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TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3

28.04 – 06.05
26.05 – 03.06
15.09 – 23.09

1 860
1 860
1 860

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
1 nocleg tranzytowy ze śniadaniem w okolicach mediolanu, 5
noclegów w hotelu *** na wybrzeżu costa brava (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), wyżywienie 2 x dziennie w formie bufetu (w trakcie
pobytu w hiszpanii), wycieczkę do barcelony, wycieczkę do monserrat,
degustację wina w bodedze, ubezpieczenie signal iduna (kl 10 000 €,
nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usług lokalnych
przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów
komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych opłaty za korzystanie z zestawu
słuchawkowego „tour guide”) - ok. 48 € (płatne u pilota), obowiązkowej
składki na tFG – 10 zł/ os., obowiązkowej taksy klimatycznej ok. 1,00 – 2,50
€/ dzień/ os. (płatna w hotelu), napoi do obiadokolacji (fanta, cola, piwo,
itp.), wycieczek fakultatywnych podczas wypoczynku w hotelu, dopłat do
połączeń antenowych, dopłaty do pokoju 1 os. - 490 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
należy zabrać paszport lub dowód osobisty.

COStA BRAVA to niezwykle atrakcyjny turystycznie obszar, położony nad
morzem balearskim (część morza Śródziemnego) ciągnące się od blanes
w kierunku Francji. nazwę zawdzięcza zatoczkom i wysokim skalnym
brzegom – to szczególnie nadaje charakteru i piękna temu miejscu. typowe
cechy to: zalesione zatoki, wysokie klify, piękne piaszczyste plaże i błękitna
czysta woda. Wysadzane palmami aleje, miejscowe kafejki, bary i sklepiki
stwarzają niepowtarzalną atmosferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy.
to słynna hiszpańska riwiera, gdzie króluje słońce i dobry humor.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski zgodnie z rozkładem jazdy. przejazd przez austrię
do Włoch.
Dzień 2: przyjazd do MEDIOLAnu w godzinach południowych,
zwiedzanie: Galeria Vittorio emanuele – ekskluzywny salon miasta, la
scala – najsłynniejsza scena operowa świata, piazza del duomo z największą
na świecie gotycką katedrą, spacer słynną ulicą projektantów mody monte
napoleone. przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, wyjazd w kierunku hiszpanii. pojedziemy nadbrzeżną
drogą lazurowego Wybrzeża zwaną „moyenne corniche”, jednym
z najpiękniejszych jej odcinków pomiędzy monaco a niceą. przejazd do hotelu
na wybrzeżu costa brava. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 - 7: Wypoczynek, plażowanie, udział w wycieczkach: BARCELOnA
i MOnSERRAt (zawarte w cenie) istnieje możliwośc wykupienia wycieczek
fakultatywnych – dodatkowo płatnych, realizowanych przy grupie min. 25
osób
BARCELOnA - stolica katalonii. to niezwykłe miasto znacznie różni się od
reszty kraju. posiada własną, wyrafinowaną kulturę, co szczególnie widać w
niespotykanej architekturze antoniego Gaudiego. W programie wycieczki:
najbarwniejsza hiszpańska ulica las ramblas z przepiękną gotycką starówką,
wzgórze montjuic z pałacem narodowym i obiektami olimpijskimi, perełki
antonio Gaudiego: parc Guell, casa batllo, casa milla, barcelońska katedra
św. eulalii i wreszcie największa z nich - katedra sagrada Familia (zwiedzanie
obiektów z zewnątrz). dla chętnych możliwość zwiedzania stadionu camp
nou - stadion piłkarski na którym są rozgrywane mecze klubu Fc barcelona.
jego trybuny mieszczą 98 772 osób, czyniąc go największym czynnym
stadionem w europie i na świecie. ueFa sklasyfikowała stadion na 5 gwiazdek,
jako że arena spełnia najwyższe standardy konstrukcyjne (bilet wstępu na
stadion w cenie ok. 25 €). czas wolny. Wieczorem spotkamy się na placu

hiszpańskim gdzie rozpocznie się pokaz tańczących fontann. „fontanny
Magica” to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl
"światło i dźwięk".
MOnSERRAt. podczas tej wycieczki zabierzemy państwa w Góry montserrat,
które stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych hiszpanii.
tutaj, w przepięknym masywie majestatycznych skał wyrzeźbionych
przez wodę i wiatr ukryty jest imponująco położony na półce skalnej
benedyktyński klasztor z najstarszym chórem chłopięcym w europie. przy
nim bazylika i sanktuarium „morenety” – czarnej madonny, patronki
katalonii. jej dotknięcie ma zapewniać spełnienie życzeń i próśb. przejazd na
degustację wina w BODEDZE z możliwością jego zakupu. powrót do hotelu.
obiadokolacja. czas wolny.
Dzień 8: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Wyjazd z hiszpanii, przejazd
przez Francję.
Dzień 9: przejazd przez niemcy w kierunku polski. przyjazd do katowic
w godzinach popołudniowych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE:
REJS StAtKIEM tOSSA DE MAR – to jedna z obowiązkowych wycieczek,
na którą nie można się wybrać bez stroju kąpielowego i aparatu. rejs wzdłuż
dzikiego, skalistego wybrzeża costa brava do miasteczka o pocztówkowej
urodzie gwarantuje niezapomniane widoki i wrażenia. tossa de mar to
pięknie położona dawna rybacka osada, która ze względu na zachowanie
swego oryginalnego charakteru, uważana jest za perełkę costa brava. Cena
ok. 35 €/ os.
GIROnA i fIGuERES. prowincja Girona i jej stolica o tej samej nazwie,
oraz miasto urodzenia salwadora dali – Figueres, uchodzą za najbardziej
katalońskie miejsca regionu. Wyjątkowe położenie na wzgórzu u zbiegu
trzech rzek docenili już rzymianie, zakładając „Gerundę” – skrzyżowanie
ważnych szlaków handlowych. potem ważny ośrodek arabski,
a wreszcie słynące z tolerancji miasto trzech kultur: arabskiej, żydowskiej
i chrześcijańskiej. stare łaźnie arabskie, dzielnica żydowska – najlepiej
zachowana w hiszpanii, mury obronne, średniowieczna starówka z katedrą,
liczne mosty i kolorowe kamieniczki nadają jedyny w swoim rodzaju klimat
temu miastu. drugą część wycieczki wypełni wizyta Figueres, w słynnym
teatro - museo dali. jedyne w swoim rodzaju i najdziwaczniejsze muzeum
świata utworzone przez samego salwadora dali. Cena ok. 45 €/ os. z
biletem wstępu.

