HISZPANIA
9-dniowa wycieczka szkolna

Ramowy Program:
1 Dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 12:00. Nocny przejazd do Francji.
2 Dzień:
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych do Lyonu zwiedzanie Lyonu z przewodnikiem
(ok. 9 godzin), miasto we Francji, trzecia co do wielkości aglomeracja miejska (po Paryżu i
Marsylii), historyczna część Lyonu została 5 grudnia 1998 roku wpisana przez UNESCO na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, dlatego nikogo nie dziwi, że miasto to, jest
tak chętnie odwiedzane przez licznych turystów. Nocny przejazd do Hiszpanii.
3 Dzień:
Przyjazd do Hiszpanii na Wybrzeże Costa Brava w godzinach porannych. Zakwaterowanie
w hotelu 3*, obiad, spacer po miasteczku, kolacja i nocleg.
4 - 6 Dzień:
Śniadanie, spacer po miasteczku, obiad, plażowanie, rozgrywki sportowe, kolacja, nocleg.
W programie: wyjazd do Barcelony – całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem, oraz
zwiedzanie miejscowości Tossa de Mar
Barcelona - wycieczka do stolicy Kalalonii jest jedną z głównych atrakcji regionu.
Koniecznie trzeba zobaczyć wspaniałe dzieło Antonio Gaudiego Kościół Świętej Rodziny,
czyli Sagrada Familia, punkt widokowy na wzgórzu Montjuic, skąd prezentuje się
wspaniała panorama portu i całego miasta oraz słynny deptak Las Ramblas.
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Dla fanów piłki nożnej jest możliwość zobaczenia stadionu olimpijskiego oraz stadionu FC Barcelona (dla
chętnych bilet wstępu - ok. 10 euro).

Tossa de Mar - słynny kurort na Costa Brava. Miejsce kongresów ekologicznych Unii
Europejskiej od czasu zakazania przeprowadzania w mieście korridy. Miasto znane jest
przede wszystkim z bardzo dobrze zachowanej, jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii,
średniowiecznej starówki Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII w.
7 Dzień:
Śniadanie, spakowanie bagaży, obiad, wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 16:00.
8 Dzień:
Przyjazd do Włoch w godzinach porannych. Zabawa w Waterparku Gardaland w Veronie
(ok. 8-9 godzin, wstęp ok. 25 euro płatne obowiązkowo) największy włoski park rozrywki
usytuowany na południowowschodnim brzegu jeziora Garda. Jest trzecim
najpopularniejszym parkiem tematycznym w Europie. Rozmaite zjeżdżalnie wodne,
rollercoastery większe i mniejsze, "latające fotele", łódki - koła pływające po wzburzonej
rzece, przepływającej przez różne "urozmaicone" miejsca itd. itp. Możliwość zakupienia
posiłku (dodatkowy koszt ok. 10-15 euro). Nocny przejazd do Polski
9 Dzień:
Przyjazd do Gdańska w godzinach popołudniowych ok. godz. 16:00. Zakończenie
wycieczki.

Cena od 1479 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.
Cena zawiera:
- transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Gdańsk – Hiszpania –
Gdańsk. Po drodze postój w Lyonie oraz w Veronie
- zakwaterowanie w hotelu 3* na wybrzeżu Costa Brava, pokoje 3,4 osobowe z
łazienkami 4 noclegi
- wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiady + suchy prowiant podczas wycieczki do Barcelony, 4
kolacje. Pierwszy posiłek obiad 3 dnia w Hiszpanii. Pobyt w Hiszpanii zakończony
obiadem.
- opiekę opiekunów gratis (3 opiekun na 30-35 os. osób, 4 opiekunów na 40-45 os.)
- opiekę pilota na całej trasie
- zwiedzanie Lyonu z przewodnikiem
- wycieczka do Barcelony (zwiedzanie z przewodnikiem) oraz Tossa de Mar
- podstawowe leki
- ubezpieczenie KL, NNW oraz bagażu
- podatek VAT
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Cena nie zawiera:
» napoi do kolacji
»bilet wstępu do Waterparku Gardaland we Włoszech - ok. 25 € (płatne obowiązkowo)
» dla chętnych bilet wstępu na stadion FC Barcelona - ok. 10€
Uwaga: uczestnicy powinni być zaopatrzeni w prowiant na podróż (do i z Hiszpanii)
Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych wycieczek na miejscu np. Klasztor
Montserrat, Girona

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym.
Jesteśmy elastyczni pod kątem cenowym jak i programowym.

