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HISZPANIA ze zwiedzaniem Barcelona, 

Montserrat, delfiny, plaża, Girona , Tossa, Cannes … 
 

10.09.2020 (czwartek) 
Wyjazd  - Śrem Market Lidl godz. 12.00. Przejazd przez Niemcy i Francję do 

Hiszpanii. 
 

11.09.2020 (piątek) 
Dojazd do Hiszpanii. Przyjazd do hotelu w Lloret de Mar (Costa Brava) – 

zakwaterowanie . Plażowanie i odpoczynek . Obiadokolacja. 
 

12.09.2020 (sobota) 
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek na plaży. Obiadokolacja. 

 

13.09.2020 (niedziela) 
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie. Obiad w godzinach południowych -             

(zamiennie zamiast obiadokolacji). Wyjazd  do Barcelony: objazd  Barcelony , spacer z 
pilotem po najciekawszych miejscach miasta, połączony  z wieczornym, unikalnym i 

najpiękniejszym w Europie pokazem fontann – światło i dźwięk.  
Powrót do hotelu po północy. 

 

14.09.2020 (poniedziałek) 
Śniadanie. Wyjazd na Montserrat - skalisty masyw górski  - Benedyktyński Klasztor  

z  Czarną Madonną. Powrót do hotelu . Obiadokolacja.   
 

15.09.2020 (wtorek) 
Po śniadaniu przejazd  do Girony  -  spacer po malowniczo położonej nad rzeką Onyar, 
stolicy jednej z katalońskich prowincji: katedra z najszerszą w Europie gotycką nawą , 
dawna dzielnica żydowska. Przejazd i spacer po ruinach w Tossa de Mar, cypel z XII - 

wiecznym zamkiem na wzgórzu, urocze miasteczko z uliczkami zbiegającymi do 
morza. Powrót do Lloret i plażowanie. Obiadokolacja. 
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16.09.2020 (środa) 
Śniadanie. Wyjazd fakultatywny (dla chętnych) do Blanes –pobyt  w Marineland - 

delfinarium i morskim zoo , park wodny. Powrót do hotelu . Obiadokolacja  
 

17.09.2020 (czwartek) 
Śniadanie i wykwaterowanie.  Przejazd  do Cannes – luksusowy kurort na 

Lazurowym Wybrzeżu.  Przejście pod Pałac Festiwalowy , słynna Aleja Gwiazd,  
Stare Miasto z uliczką Meynadier  z licznymi sklepikami i restauracjami.  

Przejazd na nocleg tranzytowy  do Włoch. Obiadokolacja. 
 

18.09.2020 (piątek) 
Śniadanie  i  wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

19.09.2020 (sobota) 
Powrót do Śremu w godzinach porannych. 

 

 

KOSZT:  2.100 zł/os 
 

W cenie oferujemy: przejazd autokarem (klimatyzacja, bar, dvd, toaleta), 6 noclegów w  
hotelu  3 *** w  Lloret de Mar, 1 nocleg w hotelu *** na terenie Włoch,  śniadania i 
obiadokolacje,  opieka pilota - przewodnika,  opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW  i KL. 
 
Cena nie zawiera wstępów dla chętnych:                                         
- Blanes  - Marineland – ok. 27 Euro/os 
 


