
 
Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie  

wspólnie z Biurem Podróży GLOBTRAMP 
zapraszają na wycieczkę samolotową do Barcelony 

 w dniach 29.IV do 4.V.2023 
  

 
 

29 IV DZIEŃ 1  KRAKÓW – BARCELONA  
Zbiórka przy stanowiskach odpraw o 15:00 Lotnisko 
Kraków. Wylot samolotem do Barcelony o godzinie 
17.15. Przylot o godzinę 20.00. Transfer do hotelu. 
Nocleg.  
30 IV DZIEŃ 2  BARCELONA  
Śniadanie. W tym dniu odbędziemy spacer po Paseo 
de Gracia gdzie znajdują się, Casa Mila (z zewnątrz) - 
słynny dom z falującą fasadą, Casa Batlló – kościsty 
dom czy też dom masek, który zobaczymy z zewnątrz, 
tez dzieło tego samego artysty i architekta. Później 
przejedziemy do Placu Katalońskiego, gdzie bierze swój początek Las Ramblas, główny 
deptak, na którym gromadzą się uliczni artyści i sprzedawcy kwiatów i który Victor Hugo 
nazwał najbarwniejszą i najciekawszą aleję świata ze słynnym barcelońskim rynkiem La 
Boqueria. Czas wolny na zakup pamiątek, wypicie gorącej kawy lub lampki wspaniałej 
"Sangrii". Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

1 V DZIEŃ 3   BARCELONA -  MONTSERRAT  
Śniadanie. Wyjazd do Montserrat - góry o stromych 
ścianach i strzelistych szczytach, gdzie na wysokości 1000 
m n.p.m. wznosi się ogromny klasztor benedyktynów, 
duchowe centrum Katalonii. Zwiedzanie XVII-wiecznej 
bazyliki z cudowną figurą Czarnej Madonny. Słynna z 
cudów góra stanowi również symbol jedności narodowej 
Katalończyków. W drodze powrotnej z Monserrat wstąpimy 
na degustację do wytwórni znanego na całym świecie wina 
musującego CAVA. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 

2 V DZIEŃ 4   GIRONA  
Przejazd do GIRONY, nazywanej Florencją 
Katalonii. Spacer po starym mieście otoczonym 
średniowiecznymi murami obronnymi: największa 
na świecie jednonawowa gotycka katedra, do której 
prowadzą wspaniałe XVII-wieczne, barokowe 
schody, XIV-wieczny kościół Sant Felix – 
najbardziej rozpoznawalny obiekt w mieście, 
wzniesiony w miejscu starych katakumb, najlepiej 
zachowane łaźnie w całej Hiszpanii, łączące 
architekturę arabską i romańską, dzielnica 
żydowska. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg 



 
3 V DZIEŃ 5   BARCELONA   
Śniadanie.  Dzień wolny. Czas na plażowanie. Dla chętnych wyjazd do Barcelony: wioska  
olimpijska, wzgórze Tibidabo, stadion Barcelony, Oceanarium. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. DLA CHĘTNYCH MECZ BARCELONA – OSASUNA. 
 
4 V DZIEŃ 6   BARCELONA - KRAKÓW  
Śniadanie. Rozpoczynamy zwiedzanie Barcelony: spacer od pomnika Columba przez plac 
Ramblas do gotyckiej katedry Santa Maria del Mar z XV w. Sagrada Familia – kościół św. 
Rodziny z zewnątrz. Następnie Park Guell - jedno z najsłynniejszych dzieł Gaudiego. 
Jedyny w swoim rodzaju park pełen dziwacznych budowli, rzeźb i mozaik oraz 
zachwycającej przyrody. Zbiórka przy stanowiskach odpraw o 15:00. Wylot samolotem o 
godzinie 17.15. Przylot na godzinę 20.00 
 
CENA: 2940 zł/osobę  

Cena obejmuje: przelot samolotem do i z Barcelony, autokar w czasie objazdu, bagaż 
podręczny, opłaty lotniskowe, 5 noclegów w hotelach ***/**** zlokalizowanych pod 
Barceloną, pokoje dwuosobowe, 5 śniadań i 4 obiadokolacje, opiekę polskiego pilota, 
ubezpieczenie NNW, KL, i bagaż podręczny.  

Cena podstawowa nie obejmuje: systemu TOUR GUIDE, transferów, biletów wstępu 

(Sagrada Família, Casa Milà (La Pedrera), Park Güell), opłat za miejscowych 

przewodników, opłat klimatycznych, transferów - razem około 170 €. – płatnej u 
pilota oraz bagażu rejestrowanego (dopłata 350zł) a także obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny TFG i TFP. 

Zgłoszenia udziału w wycieczce do 15 XII 2022 z równoczesną 
wpłatą 600zł. zaliczki.  

Tel. do Biura ZNP w Tarnowie.534 195 943. 

Spotkanie organizacyjne przed wycieczka odbędzie się w dniu 14 
kwietnia 2023/ czwartek/ o godz. 16.00 w Biurze Oddziału ZNP ul. 
Piłsudskiego 24. 

 

Serdecznie zapraszamy.          www.tarnow.znp.edu.pl  

  
 
 

 

http://www.tarnow.znp.edu.pl/

