
 

 

WYCIECZKA SAMOLOTOWA -  5 DNI 
 

1 dzień – 2.03.2022 

Zbiórka na lotnisku Kraków-Balice - 2. godz. przed wylotem. Odprawa. Przelot do Barcelony 

(el Prat lub Girona). Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

 

2 dzień – 03.03.2022 

Śniadanie. Przejazd kolejką lub busem do centrum BARCELONY. W dniu drugim zwiedzanie rozpocznie 

się od Parku Guell. Niezwykły, pełen ciekawych rzeźb i mozaik oraz zachwycającej przyrody park 

stworzony przez Antonio Gaudiego. Następnie przejazd pod najsłynniejsze dzieło architektury 

sakralnej projektu Gaudiego - pod bazylikę La Sagrada Familia. Dla chętnych wstęp do Bazyliki. 

Następnie spacer po tętniącym życiem bulwarze Las Ramblas do pomnika Kolumba i portu.  

Czas wolny. Zwiedzanie z przewodnikiem – Dzielnica Gotycka z wąskimi uroczymi alejkami wijącymi 

się między historycznymi budynkami, które otaczają niezwykłą katedrę św. Eulalli .Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień – 04.03.2022  

Śniadanie.  Przejazd pod Wzgórze Montjuic z kompleksem budowli wykorzystywanych podczas Igrzysk 

Olimpijskich w 1992 roku, z którego roztacza się przepiękny widok na magiczną Stolicę Katalonii. 

Spacer po eleganckiej Passeig de Gracia w dzielnicy Eixample, gdzie znajdują się genialne domy 

Gaudiego: Casa Batllo wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Casa Mila ze słynnym 

dachem i kamienną fasadą (zwiedzanie jednego domu wewnątrz). Czas wolny. Ostatnim punktem 

będzie Park de la Ciutadella z przepiękną i romantyczną fontanną Cascada oraz najważniejszym 

miejscem w regionie - Parlamentem Katalońskim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

 4 dzień – 05.03.2022 

Śniadanie. Przejazd do MONTSERRAT. Montserrat to przede wszystkim miejsce nierozłącznie 

związane z figurką Czarnej Madonny, patronki Katalonii. Znajduje się tam klasztor benedyktyński , 

który jest symbolem tożsamości narodowej Katalończyków. Wizyta w Sanktuarium. Powrót do hotelu. 

Spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg.  

5 dzień – 06.03.2022 

Śniadanie. Transfer na lotnisko. Odprawa. 10.25 - Przelot do Polski. 

 

 

CENA WYCIECZKI: 950 PLN + 350 EUR ZAWIERA:  

• Przelot samolotem linii RYANAIR/WIZZAIR 

• Bagaż podręczny o wymiarach 40x20x25cm 

• opiekę pilota 

• Transfery busem w trakcie zwiedzania i na lotnisko 

• zakwaterowanie w hotelach min.*** 

• wyżywienie: śniadania, obiadokolacje wg programu 

• ubezpieczenie KL 15000 euro, NNW 10000 zł, OC 10000 euro, BP 1000 zł, KL choroby 

przewlekłe i zachorowanie na COVID 

• system tourguide 

 

 



 

 

 

CENA NIE ZAWIERA : 
         •  KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU:  140 euro   

DOPŁATY: 

• Ewentualna dopłata do pokoju jednoosobowego – 20 euro dzień 

• Dopłata do Pierwszeństwa wejścia na pokład ok – 200zł / 2 strony  - gwarantuje możliwość 

wejścia na pokład z bagażem 55x40x20cm oraz małym 30x20x25 cm 

• Dopłata do bagażu rejestrowanego, maks. wymiary 119x119x81 cm (cena ustalana przez linie 

lotnicze, może ulec zmianie): 

- bagaż do 10 kg: od 278 zł wymiary 55x40x20 cm 

- bagaż do 20 kg: od 418 zł wymiary 119x119x81 cm 

 

 

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :  

– zachorowania nagłego – 4% 

                -  z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną –  5% 

 -  zachorowania z  powodu chorób przewlekłych – 6%  

                 - z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantanną – 7% 

UBEZPIECZENIE – PŁATNE DO 3 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY.  

 

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 


