
      FRANCJA            HISZPANIA  
Wycieczka NR 23  

Avignon    Costa Brava    Blanes    Barcelona 

Saint-Tropez     Grimaud (Francuska Wenecja) 

Monaco     Monte Carlo 
 

 

 

 

Program wycieczki 
piątek – wyjazd z Polski w godzinach przedwieczornych, nocny przejazd przez Niemcy do Francji 

sobota – przyjazd do Avignon w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, nocleg  

niedziela - śniadanie, zwiedzanie Avignon – miasta papieży, ... tańczą Panowie, tańczą Panie  

na moście w Avignon ..., przejazd do Blanes, zakwaterowanie, kolacja, nocleg  

poniedziałek - śniadanie, spacer po Blanes – Ogrody Botaniczne, wypoczynek, plażowanie, 

kolacja, nocleg 

wtorek - śniadanie, wycieczka do Barcelony, kolacja, nocleg  

środa - śniadanie, przejazd do Figueres – Muzeum Salvadore Dali, przejazd do Port Grimaud  

we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg 

czwartek - śniadanie, spacer na targ prowansalski, kolacja, nocleg  

piątek - śniadanie, wycieczka do Saint Tropez i starego prowansalskiego Grimaud, kolacja, nocleg  

sobota - śniadanie, bezpośredni przejazd do kraju albo przejazd do Monaco i Monte Carlo  

– zwiedzanie-pobyt 9-ciogodzinny, wieczorny wyjazd do Polski  

niedziela – przyjazd do Polski rano albo wieczorem. 

  

Cena wycieczki obejmuje: 
* 1 nocleg tranzytowy we Francji, hotel Formuły l, pokoje 3-osobowe (jedno łóżko podwójne i    

   jedno pojedyncze, podwieszane)| 

* 1 śniadanie 

* 3 noclegi w Hiszpanii na Costa Brava, hotel, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami 

* 3 śniadania i 3 kolacje 

* 3 noclegi na campingu Les Prairies de la Mer***** w Port Grimaud k/Saint -Tropez, mobil 

    homy dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką, młodzież po 6 osób w mobilhomie  

* 3 śniadania i 3 obiadokolacje w wersji cateringowej – przygotowywane w kuchni 

   poza campingiem, przywożone do mobilhomów i tamże spożywane 

* opieka pilota-przewodnika 

* ubezpieczenie od kosztów leczenia zagranicą KL do 10.000 Euro i od następstw nieszczęśliwych 

   wypadków NNW do 7.000 PLN 

* autokar lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD) 

 

   

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz 

tel. 601-842-848 ♦ e-mail: btsbinkiewicz@wp.pl  

ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec 

mailto:btsbinkiewicz@wp.pl

