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SAMOLOTOWY WYJAZD Barcelona – Andora- Madryt – 12 dni 

      
 
DZIEŃ  1  BARCELONA 
Zbiórka uczestników  przed siedzibą SEP Łódź i transfer na lotnisko Warszawa Okęcie, spotkanie       
z pilotem wycieczki i odprawa bagażowa o godz.07.15 wylot do Barcelony  o godz. 09.15, przylot  
na lotnisko Barcelona El Prat o godz. 12.25.  Odbiór bagaży i przejazd na zwiedzanie Barcelony. 
Usytuowana na niewysokich wzgórzach stopniowo obniżających się ku Morzu Śródziemnemu 
uważana jest za jedno z najpiękniejszych miast Europy  i słynie z bajkowej architektury Gaudiego.  
W 1992 roku miasto organizowało Igrzyska Olimpijskie, przez co stało się jeszcze bardziej znane.     
W programie m.in.: Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz średniowieczna dzielnica  
La Ribera, Basilica De Santa Maria Del Mar (znana z bestsellerowej powieści „Katedra w Barcelonie” 
Ildefonso Falconesa), Sagrada Familia - wciąż nieskończone  dzieło życia Gaudiego,  Park Guell,  
skąd roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę.  Przejazd na obiadokolację i nocleg  
do hotelu **** na Costa Brava. 
 
DZIEŃ 2             REUS - TARRAGONA 
Śniadanie i przejazd do Reus, które jest rodzinnym miastem wielkiego architekta Antoniego 
Gaudíego i choć nie ma tu budynków autorstwa samego Gaudiego, to można obejrzeć wiele 
ciekawych budynków secesyjnych z XIX i XX w. Zobaczymy także dom Gaudíego z pamiątkową 
tablicą, kościół Sant Pere, gdzie mały Antoni został ochrzczony oraz  Plaça de les Peixateries Velles.  
Przejazd do Tarragony słynnej z wielu starorzymskich zabytków wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, jak Passeig Arqueologic ze starożytnym amfiteatrem i areną, na której 
odbywały się wyścigi rydwanów. Zwiedzimy też romańsko-gotycką katedrę, której początki sięgają XII 
wieku oraz zobaczymy El Puente del Diablo – dawny akwedukt rzymski. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 

 
DZIEŃ 3           MONTSERRAT - BARCELONA 
Po śniadaniu przejazd na Montserrat. To monumentalny i rozległy masyw górski o stromych 
ścianach i szczytach przypominających iglice i baszty. Stojąc u podnóża, trzeba mocno zadzierać 
głowę, by wśród pionowych ścian dostrzec położony na wąskiej półce skalnej (721m n. p. m.) słynny 
klasztor benedyktynów - główne sanktuarium Maryjne Katalonii. Przebywając w tym duchownym 
centrum Katalonii zwiedzimy Bazylikę z jej najcenniejszym obiektem: figurą La Moreneta - Czarnej 
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Madonny z Montserrat. Następnie przejazd do Barcelony. Zobaczymy wielki stadion Europy: Camp 
Nou, gdzie zwiedzimy muzeum klubu FC Barcelona. Następnie spacer najsłynniejszą ulicą Barcelony 
– Rambla, Palau Guell – pałac wybudowany wg. projektu Gaudiego, pomnik Kolumba, spacer wzdłuż 
Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze Domy Gaudiego - Casa Mila oraz Casa 
Batillo.  Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

 
DZIEŃ  4             BESALU – RUPIT – GIRONA   
Po śniadaniu czeka nas przepiękna wycieczka do dwóch średniowiecznych katalońskich miasteczek. 
Besalu – kluczowe miejsce na szlaku romańskich zabytków Katalonii. Spacer po tej malowniczej 
miejscowości pozwala poznać uroki średniowiecznej osady. Kolejnym punktem programu jest 
zwiedzanie miasteczka Rupit. Charakterystyczne wąskie brukowane uliczki, domy z kamienia i place 
z podcieniami przenoszą nas w czasy średniowiecza. Na koniec przejazd  do Girony - pięknego  
i bardzo atrakcyjnego katalońskiego miasta, które pozwala podziwiać przyjezdnym centrum złożone  
z zabytków zbudowanych przez Rzymian, Żydów i Arabów.  Zobaczymy m.in. gotycka Katedrę, łaźnie 
arabskie  i  dzielnicę żydowską. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 5 – 7  POBYT na COSTA BRAVA 
Pobyt na Wybrzeżu Costa Brava, korzystanie z atrakcji hotelowych  i plażowanie.  
Codziennie śniadanie bufet i obiadokolacja.  Podczas pobytu przewidziana wycieczka do Andory: 
 
ANDORA 
Całodzienny wyjazd do Andory. Księstwo Andory to małe państwo, leżące w Pirenejach w dolinie rzeki 
Valira, pomiędzy Hiszpanią a Francją. Zobaczymy stolicę kraju – Andorę, położoną w otoczeniu 
wpisanej na Listę UNESCO doliny Madriu-Perafita-Clarol, ze spektakularnymi polodowcowymi 
formacjami, urwistymi klifami i stromymi, porosłymi lasami. Po przyjeździe do Andory, czas wolny na 
indywidualne zwiedzanie miasta i zakupy w sklepach bezcłowych.  
 
Możliwe również wycieczki fakultatywne: 
WYCIECZKA STATKIEM DO TOSSA DE MAR 
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Costa Brava z Lloret de Mar do TossA de Mar (urocze średniowieczne 
miasteczko, malownicze mury obronne ,baszty i wieżyczki na klifie,wąskie brukowane uliczki, 
skaliste zatoczki). Zwiedzanie miasteczka (płatne dodatkowo – ok. 32 €/os.) 
 
 
 DZIEŃ 8     SARAGOSSA – MADRYT  

Śniadanie i przejazd w kierunku Madrytu. Po drodze zatrzymamy się w Saragossie. W stolicy regionu 
Aragonia zobaczymy: Aljaferia – największą, poza Andaluzją, budowlę Maurów w Hiszpanii, 
pochodząca z XI w., obecnie siedzibę Las Cortes de Aragon - lokalnego Parlamentu,  most rzymski 
oraz Bazylikę Santa Maria del Pilar  o 4 wieżach i jedenastu kopułach. Przejazd do hotelu w Madrycie 
na obiadokolację i nocleg. 
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DZIEŃ 9     MADRYT 
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie stolicy Hiszpanii, m.in.: Pałac królewski - Palacio Real, Kościół 
San Isidoro, Katedra Almudena, plac Plaza de La Villa z budynkiem Ratusza,  główny plac Starego 
Miasta - Plaza Mayor,  Bazylika Matki Bożej na Kolumnie (del Pilar) oraz plac Puerta del Sol – środek 
Madrytu i całej Hiszpanii. Czas wolny. Następnie spacer majestatyczną aleją Calle Gran Via, słynny 
plac Plaza de Cibeles, Paseo del Prado. Wizyta w muzeum Prado - jednym z najważniejszych                         
i najbogatszych muzeów na świecie.  Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ  10    SEGOVIA – EL ESCORIAL  

Śniadanie i przejazd do  Segovii, starego kastylijskiego miasteczka zbudowanego na urwistej skale, 
gdzie kiedyś mieściła się siedziba dworu królewskiego oraz parlamentu. Zwiedzanie Alcazaru – 
jednego z  najwspanialszych kompleksów pałacowych w Hiszpanii. Spacer uliczkami Starego Miasta, 
widok na rzymski akwedukt. Następnie udamy się do El Escorial  na zwiedzanie pięknego kompleksu 
klasztorno-pałacowego. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 11      ZAKŁAD FIRMY ORMAZABAL – TOLEDO            
Śniadanie i przejazd do Zakładów Firmy Ormazabal (ok. 5,5-6 godzinne spotkanie – w gestii SEP 
Łódź). Następnie przejazd do Toledo, dawnej stolicy kraju. To miasto różnych kultur i religii z 
zabytkami odzwierciedlającymi wpływy kultury arabskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Zwiedzanie 
miasta wpisanego na listę UNESCO, wznoszącego się na samotnej skale otoczonej wąwozem rzeki 
Tag. Zobaczymy m.in. katedrę Najświętszej Marii Panny,  kościół  Św. Tomasza, w którym znajduje 
się obraz El Greco „Pogrzeb hrabiego Orgaza”, Synagogę oraz Dom El Greco. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ  12   ARANJUEZ 
Śniadanie i  przejazd do Aranjuez na zwiedzanie rezydencji rodziny królewskiej z przepięknymi 
ogrodami zaprojektowanymi w stylu francuskim oraz z „Ogrodem Książęcym”, znajdującym się na 
wysepce naprzeciwko Pałacu Królewskiego. Po zwiedzaniu transfer na lotnisko w Madrycie, odprawa 
na lot powrotny o godz.13.25 , wylot o godz. 15.25 . Przylot do Warszawy o godz. 19.05, transfer do 
łodzi, zakończenie wycieczki.  
 

Cena:   4 350 zł/os.  

 
Termin:  12.05 – 23.05.2018 

 
Zapewniamy: 

 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi (bagaż podręczny 8 kg + bagaż 

główny 1 szt. do 23 kg) 
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 Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem wg programu 

 Transfery: SEP Łódź – lotnisko Okęcie – SEP Łódź  

 Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu **** na Costa Brava,  3 noclegi w Madrycie  

(do 5 km od centrum miasta ), 1 nocleg w Toledo/ok. - Hotele ***/****, pokoje 2,3-os.  

z łazienkami  

 Wyżywienie: 11 śniadań bufet, 11 obiadokolacji 

 Napoje do obiadokolacji 

 Wycieczkę do Andory 

 Zorganizowanie wieczorku integracyjnego przy muzyce 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,                  

NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa 

„Kontynenty”.  

 
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, , 

opłat za komunikację miejską lub wjazdowych do miast, opłat klimatycznych  i miejskich, itp. (na 

ten cel należy posiadać ok.  120-160 €); ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie 

istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); 

chęć ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki. 

Uwagi: 
 Wstępna ważność oferty 10 dni 
 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 
 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą  1350 zł 
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.  
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