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Cena zawiera:  

 
• Przelot w obie strony Katowice- Girona – Katowice, 

• Pobyt – 4 dni/ 3 noce , 

• Transfer lotnisko- hotel- lotnisko, 

• Pobyt w hotelu 3-4*,  

• Opłatę na fundusz gwarancyjny według rozporządzenia Ministerstwa Finansów (15 zł / os.) 
- automatycznie doliczane do rezerwacji  

• Ubezpieczenie KL 15 000€, NNW 2 000€, bagaż 200€  

• Podatek VAT 

• Śniadania i Obiadokolacje, 

• Animacje i zabawy w hotelu,  

 

Cena nie zawiera: 

 
- wydatków własnych i wycieczek lokalnych,  

 
 
 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

CENA:    2185 PLN 
 

                                                                  

TERMIN:                             

COSTA BRAVA+ BARCELONA 
 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Chętni mogą zakupić w cenie 45 EUR : 
Plan wycieczek wliczonych w cenę 

1.Barcelona  

Barcelona wyjazd 8-9:00(do ustalenia) powrót 18-19:00 na Obiadokolację 

zwiedzamy: 

Sagrada Familia (z zewnątrz) 

Park Guell  

domy Galudiego Casa Batllo, Casa Milla z zewnątrz 

stadion FC Barcelona z zewnątrz 

Pac Hiszpański 

taras widokowy na wzgórzu Montjuic (wzgórze Olimpijskie) 

spacer dzielnica gotycka 

deptak la Rambla 

czas wolny 

 
Barcelona Premium- ZWIEDZAMY BARCELONE  
 

Wśród atrakcji turystycznych Barcelony na szczególne wyróżnienie zasługują bazylika Świętej Rodziny Sagrada Familia 

oraz Park Guell. Oba projekty architektoniczne łączy osoba najbardziej znanego z barcelońskich architektów Antonio 

Gaudiego. W trakcie wycieczki będą Państwo mogli zwiedzić kościół Świętej rodziny wraz z wejściem do świątyni oraz 

Park Guell wraz z wejściem do strefy monumentalnej. Bilety wstępu zostały skalkulowane w cenie wycieczki. Ze względu 

na ogromne zainteresowanie biletami wstępu o kolejności zwiedzania decyduje przewodnik w oparciu o zarezerwowane 

godziny wejścia do stref biletowanych. 

- wycieczka całodniowa 

 
Do wycieczki proponujemy dokonać zmiany podczas wieczoru na magiczne Fontanny lub wcześniej stadion Camp Nou 

Wczasy Barcelona 

Barcelona zaliczana jest do grona najpiękniejszych miast w Europie. Na każdym kroku spotkasz tu zabytkową architekturę oraz uwodzicielskie 

uliczki. Główną architektoniczną atrakcją Barcelony są oczywiście dzieła Antonio Gaudiego znanego na całym świecie. Zachwycająca katedra 

Sagrada Familia, Park Guell czy Casa Mila są nie tylko symbolami miasta, ale i całego kraju. Wakacje w Barcelonie to również okazja do 

przejścia się ulicami średniowiecznej starówki, najbogatszej w mieście ulicy Passeig de Gracia, gdzie zobaczycie piękny i zabytkowy szpital św. 

Pawła czy Świątynie Matki Bożej Morza. Wczasy w Barcelonie to również możliwość poznania bliżej miejscowej kultury i specyfiki miasta, 

podczas zakupów na tutejszym targu rybnym, czy odwiedzin dzielnicy artystycznej EL Born, gdzie w jednej z wielu restauracyjek możecie 

przysiąść na filiżankę wybornej kawy ze słodkim churros. Będąc na wczasach w Barcelonie nie możesz pominąć La Rambli, najsłynniejszego 

deptaka w kraju, który rozciąga się od Placu Katalońskiego aż do kolumny Krzysztofa Kolumba, która jest najsłynniejszą statuą w całej 

Barcelonie. Fani piłki nożnej mogą spotkać tu swoich idoli i odwiedzić najpopularniejszy stadion piłkarski na świecie – Camp Nou. Poruszanie 

się po mieście jest naprawdę proste, a wszystko to, dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji. Polecamy również przejazd hiszpańskim 

metrem, które składa się z 9 linii, a gdy zmęczysz się zwiedzaniem, odpocząć możesz na plaży, która znajduje się o krok od centrum miasta.  

 
CENA NIE OBEJMUJE: 

• Wycieczek fakultatywnych 

• Klienci (powyżej 16 roku życia) zobligowani są do wniesienia należnej opłaty bezpośrednio po przyjeździe do hotelu: 
 

-OPŁATA TURYSTYCZNA 

W Katalonii obowiązuje opłata turystyczna, którą Klienci wnoszą w recepcji hotelowej podczas kwaterowania. Wysokość tej opłaty 

kształtuje się następująco ok. 5* - 2,25 €/os/doba (Barcelona ok. 2,25€/os.), 4* - ok. 0,90€/os/doba (Barcelona ok. 1,10€/os/doba), 

3*, 2*, apartamenty - ok. 0,45€/os/doba (Barcelona ok. 0,65€/os/doba). 

Do powyższych cen należy doliczyć 10% podatku. 

• Istnieje możliwość dokupienia obiadów w kwocie 230,00 PLN/ os. na cały pobyt – Pełne Wyżywienie bez zmiany powyż-

szej ceny mogę zaproponować w hotelu Astoria Park 4* 

 

Uwaga! Doba hotelowa jest do godziny 10.00 (nie do godziny 12.00). 

DOBA HOTELOWA W REGIONIE COSTA BRAVA KOŃCZY SIĘ O GODZINIE 10:00, KWATEROWANIE OD GODZINY 14:0 

 


