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Serdecznie zapraszamy na wycieczkę autokarowo-samolotową

HISZPANIA – BLASKI HISZPANII
BARCELONA · TARRAGONA · WALENCJA · ELCHE · KARTAGENA · TOLEDO · MADRYT

PROGRAM RAMOWY 8 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na Placu Zwycięstwa w Pile. Przejazd na lotnisko w Warszawie.
Spotkanie z pilotem, odprawa biletowo-bagażowa. Przelot do Barcelony. Przejazd na nocleg
do hotelu na Costa del Maresme.
DZIEŃ 2
Śniadanie, przejazd na zwiedzanie stolicy Katalonii – Barcelony. Zobaczymy secesyjny kościół
Sagrada Familia – uważany za główne osiągnięcie Antonio Gaudiego. Stąd przejedziemy
do parku Güell – spacer po nieporównywalnym do innych ogrodzie z fantazyjną roślinnością
i architekturą ogrodową. Zobaczymy także dom, w którym mieszkał Gaudi – obecnie muzeum
artysty z licznymi pamiątkami po wielkim twórcy. Powrót do hotelu, czas wolny na plaży.
Obiadokolacja i nocleg. Wieczorem fakultatywnie możliwość wyjazdu na pokaz tańca
flamenco z degustacją sangrii.
DZIEŃ 3
Śniadanie, po którym przejazd do Barcelony. Podziwiać będziemy niezwykłe budowle
Gaudiego Casa Milà, Casa Batlló (z zewnątrz). Udamy się do dzielnicy gotyckiej,
zachwycającej urokiem niezwykle malowniczych, wąskich, średniowiecznych uliczek.
Zwiedzimy gotycką katedrę św. Eulalii z XII-XV w. – jeden z cenniejszych przykładów tego
stylu w Hiszpanii. Spacer po deptaku Barcelony – La Rambla, prowadzącym do pomnika
Krzysztofa Kolumba na nabrzeżu. Przejazd do Tarragony – krótki spacer po mieście. Przejazd
na obiadokolację i nocleg w okolice Walencji.
DZIEŃ 4
Śniadanie, po którym udamy się na zwiedzanie trzeciego pod względem wielkości miasta
Hiszpanii – Walencji – spacer po historycznym centrum, które cieszy się dwudziestoma
wiekami historii. Będziemy podziwiać katedrę z wieżą Miguelete, Bazylikę Matki Boskiej oraz
jedną z najbardziej reprezentatywnych budowli gotyckich w Europie –Lonja – Giełda
Jedwabiu. Przejazd przez Elche – miasto słynne z gaju palmowego wpisanego na Listę
UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Kartageny.
DZIEŃ 5
Śniadanie, po którym zwiedzanie Kartageny. Miasto istniało pierwotnie pod nazwą Mastia.
Zostało założone ponownie około 228 r. p.n.e. przez kartagińskiego wodza Hasdrubala
Starszego – brata Hannibala. Później miasto przejęli Rzymianie i stało się ono strategicznym
portem nad Morzem Śródziemnym w tej części Imperium Rzymskiego. Zobaczymy
pozostałości rzymskiego amfiteatru Augusteum i bizantyjskich murów oraz gotycką katedrę

z XIII w. Przejazd na wypoczynek na plaży nad Morzem Śródziemnym. Następnie przejazd na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie, po którym udamy się do Toledo – jednego z najcenniejszych klejnotów hiszpańskiej
architektury, siedziby prymasów Hiszpanii leżącego na wzgórzu w zakolu rzeki Tag.
Zobaczymy piękną gotycką budowlę – XV-wieczną katedrę. Spacer po Starym Mieście,
zobaczymy Alkazar – XI-wieczną twierdzę, ratusz, pałace, ruiny budowli rzymskich
i średniowiecznych. Przejazd na obiadokolację i noclegi w okolice Madrytu.
DZIEŃ 7
Śniadanie, po którym przejazd do Madrytu. Zwiedzanie stolicy Hiszpanii – zobaczymy
eklektyczną, monumentalną katedrę pw. Matki Bożej Almudeny, Pałac Królewski. Przez parki
i ogrody położone wokół katedry i pałacu przejdziemy do klasycystycznej Bazyliki San
Francisco El Grande – jest to jeden z ciekawszych kościołów w mieście. Następnie udamy się
na Puerta del Sol – plac, na którym znajduje się pomnik Karola III, fontanny oraz symbol
Madrytu – rzeźba niedźwiedzia wspinającego się na drzewo truskawkowe. Ponadto – wizyta w
Muzeum Prado (m.in. prace Velasqueza, Tycjana, Breughla). Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie, po którym przejazd na lotnisko w Barcelonie. Wylot powrotny do Polski,
zakończenie wycieczki.
TERMIN: 22-29.09.2017
CENA: 3.340,- zł.
ZAPEWNIAMY:
• przelot samolotem na trasie Polska – Barcelona– Polska wraz z opłatami lotniskowymi
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-os. z łazienkami
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW
do 2000 €, do 5000 zł w RP
UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom.
• niezbędny dokument paszport lub dowód osobisty
• na bilety wstępu, przewodników, system nagłaśniający i inne wydatki programowe należy
przeznaczyć ok. 130 euro
• dopłata do pokoju 1-os. 640 zł
Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Pile.
Przydział miejsc w autokarze zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Wycieczkę organizuje Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe „FRATER” w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy.

