
HISZPANIA – FRANCJA- ANDORA  
odpoczynek i zwiedzanie   

  
  

  
1 dzień: Wyjazd z Krakowa ok. godz: 18.00, przejazd przez Niemcy.  

  
2 dzień: Przejazd przez Niemcy i Francję, zakwaterowanie w hotelu tranzytowym w okolicy Nimes; nocleg.  

  
3 dzień: Po śniadaniu  przejazd do Lourdes - zwiedzanie najpiękniejszego Sanktuarium Maryjnego na 
świecie, krótkie zwiedzanie kompleksu bazyliki, oraz groty objawień, dla chętnych możliwość 
udziału w procesji. Obiadokolacja nocleg w hotelu w Lourdes.  

  
 4 dzień: Po wczesnym śniadaniu przejazd do Andorry, księstwa położonego w Pirenejach. Krótkie 
zwiedzanie. Dla chętnych tanie zakupy w strefie wolnocłowej. Przejazd do hotelu na Costa Brava, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

  
5 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Costa Brava, po południu wypoczynek, plażowanie, kolacja, nocleg.  

  
6 dzień: Śniadanie, przejazd do Barcelony, zwiedzanie: Sagrada Familia ( z zewnątrz) Wzgórze Montjuic z 
obiektami olimpijskimi, dzielnica Bariio Gotico z najpiękniejszą ulicą Las Ramblas, ParkGuel a  dla chętnych 
stadion Camp Nou, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

  
7 dzień: Śniadanie wykwaterowanie, przejazd do Francji do Avignion - krótkie zwiedzanie dawnej stolicy 
papieskiej, starówka, Katedra Notre Damme des Doms. Przejazd  do Lyon,kolacja,  nocleg tranzytowy w 
okolicy Lyon.  

  
8 dzień: Wykwaterowanie, śniadanie, krótkie zwiedzanie historycznej starówki, katedra, dalszy przejazd 
przez Niemcy.  

  
9 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.  

  
   
 Cena : 1000 zł + 150 €   
                    

                    
CENA ZAWIERA:  
- przejazd autokarem z klimatyzacją i toaletą, siedzenia uchylane, cafe barek i video,   
- 3 noclegi  w hotelu *** w Hiszpanii (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami) z pełnym wyżywieniem (śniadanie, 
obiad, kolacja),  
- napoje   
- 2 noclegi tranzytowe we Francji (pokoje 2, 3-osobowe),  
- 1 nocleg w Lourdes , 1 x śniadanie , 1 x obiadokolacja,   
- obsługę pilota, ubezpieczenie KL + NNW + bagaż, podatek VAT.   

  
UWAGI:   
1. Wstępy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie ok. 35 EUR , wstęp na stadion ok 26 e,  
2. Pilot - przewodnik nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.  
3. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzanych obiektów zależnie od warunków 
pogodowych i godz. otwarcia obiektów.   

  
  
  
Minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 40 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
imprezy z powodu braku wymaganej, minimalnej ilości uczestników, o czym poinformuje na piśmie klienta, 
nie później, niż na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.   


