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„Barcelona” 
6 dni / 5 nocy 

Termin: do ustalenia 

Dzień 1: 

Zbiórka uczestników w umówionym miejscu i transfer na lotnisko. Przylot do Barcelony, przejazd do jed-

nego z kurortów wypoczynkowych, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 2: 

Śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3: 

Śniadanie, całodzienna wycieczka do Girony. Jest to urokliwe 

średniowieczne miasteczko, z piękną starówką i charakterem 

południowego miasta. Niewątpliwie wizytówką są pastelowe 

domy, które zdają się lewitować nad rzeką Onyar. W programie 

zwiedzanie m.in.: Kościoła Św. Feliksa oraz Katedry Najświęt-

szej  Maryi Panny ( dodatkowo płatne ), której mury górują nad 

żydowską dzielnicą. Katedra ta posiada największą gotycką 

nawę na świecie. Ukoronowaniem Katedry są barokowe 

schody, które skąd inąd przyciągają nawet bardziej niż sama 

budowla. To tutaj został kręcony 6 odcinek, 6 sezonu „Gry o 

tron”. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, noc-

leg. 
 

Dzień 4: 

Śniadanie, czas wolny na odpoczynek i plażowanie, obiadoko-

lacja, nocleg.  
Lub fakultatywnie wyjazd dla wszystkich uczestników. 

Po śniadaniu, wyjazd na malowniczo położone wzgórze Mont-

serrat, gdzie czczona jest niewielka figurka Madonny, nazwana 

La Morenta. Nazwa miejsca opisuje je dość dokładnie, miano-

wicie “Montserrat” to przepiłowana góra. Widok skał, które tam 
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zobaczycie jest niezwykły, położenie obiektów klasztornych 

bardzo malownicze. Góra jest obecnie parkiem narodowym ( 

Parc Natural Muntanya de Montserrat ). Powrót do miejsca za-

kwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 5: 

Śniadanie. Przejazd do Barcelony, spotkanie z przewodnikiem:  
Placa Cataluna, oraz jedyna w swoim rodzaju ulica Las 
Ramblas, Barcelona Gaudiego: Casa Mila ( z zewnątrz ) 
pozostająca w budowie od 1884 r. Bazylika Św. Rodziny,  
Sagrada Familia ( z zewnątrz ) baśniowy Park Guell ( wejście ) 
skąd roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę. Czas wolny, powrót do miejsca zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg. 
 

Dzień 6: 

Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot. 

 

 

CENA + lot od 950 PLN / os. z bagażem podręcznym 

 

Ilość osób w grupie Cena od os w PLN 

45 i więcej 1100 PLN + lot 

40 - 44 1165 PLN + lot 

35 - 39 1240 PLN + lot 

30 - 34 1350 PLN + lot 

25 – 29  1480 PLN + lot 

 
 
Cena zawiera: 
 

➢ 5 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 5 śniadań i 5 obiadokolacji  
➢ przejazdy autokarem lub busem 
➢ opiekę pilota 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie 
) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna 
kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie 
pilotowi wycieczki .     

➢ dodatkowych bagaży rejestrowanych  
➢ innych świadczeń nie zawartych w programie i w punkcie „cena zawiera” 

                              
UWAGA:  
 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotów oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura, ceny podane są 
orientacyjnie, po zaakceptowaniu programu będziemy informować o aktualnych cenach 
lotów !      
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• w przypadku wyjazdów zagranicznych wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej 
daty powrotu dowód osobisty lub paszport 

 
 

 


