
INFORMACJE
O IMPREZIE

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie Pokój 2 os. Standard
Podróż tam Wyjazd z Wrocław do Lyon dnia 02.06.2023 godz. 22:30 - 20:00
Powrót Wyjazd z Paryz do Wrocław dnia 12.06.2023 godz. 19:00 - 16:00
Bagaż Brak informacji

Oferta 1

Hiszpania - Francja 
Hiszpania / Wyc. Objazdowe



Dorosły 2149 PLN
Dorosły 2149 PLN

Suma 4298 PLN

Opis oferty

Mobile Tour
Przelotowa 1/9, 41-800 Zabrze

883777547 kontakt@mobiletour.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

**/*** Hiszpania/Costa Brava 
Intro: 
HISZPANIA + FRANCJA ZWIEDZAMY: Hiszpania: Barcelona, Pals, Perratallada, Rupi, Castellfollit de la Roca Francja: Lyon, Paryż WYPOCZYWAMY: Hiszpania: Costa Brava 
Program imprezy: 
PROGRAM IMPREZY* 1 DZIEŃ: Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych 2 DZIEŃ: Przejazd trasą przez Niemcy, Francję. Przejazd w okolice LYON. 3 DZIEŃ: Śniadanie w hotelu. Przejazd
do LYON. LYON jest najstarszym i trzecim co do wielkości miastem we Francji. Tutaj urodzili się między innymi bracia Lumire, Antoine de Saint-Exupéry czy Jean-Michel Jarre. W trakcie
spaceru przez miasto zobaczymy między innymi: Bazylikę Notre-Dame de Fourvire wraz z panoramą Lyonu ruiny rzymskiego amfiteatru, Katedrę Jana Chrzciciela z zegarem
astronomicznym z XIV wieku Park miejski Parc de la Tte d'Or - największy park nie tylko w Lyon ale również w całej Francji Plac Bellecour - jeden z największych placów w Europie Po
spacerze przejazd w kierunku Costa Brava. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 4-9 DZIEŃ relaks i wypoczynek na Costa Brava z wyżywieniem HB. W trakcie turnusu
realizacja wycieczek: BARCELONA: stolica pięknej Katalonii. Pod kątem ilości turystów uważana za jedno z najpopularniejszych i najbardziej magicznych miast świata! W tym dniu
zobaczymy między innymi: Las Ramblas - najczęściej odwiedzana ulica w Barcelonie, na której zaleźć można sklepiki z pamiątkami, liczne restauracje oraz kwiaciarnie Plac Hiszpański -
największy plac w Barcelonie Magiczne Fontanny - audiowizualny pokaz fontann przy wzgórzu Montjuic Wzgórze Montjuic - wzgórze gwarantuje imponujące widoki na Barcelonę
Sagrada Familia - ciągle nie dokończony secesyjny kościół projektu Antoniego Gaudiego Port Vell - znajduje się tu między innymi: przystań jachtów, Oceanarium i Muzeum Katalonii
Casa Mila (La Pedrera) - nietypowy budynek projektu Antoniego Gaudiego Casa Batllo - jeden z najbardziej przykuwających uwagę dzieł Gaudiego Plac Kataloński - centralny plac
Barcelony Camp Nou - Stadion FC Barcelony ŚREDNIOWIECZNE MIASTECZKO PALS I PERATALLADA: Pals położone na wzgórzu Puig Aspre jest jednym z najlepiej zachowanych
średniowiecznych miasteczek w Katalonii. Niesamowicie klimatyczne uliczki, urokliwe fasady i kamienne elementy zabudowań nadają mu niepowtarzalny klimat. Największą atrakcją
Pals jest jego idealnie odrestaurowana, średniowieczna starówka. W tym dniu zobaczymy między innymi** : 15-metrową wieżę - la Torre de las Horas - symbol Pals i jedyną część
starego zamku, która przetrwała do dziś uroczy kościółek Iglesia de Sant Pere z X wieku punkt widokowy el Mirador de Josep Pla, z którego rozpościera się widok na pola ryżowe
Peratallada Pedra Tallada oznacza "rzeźbiony kamień" i nazwa ta idealne oddaje klimat tego miasteczka. W wiosce dominuje średniowieczna architektura. Znajdziemy tutaj kamienne
mury, fosy i zamek. Turyści często porównują to miejsce do toskańskich miasteczek. W mieście tym do zobaczenia między innymi**: Zamek kościoły: Świętego Klemensa (w stylu
barokowym) i Świętego Stefana (w stylu romańskim) MALOWNICZY RUPIT I CASTELLFOLLIT DE LA ROCA: Rupes' to po łacinie skała i właśnie na skale wzniesiony został Rupit. W tym dniu
czekają na Państwa między innymi**: stary wiszący most, z drewnianą podłogą degustacja tutejszych przysmaków: Carquinyolis czyli katalońskie ciasteczka z migdałami i ratafię - słodki
likier wodospad, którym kończy się rzeka przepływająca przez Rupit Castellfollit de la Roca to jedno z najchętniej fotografowanych miejsc w całej Hiszpanii Miasteczko niemalże wisi na
klifie i znajduje się pomiędzy dwiema rzekami: Fluvi i Toronell. Będąc w mieście trzeba wstąpić do Kościoła, gdzie z wieży rozpościera się przepiękny widok.   9 DZIEŃ: Śniadanie,
wypoczynek, spacery po plaży, relaks, obiadokolacja, nocleg.   10 DZIEŃ: po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Polski. Dojazd do Francji, w okolice Paryża.
Zakwaterowanie i nocleg tranzytowy ze śniadaniem 11 DZIEŃ: po śniadaniu przejazd na zwiedzanie PARYŻA. Spacer po mieście z pilotem, w trakcie którego zobaczycie między innymi:
Dzielnicę Łacińską, w której zobaczyć można: Sorbona, Panteon Pałac Luksemburski z ogrodem Luksemburskim Wyspa La Cité jedna z dwóch wysp na Sekwanie, na której zobaczyć
możemy między innymi: katedrę Notre Dame Ratusz Miejski Rejs statkiem po Sekwanie Plac de l'Etoile z Łukiem Triumfalnym Pola Elizejskie -reprezentatywna aleja Paryża W godzinach
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 12 DZIEŃ: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych UWAGA Zwiedzanie obiektów przewidzianych w programie odbywa się z
zewnątrz. Zwiedzanie wewnątrz jest uzależnione od indywidualnej decyzji Klienta. W programie przewidziany jest czas wolny, który można przeznaczyć między innymi na wejście do
wybranych obiektów. Pilot, na Państwa prośbę, może również pomóc w kupnie biletów wstępu. Prosimy zwrócić uwagę, że poszczególne obiekty są miejscami powszechnie uważanymi
za znane i chętnie odwiedzane przez turystów. W związku z tym czas oczekiwania na wejście do obiektu może być wydłużony (kolejka do wejścia). Zapewnienie wejścia do środka
obiektu gwarantuje wcześniejsze dokonanie rezerwacji. Możemy dokonać takiej rezerwacji w Państwa imieniu na podstawie zgłoszenia mailowego. *Program ma charakter ramowy a
kolejność realizowania poszczególnych punktów może ulec zmianie. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, osoby starsze a także osoby podróżujący z małymi dziećmi powinni
mieć na uwadze, iż realizacja programu wiąże się z pokonywaniem pieszo odległości od ok. 2 do ok. 7 kilometrów
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dziennie. Poruszanie się po Paryżu podczas realizacji programu , z racji charakteru miasta, odbywa się głównie komunikacją miejską (głownie metrem). ** W przypadkach niezależnych
od organizatora (zamknięte obiekty, trasa przemarszu) nie wszystkie wymienione punkty mogą zostać zrealizowane. 
Zakwaterowanie: 
ZAKWATEROWANIE: we Francji - w hotelach tranzytowych typu Premire Classe w Hiszpanii - w hotelu **/*** na Costa Brava W terminie 28.04-09.05.2023 za kwaterowanie w hotelu
H.Top Olympic w Calella. 
Wyżywienie: 
WYŻYWIENIE: we Francji BB, śniadania kontynentalne w Hiszpanii HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
Cena zawiera: 
CENA ZAWIERA: 2 noclegi tranzytowe z BB w hotelach typu Premiere Classe (1 x okolice Lyon, 1 x okolice Paryża) | 7 noclegów z HB w hotelu **/*** na Costa Brava | Transport
autokarem | Wyżywienie (śniadania kontynentalne w hotelach tranzytowych oraz śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w hotelu w Hiszpanii) |Ubezpieczenie KL 20000 EUR, NNW
3000 EUR, bagaż 250 EUR| Opieka pilota wycieczek | Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł/osoba | Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz
Pomocowy - 10zł/osoba (bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy) 
Cena nie zawiera (obligatoryjne): 
DODATKOWO PŁATNE - obligatoryjnie: Opłata administracyjna 100 EUR/osoba (taksa klimatyczna, koszty komunikacji miejskiej w  Paryżu, miejscowy przewodnik po Barcelonie (ok 4h)
itp. - płatne u pilota) 
Cena nie zawiera (opcjonalnie): 
DODATKOWO PŁATNE - opcjonalnie: Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji | Wybór miejsca w autokarze - 40 zł / osoba| bilety wstępu | napoje do obiadokolacji w hotelu w Hiszpanii.
Bilety wstępu - ceny orientacyjne i mogą ulec zmianie po opublikowaniu oficjalnych na 2023 cen biletów wstępu przez dane atrakcje turystyczne: Bazylika Notre-Dame - panorama i
kulisy bazyliki - 14,00 /os   Sagrada Familia - 30/os  - zwiedzanie z audio przewodnikiem , 40/os - zwiedzanie z audio przewodnikiem + wieże Casa Batllo - 35/os  Casa Mila -   25/os
Camp Nou - 32/os Rejs statkiem po Sekwanie - ok. 19/os Panteon - 12/os 
Transport autokarowy: 
TRANSPORT: Autokar (klimatyzacja, DVD, WC) Postoje organizowane są co około 3-4,5 godziny Godziny wyjazdu oraz miejsca zbiórek mogą ulec zmianie. Potwierdzone informacje
przesyłane są mailowo najwcześniej 3 dni przed wyjazdem Bagaż autokarowy - podręczny - jedna sztuka do 5 kg na osobę, - zasadniczego - jedna sztuka do 20 kg na osobę w
wymiarach oscylujących w granicach zwyczajowych norm (80 x 60 x 30cm). Turyści, podróżujący razem mogą zabrać jeden wspólny większy bagaż dla 2 osób. Orientacyjne godziny i
przykładowe miejsca wyjazdów: Katowice 20:00 (Dworzec MDA ul. Sądowa 5), Zabrze 20:45 (Stadion Górnika Zabrze, ul. Roosevelta 81) Gliwice 21:00 (parking przy Mc Donald's,
Europa Centralna) Wrocław 22:30 (Francuska 6, 55-040 Bielany Wrocławskie Kraków18:15 (MDA ul. Bosacka 18 (Górna płyta)) + 60 zł / osoba Łódź 17:00 (Dworzec autobusowy
Fabryczna - strefa Kiss&Ride ) + 150 zł / osoba, Częstochowa 18:30 (Dworzec PKS al. Wolności 45) +100 zł / osoba Tychy19:30 (Stacja BP koło Browaru, ul. Katowicka; w drodze
powrotnej przystanek na stacji po drugiej stronie trasy) + 60 zł / osoba Pszczyna19:15 (Hotel Imperium ul. Bielska 54) + 70 zł / osoba Bielsko- Biała 19:00 (dworzec PKS ul. Warszawska
(Dolna płyta)) + 60 zł / osoba 
INFORMACJE DODATKOWE: 
WAŻNE: Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszelkich wymagań zdrowotnych, sanitarnych, paszportowych zamieszczonych na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych h�p://polakzagranica.msz.gov.pl. Osoby poniżej 18 roku życia mogą podróżować jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby przez prawnego opiekuna
upoważnionej do sprawowania opieki Wszystkie usługi świadczone są w grupie. Liczebność grupy zależy od liczby zgłoszeń i nie jest sprecyzowana. Minimalna liczba uczestników do
realizacji imprezy z transportem autokarowym wynosi 40 osób, dla imprezy z transportem lotniczym 4


