
Wyjazd spod szkoły.
Przejazd nocny przez Niemcy 
i Francję.
 

W godzinach popołudniowych 
przyjazd do hotelu.
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Costa Brava – czas na 
zasłużony odpoczynek! Piasz-
czyste plaże, czyste morze, 
gwarancja słońca – to wszystko 
sprawi, że szybko zapomnicie 
o szkole     Na „Dzikim wybrze-
żu” znajdziecie malownicze 
miasta i typowe wioski rybac-
kie rozsiane wzdłuż skalistego 
wybrzeża. Plaże ciągną się na 
długości ponad 56 km długo-
ści! W ciągu roku odnotowuje 
się tu przeszło 200 słonecz-
nych dni, średnia temperatura 
wynosi 24°C, a temperatura  
wody w morzu osiąga 22°C.
 

Śniadanie
Montserrat – czeka Was pobyt 

na górze, uznanej za cud natu-
ry. To tutaj, w zbudowanym na 
wysokości ponad 1000 m n.p.m. 
męskim klasztorze, od ponad 
tysiąca lat przechowywana jest 
figura Matki Boskiej. Uznawa-
ny jest aktualnie za drugi, po 
Santiago de Compostela 
ośrodek pielgrzymkowy w kraju.
Obiadokolacja
 

Śniadanie
Girona – zabierzemy Was 
do najbardziej „rzymskiego 
miasta” Hiszpanii, z łaźnia-
mi arabskimi, dawną żydow-
ską dzielnicą, a także gotycką 
katedrą. Wspaniale zachowane 
średniowieczne stare miasto 
pozwoli Wam poczuć atmosferę 
Wieków Średnich.
Obiadokolacja
 

Śniadanie
Barcelona – nie możecie 
ominąć miasta, które tętni 
życiem o każdej porze dnia 
i nocy. W programie czeka Was 
spacer po Parku Güell wśród 
bajecznej małej architektury 
i bujnej roślinności, odwie-

Zakwaterowanie: 4 noclegi

Wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje

Ubezpieczenie: KL, NNW, BP

Opieka koordynatora przez cały czas 
trwania wyjazdu, składka na Tury- 

styczny Fundusz Gwarancyjny, lokalny 
podatek hotelowy

C E N A  O D
w i ęc ej  i n fo r m acj i :

P L N

minimum 30 uczestników
1 wychowawca gratis na 15 uczestników

Cena nie zawiera: transportu (istnieje możliwość zamówienia autokaru 
z dowolnego miejsca w Polsce) oraz kosztów realizacji programu (bilety 
wstępu do zwiedzanych atrakcji, przewodnicy lokalni).
Kolejność programu może ulec zmianie. 792-514-726

dzieciakiwpodrozy.pl    

dzień

dzień

h iszpania

W  C E N I E

dzicie słynny stadion Euro-
py Camp Nou oraz muzeum 
klubu FC Barcelona. Ponadto, 
zobaczycie największa atrakcję 
miasta - Sagrada Familia, 
która zachwyca niepowta-
rzalnym, secesyjnym stylem. 
Na koniec wybierzecie się na 
spacer prowadzącą do portu 
i najsłynniejszą w Barcelonie 
aleją La Rambla.
Obiadokolacja
 

Śniadanie
Wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd w stronę Polski.
Przejazd nocny przez Francję i 
Niemcy.
 

Powrót pod szkołę w godzinach 
wieczornych.

Program fakultatywny:
Montserrat (wjazd kolejką).
Port Aventura (największy 
park rozrywki w Katalonii).
Water World (miasteczko 
wodne ze zjeżdżalniami).
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śródziemnomorski
klimat
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