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Wycieczka lotnicza / objazdowa 5 dniowa:  Barcelona - szaleństwo w wielkim mieście! 

 

 
 

TRASA PODSTAWOWA Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) –  Barcelona – lotnisko. 
UWAGA! Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Żywca 
do Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: ok. 50 zł / os. 
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość 
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1650 zł/os. 

Oferta zawiera: -przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)  

-bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość 

dopłaty do dużej walizki)  
-transfer lotnisko - hotel - lotnisko  

-zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 3*/ 4* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 
- wyżywienie: 4 śniadania + 4 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji 

dodatkowo płatne) 

-opieka licencjonowanego pilota  
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż 

do 1.000 zł) 
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 

oprowadzania grup)  

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 95-115 € (w 
zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją 

miejską oraz podmiejską podczas realizacji programu oraz bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Sagrada Familia, Casa Mila 

lub Casa Batllo, Park Guell) oraz lokalnych przewodników. Cena nie zawiera 
podatku miejskiego w wysokości 1-2 €/os/noc. Opcje dla chętnych (Camp 

Nou, wycieczka Barcelona by night) są dodatkowo płatne.  

Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę. Obowiązkowa dopłata: 
opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł / os. 

Informacje dodatkowe: 
-Dopłata do pokoju 1-osobowego +420 zł  

-Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł  

-Gwarancja niezmienności ceny +45 zł 
Ważne informacje: 

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty 
programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów  

-Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Barcelonie po 
przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy może być realizowany 

jedynie pod opieką lokalnego kierowcy.  

-Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy 
podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską lub autokarem (w 

zależności od wielkości grupy).  
-W przypadku przylotu w późnych godzinach wieczornych, zamiast 

obiadokolacji w formie bufetu może zostać podana kolacja na zimno. W 

przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą 
zostać przygotowane pakiety śniadaniowe. 

-Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub 
przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą mailową – w 

takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na 

tydzień przed wylotem zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi 

informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1  
 
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Barcelony. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program 
zwiedzania.  
 
Dzień 2-4  
 
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Barcelony - w programie m.in.: słynna ulica La Rambla, uważana za 
najpiękniejszą aleję świata, mająca swój początek na Placa Catalunya i wiodąca aż do Pomnika Kolumba; La 
Boqueria – fantastycznie kolorowy targ owocowy położony przy samej Rambli; zabytkowy Port Vell  
z malowniczą przystanią jachtową. Spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św. Eulalii - jednej  
z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii, urokliwy Placa Reial oraz pobliski Placa de Sant Jaume  
z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym mieści się siedziba rządu katalońskiego. Barcelona 
Gaudiego - baśniowy Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę; wciąż 
nieukończony kościół Sagrada Familia - jeden z najważniejszych symboli miasta; Rambla de Catalunya 
przecinająca elegancką Dzielnicę Eixample oraz spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajdują się 
dwa najważniejsze domy Gaudiego - Casa Mila ze słynnym dachem oraz kolorowa, wpisana na listę UNESCO 
Casa Batllo, której dach przypomina grzbiet smoka. Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz Plac 
Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Weneckimi. Średniowieczna dzielnica La Ribera, poświęcony patronce 
żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar, znany m.in. z bestsellerowej powieści Ildefonso Falconesa Katedra  
w Barcelonie oraz spacer Carrer de Montcada, gdzie znajdują się dawne pałace zamożnych kupców. Ceglany 
Łuk Triumfalny, wzniesiony na Wystawę Powszechną w 1888 r. oraz spacer przez Parc de la Ciutadella, 
gdzie żyją stada kolorowych papug i rosną drzewka pomarańczowe.  
 
Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou - legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym 
muzeum, gdzie zgromadzono pamiątki związane z historią drużyny i jej najlepszych zawodników (wstęp ok. 23 
€). 
 
Dla chętnych wyjazd na wycieczkę Barcelona by night, podczas której będzie można zobaczyć Magiczne 
Fontanny – bajkowy spektakl typu światło i dźwięk oraz pospacerować po tętniącym życiem centrum  
(35 €, jeśli fontanny będą czynne, wycieczka jest realizowana przy min. 10 zgłoszonych osobach). 
 
W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w 
całej Hiszpanii tapas, czyli niewielkich przekąsek, z których choćby pa amb tomaquet (chleb nacierany 
czosnkiem, oliwą i pomidorami) pochodzi właśnie z Katalonii (ok. 1-3 €/tapas), słynnego wina musującego 
cava, produkowanego w winnicach pod Barceloną (ok. 3€/kieliszek) czy delikatnego deseru crema 
catalana, pachnącego cytryną i cynamonem (ok. 4-6 €). Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 5  
 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.  
 
Uwaga! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w hotelu o 3 dodatkowe noclegi (cena za przedłużenie 
obejmuje 3 noclegi w hotelu, w którym zakwaterowana jest grupa; 3 śniadania + 3 obiadokolacje; transfer 
powrotny oraz przedłużenie ubezpieczenia w opcji standard / cena nie obejmuje opieki pilota) – jest to 
usługa wymagająca dodatkowego potwierdzenia przez organizatora. 
 
Informacja o bagażu: 
 
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 
operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy 
fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, 
nożyczki, itp.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i 
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – 
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. 
 
Rezerwacja miejsc w samolocie: 
 
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie 
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, 
peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: MTX/05/2017 

 
 
 
 


