ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI!!!
BON DIA – Hiszpania Costa Dorada
Barcelona – Tarragona - Walencja
termin: 13 – 20.06.2020
cena: 3.195 PLN / os + 155 EUR
wylot z Poznania
dla chętnych dojazd autokarem ze Szczecina
Możliwość przedłużenia pobytu o dodatkowy tydzień w wybranym hotelu.
Cena zawiera:
✓ 7 noclegów w hotelach **/***;
✓ 2-os. pok. stand. (z możliwością 1 dostawki),
✓ wyżywienie HB: 7 śniadań, 7 kolacji
✓ przeloty: Poznań <-> Barcelona
✓ przejazdy autokarem
✓ wstępy, przewodnicy, audio guide
✓ opieka miejscowego pilota
i kierowników grupy Lucyny i Ryszarda Kotla
✓ ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera:
✓ transferu: Szczecin <->Poznań lotnisko
✓ dopłaty do pok. 1os
✓ wycieczki dla chętnych (wymagane mini 20 os: Barcelona z wejściem do Muzeum FC Barcelona i kolejką na
wzgórze Montjuic , wieczór flamenco, stadion FC Valencia)

My, tzn. Lucyna i Ryszard (Maciek) Kotla też jedziemy!!!
Zapraszamy na wspólny urlop!!!
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl

TRASA: Barcelona • Pont del Diable • Tarragona • Centrum wina Toneleria Artesana • Walencja
• Jaskinia św. Józefa • Peniscola ok. 900 km

PROGRAM
13.06.2019 (sobota)
Zbiórka uczestników na lotnisku w Poznaniu.
Dla chetnych przejazd autokarem Szczecin – Poznań (dodatkowo płatne).
Przelot do Barcelony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Czas wolny (zależnie od godziny przylotu), kolacja, nocleg.

14.06.2020 (niedziela) BARCELONA
Śniadanie w hotelu.
Czas wolny na plażowanie lub zwiedzanie okolicy we własnym zakresie lub wspólnie.
Dla chetnych (za dodatkową opłatą na miejscu: ok. 110 EUR): wycieczka autokarem do Barcelony.
W programie wycieczki:
• spacer po Parku Güell, wpisanym na listę UNESCO, wśród bajecznej architektury i bujnej roślinności.
• wizyta na słynnym stadionie Camp Nou, jednym z symboli Katalonii. Zwiedzanie muzeum klubu FC
Barcelona. Dzięki zastosowaniu tu nowoczesnych technologii multimedialnych, można nie tylko poznać
historię sławnego klubu i jego wartości, ale również doświadczyć emocji związanych z
najwspanialszymi chwilami w historii klubu.
• wjazd kolejką linową na wzgórze Montjuïc z kompleksem obiektów kulturalnych i sportowych
wzniesionych z okazji Wystawy Światowej w 1929 r. Ze wzgórza rozciąga się imponujący widok na
Barcelonę.
• przejście w kierunku Portu Olimpijskiego, nad którym góruje futurystyczna rzeźba sardynki.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

15.06.2020 (poniedziałek) BARCELONA – PONT DEL DIABLE (trasa: ok. 100 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.
Przejazd do Barcelony.
• przejście obok Sagrada Família – świątyni uznawanej za największe dzieło słynnego architekta
Antonio Gaudíego.
• zwiedzanie dzielnicy Eixample z najsłynniejszymi budynkami zaprojektowanymi przez Gaudíego,
które stały się wizytówką Barcelony.

• spacer po Passeig de Gràcia, gdzie znajdują domy zaprojektowane przez Gaudíego, wpisane na listę
UNESCO: Casa Milà, Casa Batlló, a także innych znanych architektów: Lluísa Domènech i Montanera
oraz Josepa Puig i Cadafalcha.
• spacer po Las Ramblas – głównym deptaku, gdzie gromadzą się uliczni artyści i sprzedawcy kwiatów,
który Victor Hugo nazwał najbarwniejszą i najciekawszą ulicą Europy.
• wizyta na słynnym barcelońskim targu La Boqueria.

Przejazd w stronę Tarragony. Po drodze przystanek z widokiem na akwedukt PONT DEL DIABLE
czyli „Diabelski Most” z I w.p.n.e.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

16.06.2020 (wtorek) TARRAGONA – CENTRUM WINA – WALENCJA (trasa: ok. 280 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.
Przejazd do TARRAGONY.
• spacer po mieście z licznymi fontannami, placami i pięknymi kamiennicami.
• zwiedzanie: katedra, Monumento a los Castellers, pomnik naturalnej wielkości wzniesiony dla
upamiętnienia Castellers, tworzących żywe pomniki Castells - zamki – wieże z ludzi, wpisane na listę
UNESCO, jeden z symboli Katalonii.
• dalej zwiedzanie kompleksu archeologicznego z listy UNESCO, obejmującego zabytki rzymskie:
majestatyczny amfiteatr, teatr, cyrk, hipodrom, mury miejskie, dwa fora rzymskie i nekropolię.
Przejazd w kierunku WALENCJI.
• wizyta w CENTRUM WINA TONELERIA ARTESANA: zwiedzanie typowej farmy ze starym
gajem oliwnym, różnymi szczepami winogron, starymi beczkami do wina. Atrakcję stanowią wielkie
beczki, nawet z 1850 r. Degustacja wina i lokalnych serów z możliwością kupienia regionalnych
produktów.
• przejazd do WALENCJI, jednego z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się miast
Hiszpanii.
• spacer po najstarszej dzielnicy miasta: zespół budowli dawnej Giełdy Jedwabiu wpisany na listę
UNESCO, Katedra La Seu z wieżą Miguelete i legendą o św. Graalu, Bazylika Matki Boskiej
Bezbronnych - patronki miasta, Plaza de la Reina, Torres de Serrano - średniowieczne bramy miejskie z
bliźniaczymi wieżami obronnymi po bokach, Mercado Central – jeden z największych i najstarszych
bazarów w Europie.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

17.06.2020 (środa) WALENCJA
Śniadanie w hotelu .

Walencja:
• przejazd pod jedno z największych centrów kulturalnych Europy - Ciudad de las Artesy las Ciencias:
Miasto Sztuki i Nauki, zachwycające nowoczesną architekturą i futurystyczną bryłą budynków projektu
słynnych architektów Santiago Calatravy i Felixa Candeli, w którego skład wchodzą m.in: Hemisfèric planetarium i kino IMAX, Muzeum Nauki, Oceanarium, Pałac Sztuki poświęcony operze.
• czas wolny na indywidualne zwiedzanie wybranych obiektów.
• spacer po Ogrodach Turia – parku założonym w dawnym korycie rzeki, ogromnej zielonej oazie z
miejscami do wypoczynku.
Powrót do hotelu.
• czas wolny lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu ok. 40 EUR): Flamenco Show.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

18.06.2020 (czwartek) WALENCJA

Śniadanie w hotelu
Czas wolny
lub
fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu ok. 25 EUR): zwiedzanie stadionu piłkarskiego FC Valencia.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

19.06.2020 (piątek) JASKINIA ŚW. JÓZEFA – PENISCOLA (trasa: ok. 280 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.
Przejazd do JASKINI ŚW. JÓZEFA.

• rejs łodziąmi po podziemnej rzece i spacer korytarzami jaskini.
Przejazd do PENISCOLA zwanego „Miastem na morzu”
• spacer po urokliwym miasteczku otoczonym malowniczymi piaszczystymi zatokami i piękną
roślinnością: kręte uliczki, stary port,
• Bufador - wyłom w skałach z charakterystycznym mikroklimatem,
• Papa Luna - dawny zamek Templariuszy.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny, kolacja, nocleg.

20.06.2020 (niedziela)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie.
Czas wolny (zależy od godziny wylotu), transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: po śniadaniu i wykwaterowaniu transfer do
wybranego hotelu.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie zależnie od aktualnych warunków miejscowych.

Zapisy i rezerwacje:
Biuro KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

