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Wycieczka autokarowa do Barcelony 

14.07 - 24.07.2020 

 

1/2  dzień Przejazd Koszalin-Cannes 

Wyjazd  z  Koszalina  o  godz.  12.00  (parking  przy  ul. Śniadeckich – przed 

halą widowiskowo-sportową w Koszalinie). Przyjazd do Cannes około 

południa. Zakwaterowanie. Popołudniowe wyjście na plażę. 

 

3  dzień  Pobyt w Cannes 

Plażowanie. Po południu przejazd do centrum Cannes i spacer po mieście.  

 

4  dzień  Przejazd Cannes - Barcelona 

 Wczesny wyjazd do Barcelony. Przyjazd około godz. 18. Zakwaterowanie  

 

5  dzień  Pobyt w Barcelonie 

Poranne zwiedzanie miasta: Barcelony (La Rambla, Dzielnica Gotycka). 

Popołudniowe plażowanie 

  

6 dzień Wycieczka do Saint Sadurni d’Anoia i na Montserrat   

Poranny wyjazd z campingu i przejazd do Saint Sadurni d'Anoia - 

miejscowości słynącej z produkcji wina musującego - cava. Wizyta w winiarni 

połączona ze zwiedzaniem i degustacją. Przejazd na Montserrat - najświętszego 

miejsca Katalonii. Powrót na camping 

 

 

7  dzień Pobyt w Barcelonie 

 Dalsze zwiedzanie Barcelony (okolice słynnego kościoła Sagrada Familia, 

stadion FC Barcelona - Camp Nou). 

 

8  dzień Pobyt w Barcelonie 

 Poranne plażowanie. Popołudniowy wyjazd do Park Guel Gaudiego, 

wieczorny pokaz Tańczących fontann  

 

9  dzień Przejazd  Barcelona – Pont du Gard - Avignon 

 Wyjazd z campingu o godz. 8.00. Przejazd do Pont du Gard i zwiedzanie 

jednego z najlepiej zachowanych rzymskich akweduktów. Przyjazd na 

camping  w Awinionie. Zakwaterowanie. Wieczorny spacer do miasta – stolicy 

ulicznych teatrów i przez chwilę stolicy papieskiej 

 

10/11  dzień Przejazd Awinion - Koszalin 

 Wyjazd z campingu o godz. 10. 00. Przyjazd do Koszalina dnia następnego w 

godzinach południowych.  

 
 

 

Cena :  1310zł i 150 euro 

- cena  w  złotówkach  obejmuje -  przejazd  autokarem  z  klimatyzacją 

śniadania  i  obiadokolacje, 

ubezpieczenie KL I NNW w Signal Iduna, 

namioty organizatora, 

pilotaż 

10zł na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 

 

- cena w euro obejmuje -     koszty noclegów na campingach,  

  przejazdy autostradami i parkingi, 

   

Na wszystkich campingach jest basen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wejścia  do  zwiedzanych  obiektów płatne dodatkowo: 50 euro dzieci i 60 euro dorośli 

 

 

Cannes – zdobyło sławę dzięki odbywającym się tu licznym festiwalom i innym wydarzeniom 

kulturalnym. Najgłośniejszy jest odbywający się w połowie maja Międzynarodowy Festiwal 

Filmowy, będący najbardziej ekstrawaganckim wydarzeniem na Lazurowym Wybrzeżu 

Barcelona 

Drugie co do wielkości miasto Hiszpanii i jednocześnie najważniejszy ośrodek przemysłowy i 

handlowy. Mimo że na Starym Mieście nie brakuje szacownych zabytków, to sławę miastu 

przyniosły budowle wzniesione zaledwie 100 lat temu, między innymi przez Gaudiego. 

Montserrat 

Klasztor swoje istnienie zawdzięcza Czarnej Madonnie, figurze rzekomo ukrytej tutaj przez św. 

Piotra. Klasztor Benedyktynów wzniesiono na wysokości 1000 m n.p.m., czyli mniej więcej w 

dwóch trzecich wysokości góry. Sam masyw górski przypominający zęby piły to jeden z najbardziej 

malowniczych tworów przyrodniczych Hiszpanii. 

Pont du Gard 

Jeden z najlepiej zachowanych rzymskich akweduktów na świecie.  
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