Wycieczka – zielona szkoła 2019
Hiszpania - Francja - Włochy- Szwajcaria
z noclegami w hotelach i wyżywieniem na trasie

I dzieńWyjazd z Polski o godz. 14.00 - przejazd do Szwajcarii.
II dzień – wodospady Renu, Zurich
Przyjazd rano do Schaffhausen ( 9-godzinna przerwa pracy
kierowców ) spacer po mieście - wspaniały spektakl
największego pod względem przepływu wodospadu Europy„Wodospady Renu” Rheinfall, przejazd pociągiem do Zurichu, - Ulica Bahnhosse najelegantsza ulica handlowa Szwajcarii i jedna z najbardziej prestiżowych na świecie,
Katedra Fraumünster, Starówka nad rzeka Limmat, promenada nad Jeziorem Zuryskim.
Dalsza podróż autokarem do Francji .
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Miluzy we Francji .
Możliwe są inne opcje 9 godzinnego zwiedzania na trasie :
Szwajcaria : Montreux ,+Lozanna lub Lozanna + Genewa
- Niemcy : Europa Park
- Włochy : Genua
- Włochy : Gardaland
- Włochy : Mediolan+ jezioro Como
- Francja : Strasbourg + Colmar
III dzień- Miluza lub Lyon dalsza podróż do Hiszpanii
Śniadanie,zwiedzanie Miluzy ( dojazd komunikacją miejską) zwiedzanie m. in. słynne
Muzeum Motoryzacji, Starówka m. in. Ratusz, Katedra St. Etienne, część historyczna
miasta wpisana na listę UNESCO; Grand Theatre, Katedra Saint Jean, Bazylika Notre Dame
de Forviere, Bazylika Saint Martin d'Ainay. Nocny przejazd do Hiszpanii .
IV dzień- Costa Brava
Przyjazd w godzinach rannych do Hiszpanii ( na trasie kontynentalne śniadanie z kawą i
herbatą ). Zwiedzanie Tossa del Mar zabytkowej miejscowości z przepiękną panoramą na
skaliste wybrzeże. Od godz. 14.00 zakwaterowanie w hotelu w Lloret de Mar,
obiadokolacja, nocleg.
Do czasu zakwaterowania możliwość korzystania z pryszniców oraz z basenu hotelowego.
V dzień – Barcelona
Śniadanie, wyjazd do Barcelony, zwiedzanie: Stadionu Klubowego FC BARCA - Camp
Nou - wizyta na trybunach, w szatni gości, lożach
komentatorów, muzeum FCB i w klubowym butiku, następnie
Park Guell, Sagrada Familia, pomnik Krzysztofa Kolumba,
Stary Port . Powrót do hotelu w Lloret, obiadokolacja, nocleg.

VI dzień – Barcelona
Śniadanie, wyjazd do Barcelony, cd zwiedzania : Dzielnica Gotycka (Barri Gotic),spacer
po Las Ramblas, Poble Espanyol -”Miasteczko hiszpańskie” zbudowane na wystawę EXPO
ponad 100 budynków reprezentujących różne style architektoniczne z niemalże wszystkich
wspólnot autonomicznych Hiszpanii m.in. place, kościoły, klasztory, a także stojące przy
uroczych uliczkach i placach domy, w których mieszczą się warsztaty, sklepiki lub
restauracje. Inne atrakcje do uzgodnienia . Powrót na obiadokolację i nocleg do Lloret.
VII dzień – Tossa del Mar, Figueres
Śniadanie, czas wolny, wykwaterowanie do godz. 12-00, wyjazd do Tossa del Mar,
zwiedzanie zabytkowej miejscowości z przepiękną panoramą na skaliste wybrzeże ,
następie do Figueres (zwiedzanie muzeum Salvadora Dali ), dalsza nocna podróż do Włoch
na trasie obiadokolacja we Francji .
VIII dzień –Mediolan i jezioro Como lub Liguria – Cinque Terre
Przyjazd do Włoch -( na trasie kontynentalne śniadanie z kawą i herbatą) .
wyboru w wariancie A- ( Mediolan/Como ) lub B- ( Cinque Terre) :

Program do

A/ przyjazd do Mediolanu ( 9 godzinny postój autokaru – odbiór grupy z Como )
zwiedzanie centrum miasta pieszo z przewodnikiem: Piazza del Duomo ze słynną gotycką
Katedrą Narodzin Św. Marii ufundowaną przez ród Viscontich, którzy wznieśli także silnie
ufortyfikowany Castello Sforzesco, który stał się jednym z najbardziej luksusowych
dworów renesansu. Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci i najsłynniejsza
scena operowa - Teatro alla Scala, pasaż handlowy zwany Galerią Wiktora Emanuela II.,
Dzielnica Mody, gdzie swoje sklepy mają najsławniejsi projektanci. Przejazd lokalnym
pociągiem do miasteczka Como (czas podróży 36 min.) położonym nad najgłębszym
włoskim jeziorem z najbardziej urozmaiconą linią brzegową. Zwiedzanie: kościół
Sant’Abbondio, Stary Ratusz, Teatro Socjale, Villa Olmo oraz zamek Baradello, wyjazd
kolejką szynowo - linową na wzgórze – Brunate.
B/ przyjazd do La Spezia w Ligurii ( 9-godzinny postój autokaru). Zwiedzanie Cinque
Terre transfery pociągami (5 malowniczych ziem-miasteczek , położonych w północno
-zachodniej części Italii, w regionie zwanym Ligurią. Całe Cinque Terre należy do parku
narodowego i jest na liście światowych zabytków UNESCO. Wyjątkowe środowisko,
jedyna na świecie, stworzone przez wybrzeża i morskie urwiska z zatokami i małymi
plażami, tysiące kilometrów murków sygnalizujących granice między polami uprawnymi
winorośli, charakterystyczna wiejskość, średniowieczne osady, sanktuaria, widokowe
ścieżki nadmorskie, Cinque Terre zostały uznane przez UNESCO. Dalsza podróż
autokarem ( po obowiązkowym postoju) do Włoch - obiadokolacja, nocleg w hotelu we
Włoszech.
IX dzień –jezioro Garda , Werona
Śniadanie + prowiant, przyjazd nad jezioro Garda do Sirmione. Przerwa 9 godz,w pracy
kierowców Rejs statkiem do Peschiera, następnie przejazd lokalnym pociągiem do Werony,
która swoją popularność zdobyła dzięki roli w sztuce angielskiego dramaturga Williama
Shakespeare’ a – Romeo i Julii. Dom Julii, a w szczególności jej balkon, to jeden z
najbardziej znanych zabytków we Włoszech. W trakcie zwiedzania planowany jest spacer
od rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti. Dalsza podróż
do Polski przez przez Austrię, Czechy.

X dzień –
Przyjazd do Polski rano. Zakończenie imprezy .
Uwaga !

Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Cena = 1.790-zł/os

(grupa min. 42 uczestników + 4 opiekunów nieodpłatnie )

Cena obejmuje:
-transport autokar lux z opłatami
-zakwaterowanie hotel Premiere Classe w Miluzie, a we Włoszech i w Hiszpanii hotele 3 *
-pokoje 2,3,4 -os z łazienkami ( w Hiszpanii możliwe 5 i 6 os. modułowe 2 lub 3 pokoje w
jednym module z 2 łazienkami)
-wyżywienie 7 śniadań w tym 2 na trasie, 7 obiadokolacji + 1 prowiant
-pilota na całą trasę – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych przewodników
-ubezpieczenie TU Gothaer NNW ( do 10.000 - zł/os ) i KL ( do 40.000 - zł/os )
- opłatę na TFG – obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i innych kosztów programowych : statki, opłaty
wjazdowe- chcek pointy, metro, pociągi i kolejki podmiejskie – ok. 100 -120 Euro/os + 20 CHF
taksy klimatycznej w Hiszpanii - do rozliczenia z uczestnikami wg faktycznie poniesionych
wydatków.

ORGANIZATOR :
Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała
biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel. 33 81 19 550,

502 351 876

www.polan-travel.com.pl

