
Program wycieczki –   propozycja  
Hiszpania – 11.09-19.09.2023

1 dzień 
rano - zbio
 rka uczestniko
 w i  wyjazd (ok. 1200km). Okolice Verony – nocleg 

2 dzień 
zwiedzanie Verony – do południa
przejazd do Nicei (460km) - nocleg

3 dzień 
Ś'niadanie. Wczesny wyjazd
Monaco, Monte carlo 
przejazd na kolację do Loret de Mar (650 km)
spacer po okolicy
kolacja, nocleg

4 dzień 
Ś'niadanie.  (75km*2)
Przejazd do stolicy Katalonii – BARCELONY. Śpacer: dzielnica portowa, Las Ramblas – gło
 wny deptak ze słynną 
halą targową La Boqueria, Dzielnica Gotycka, katedra s
w. Eulalii. Przejs
cie pod Śagrada Famí
lia (wejs
cie + 38 eur/
os.). Czas wolny na indywidualne zwiedzanie: Passeig de GraD cia z domami zaprojektowanymi przez Gaudí
ego, 
wpisane na listę UNEŚCO: Casa Mila, Casa Batllo
 . Przejazd pod Śtadiona FC Barcelona 
kolacja, nocleg

5 dzień 
Ś'niadanie.  (75km*2)
Monserat + Barcelona cd. 
kolacja, nocleg

6 dzień 
Ś'niadanie. 

spacer po mies
cie  Lloret de Mar -  gotycki kos
cio
 ł z początku XV w. z kolorowymi dacho
 wkami, ufortyfikowany, 
prywatny zamek z 1929 r., pomnik sardany, cmentarz z nagrobkami w stylu katalon
 skiej secesji, pomnik zJony 
rybaka, ogrody s
w. Klotyldy kaplica s
w. Cyryka.

kolacja i nocleg

7 dzień 

Ś'niadanie. 
( wycieczka do Tossa de mar - 15*2km))

Tossa de Mar – miasto w hiszpan
 skiej Katalonii, w prowincji Girona. Posiada ponad 5 tys. stałych mieszkan
 co
 w 
(2006). Śłynny kurort na Costa Brava. Miejsce kongreso
 w ekologicznych Unii Europejskiej od czasu zakazania 
przeprowadzania w mies
cie korridy. Miasto znane jest przede wszystkim z bardzo dobrze zachowanej, jednej z 
najpiękniejszych w Hiszpanii, s
redniowiecznej staro
 wki Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII w. 
Rejs statkiem +16 eur/os.
Po południu plazJowanie :)
kolacja, nocleg
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8 dzień

Ś'niadanie
przejazd i nocleg we Włoszech – zwiedzanie  (np. Cannes- 580km)

kolacja, nocleg

9 dzień

Ś'niadanie.  przejazd do Polski (1650 km)

zakon
 czenie wycieczki

Cena:
zł. eur

43+2 1 728 zł 380
45+2 1 682 zł 380

Cena zawiera w zł.+ eur:
 8 noclego
 w w hotelu 3*
 wyzJywienie opisane w programie (s
niadania i obiadokolacje)
 przejazd komfortowym autokarem
 opieka pilota – przewodniko
 w
 bilety wstępo
 w wymienione w programie 
 słuchawki 
 ubezpieczenie KL i NW  - Basic
 ubezpieczenie – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TIP PLUS ubezpieczenie krótkoterminowe (do 92 dni) - standardowy pakiet ubezpieczeniowy z szerokim
zakresem ubezpieczenia oraz z wysokimi sumami ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia: koszty leczenia i  
transportu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych) 40 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych
wypadków 30 000 PLN, bagaż 1 200 PLN/osoba, 3 000 PLN/rodzina, opóźnienie dostarczenia bagażu 600
PLN/osoba,  1  200  PLN/rodzina,  koszty  ratownictwa  5  000  EUR,  odpowiedzialność  cywilna  (szkody
osobowe 50 000 EUR, szkody rzeczowe 10 000 EUR),  + 150zł./os 

GRUPOWE Basic - ubezpieczenie – standardowy pakiet ubezpieczeniowy dla grup min. 10 osobowych. Zakres
terytorialny  Europa.  Śumy  ubezpieczenia:  koszty  leczenia  i transportu  (z  uwzględnieniem  następstw  choro
 b
przewlekłych) 10 000 EUR, następstwa nieszczęs
 liwych wypadko
 w 10 000 PLN, koszty ratownictwa 5 000 EUR,
ASSISTANCE  W  ZAKRESIE  PODSTAWOWYM:  pomoc  medyczna,  gwarancja  pokrycia  koszto
 w  leczenia,
organizacja transportu, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą. 

max kurs eur – 4,75 

program jest ramowy i może ulec zmianie – w zależności od dostępnych hoteli oraz pomysłu grupy (na zwiedzanie
innych miejscowości).  Ostateczna cena zostanie potwierdzona do 30 dni przed wyjazdem. 
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