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WAKACJE 2020  

OBÓZ LAZUROWE WYBRZEŻE I HISZPANIA  
 

TERMIN: 7.07. - 18.07. 2020 

 
Cena – 980 zł + 410 €  
Cena zawiera: 

• 6 noclegów w hotelu Don Angel *** na Costa Brava 
• 1 nocleg w Lyonie (Francja)  
• 2 noclegi na Lazurowym Wybrzeżu (Francja) 
• wyżywienie (pełne wyżywienie w hotelu w Hiszpanii, śniadania i obiadokolacje we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, śniadanie w 
Lyonie) 
• transport autokarem 
• ubezpieczenie NNW+KL 
• opiekę pilota oraz przewodnika w Barcelonie 
• zwiedzanie atrakcji okolicy 

 
Dodatkowo płatne bilety wstępów: 27€ (muzea Trójkąt Dalego) 
 
PROGRAM 
07.07 
21:00 - wyjazd ze Szczecina, nocny przejazd do Francji przez Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Włochy 
08.07 
17:00 – przyjazd  do Nicei obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, spacer po Promenadzie Aniołów , nocleg 1 
9.07 
8:00 – śniadanie 
9:00 – całodniowa wycieczka po Lazurowym Wybrzeżu: Cannes (port jachtowy, promenada gwiazd, pałac festiwali filmowych), Monako 
(katedra, stare miasto, Pałac Książęcy, punkt widokowy), 
Monte Carlo (miejsca związane ze słynnym Rajdem Monte Carlo oraz słynne Casino ) 
18:00 – obiadokolacja, nocleg 2 
10.07 
7:00 – śniadanie i wykwaterowanie 
8:00 – wyjazd do Hiszpanii 
14:00 – zwiedzanie Carcassone – średniowiecznego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury Unesco, którego początki 
sięgają starożytności. Tam kręcono film „Robin Hood” z Kevinem Costnerem;  
19:00 – przyjazd  do hotelu, obiadokolacja i zakwaterowanie, nocleg 3 
11.07. 
9:00 – śniadanie 
10:00 -14:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych 
14:00 - obiad 
15:00 – 18:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 4 
12.07. 
9:00 – śniadani 
10.00 - wycieczka szlakiem trójkąta Salvadora Dali (w trakcie wycieczki prowiant przygotowany przez hotel)–  
Portlligat to małe miasteczko rybackie znajdującym się nieopodal Cadaqués. To tutaj Salvador odkupił dom rybacki, a w kolejnych latach 
kupował kolejne, powiększając swoją posesję. Na przestrzeni 40 lat stopniowo budował swój dom, który dzisiaj możemy zwiedzać. 
Zamek w Pubol czyli dom Gali - to średniowieczny zamek, który Dali podarował swojej żonie na urodziny. Gala była miłością życia 
Salvadora i jego muzą, artysta zaprojektował dla niej zamek w każdym detalu, nawet talerze w kuchni były ręcznie malowane przez Dalego. 
Stworzył piękne, przepełnione romantyzmem i tajemnicą wnętrza, czyniąc ze swej żony królową z własnym tronem, imponującą sypialnią 
połączoną z rustykalną łazienką. W podziemiach zamku znajdziemy surrealistyczną kaplicę, w której pochowana jest Gala. 
Muzeum Salvadora Dali w Figueres. Figueres to miejsce szczególne dla Dalego, tu się urodził, został ochrzczony, a w tutejszym teatrze 
wystawił swój pierwszy obraz. Muzeum zostało zaprojektowane przez Salvadora i zbudowane na ruinach teatru miejskiego . W całym 
muzeum mieści się ponad 1500 rysunków, obrazów, rycin, rzeźb i instalacji. W trakcie wycieczki posiłek /lunch boxy przygotowane przez hotel/ 
19:00 – obiadokolacja,  
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13.07. 
9:00 – śniadanie 
10:00 -14:00 – korzystanie z basenów hotelowych 
14:00 - obiad 
15:00 – 18:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych 
19:00 – obiadokolacja, nocleg 6 
20.00 – wycieczka do malowniczego miasteczka Tossa de Mar, nocleg 5 
14.07. 
9:00 – śniadanie 
9:30 – całodniowa wycieczka do Barcelony /posiłek: lunch boxy przygotowane przez hotel/. Zobaczymy największe atrakcje tego czarującego 
miasta takie jak dzieła Antonio Gaudiego z Bazyliką Sagrada Familia na czele oraz ogrodem Guell, słynną aleję La Rambla oraz port jachtowy, 
wzgórze Motjuic z parkiem olimpijskim i stadionem Olimpiady 1992 na którym polska drużyna futbolowa grała w finale z Hiszpanią i zdobyła 
srebrny medal igrzysk,  
19:00 – obiadokolacja, nocleg 7 
15.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 -14:00 – korzystanie z basenów hotelowych 
14:00 - obiad 
15:00 – 18:00 – korzystanie z plaży lub basenów hotelowych 
19:00 –obiadokolacja, nocleg 8 
16.07 
9:00 – śniadanie 
10:00 – wyjazd do Francji, po drodze zwiedzanie Avignonu – słynny most na Rodanie, mury obronne, monumentalny zamek papieży/.  W 
drodze posiłek /lunch boxy przygotowane przez hotel/ 
19:00 – przyjazd do Lyonu do Hotelu Premiere Classe, zakwaterowanie, wyjście do centrum handlowego na zakupy, możliwość zjedzenia 
kolacji w jednej z restauracji (we własnym zakresie), wieczorny spacer po starym mieście, powrót do hotelu, nocleg 9 
17.07. 
Po śniadaniu około godz. 10.00 wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem do centrum miasta, zwiedzanie Wzgórza Fourviere – bazylika 
Notre Dame, teatry rzymskie, katedra św. Jana Chrzciciela 
Około 14:00 czas na posiłek (we własnym zakresie) 
16:00 – wyjazd z Lyonu, przejazd przez Niemcy do Polski. 
18.07. 
Przyjazd do Szczecina - ok. godziny 8.30 - 10.00 
 
TERMINY PŁATNOSCI:  
Zadatek – 100 euro (przy podpisaniu umowy, nie później niż do 15.02.2020) 
II rata – 310 euro do 25.03.2020 
III rata – 500 zł do 10.05.2020 
IV rata – 480 zł do 15.06.2020 

 


