ZIELONA SZKOŁA

HISZPANIA
BARCELONA – BLANES – REJS MORSKI DO TOSSA DE MAR – LLORET DE MAR
– EUROPA PARK
1 dzień
Wcześnie rano (ok. 04:00) wyjazd sprzed szkoły, całodzienny przejazd przez Polskę
i Niemcy. Wieczorem przyjazd na nocleg tranzytowy w okolicach Freiburga.
2 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w dalszą drogę do Hiszpanii, Wieczorem przyjazd
do Lloret de Mar, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 - 6 dzień
POBYT W HISZPANII I REALIZACJA PROGRAMU:
✓ całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony (najbarwniejsza hiszpańska ulica
Las Ramblas z przepiękną gotycką starówką, perełki Antoniego Gaudiego: Parc Guell,
Casa Batllo, Casa Milla i wreszcie największa z nich – Katedra Sagrada Familia,
Kolorowe Fontanny, stadion FC Barcelony „Camp Nou”);
✓ wycieczka autokarowa do Blanes (słynny na całym świecie, pięknie położony
na wysokiej nadmorskiej skarpie ogród botaniczny z ponad trzema tysiącami
gatunków drzew, krzewów i roślin kwiatowych. Znajdują się tu różnorodne gatunki
kaktusów, palm, przebogata roślinność wodna i wiele innych, pochodzących zarówno
z basenu Morza Śródziemnego, jak i innych rejonów świata o podobnym typie
klimatu (np. Afryka, Kalifornia, Meksyk, Chile, Chiny, Japonia i Australia).
Dodatkowych wrażeń dostarczają wspaniałe widoki. Szczególnie piękna jest aleja
schodząca do skalnego cypla z romantyczną rotundą na skraju urwistego wybrzeża,
o które nieustannie rozbijają się fale);
✓ rejs morski do Tossa de Mar. Miasto wznosi się malowniczo na urwistym brzegu
morskim. Nad miastem lśnią wyrastające na wzgórzu średniowieczne mury
i wieżyczki. Tossa to piękne miasto, założone przez Rzymian. XII-wieczne mury
opasują starą część miasta, labiryntem brukowanych uliczek i bielonych domów
z kwietnikami można wspiąć się na cypel nad zatoką, skąd rozpościera się
rewelacyjny widok na plaże i zatokę. W kilku miejscach możliwe jest wejście na stare
mury, a całe miasto, nad którym wznosi się XIX-wieczna latarnia morska, przecinają
we wszystkie strony ścieżki i wąskie uliczki. Tossa ma swój niepowtarzalny urok
i mówi się o niej, że jest najbardziej romantycznym miastem na Costa Brava;
✓ wypoczynek i zwiedzanie Lloret de Mar (najpopularniejsza miejscowość wybrzeża
Costa Brava z piękną promenadą).
6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie hotelu, wypoczynek na plaży, ostatnie zakupy, wieczorem
po obiadokolacji wyjazd w drogę powrotną, przejazd nocny.
7 dzień
Rano przyjazd do Rust, całodzienny wypoczynek w „Europa Park” (największy Park
rozrywki w Niemczech. Park jest podzielony na strefy według krajów. I tak np. w części
rosyjskiej wejdziemy do kosmicznej stacji MIR, a w greckiej wpłyniemy tratwą
do starożytnej świątyni. Chlubą Europa Parku jest Silver Star - najwyższa kolejka
w Europie o wysokości 73 metrów. Jazda nią to niesamowite przeżycie. Wieczorem
wyjazd w dalszą drogę. Przejazd nocny przez Niemcy.
8 dzień
Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
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Cena obejmuje:
• przejazd wygodnym autokarem,
• opłaty drogowe, autostrady, parkingi, podatki,
• opiekę pilota/przewodnika na całej trasie,
• 5 noclegów (wg programu),
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
• ubezpieczenie,
• turystyczny fundusz gwarancyjny.

DZIECI
46 – 52
41 – 45
35 – 40

CENA
1.490,1.605,1.740,-

Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem oraz wstęp do parku rozrywki płatne dodatkowo – ok. 75 euro.

Istnieje możliwość wydłużenia pobytu w Hiszpanii o dowolną ilość dni – każdy dodatkowy dzień od 120 zł/os.
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