
Wycieczka zagraniczna 2020 Tarnowiec  

Hiszpania (Costa Brava)  
+ Francja (Alzacja, Lazurowe Wybrzeże), Włochy (Mediolan, Como),  

Niemcy -”Świat techniki”  
 

I dzień - 15.05.2020 
 Wyjazd z Polski o godz. 18.00 - przejazd do Niemiec.  

 
II dzień – 16.05 - „Świat techniki – Sinsheim - Niemcy 

 Przyjazd rano do Sinsheim - Niemczech (9 godzinna przerwa 
w podróży. www.technik-museum.de/ i www.sinsheim.technik-

museum.de,  gdzie znajduje się cała historia motoryzacji, modele 
samochodów osobowych, ciężarowych, wyścigowych z F-1, 
wejście na pokład samolotów Concorde i TU 144 z możliwością 
wejścia na pokład, statek kosmiczny, łodzie podwodne 
i ratunkowe, lokomotywy, wielka kolekcja instrumentów 
muzycznych, kino IMAX 3D z efektami specjalnymi. Kolacja. 
Przyjazd na nocleg w Miluzie we Francji. 

 

III dzień – 17.05 – Miluza dalsza podróż do Hiszpanii  
Śniadanie, spacer do Muzeum Kolejnictwa www.citedutrain.com 
Następnie przejazd tramwajem do Muzeum Motoryzacji, 
www.citedelautomobile.com Spacer po Starówce m. in. Ratusz, 
Katedra St. Etienne, Obiadokolacja. Nocny przejazd z Miluzy do 
Hiszpanii. 

 

IV dzień – 18.05 – przyjazd na Costa Brava 
Przyjazd w godzinach rannych do Hiszpanii (na trasie 
kontynentalne śniadanie z kawą i herbatą). 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 – 19.05 – 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 (część nieodpłatna), Sagrada Familia, 
pomnik Krzysztofa Kolumba, Stary Port, spacer po Las Ramblas. 
Powrót do hotelu w Lloret, obiadokolacja, nocleg. 
 

VI dzień – 20.05 – odpoczynek nad morzem 
 Śniadanie, odpoczynek nad morzem, możliwość zwiedzania 
Ogrodów św. Klotyldy. Obiadokolacja i nocleg w Lloret. 
 

VII dzień – 21.05 – Tossa, Cadaques, przejazd do Francji 
Śniadanie, czas wolny, wykwaterowanie do godz. 12-00, wyjazd 
do Tossa del Mar, zwiedzanie zabytkowej miejscowości 
z przepiękną panoramą na skaliste wybrzeże, następie do Cadaques – średniowiecznej nadmorskiej 
miejscowości z piękną Starówką. Dalsza nocna podróż, na trasie obiadokolacja we Francji. 
 

http://www.citedutrain.com/
http://www.citedelautomobile.com/


VIII dzień – 22.05 – Lazurowe Wybrzeże 
Przyjazd do Włoch - (na trasie kontynentalne 
śniadanie z kawą i herbatą). Przyjazd na Lazurowe 

Wybrzeże we wczesnych godzinach rannych – ok. 6.00 
- (postój autokaru – przerwa w pracy kierowców do 
godz.16.00) - zwiedzanie Nicei (Promenada Anglików, 
Stare Miasto) - przejazd pociągiem do Monte Carlo – 
zwiedzanie Monaco następnie kolejką do Menton. 
Dalsza podróż autokarem (po obowiązkowym postoju) 
na obiadokolację, nocleg do hotelu we Włoszech 
w okolicach Acqui Terme. 

 

 IX dzień – 23.05 – Jezioro Como, Mediolan 
Śniadanie + prowiant, przyjazd do Mediolanu 

(w trakcie zwiedzania 9-godzinny postój autokaru) m.in. 
słynna Opera Mediolańska - La Scala, Katedra, 
dodatkowo przejazd lokalnym pociągiem nad 
przepiękne alpejskie Jezioro Como - wjazd kolejką na 
szczyt Brunate. Odbiór grupy autokarem z Como. 
Dalsza podróż do Polski przez Austrię, Czechy. 
 

X dzień – 24.05 - powrót do Polski 
Przyjazd do Polski rano. Zakończenie imprezy. 
 
Uwaga ! Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności 

realizacji poszczególnych punktów programu. 
 

Cena = 1.890-zł/os (grupa min. 42 uczestników + 4 opiekunów) 

Cena obejmuje: - transport autokarem 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: opłaty wjazdowe - chcek pointy, metro, pociągi i kolejki podmiejskie, taksy 

klimatycznej w Hiszpanii – ok. 90 – 120 Euro/os 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 

Zapisy u Pani Pedagog do30 Listopada 2019 r. (zaliczka 100 zł)  

mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl
http://www.polan-travel.com.pl/

