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ul. JAGIELLOŃSKA 86 
70 - 437 SZCZECIN 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 4888819 
POLAND 

9  DNIOWA  WYCIECZKA 
HISZPANIA, GENEWA, CARCASSONNE, AVIGNON, 

MONACO 
TERMIN: 14-22.01.2013r   FERIA ZIMOWE! 
CENA:   1200zł 
 
ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 
- 5 noclegów  w hotelu *** w miejscowości Lloret de Mar lub okolicach na wybrzeżu Costa Brava. 
- Pokoje 3 osobowe z łazienkami.  
- 1 nocleg tranzytowy we Francji w hotelu klasy „Formule 1”. Pokoje 3 osobowe z TV i umywalkami.  
- Prysznice i toalety na korytarzach. 
- wyżywienie w Hiszpanii: 5 śniadań i 5 obiadokolacji w formie bufetu. 
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 
- opieka pilota-przewodnik 
-     wycieczki wg programu. 
- ubezpieczenie KL i NW.   
ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE: 
- dopłata do pokoju 2 osobowego – 50 zł od osoby za cały pobyt. 
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – zbiórka o godz. 11.00, wyjazd ok. godz. 11.30 z Poznania. Przejazd do Genewy (Szwajcaria).       
2 dzień - przyjazd rano do Genewy, zwiedzanie, po południu wyjazd do Hiszpanii, późnym wieczorem  
               przyjazd na Costa Brava , zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień – śniadanie, wycieczka do Tossy de Mar oraz ogrodów w Blanes, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
                nocleg. 
4 dzień  - śniadanie, wycieczka do Barcelony, zwiedzanie: spacer deptakiem Las Ramblas, Pomnik Kolumba, 
                Akwarium, architektura Antoni Gaudiego -Casa Mila, kościół Świętej Rodziny – La Sagrada Familia, 
                Stadion FC Barcelona – Camp Nou, Pałac Palacio Nacional, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień – śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg. 
6 dzień – śniadanie, wycieczka do Montserrat, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
7 dzień – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok. godz. 7.00. Przejazd do Carcassonne (Francja), miasta  
                twierdzy warownej otoczonej dwoma pierścieniami murów obronnych z ponad 50 wieżami i 
                barbakanami, następnie przejazd do Avignon, zwiedzanie: Pałac Papieski, Most Awinioński,   
                Przejazd  do hotelu w okolice Marsylii, nocleg.  
8 dzień – wykwaterowanie, przejazd do Monaco, zwiedzanie Monte Carlo:  m.in. Pałac Książęcy, Ogrody  
                Egzotyczne, wyjazd z Monaco wieczorem. Przejazd w kierunku Polski. 
9 dzień – dalszy przejazd do Polski. Przewidywany powrót do Polski  około godz. 18.00-19.00. 
UWAGI: 
- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy: ok. 60 EURO. 
-     limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  
      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  
 

ZGŁOSZENIA u p.prof. A. KODYNIAK (sala 66) PRZYJMOWANE  
z BEZZWROTNĄ wpłatą w wysokości 200zł do 5.10 br. 


