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HiSZPANIA . 9 dni

1 dzieri:
Wyjazd w godzinach popoludniowych, Przejazd przez Czechy, Austria, Wtochy
2 dzieri:
Przyjazd do Gardaiandu zabawa i relax w najwiekszym parku rozrywki
pofriocnych Wtoch www.gardaland.it

nocny przejazd przez Francje

3 dzien:
w godzinach rannych przyjazd do Hiszpanii na Wybrzeze Costa Brava
zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek na plazy, obiadokolacja, nocleg
4 dzien:
sniadanie
wycieczka do Barcelony, Spacer sladami Gaudiego: basniowy Pare Gueli z'ktorego
roztacza sie wspaniafy widok na cala Barceione, Sagrada Famiiia - jeden z najwazniejszych
symboli miasta, przejazd na Plac Catalunya, spacer sfynna. uiica^ La Rambla, uwazana. za
najpiekniejsza aleje swiata, Pomnik Kolumba, zabytkowy Port Veil z malownicza przystaniq
jachtowa^, spacer wa^skimi uiiczkami Barri Gotic do Katedry sw. Euialii - jednej z
najpiekniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii, zwiedzanie stadionu FC Barcelona,
obiadokolacja, nocleg
5 dzieri:
sniadanie
wycieczka do Montserrat- miejsca pielgrzymek i kultu maryjnego, zwiedzanie sanktuarium
Czarnej Madonny i klasztoru benedyktynow,
przejazd do maiowniczo potozonej miejscowosci nadmorskiej -Bianes, zwiedzanie Ogrodu
Botanicznego, w ktorym znajduje sie ok. 7.000 gatunkow roslin.
obiadokolacja, nocleg
6 dzieri:
sniadanie
Rejs statkiem wzdiuz malowniczego wybrzeza Costa Brava
zwiedzanie ruin zamku w Tossa de Mar, spacer po jednej z najpiekniejszych w Katalonii,
sredniowiecznej starowce Vila Vella z otaczajacymi ja, ruinami fortyfikacji z XII-XIV wieku.
obiadokolacja, nocleg
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7 dzieh:
sniadanie
zwiedzanie Lloret de Mar - min. gotycki koscioJ z poczajku XV w. z kolorowymi dachowkami,
pomnik zony rybaka, ruiny zamku Castel d'en Plaja
przejazd nocny do przez Francj? Wtoch.
8 dzieh :
Przejazd przez Francje na Riwier? Francuska^ do Ksiestwa Monako, jednego z
najmniejszych paiistw w Europie, Zwiedzanie min. Patac Grimaldich, Oceanarium, Monte
Carlo ze sJynnymi kasynami.
wyjazd w kierunku Polski przez Wtochy, Austria i Czechy
9 dzieh :
przyjazd w godzinach popotudniowych

CENA dla grupy min. 45 uczniow

dla grupy min. 40 uczniow

dla grupy min 30 uczniow

1 009,00 z»

1 089,00 zl

1 299,00 zt

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
. ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE POD62E ( KL 10 000 EUR, NNW7000

PLN , BP 800 PLN)
• 4 noclegi w hotelu**/*** ( pokoje 2,3,4-osobowe z tazienkami)
• 4 sniadania, 4 obiadokolacje
• opieka pilota

CENA NIE ZAWIERA:
• Kosztow wst^pow oraz przejazdow komunikacja_ miejska^ i ewentualnych

przewodnikow lokalnych

Ceny biletow wstepu sa^ cenami orientacyjnymi i mogq one ulec zmianie niezaleznie od Biura
Podrozy Index, dlatego prosimy o powiekszenie funduszu na pokrycie ewentualnych
podwyzek cen biletow

ORIENTACYJNE CENY WST^POW :

Hiszpania:
Parody §w. Kolotyldy dorosli 5 Euro, ulgowy 2,50 Euro

Betanicgnv w Blanco www.marimurtra.cat 6 Euro •

eoata-Bf
Stadion FC Barcelona 18,5 Euro
Rejs statkiem wzdluz malowniogo

bb

4S-Euio
Monaco
Patac Grimaldich www.palais.mc cena dla grup 5 Euro
Oceanarium cena biletu 7,5 Euro dla grup szkolnych, dorosli 12 jEuro www.oceano.mc)

Gardaland www.gardaland.it grupy szkolne 23 Euro
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