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10 DNIOWA WYCIECZKA DO HISZPANII 
 
Termin : 19 – 28.02.2009 r. 
Cena : 890 zł 
Świadczenia: 
 transport autokarem z video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 
 1 nocleg tranzytowy w hotelu Formule 1, pokoje 3-y osobowe z TV i umywalką. Prysznice i 

WC na korytarzach. 
 6 noclegów w hotelu *** w miejscowości Calella na Costa Brava. Pokoje 3 osobowe z 

łazienkami. 
 wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji w Hiszpanii w formie bufetu. 
 opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 
 opieka pilota – przewodnika. 
 wycieczki wg programu. 

 
Świadczenia dodatkowo płatne: 
 ubezpieczenie KL i NW – 35 zł. 
 dopłata do pokoju 2-u osobowego – 70 zł / osoby za cały pobyt 

 
Program ramowy: 
1 dzień – zbiórka o godz. 17.30. Nocny przejazd do Strasburga (Francja) 
2 dzień – przyjazd rano do Strasburga, zwiedzanie: Katedry, dzielnica La Petit France, rejs statkiem po 

kanałach miasta, siedziba Parlamentu Europejskiego (tylko z zewnątrz), wieczorem przejazd 
w okolice Lyonu (nocleg) 

3 dzień – rano wykwaterowanie, przejazd do Avignonu, zwiedzanie Avignonu, następnie przejazd na 
Costa Brava, wieczorem zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

4 dzień – śniadanie, wycieczka do Gibony (katedra, ślady dzielnic żydowskich), Figueras (Muzeum 
Salvadora Dali) oraz Empurias (ruiny greckie i rzymskie), powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 

5 dzień – śniadanie, wycieczka do Barcelony, zwiedzanie: deptak Las Ramblas, dzielnica gotycka 
Barri Gotic, Katedra św. Eulalii, Pomnik Kolumba, Akwarium, architektura Gaudiego – 
Casa Mila, Casa Battlo, powrót do hotelu, obiadokolacja. 

6 dzień – śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg. 
7 dzień – śniadanie, wycieczka do Barcelony, dalsze zwiedzanie: stadion FC Barcelona – Camp Nou, 

Pałac Palacio Nacional, Stadion Olimpijski i obiekty olimpijskie, Katedra Sagrada Familia, 
czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

8 dzień – śniadanie, wycieczka do Montserrat, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
9 dzień – śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Polski ok. 10.00. Przejazd przez Francję do 

Norymbergii. 
10 dzień – przyjazd do Norymbergii, zwiedzanie miasta, dalszy przejazd do Polski. Przewidywana 

orientacyjna godzina powrotu około 21.00. 
 
UWAGI: 

 kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie 
 kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy – około 30  

EURO 
ZGŁOSZENIA  u p. prof. Anny Kodyniak do 19.12.2008 (sala 66) 
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