DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do Monako – zwiedzanie: Ogrody Królewskie, Pałac Królewski (z zewnątrz), spacer po
centrum,  przejście  do dzielnicy  Monte Carlo  –  kasyno,  Ogród  Japoński,  stare  miasto,  Port  Herkulesa,
dzielnica na wodzie -  Fontvieille, czas wolny, obiadokolacja. W godzinach wieczornych wyjazd do kraju
X DZIEŃ
Przyjazd do kraju w godzinach południowych

Cena nie zawiera:  taksy klimatycznej w hotelach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów
słuchawkowych, przewodników lokalnych – ok. 60 EUR plus dla chętnych: stadion Camp Nou – 25 EUR,
muzeum w klasztorze w Montserrat – 8 EUR.
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