
INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

wyjeżdżających do HISZPANII w dniach 09-18.05.2018 
 

ZBIÓRKA w dniu 09.05.2018 – godzina 17.00, Lublin, al. Zygmuntowskie (parking obok 

hali MOSiR). Powrót na w/w parking w dniu 18.05.2018 w godzinach wieczornych 

 

DOKUMENTY 

paszport lub dowód osobisty (proszę sprawdzić ważność dokumentu!) 

W czasie trwania wycieczki paszporty /dowody przechowuje opiekun. 

 

ZAKWATEROWANIE  
1 nocleg we Francji – Hotel Premier Classe w Villepinte (ok. 38 km od centrum Paryża) (standard 

turystyczny, pokoje 3 os. z łazienkami) 

3 noclegi w Hiszpanii w Lloret de Mar w hotelu Samba*** (pokoje 3, 4 os. z łazienkami) 

1 nocleg we Włoszech w Hotelu San Vito di Negrar (w okolicy Jeziora Garda, pokoje 3, 4 os. 

z łazienkami) 

 

WYŻYWIENIE 

Według programu pobytu: 

We Francji – śniadanie w hotelu, obiadokolacje w barze typu Flunch lub Selfe Service. 

W Hiszpanii – śniadania , obiady i kolacje w hotelu (wszystkie posiłki w formie bufetu 

szwedzkiego). W dniu wycieczki do Barcelony – 2 posiłki (śniadanie, obiadokolacja) 

We Włoszech śniadanie, obiadokolacja w hotelu, ostatnia obiadokolacja w dniu wyjazdu  

w barze Self Sevice na terenie Gardalandu. 

 

UBEZPIECZENIE 

Ubezpieczyciel Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31 

Umowa generalna ubezpieczenia nr 201404 

Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże 

Wariant Europa Standard  KL 10000 Euro 

NNW 15000 zł (NWI+NWS) BP 800 PLN 

Sugerujemy również posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

 

UWAGI:  

Prowiant na czas podróży we własnym zakresie. Zalecane kieszonkowe ok. 50 zł na ciepły posiłek 

w Polsce. 

Drobne monety euro na toalety w Niemczech. 

Na realizację programu uczestnik powinien posiadać 100 Euro 

(płatne w autokarze u pilota grupy). 

Prosimy każdego uczestnika o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego oraz 1 sztuki bagażu 

podręcznego 

Rodzic przekazuje dziecku leki, które przyjmuje na stałe. 

Uczestnik wycieczki odpowiada za swoje rzeczy materialne (telefon komórkowy, aparat itp.) 

Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za zaginione rzeczy ucznia. 

Każdy uczestnik wycieczki zostaje powiadomiony o numerze telefonu opiekuna i pilota, 

z wszelkimi problemami, zapytaniami i prośbami uczeń zwraca się na bieżąco do opiekunów lub 

pilota grupy. 

 

OPIEKUNOWIE 

p. Agata Awakowicz, p. Monika Żysko-Gołębiowska, p. Katarzyna Orzeł, p. Elżbieta Zubala 



PROGRAM  

1 Dzień: wyjazd w dn. 09.05.2018 – godz. 17.00. Przejazd przez Polskę, Niemcy. 

2 Dzień: przejazd przez Francję.(ogólny czas przejazdu 26 godzin) Obiadokolacja, nocleg w hotelu 

w okolicach Paryża. 

3 Dzień: śniadanie. Przejazd do centrum PARYŻA, Wjazd na Wieżę Eiffla, spacer Polem Marsowym, obok 

Szkoły Militarnej, Pałac i Kościół Inwalidów - miejsce pochówku sprowadzonych z wyspy Św. Heleny 

zwłok „Boga Wojny”, Imperatora Napoleona I Bonaparte. Ogrody Luksemburskie, przejście do Dzielnicy 

Łacińskiej pod gmach Sorbony. Wyspa La’Cite –zwiedzanie najsłynniejszej na świecie, rozsławionej przez 

Victora Hugo, Katedry Notre Dame, spacer obok Palais de Justice i Conciergerie. Przejście przez najstarszy 

most paryski Pont Neuf na prawy brzeg Sekwany, obok kompleksu Luwru, spacer królewskimi ogrodami 

Tuileries do Placu Concorde, na którym w czasach Wielkiego Terroru niepodzielnie królowała gilotyna. 

Najelegantsza aleja Paryża – Pola Elizejskie, Łuk Carrousel, Łuk Triumfalny. Obiadokolacja, wieczorny rejs 

statkiem po Sekwanie, wyjazd do Hiszpanii (przejazd nocny) 

4 Dzień: przejazd przez Francję, zwiedzanie Carcassone, spacer po średniowiecznej warownej twierdzy. 

Przyjazd na Wybrzeże Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek, plażowanie. Obiadokolacja, 

nocleg. 

5 Dzień: śniadanie. BARCELONA: zwiedzanie stolicy Katalonii, przejazd do będącego w budowie kościoła 

Sagrada Familia, który pomimo, że nieukończony - już stał się wizytówką Barcelony (zwiedzanie 

z zewnątrz), wejście do po Parku Guell wypełnionym pracami Antoniego Gaudiego, m.in. granitowymi 

kolumnami tworzącymi Salę Stu Kolumn, wykładanymi potłuczoną ceramiką ławkami oraz słynną 

ceramiczną salamandrą. Przejazd dzielnicą L’Eixample, podziwianie słynnych budynków Casa Batllo, 

Casa Mila (uważanych za wybitne dzieła A.Gaudiego). Przejazd obok „Bramy Wystawy Światowej”, Placu 

Hiszpańskiego, Palau National. Przejazd na Wzgórze Montjuic ze Stadionem Olimpijskim, Palau Sant 

Jordi, Castell de Montjuic, podziwianie ze wzgórza Montjuic panoramy miasta. Przejazd na Stadion Camp 

Nou, zwiedzanie Muzeum Klubowego, przejazd do stojącej przy Placa del Portal de la Pau Kolumny 

Kolumba oraz stojących nieopodal budynków Arsenału i Stoczni Królewskich. Spacer słynnymi 

barcelońskimi alejami Las Ramblas obok Plaza Real do Teatro del Liceo, przejście do serca Barcelony - 

Barrio Gotic zwanego Rovell de l'Ou /żółtko jajka/, spacer po dzielnicach: Gotyckiej i Katedralnej obok 

Ratusza oraz Palacio de Generalitat - siedziby Kortezów Katalonii, przejście pod Carrer del Bispe, 

neogotyckim, stylowym pasażem, zwiedzanie Katedry Św. Eulalii, wspaniałego przykładu sztuki gotyckiej, 

jednej z najokazalszych budowli sakralnych w Europie, wizyta w wirydarzu gdzie znajduje się mały staw, po 

którym pływa trzynaście gęsi, symbolizujących wiek świętej męczennicy, patronki katedry, Powrót do 

hotelu, obiadokolacja. nocleg. 

6 Dzień: śniadanie. 

Rejs statkiem do TOSSA DE MAR - podziwianie skalistego wybrzeża Costa Brava oraz podglądanie życia 

w Morzu Śródziemnym - roślinności, podwodnych skał, egzotycznych ryb, spacer po jednej 

z najładniejszych miejscowości wybrzeża katalońskiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja. 

7 Dzień: śniadanie 

Spacer uliczkami Lloret de Mar, plażowanie, obiad, kolacja, w godzinach wieczornych wyjazd do Francji. 

8 Dzień: Przejazd przez Francję. Zwiedzanie Monako i Monte Carlo. Przyjazd do Włoch. Obiadokolacja. 

Przyjazd do hotelu w okolicach jeziora Garda, nocleg. 

9 Dzień Śniadanie. Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland. Park Gardaland, najchętniej odwiedzany 

we Włoszech zajmuje powierzchnię 60 ha i zlokalizowany jest w okolicy największego włoskiego jeziora 

Garda, dzięki czemu stanowi atrakcyjne miejsce podróży. Atrakcje parku podzielone są na trzy grupy 

tematyczne: Fantasy, Adventure, Adrenaline. Obiadokolacja. Wyjazd do Polski.  

10 Dzień: Przyjazd do Lublina w godzinach wieczornych. 

 

ORGANIZATOR 

Turystyka i Wypoczynek Relaks s.c. 

20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35 lok. 323 

Tel. 81 532 45 55  relaks@lublin.home.pl 

Dodatkowe pytania proszę kierować pod nr 81 533 54 20 w. 118 lub 508322404 (w dni wolne od zajęć) 

mailto:relaks@lublin.home.pl

