
 

Program wycieczki: 
I dzień. 
Zbiórka na lotnisku „OKĘCIE” w Warszawie lub „MODLIN” w Modlinie. Przelot na 

trasie Warszawa/Modlin – Barcelona. Transfer autokarowy Lotnisko – hotel. 

Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  

Czas dla uczestników – n.p. spacer nadmorską promenadą. Nocleg. 

II dzień. 
Śniadanie w hotelu. 

Zwiedzanie Barcelony – wizyta w Parku Guell, spacer po Passeig de Garcia – m.in. 

domy Casa Mila i Casa Batllo, Plac Kataloński, La Rambla z bazarem La Boqueria, 

pomnik K.Kolumba, Port Vell, dzielnica Barri Gotic z katedrą św.Eulalii, kościół 

Santa Maria del Mar, Sagrada Familia.  

Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  

Czas dla uczestników wycieczki – animacje w hotelu, lokale taneczne, restauracje, 

dyskoteki. Nocleg 

III dzień. 
Śniadanie w hotelu. 

Dzień relaksu w hotelowych basenach oraz na nadmorskich plażach 

FAKULTATYWNIE!!! – rejs statkiem do Tossa de Mar – zwiedzanie starej twierdzy, 

spacer uliczkami historycznego miasteczka. Czas dla uczestników na promenadzie. 

Powrót do hotelu autokarem. 

BODEGA – hiszpańska winiarnia. Degustacja różnych gatunków win. Zakupy.  

Obiadokolacja hotelu. Czas dla uczestników – animacje hotelowe, promenada z jej 

atrakcjami, … Nocleg. 

IV dzień. 
Śniadanie w hotelu. 

Przejazd do Opactwa Matki Bożej w Montserrat – pokaz multimedialny o historii 

klasztoru na Montserrat, zwiedzanie muzeum klasztornego. Zwiedzanie części 

dostępnej dla turystów – pomnik opata Abbota Oliby fundatora klasztoru, dziedzińce i 

wnętrze bazyliki, udział w koncercie śpiewu a’capella w wykonaniu chóru chłopięcego 

„Escolania”. Spacer do jednego z punktów widokowych na klasztor i rozległą okolicę. 

Czas do dyspozycji uczestników wycieczki. Degustacja różnych gatunków „likierów 

benedyktyńskich”. 

Przejazd do San Saturni d’Anola – zwiedzanie wytwórni szampana hiszpańskiego – 

CAVY. Degustacja. 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 

Czas do dyspozycji uczestników wycieczki. Nocleg. 

V dzień. 
Śniadanie w hotelu. 

Przejazd do Barcelony – przejazd na stadion Camp Nou. Zwiedzani obiektu kluby F.C. 

Barcelona – muzeum historii i współczesności kluby, szatnia zawodników, sala 

konferencyjna pomeczowa. Przejście trasą piłkarzy od szatni do płyty boiska, pobyt na 

trybunach i w kabinach sprawozdawców piłkarskich. Wizyta w sklepie z pamiątkami i 

sprzętem sportowym F.C. Barcelona. 

Autokarowy objazd Barcelony przez wzgórze Montjuic – punkty widokowe na 

Barcelonę, obiekty sportowe z Igrzysk Olimpijskich 1992r. 

Przejazd na lotnisko El-Pratt. Lot na trasie Barcelona-Warszawa/Modlin. 

Zakończenie wycieczki.  
 

Cena zawiera: opiekę pilota, usługi przewodnickie w języku polskim w 

Barcelonie, Montserrat oraz Tossa de Mar, bilety lotnicze na trasie Warszawa/Modlin-

Barcelona-Warszawa/Modlin, bagaż – 10/20 kg. zakwaterowanie w hotelach****, 

wyżywienie – śniadania i obiadokolacje, bilety do Parku Guell, bilety do katedry św. 

Eulalii, bilety do bazyliki Sagrada Familia, bilety na Camp Nou, bilety na pokaz 

multimedialny w Montserrat, bilety wstępu do wytwórni szampana.  
 

NASZA DEWIZA – „WSZYSTKO W CENIE” 


