
 

 

Hiszpania, Francja  

Fiesta, siesta i plaża! 

Wycieczka autokarem 

Podczas wycieczki zobaczymy wspaniałe krajobrazy górskie od Alp 

przez Pireneje oraz Morze Śródziemne. W Hiszpanii zwiedzimy 

Katalonię – jeden z autonomicznych regionów Królestwa Hiszpanii. 

Zobaczymy Barcelonę – stolicę Katalonii i najpiękniejsze miasto w 

Hiszpanii, Montserrat – masyw górski, gdzie na wysokości 721 m 

znajduje się Opactwo Benedyktynów oraz dzikie, pełne klifów 

Wybrzeże Costa Brava. We Francji zatrzymamy się w jednym z miast  

lawendowej Prowansji –w Awinionie – mieście papieży, położonym 

nad rzeką Rodan oraz zwiedzimy Strasbourg, zabytkowe miasto 

położone nad rzeką Ren, gdzie swoje siedziby mają Parlament 

Europejski, Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka czy 

Eurokorpus. 

 

 

 

 
 

  

  

  W PROGRAMIE: 

      Strasbourg 

Awinion  

Barcelona 

Montserrat 

Wybrzeże Costa 

Brava 

 Wypoczynek nad 

Morzem 

Śródziemnym 

GENER  

 

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 

         Termin:                    

25.06 – 05.07.2022 

 
BIURO PODRÓŻY 

SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów Wlkp. 

wycieczki@o2.pl 

FB @podrozesylvia 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

1. DZIEŃ,   WYJAZD z POLSKI                                                                                     sobota, 25.06.2022 r.                                               
 

Wyjazd w godzinach popołudniowych z miejsca ustalonego z organizatorem, nocny przejazd przez 

Niemcy, Francję do Strasbourga. 

 

2. DZIEŃ: STRASBOURG                                                                                             niedziela, 26.06.2022 r. 
 

Przyjazd do Strasbourga, spacer po starówce Katedra i 

Zegar, Rynek, „Mała Francja”, Plac i Pomnik Gutenberga, 

przejazd obok budynków Parlamentu Europejskiego,  

przejazd na nocleg tranzytowy. Kolacja, zakwaterowanie, 

nocleg.  

 

 

 

3. DZIEŃ: COSTA DEL MARESME                                                                    poniedziałek, 27.06.2022 r.                                                                                                                  

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Hiszpanii na wybrzeże Costa del Maresme, do 
miejscowości Santa Susanna, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, spacer na plażę, wypoczynek, nocleg. 
 

4. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                             wtorek , 28.06.2022 r.  
 

Śniadanie, dzień wolny na wypoczynek na plaży, kolacja i nocleg. 

5. DZIEŃ: MONTSERRAT                                                                                                  środa, 29.06.2022 r.  
 

Śniadanie, wyjazd na wycieczkę do Klasztoru Benedyktynów, 

położonego w górach Montserrat na wysokości ponad 700 m. 

n.p.m., zwiedzanie Bazyliki, w której znajduje się figurka La 

Morenety – Czarnej Madonny z Montserrat, czas wolny,  

powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

 

 

6. DZIEŃ: WYBRZEŻE COSTA BRAVA                                                                       czwartek, 30.06.2022 r.  

 

Śniadanie, wyjazd na wycieczkę po Wybrzeżu Costa 

Brava, w programie: Ogród Botaniczny Pina de Rosa, 

miasteczko Tossa de Mar – zwane „Perłą Wybrzeża 

Costa Brava”, rejs stateczkiem po morzu 

Śródziemnym do grot znajdujących się w klifach 

wybrzeża, przejazd do bodegi – hiszpańskiej winiarni 

na degustację lokalnych alkoholi, powrót do hotelu, 

kolacja, nocleg. 

 

 

 



 
7. DZIEŃ: BARCELONA                                                                                                    piątek, 1.07.2022 r.  

Śniadanie, wyjazd do Barcelony – stolicy Katalonii, w 

programie: Sagrada Familia (z zewnątrz), Park Guell, stadion 

Camp Nou dla chętnych (dodatkowo płatny. ok. 25 EUR), 

Wzgórze Montjuic z obiektami olimpijskimi, La Rambla – 

najsłynniejsza ulica Barcelony, Dzielnica Gotycka, w 

godzinach wieczornych pokaz Magicznej Fontanny - światło i 

dźwięk (o ile w tym dniu będzie czynna, za kolację suchy 

prowiant), powrót do hotelu, nocleg. 

8. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                                sobota, 2.07.2022 r.  
 

Śniadanie, dzień wolny na wypoczynek na plaży, kolacja i nocleg. 

9. DZIEŃ: AWINION                                                                                                         niedziela, 3.07.2022 r.  

 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do Francji na 

nocleg, po drodze zatrzymamy się na krótki spacer po mieście 

papieży czyli słynnym Awinionie. Zobaczymy słynny most na 

rzece Rodan, pałac papieski (z zewnątrz) i główne place miasta. 

Czas wolny na lody i zakup pamiątek, dalszy przejazd na nocleg      

w okolice Dole. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

 
10. DZIEŃ: PRZEJAZD TRANZYTOWY DO POLSKI                                          poniedziałek, 4.07.2022 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do Polski. 
 

11. DZIEŃ: POWRÓT                                                                                                            wtorek, 5.07.2022 r. 

Powrót do kraju nad ranem. Zakończenie świadczeń. 

 

TERMIN: 

 

25.06 – 05.07.2022 

 
Cena:  

2350 PLN od osoby dorosłej 
przy grupie min. 45 os.  

dziecko do 16 lat – 1890 PLN 
zakwaterowanego z 2 osobami 

dorosłymi 

 
 
 

CENA ZAWIERA:                                                                                                                                                          . 

• przejazd autokarem Przewozy Pasażerskie DANA, 

• zakwaterowanie: 8 noclegów, w tym: 6 noclegów w hotelu 4* RIVIERA w miejscowości Santa Susanna 

na Wybrzeżu Costa del Maresme w pokojach 2 i 3 osobowych, 2 noclegi tranzytowe w hotelu */** we 

Francji w pokojach 2 lub 3 – osobowych,  

• wyżywienie: w hotelu RIVIERA: 6 śniadań i kolacji w formie bogatego bufetu, we Francji: 2 śniadania 



 
kontynentalne,  

• opiekę pilota na całej trasie, 

• ubezpieczenia KL do 20.000 EUR, NNW do 3.000 EUR, obejmuje choroby przewlekłe T.U. UNIQA, 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

CENA NIE ZAWIERA:                                                                                                                                              . 

• dopłata do 2 kolacji we Francji wg programu, taksa klimatyczna w hotelach ,bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów: Ogród Botaniczny Pina de Rosa, Park Guell, rejs stateczkiem w 

miejscowości Tossa de Mar, usługi przewodnika, wjazdy do miast, parkingi i inne opłaty drogowe, 

słuchawki turystyczne- obligatoryjna kwota 145 EUR od osoby dorosłej, 100 EUR dziecko do 15 

lat, 110 EUR dziecko od 16 do 18 lat. 

• napojów do obiadokolacji. 

Kosztów fakultatywnych punktów programu: 

• wstęp na stadion Camp Nou – ok. 25 Euro 

 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• dopłaty do pokoju 1-os. – 750 zł,   

• Program ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Organizator nie odpowiada za ewentualne 

zmiany programowe w związku z epidemią COVID-19. Pilot wycieczki nie oprowadza po wnętrzach. 

• W przypadku wymogu testu na Covid-19 Uczestnik wykonanie testu opłaca we własnym zakresie. 

WARTO WIEDZIEĆ: 

 

Waluta 

Obowiązującą walutą we Francji i Hiszpanii - EURO.  

Płatność kartą 

W  większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie wysokości 

pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty oraz kurtkę przeciwdeszczową. 

 


