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Barcelona
(Costa Brava)

Dzień 1: Zbiórka na lotnisku 3 godziny przed wylotem. Odprawa i przelot 
do Girony lub Barcelony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg na 
wybrzeżu Costa Brava.

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd kolejką podmiejską do Barcelony. W progra-
mie spacer po najstarszej dzielnicy miasta – Barri Gotic, gdzie zobaczymy 
barcelońską katedrę św. Eulalii, legendarną kawiarnię miejskiej bohemy – Els 
Quatre Gats, place: kataloński, królewski z pałacem hrabiów Barcelony, Św. 
Jakuba z ratuszem. Spacer po głównej alei – La Rambli, pełnej atrakcji dla 
turystów. Następnie przejście do dzielnicy nadmorskiej ze Starym Portem, 
centrum handlowym Maremagnum i Oceanarium. Czas wolny. Wizyta 
w dawnej dzielnicy marynarzy La Ribera, gdzie wznosi się gotycka katedra 
ludzi morza – kościół Santa Maria del Mar oraz reprezentacyjny park miejski 
La Ciutadella z Parlamentem Katalonii. Zwiedzanie zakończymy pod Łukiem 
Triumfalnym, zbudowanym specjalnie z okazji Wystawy Światowej w 1888 
roku. Powrót do hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd kolejką podmiejską do Barcelony na zwiedzanie 
miasta śladami Antonio Gaudiego. Zobaczymy wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO perły modernizmu ze słynną świątynią 
Sagrada Familia na czele. Dalej w programie pełen niezwykłych konstrukcji 
Park Guell, z którego rozciąga się cudowna panorama miasta, reprezentacyjna 
aleja Passeig de Gracia z domami zaprojektowanymi przez Gaudiego, 
takimi jak słynne kamienice Casa Mila i Casa Batllo. Przejazd na wzgórze 
Montjuic, wizyta na stadionie olimpijskim i tarasie widokowym. Na koniec 
zwiedzanie okolic Plaça d’Espanya, gdzie zobaczymy weneckie wieże, 
dawną arenę walk byków oraz rzeźby Joana Miro. Wieczorem powrót do 
hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, czas wolny na plażowanie, odpoczynek, zakup pamiątek 
w nadmorskim kurorcie.

Dla chętnych kolejny raz przejazd do stolicy Katalonii i zwiedzanie: m.in.
zobaczymy : Magiczne Fontanny – spektakl typu światło i dźwięk rozgrywający 
się u stóp Wzgórza Montjuic (jeśli fontanny będą czynne), wizyta na stadionie 
Camp Nou - legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym 
muzeum, gdzie zgromadzono pamiątki związane z historią drużyny i jej 
najlepszych zawodników (wstęp ok. 30 €) oraz wieczorny, niezapomniany 
spacer po tętniącym życiem centrum Barcelony. Obiadokolacja lub lunch 
pakiet (dla osób spędzających ostatni wieczór w Barcelonie). Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg.
 
Dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko, 
odprawa i przelot do kraju.

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
4 noclegi w hotelu *** nad morzem (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE: 
4 śniadania. OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP 
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 120 EUR OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-os. - 300 zł, dopłata do obiadokolacji - 110 zł, dopłata do bagażu głównego.

5 dni
KATOWICE

TERMINY CENY

06.03 – 10.03.2019 1850 zł

20.03 – 24.03.2019 1850 zł

10.04 – 14.04.2019 1850 zł

22.05 – 26.05.2019 1850 zł

12.06 – 16.06.2019 1950 zł

18.09 – 22.09.2019 1950 zł

16.10 – 20.10.2019 1950 zł
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CITY BREAK
ul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl


