
HISZPANIA - W RYTMIE FLAMENCO
Lloret de Mar - Barcelona - Girona 

1 DZIEŃ  - zbiórka  PORT LOTNICZY – Warszawa. Wylot do Barcelony
Przylot do Barcelony, transfer do hotelu. Kolacja – w zależności od godzin przelotu.
2 DZIEŃ - wypoczynek, plażowanie, kąpiele. Po południu wyprawa piesza - LLORET DE MAR  
- STOLICA ROZRYWKI - zobaczymy: kościół Cementri Moderniste, Pomnik Fuente de 
Canaletas, Zamek Castell den Plaja, Oratori de la Mare Den de Gracia, promenada, 
pomnik żony Rybaka, park rekreacyjny. 
3 DZIEŃ – KRÓLOWA COSTA BRAVA - CAŁA ONA - BARCELONA – ŚLADEM GAUDIEGO  
wycieczka autokarowa zwiedzanie wspaniałego miasta  Gaudiego: katedry Sagrada Familia 
świątyni uznawanej za największe dzieło Antonio Gaudíego, jeden z najważniejszych symboli 
miasta, spacer po Passeig de Gràcia, gdzie stoją domy zaprojektowane przez Gaudíego, 
wpisane na listę UNESCO: Casa Milà, Casa Batlló. Wdrapiemy się na Wzgórze Montjuic, 
z którego rozciąga się imponujący widok na Barcelonę. Przejazd na Plac Catalunya, 
spacer słynną ulicą La Rambla, uważaną za najpiękniejszą aleję świata. Stadion  Camp 
Nou (wstęp dodatkowo płatny), pomnik Kolumba, zabytkowy Port Vell z malowniczą 
przystanią jachtową, spacer wąskimi malowniczymi średniowiecznymi uliczkami Barri Gotic  
do Katedry św. Eulalii - jednej z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii  
z niezwykłym wewnętrznym ogrodem otoczonym krużgankami, wysadzanym magnoliami 
i palmami, po którym przechadzają się gęsi. Na koniec wieczorny spektakl gra muzyki  
i światła tzw. grające fontanny.
4 DZIEŃ - wypoczynek, plażowanie.
5 DZIEŃ - GIRONA - MIASTO ZA WIELKIMI MURAMI - SZALONY SALVADOR DALI  
– MUZEUM FIGUERAS - wycieczka autokarowa centrum kulturalne Costa Brava, miasto 
pochodzące z czasów rzymskich. Znane z najładniejszej w całej Hiszpanii starówki - 
spacer z pilotem-przewodnikiem w trakcie, którego zobaczymy  m.in. Stare Miasto, 
gotycką katedrę, łaźnie arabskie. Wizyta w FIGUERES, rodzinnym mieście znanego 
malarza - Salvadora Dalí.  Zwiedzanie jednego z ciekawszych muzeów na świecie, które 
zostało zaprojektowane przez samego mistrza. Ogromna galeria malarstwa jest drugim 
w Hiszpanii muzeum pod względem liczby odwiedzających, zaraz po madryckim Prado. 
Muzeum Salvadora Dali w Figueras to odbicie jego mentalności i postrzegania świata...
chaos, bałagan i odmienność zaskakuje i zachwyca. Budynek teatralny w którym mieści się 
muzeum miejsce symboliczne zaprojektowane przez samego artystę, w tym też miejscu  
po raz pierwszy zostały wystawione jego pracę... Zapraszamy do świata odbitego w lustrze...Dalego...
6-7 DZIEŃ - wypoczynek, plażowanie.
8 DZIEŃ - śniadanie - transfer do Portu Lotniczego w Barcelonie. Wylot do Polski. Przylot 
do Warszawy.
PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO:            
TRADYCJA I NATURA - KLASZTOR MONTSERRAT I BODEGA  - ...Legenda głosi że to prezent 
aniołów dla Maryi: „Złotą piłą aniołowie wytną te wzgórze na pałac dla ciebie”. Montserrat 
to specyficzny masyw górski, położony 40 km na północny zachód od Barcelony. Od nazwy 
masywu wywodzi się nazwa klasztoru benedyktynów, który leży na wysokości ok. 700 m 
n.p.m. Klasztor wybudowano po tym jak w cudownych okolicznościach znaleziono figurkę 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, legenda głosi że do Hiszpanii przywiózł ją św. Piotr. Obecnie jest  
to najświętsze miejsce Katalonii. Malownicze krajobrazy i wiele atrakcji przyciągają  
w to miejsce tysiące turystów z całego świata. Obejrzymy Klasztor Benedyktyński, Bazylikę 
oraz Figurkę Czarnej Madonny La Morenety. W czasie wolnym będzie możliwość wjazdu 
kolejką na szczyt z którego prowadzi szlak do punktu widokowego z krzyżem św. Michała skąd 
rozciąga się niesamowity widok na klasztor i masyw górski, przebycie Drogi Krzyżowej lub 
udanie się do Santa Covy gdzie znaleziono figurkę La Morenety. Na zakończenie wycieczki 
odwiedzimy typową hiszpańską bodegę aby wziąć udział w degustacji regionalnych 
produktów - win, likierów oraz wędlin i serów. CENA: ok. 45 EUR
REJS STATKIEM WZDŁUŻ WYBRZEŻA COSTA BRAVA - Wycieczka wzdłuż wybrzeży Costa 
Brava, gdzie będziemy mieli możliwość podziwiania wspaniałych widoków tego „Dzikiego 
Wybrzeża”. Popłyniemy statkiem do TOSSA DE MAR - małego, średniowiecznego, 
nadmorskiego miasteczka który jest wizytówką tej okolicy. Górujący nad miastem zamek  
z kamienną wieżą, brukowanymi uliczkami i domostwami co roku odwiedzany jest przez 
rzesze turystów. Kręte, wąskie uliczki Tossy są pełne lokalnych restauracji i sklepików  
w których każdy znajdzie coś dla siebie. Miasto było niegdyś miejscem spotkań artystów 
z całego świata a Marc Chagall tworzył tu swoje największe dzieła. W trakcie podróży 
zobaczymy niesamowitą galerię malowniczych urwisk, grot i skał oraz zacumujemy do kilku 
zatoczek. Statki wyposażone są w oszklone burty przez które można oglądać podwodny świat 
wybrzeża Costa Brava. CENA: ok. 35 EUR
FLAMENCO SHOW - Gorące rytmy Flamenco... niezapomniana atmosfera... 
to wspaniały pomysł na udany wieczór i niezapomniane widowisko - niezwykle ekspresyjne 
i nieprzewidywalne. Jednocześnie bardzo eleganckie i sensualne. Popisowe sekwencje 
stepów w połączeniu ze zmysłowymi ruchami ciała tworzą mieszankę pełną pasji i emocji. 
Flamenco wywiera ogromne wrażenie na widzach, zapadając w ich pamięci na długo. Pokazy 
wykonują osoby zawodowo zajmujące się flamenco. Cechuje ich autentyczność, pasja oraz 
wysoki poziom artystyczny występów. Nasza propozycja to spektakl Flamenco Show wraz 
z niesamowitym pokazem gitary hiszpańskiej połączony z turniejem rycerskim w Zamku 
Hrabiego Valltordera w Tordera. W bilecie wstępu zawarte są napoje bezalkoholowe, sangria 
lub wino. CENA: ok. 45  EUR. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia regionalnej kolacji 
katalońskiej.

COSTA BRAVA - najbardziej znany rejon śródziemnomorskiego wybrzeża przyciągający turystów 
doskonałą pogodą (ponad 300 słonecznych dni w roku), urokliwymi widokami, długimi, szerokimi 
piaszczystymi plażami, piękną przyrodą a także świetną infrastrukturą turystyczną. Zespół nowoczesnych 
hoteli, liczne centra rozrywki, bary, kafejki, nowoczesne dyskoteki z pewnością stwarzają doskonałe 
warunki do wypoczynku i zabawy turystów ze wszystkich zakątków Europy. 

HOTEL GRAN FLAMINGO**** Elegancki hotel położony 300 m od centrum LLORET DE MAR, blisko 
atrakcji kurortu, zaledwie kilka kroków czyli ok. 150 m od piaszczystej plaży wyróżnionej certyfikatem Błękitna 
Flaga (serwis plażowy: parasole i leżaki płatne). Hotel odnowiony w 2013 r., 282 pokoje, 1 budynek, 6 pięter,  
3 windy. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: przestronny i elegancki hol, całodobowa recepcja, restauracja - dania  
w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa i śródziemnomorska, menu dla dzieci, dania wegetariańskie, bar 
Flamingo przy basenie, bar w holu;  basen, słodka woda, ok. 100 m² , gł. 1, 3-2 m, brodzik, słodka woda, 10 m², 
przy basenie bezpłatne leżaki i ręczniki (wymagany depozyt); pokój gier; animacje dla dzieci i dorosłych, 
minimarket; bezpłatny Internet bezprzewodowy; za opłatą: fryzjer, wypożyczalnia samochodów; 
akceptowane karty kredytowe Visa, American Express.

Zakwaterowanie: 2-os. STANDARD (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 26 m², indywidualnie 
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna, prysznic, WC; suszarka, zestaw kosmetyków), telewizja satelitarna, 
telefon; za opłatą: Internet bezprzewodowy, minibar, sejf; balkon (stolik i krzesełka).  
 Wyżywienie: w restauracji hotelowej 2 lub 3 x dziennie w formie bardzo urozmaiconego BUFETU. 
Do kolacji wino i woda.

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów  w hotelu****w Hiszpanii na Costa Brava
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu + wino i woda
- transfer autokarem: Barcelona - HOTEL- BARCELONA
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje: 
- kosztu przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Barcelona-Warszawa - 
  ok.1400-1900 zł w zależności od terminu rezerwacji.
- opłata obowiązkowa – realizacja programu (wstępy do zwiedzanych obiektów, 
  przewodnicy  lokalni, system TOUR GUIDE i inne) - ok.130 EUR 
- taksy klimatycznej - 1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 720 zł /turnus
- możliwość dopłaty do 3 posiłków dziennie: ok.40EUR/os /pobyt
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 40-45 osób

LLORET DE MAR - zdecydowanie najpopularniejszy wakacyjny kurort Katalonii i niewątpliwa stolica 

Costa Brava z niezliczoną ilością atrakcji. Oddalona o 70 km od Barcelony, malownicza miejscowość 

zachwycająca pięknymi krajobrazami i szerokimi plażami. Niekwestionowana stolica rozrywki Costa Brava 

stwarzająca doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń. 


