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UROKI KATALONII 
STRASBURG-PONT DU GARD-COSTA BRAVA-BARCELONA-MONSERRAT-AWINION -

EUROPAPARK (8 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników przed szkołą; wyjazd, przejazd przez Polskę, Niemcy; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do Francji i zwiedzanie STRASBURGA – stolicy Alzacji:  

dzielnica "Mała Francja" z domami szachulcowymi, Plac i Pomnik Gutenberga, Katedra Notre-

Dame z czerwonego kamienia i Zegar; dla chętnych rejs po kanałach;  Parlament Europejski; 

przejazd na południe Francji; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym typu 

F1;  

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do PONT DU GARD – jednego z najlepiej zachowanych 

rzymskich akweduktów; przejazd do Hiszpanii do średniowiecznego miasta GIRONA, spacer malowniczymi uliczkami starego 

miasta ze Starą Bramą, Katedrą, fortyfikacjami i Dzielnicą Żydowską; przyjazd na nocleg w regionie COSTA BRAVA; 

obiadokolacja; dla chętnych spacer nad morzem lub wyjście do dyskoteki (płatne);  

4 dzień 

Śniadanie; przejazd krętą widokową drogą do sanktuarium Katalonii w MONTSERRAT – zwiedzanie klasztoru z posągiem Czarnej 

Madonny; przejazd do BARCELONY: Kościół Sagrada Familia, Park Guell (część niepłatna) z architekturą Gaudiego; Plac i Pomnik 

Kolumba i najsłynniejsza ulica Rambla; stare miasto z Placem Królewskim i Katedrą Św. Eulalii; tereny wystawowe z Placem 

Hiszpańskim i Pałacem Narodowym; stadion piłkarski Camp Nou (płatny dodatkowo); powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie: dzień wypoczynku na wybrzeżu; plażowanie i zakupy; możliwość zabawy w Parku Wodnym np. WATERWOLRLD; rejs 

stateczkiem do urokliwej TOSSA DE MAR i spacer po ruinach twierdzy; powrót do hotelu i obiadokolacja; dla chętnych 

wieczorne wyjście dyskotekę lub na pokazy tańca flamenco; nocleg; 

6 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd z hotelu i powrót do Francji; przyjazd do AWINIONU (miasta papieży), np.: Pałac Papieski, Most St. 

Benezet, Mały Pałac, Katedra Notre Dame des Doms, Ogrody Biskupów, mury obronne, Hotel des Monnaies, Plac Zegarowy; 

obiadokolacja i przejazd na nocleg w hotelu turystycznym typu F 1 w kierunku granicy francusko-niemieckiej; 

7 dzień 

Śniadanie kontynentalne; w godzinach południowych przejazd do EUROPAPARK w Niemczech i zabawa na atrakcjach parku: 

kolejka Silverstar, symulator Harrier 008, zjazd bobslejami, spływ fiordami, pokazy laserowe, oryginalna stacja kosmiczna, 

średniowieczny turniej rycerski, kraina dinozaurów, podróż wśród piratów, corrida, kolejka kosmiczna i inne atrakcje; w 

godzinach wczesno wieczornych wyjazd w kierunku kraju; 

8 dzień 

Przejazd przez Niemcy, przekroczenie granicy polskiej w godzinach rannych; powrót na miejsce zbiórki 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 5 noclegów wg programu w hotelach typu F1 (Francja) i hotelu turystycznym 

(Hiszpania) 

 10 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji.  

W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


