
HISZPANIA – KATALONIA 
COSTA DEL  MARESME – BARCELONA – MONTSERRAT – LERRIDA – 

BLANES – TARRAGONA – REUS 
 

PROGRAM RAMOWY ( 8 DNI ) 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w Toruniu i transfer na lotnisko. Przelot do Barcelony. Przejazd do 
hotelu na Costa del Maresme na obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie stolicy Katalonii rozpoczniemy od 
majestatycznego placu Katalońskiego i głównego deptaku – promenady Rambla, na którym 
gromadzą się uliczni artyści i który Victor Hugo nazwał najbarwniejszą i najciekawszą ulicą 
Europy. Przejdziemy do kolumny Krzysztofa Kolumba, a następnie w kierunku portu 
olimpijskiego, nad którym góruje rzeźba sardynki. Wizyta w Muzeum Morskim ze 
zwiedzaniem szkuneru Santa Eulalia.  Po południu udamy się do dzielnicy gotyckiej, 
zachwycającej urokiem niezwykle malowniczych, wąskich, średniowiecznych uliczek. 
Zwiedzimy gotycką katedrę św. Eulalii z XII -XV w. – jeden z cenniejszych przykładów tego 
stylu w Hiszpanii. Zobaczymy w pobliżu Wielki Pałac Królewski, dawną siedzibę hrabiów 
Barcelony i królów Aragony. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zobaczymy secesyjny kościół Sagrada Familia – uważany za 
główne osiągnięcie katalońskiego projektanta Antonio Gaudiego. Stąd przejedziemy do 
parku Güell – spacer po nieporównywalnym do innych ogrodzie z fantazyjną roślinnością i 
architekturą ogrodową, zobaczymy także dom, w którym mieszkał Gaudi – obecnie muzeum 
artysty z licznymi pamiątkami po wielkim twórcy. Podziwiać będziemy również z zewnątrz 
inne niezwykłe budowle Gaudiego: Casa Milà, Casa Batlló. W godzinach wieczornych 
przejazd na wzgórze Montjuic. Spacer po parku położonym na 213-metrowym wzgórzu 
pomiędzy miastem a morzem. Zobaczymy wybrane obiekty m.in.: stadion olimpijski, pałac 
Sant Jordi, ogród botaniczny i „magiczną” fontannę Montjuic. Powrót na obiadokolację i 
nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd w okolice Masywu Górskiego Montserrat oddalonego o 40 km na 
północny zachód od Barcelony. Mieści się tutaj jeden z najsławniejszych klasztorów na 
świecie – cel pielgrzymek chrześcijan z całej Europy. Przyciąga tu nie tylko kult Matki Boskiej 
La Morenta, ale również wspaniała architektura klasztoru usytuowanego na wysokości 1000 
m n.p.m, jego legenda, historia oraz piękne widoki roztaczające się z wież budynku. W 
Klasztorze Montserrat na szczególną uwagę zasługują: figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
usytuowana w niszy nad głównym ołtarzem bazyliki, Muzeum sztuki Montserrat, które 
gromadzi dzieła Pabla Picassa, El Greco, Salvadora Dali, Caravaggia, czy Moneta, drukarnia 
(założoną w 1499 roku) oraz zbiór 300 tys. woluminów ksiąg. Msza Św. Przejazd do Lerridy. 
Spacer po mieście: zobaczymy Castillo de Gardeny, pałac La Paheria, starą katedrę 
romańsko-gotycka, kościół S. Lorenzo. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

 
 



DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Blanes. Znajduje się tu ogród założony w 1921r. przez 
Carlosa Fausta, zajmujący powierzchnię ok. 16 ha. Znajdują się tu kolekcje roślin 
tropikalnych, śródziemnomorskich, bananowce, kaktusy, palmy itp. -jest to perełka świata 
botaniki. Część ścieżek poprowadzona jest tak by podziwiać cudowne klify oraz turkusowe 
morze. Przejazd do centrum miasteczka. Spacer promenadą. Czas wolny. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Pobyt na Costa del Maresme. Całodzienny czas wolny – plażowanie, kąpiele w 
morzu, spacery. Obiadokolacja i nocleg. Fakultatywnie dla chętnych:  
- wizyta na słynnym stadionie Europy – Camp Nou, będącym jednym z symboli Katalonii oraz 
zwiedzanie muzeum  
   klubu FC Barcelona.  
- wieczór z tańcem Flamenco i degustacją win hiszpańskich  
 

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Tarragony – pierwszego miasta założonego przez Rzymian na 
Półwyspie Iberyjskim. Spacer połączony ze zwiedzaniem części rzymskiej wraz z murami 
obronnymi, z ruinami Cyrku oraz urokliwie usytuowanym Amfiteatrem. W części gotyckiej 
zwiedzimy katedrę z relikwiami Św. Biskupa Fructuoso i jego pomocników – pierwszych 
chrześcijańskich męczenników na tym terenie. Przejazd do Reus na bliższe zapoznanie się ze 
sztuką Antonio Gaudiego w centrum interaktywnym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w 
okolicach Tarragony. 
 

DZIEŃ 8 
Śniadanie, po którym przejazd na lotnisko. Przelot powrotny. Zakończenie wyjazdu.  
 

TERMIN:      3 - 10. 09. 2015 
CENA:           3400 zł 
 

ZAPEWNIAMY: 

  przelot na trasie Modlin – Barcelona – Modlin wraz z opłatami lotniskowymi ( bagaż 
główny 15 kg, podręczny 10 kg)  

  przejazd luksusowym autokarem na terenie Hiszpanii 
• 7 noclegów w hotelu *** pokoje 2-os. z łazienkami  
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 

€, do 5000 zł w RP 

  transfer na lotnisko i z powrotem 

  bilety wstępu, przewodników w wymaganych miejscach, nagłośnienie grupy, 

UWAGI: 
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. 
• Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty. 
 


