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Wycieczka - Hiszpania Costa Brava 

02-10.06.2017 
     Dzień 1 

 zbiórka przed szkołą o godzinie 8.30 (Nowy Dwór Mazowiecki);  
 autokary: Mercedes Tourismo , liczba miejsc: 49+1+1, do tego autokaru 

wsiada 43 uczniów + 3 panie nauczycielki; VDL Jonkheere, liczba miejsc: 
55+1+1, do tego autokaru wsiada 48 uczniów + 3 panie nauczycielki; w 

każdym z autokarów jedzie 2 kierowców, przewoźnik: Mister Krośnia – 
sprawdzony przewoźnik, doskonale zna calą trasę; Piloci: pan Marcin 
Serwacki , pan Radosław Smyk 

 wyjazd o godz. 9.00 
 jedziemy przez Polskę, Niemcy, Francję 

 przejazd nocny 
 w trakcie przejazdu uczestnicy zapewniają sobie prowiant we własnym 

zakresie 

 zalecane drobne pieniądze na ciepły posiłek w drodze (w kraju ok. 20 zł, 
zagranicą ok. 8-10 euro) 

    Dzień 2  
 przyjazd do Paryża ok. godz. 09.00,  
 zwiedzamy: wyspę la Cite z katedrą Notre Dame, Pola Elizejskie z Łukiem 

Triumfalnym, Place de la Concorde, dla chętnych wjazd na III poziom 
wieży Eiffla ( 13,50 euro) 

        obiadokolacja w restauracji Flunch (menu: ¼ pieczonego kurczaka, dodatki    
         do wyboru, lody, napój), przejazd na nocleg do hotelu na obrzeżach Paryża    

         (hotel Premiere Classe Saint Thibault des Vignes; pokoje 3-osobowe, Rue   
         de l'Étang de la Loy, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, Francja 
         Telefon: +33 892 70 70 84) 

     Dzień 3  
 śniadanie w hotelu, kontynuacja podróży do Hiszpanii 

 w drodze zwiedzanie zamku i twierdzy w Carcassonne 
 przyjazd do Lloret de Mar  w godzinach popołudniowych 
 obiadokolacja i nocleg w hotelu (hotel Evenia Hawai/Montevista, pokoje 3-

osobowe, kilka 2-osobowych, Avda. Roca Grossa, 5 Lloret de Mar, Tel. +34 
972 365216) 

    Dzień 4  
 śniadanie w hotelu 
 wycieczka do Figueres z muzeum Salvadore Dali (bilet wstępu ok. 10 Euro) 

 obiad w hotelu 
 po południu spacer po Lloret de Mar, zajęcia grupowe 

 kolacja i nocleg w hotelu 
    Dzień 5  

 śniadanie w hotelu + prowiant nawycieczkę do Barcelony 

 całodzienna wycieczka do Barcelony – stolicy Katalonii, słynna ulica Las  
Ramblas z piękną gotycką starówką, wzgórze Montjuic z Pałacem 

Narodowym, platformą widokową i obiektami olimpijskimi, słynne dzieła 
Gaudiego: Parc Guell, Casa Batllo, Casa Mila i bazylika Sagrada Familia, 
dla chętnych fanów piłki nożnej – stadion FC Barcelona (wstęp 20 euro),  

 kolacja i nocleg w hotelu 
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     Dzień 6  

 śniadanie w hotelu 

 plażowanie, kąpiel w morzu 
 obiad w hotelu 

 po południu wycieczka autokarem do Tossy, zwiedzanie ruin zamku 
 kolacja i nocleg w hotelu  

    Dzień 7 

 śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, odbiór prowiantu 
 pożegnanie z Costa Brava 

 obiad w hotelu 
 wyjazd z Hiszpanii, nocny przejazd przez Francję, po drodze krótkie nocne 

zwiedzanie Monte Carlo,   

    Dzień 8 
 Przyjazd do Parku Rozrywki Gardaland, śniadanie w formie suchego 

prowiantu, zabawa i wypoczynek – ok. 8 godzin (cena biletu ok. 26 euro); 
wieczorem wyjazd w kierunku Polski, nocny przejazd przez Włochy, 
Austrię. 

 W Gardaland możliwość zakupienia (we własnym zakresie) ciepłego 
posiłku- koszt ok. 10 euro (ciepłe danie, deser + napój lub woda) 

    Dzień 9 
 Przejazd przez Czechy, powrót do Nowego Dworu Mazowieckiego w 

godzinach południowych. 

 

Cena: 1475,00 zł  
Cena obejmuje: 
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu pod Paryżem w pokojach 3-osobowych, w 

Hiszpanii 4 noclegi w  hotelu *** w Lloret de Mar, pokoje 2-3-osobowe z 
łazienkami. 
Wyżywienie: obiadokolacja w restauracji Flunch  w Paryżu, śniadanie w hotelu 

pod Paryżem, śniadania, obiady i kolacje (bufet) w hotelu  
w Hiszpanii, woda do posiłków w cenie; suchy prowiant na powrót.  

Transport autokarem lux. 
Ubezpieczenie: TU AXA Polska NNW (2000 euro), KL (10000 euro), bagaż (200 
euro). 

Opiekę pilota-przewodnika na całej trasie. 
Cena nie obejmuje: 

Biletów wstępu: obligatoryjnie 26 euro do Gardalandu i ok. 2 euro – tourist tax w 
hotelu; pozostałe: 20 euro - stadion FC Barcelona, 13,50 euro -  wieża Eiffla,  
10 euro - Muzeum Salvadore Dali; kieszonkowego, ew. ciepłego posiłku w 

Gardaland – ok. 10 euro. 
 
Ważne informacje: 
- każdy uczestnik posiada ze sobą obowiązkowo ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód         
  osobisty 
- bagaże pakujemy w walizki, torby podróżne,  plecaki bezstelażowe; waga bagażu max. do 15 kg 
- zabieramy ze sobą mały plecak, który będzie służył w trakcie wycieczek 
- zabieramy wygodne obuwie, odzież dostosowaną do pogody, kostium kąpielowy, nakrycie głowy. 


