
 
 
Dzień pierwszy 
 
 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
HISZPANIA 

 
 
Dzień pierwszy 
15:30 Zbiórka uczestników na Lotnisku w Gdańsku 
18:10 Wylot do Barcelony z Lotniska w Gdańsku   
21:15 Przylot na Lotnisko do Barcelony, przejazd autokarem do hotelu, zakwaterowanie, zimna 
kolacja, nocleg 
 

Dzień drugi 
09:00 Śniadanie 
10:00 Omówienie programu Zielonej Szkoły w Hiszpanii oraz spraw związanych z 
zakwaterowaniem, wyżywieniem, korzystaniem z atrakcji hotelowych, organizacją wycieczek 
fakultatywnych, itp.. Zapoznanie się z podstawowymi słowami i zwrotami hiszpańskimi. 
11:00 Spacer do centrum Lloret de Mar - zobaczymy m.in. gotycki kościół Sant Roma z 
początku XV wieku z kolorowymi dachówkami, Ratusz, Promenadę, Aleję Gwiazd Rajdu 
Katalonii, przejście na punkt widokowy. Zajęcia integracyjne na plaży, zażywanie kąpieli 
słonecznych i morskich w asyście ratownika.  
19:00 Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg  
 

Dzień trzeci 
08:00 Śniadanie 
09:00 Przejazd autokarem do Barcelony. Hiszpania kojarzy się z plażami Costa Brava, 
królewskim Madrytem, corridą i winem, które leje się większymi strumieniami niż krew w 
walce torreadorów z bykami. Czym jednak byłyby jej atrakcje bez Barcelony - miasta, które 
urzeka atmosferą, magicznymi zaułkami oraz baśniową architekturą Gaudiego. Zwiedzanie 
Barcelony z przewodnikiem-zobaczymy: 

 Kościół Sagrada Familia zachwycający symboliczną, bogatą architekturą, fantazyjnymi 
formami, uważany jest za dzieło życia Antonio Gaudiego 

 Pałac Guell będący niezwykłym połączeniem typowej architektury katalońskiej z 
kunsztownymi zdobieniami 

 Domy Gaudiego - symbole Barcelony, które zachwycają, są genialne, szalone, 
dziwaczne i falujące 

 Park de la Ciutadella z przepiękną i romantyczną fontanną Cascada oraz 
najważniejszym miejscem w regionie Parlamentem Katalońskim 

 La Rambla - słynny deptak tętniący życiem przez całą dobę, gdzie gromadzą się uliczni 
artyści i sprzedawcy 

 La Boqueria - ogromny targ, gdzie bogactwo różnorodnych owoców oraz 
najdziwniejszych gatunków ryb zachwyci każdego - Dzielnica Gotycka z malowniczymi, 
wąskimi alejkami wijącymi się między historycznymi budynkami, które otaczają 



niezwykłą katedrę św. Eulalli, z wewnętrznym ogrodem otoczonym krużgankiem, po 
którym przechadzają się gęsi 

 Wzgórze Montjuic z kompleksem budowli wykorzystywanych podczas Igrzysk 
Olimpijskich w 1992 roku, z którego roztacza się przepiękny widok na magiczną Stolicę 
Katalonii 

 Park Guell imponujący wspaniałą przyrodą, bajeczną architekturą, ciekawymi 
rzeźbami, oryginalnymi mozaikami oraz najdłuższą ławką świata(część niepłatana). 
Nauczanie prostych słów i zwrotów hiszpańskich. Poznanie zwyczajów i obyczajów 
panujących w Hiszpanii. 

18:00 Przejazd autokarem do hotelu na obiadokolację i nocleg  
 

Dzień czwarty 
08:00 Śniadanie 
09:00 Gry i zabawy integracyjne na plaży lub przy basenie hotelowym, zażywanie kąpieli 
słonecznych i morskich w asyście ratownika 
13:00 Obiad  
14:00 Przejazd autokarem do Tossa de Mar - zwiedzanie miasteczka. 
Tossa de Mar to malownicze i niesamowite miasteczko ukryte wśród skał które zachwyci nie 
tylko przepiękną plażą i zachwycającą przyrodą ale także bogactwem sztuki i historii, 
zobaczymy m.in.: 

 Ruiny osady rzymskiej Turrisa z I-IV w n.e. odkryte ok 1914 r. 

 Kapliczkę Verge dels Socors - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy czczonej przez 
marynarzy i kupców 

 Średniowieczne mury obronne z XII-XIII w. zbudowane aby bronić mieszkańców przed 
piratami 

 Pomnik amerykańskiej aktorki Avy Gardner dzięki której Tossa de Mar małe rybackie 
miasteczko stało się kurortem tętniącym życiem 

 Panoramę wybrzeża, średniowieczne armaty i ruiny gotyckiego kościoła św. 
Wincentego z XV w. zniszczonego przez wojska napoleońskie w 1808 r. 

 Latarnię Morską 

 Neoklasyczny Kościół Parafialny Św. Wincentego z repliką Czarnej Madonny z 
Montserrat 

18:00 Przejazd autokarem do Barcelony pod wzgórze Montjuic na Spektakl Magicznych 
Fontann - ostatni a zarazem najbardziej kolorowy i zachwycający punkt programu. Woda, 
muzyka i gra świateł 
22:30 Przejazd autokarem do hotelu na nocleg 

 

Dzień piąty 
08:00 Śniadanie,  
09:00 Wykwaterowanie, przejazd autokarem do Ogrodu Botanicznego w Blanes, zwiedzanie 
ogrodu. Ogród Botaniczny Marimurtra znajduje się w hiszpańskim mieście Blanes i stanowi 
jedną z jego największych atrakcji turystycznych oraz jeden z najważniejszych ogrodów 
botanicznych w Europie. Na powierzchni 4 hektarów znajdziemy kilka tysięcy egzotycznych 
roślin, pochodzących z różnych zakątków świata. Ogród Marimurtra to prawdziwa oaza zieleni, 
pełna kolorów i zapierających dech w piersiach widoków. Podzielony jest na trzy części: 
śródziemnomorską, umiarkowaną i subtropikalną.  
13:00 Przejazd autokarem do Barcelony, zwiedzanie z przewodnikiem Stadionu Camp Nou. 
Stadion Camp Nou to duża gratka dla fanów FC Barcelona i wszystkich miłośników 



sportu. Camp Nou jest największym stadionem piłkarskim w Europie. Jego pojemność wynosi 
98800 widzów. Budowa obiektu zakończyła się 24 września 1957 roku, w inauguracyjnym 
meczu gospodarze odnieśli zwycięstwo 4-2 nad Legią Warszawa. Gospodarzem stadionu jest 
oczywiście FC Barcelona-trzykrotny zwycięzca Pucharu Europy, 20-krotny mistrz Hiszpanii i 25-
krotny zwycięzca Pucharu Króla Hiszpanii. Camp Nou jest jednym z niewielu stadionów, który 
otrzymał 5 gwiazdek w rankingu UEFA. Plac gry oświetlany jest przez oświetlenie o mocy 2180 
luksów, a jego wymiary wynoszą 105 x 72 m. Podczas zwiedzania Camp Nou Experience można 
stanąć na murawie, zobaczyć szatnię, w tym miejsce Messiego czy też wyjść tunelem na 
stadion, tak jak robią to piłkarze podczas meczów. Znajduje się tutaj również oficjalny sklep FC 
Barcelony, gdzie można nabyć pamiątki z podróży. 
18:00 Przejazd autokarem na Lotnisko w Barcelonie 
21:55 Wylot z Lotniska w Barcelonie 
 
 

Cena: od 750 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 4 noclegi w hotelu 3*** z basenem w LLORET DE MAR(pokoje 3-4 osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym) 
 wyżywienie(4 śniadania, 1 zimna kolacja, 2 obiadokolacje, 1 obiad) 
 zwiedzanie według podanego programu 

 transfery autokarowe w Hiszpanii 
 opiekę pilota 

 wyjazd 3 wychowawców gratis 

 ubezpieczenie NNW i KL  
 

Cena nie obejmuje:  (wszystko dodatkowo płatne 65 euro/os.) 

 biletów wstępu(Stadion Camp Nou i Muzeum FC Barcelony, Ogród Botaniczny 
Marimurtra 

 lokalnych przewodników 

 parkingów 

 systemów słuchawkowych Tour Guide 

 taksy klimatycznej 

 bagaż rejestrowany 20kg: 326zł (opcjonalnie) 

 bagaż rejestrowany 32kg: 396zł (opcjonalnie) 
 

Dodatkowo płatny bilet na przelot samolotem w obie strony - 10 kg bagaż podręczny(55x40x23) - 
brak jeszcze oferty ze strony przewoźnika.  
 

 
 
 
 


