
 

HISZPAŃSKA VUELTA 
Katalonia – Walencja – Murcja – Andaluzja – Madryt – Kastylia i Leon – Kantabria – Kraj Basków – Katalonia 

(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 
 
1 DZIEŃ godz. 07:00 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala 

odlotów przy strefie odpraw D, w godz. 09:15–12:30 przelot do BARCELONY – spotkanie z przewodnikiem, 
zwiedzanie stolicy Katalonii, w programie m.in.: Wzgórze Montjuic, zjazd kolejką linową do Port Vella, 
spacer Las Ramblas do Plaça de Catalunya – jednego z najładniejszych placów Europy, obejrzenie: 
kolumny Krzysztofa Kolumba, Palau Güell (Lista UNESCO) wg projektu Gaudiego, Gran Teatre del Liceu 
– jednego z ważniejszych teatrów muzycznych świata, La Boqueria – krytej hali targowej (IX w.), 
gotyckiej katedry św. Eulalii; kolacja i nocleg w hotelu w CASTELLDEFELS k/BARCELONY 

2 DZIEŃ śniadanie, c.d. zwiedzania BARCELONY, w programie m.in.: Sagrada Familia (Lista UNESCO), spacer 

po Passeig de Gracia i Avenida Diagonal, obejrzenie modernistycznych budowli: m.in. dzieł Gaudiego 
o falistych fasadach (Casa Batlló i Casa Milà – oba na Liście UNESCO oraz Casa Calvet), Casa Amatller, 
Casa Rocamora i Palau Baro de Quadras, krótki postój przy stadionie Camp Nou – największym 
w Europie i drugim w świecie, wyjazd do klasztoru MONTSERRAT (XI-XIII w.) – celu pielgrzymek 
do Czarnej Madonny, przejazd  do LLEIDY, w programie monumentalny kompleks na wzgórzu katedralnym 

– zwiedzanie katedry La Seu Vella (XIII w.); kolacja i nocleg w hotelu w LA PUEBLA DE ALFINDEN 

k/SARAGOSSY 

3 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie SARAGOSSY – stolicy Aragonii, w programie obejrzenie m.in.: znanego z „Popiołów” 

kościoła Santa Engracia (XIV w.), gotyckiej katedry La Seo, barokowego pałacu episkopatu, La Lonji 
– giełdy w stylu plateresco (XVI w.), ratusza, 7-łukowego mostu Puente de Piedra (XV w.), bazyliki 
de Nuestra Senora del Pilar z freskami Goi, wyjazd do TERUEL znanego z budowli w stylu mudéjar 
(Lista UNESCO), w programie: kościół św. Piotra z Mauzoleum Kochanków, wieże Zbawiciela, św. Piotra 

i św. Marcina, kościół św. Marii i katedra NMP oraz Plaza de Carlos Castel z Casa el Torico – jednym 
z najlepiej zachowanych budynków secesyjnych w Aragonii i figurą małego byka, akwedukt Los Arcos 
– jedno z najważniejszych dzieł inżynierskich hiszpańskiego renesansu, przejazd do WALENCJI 
położonej na Wybrzeżu Kwiatu Pomarańczy – spacer po starówce, w programie m.in.: Plaza de 
la Reina i Plaza de la Virgen, zwiedzanie gotycko-barokowej katedry i giełdy jedwabiu La Lonja 
de la Seda (XV w., Lista UNESCO) – jednej z najpiękniejszych gotyckich budowli świeckich w Europie, 

obejrzenie z zewnątrz pałacu arcybiskupiego, barokowej bazyliki Nuestra Senora de los Desamparados, 
Palacio de la Generalidad – dawnej siedziby Kortezów Walencji; kolacja i nocleg w hotelu w WALENCJI 

4 DZIEŃ śniadanie, obejrzenie „dzielnicy przyszłości” w WALENCJI (La Ciudad de las Artes y las Ciencias), 

wyjazd do XATIVY – pierwszego w Europie ośrodka produkcji papieru, obejrzenie z zewnątrz ruin 
wielkiego zamku z 30 wieżami, zwiedzanie kościoła de San Felix (XIII w.), kolegiaty NMP (La Seu, 

1596-1920) i Hospital Real z fasadą w stylu plateresco, przejazd do MURCJI, w programie m.in. 

katedra (XIV w.) – najpiękniejsza późnobarokowa katedra w Hiszpanii i Del Real Casino de Murcia, 
przejazd do GUADIX – jednego z najstarszych miast Płw. Iberyjskiego, zwiedzanie katedry z gotycką 
i barokową ornamentyką oraz dzielnicy troglodytów z 2000 jaskiń zamieszkiwanymi od VIII w. do dziś; 
kolacja i nocleg w hotelu w ALBOLOTE k/GRENADY 

5 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie GRENADY, w programie m.in.: Alhambra (Lista UNESCO) – zespół pałacowy 

emirów Granady i Generalife – letnia rezydencja emirów, katedra – dzieło najwybitniejszych architektów 
epoki Królów Katolickich, Capilla Real – miejsce pochówku Królów Katolickich, Madraza – mauretańska 

szkoła koraniczna, dzielnica Albaicin z klimatem mauretańskiej Grenady, przejazd wzdłuż Costa del Sol, 
zwiedzanie w NERJI jaskiń z malowidłami sprzed 20 000 lat, wyjazd do MALAGI – rodzinnego miasta 
Picassa, spacer po mieście, w programie m.in.: pamiętający czasy fenickie zamek Gibralfaro (obecnie 
hotel), zamek-pałac Alcazaba z VIII w. – jeden z najlepiej zachowanych w Europie obiektów arabskiej 
architektury militarnej, nieukończona katedra (XVI-XVIII w.); kolacja i nocleg w hotelu w MALADZE 

6 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do GIBRALTARU, w programie m.in.: wjazd kolejką na Skałę Gibraltarską, z której 

roztacza się widok na Cieśninę, Morze Śródziemne i Afrykę, Grota św. Michała, mauretański zamek (VIII w.), 
przejazd do SEWILLI – stolicy Andaluzji i flamenco, w programie zwiedzania m.in. wpisane na Listę 
UNESCO: katedra NMP – jeden z największych gotyckich kościołów na świecie, Główne Archiwum 

Indii (XVI w.) i Alkazar – zaliczany do najwspanialszych kompleksów pałacowych w Hiszpanii oraz 
dzielnica żydowska Santa Cruz i Plac Hiszpański; kolacja i nocleg w hotelu w BENACAZON k/SEWILLI 

7 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie dzielnicy Arenal w SEWILLI, w programie m.in.: Torre del Oro (Złota Wieża, XIII w.), 

najstarsza w Hiszpanii arena walk byków (1749-1881), barokowy kościół św. Magdaleny, wyjazd 
do KORDOBY – zwiedzanie zabytkowego centrum (Lista UNESCO), w programie m.in.: La Mezquita (VIII w.) 



– jedno z najwspanialszych dzieł architektury islamu, Alkazar – zespół fortyfikacji z czasów Umajjadów, 
16-łukowy most Puente Romano, Torre de la Calahorra; kolacja i nocleg w hotelu w TOLEDO 

8 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie TOLEDO, w programie m.in.: starówka (Lista UNESCO), katedra – jedna z najbardziej 

znaczących budowli gotyckich w Hiszpanii, kościół św. Tomasza (XIV w.) – dawny meczet w stylu 

mudéjar, synagoga El Transito (1356 r.), most rzymski Puente de Alcantara (IX w.), Alkazar (XI w.) – 
twierdza wzniesiona w najwyższym punkcie miasta (z zewnątrz), wyjazd do MADRYTU, w programie 

zwiedzania m.in.: Muzeum Prado – jedno z najważniejszych muzeów na świecie, Plaza Cánovas del 
Castillo z fontanną Neptuna, Plaza de Cibeles z fontanną z posągiem bogini płodności i neobarokowym 
Palacio de Linares; kolacja i nocleg w hotelu w ALCALA DE HENARES k/MADRYTU 

9 DZIEŃ śniadanie, c.d. zwiedzania MADRYTU, w programie m.in.: Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, 

Pałac Królewski, katedra La Almudena wybudowana na 500-lecie odkrycia Ameryki, Plaza Mayor – jeden 
z najbardziej znanych placów Madrytu, most Puente de Segovia (XVI w.), krótki postój przy stadionie 

Realu Santiago Bernabeu, wyjazd do SAN LORENZO DE EL ESCORIAL – zwiedzanie zespołu 
pałacowo-klasztorno-bibliotecznego (Lista UNESCO) w stylu herreriańskim, wizyta w Dolinie Poległych 
– mauzoleum poświęconym ofiarom wojny domowej, przejazd do AVILI, w programie m.in.: spacer 
uliczkami starego miasta (Lista UNESCO) otoczonego średniowiecznymi murami, najlepiej zachowanymi 
w Europie, zwiedzanie Convento de Santa Teresa i katedry wkomponowanej w mury obronne, obejrzenie 
kilkusetletnich pałaców możnych rodów kastylijskich; kolacja i nocleg w hotelu w ESPINAR 

10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SEGOWII – jednego z najbardziej interesujących miast Hiszpanii, zwiedzanie 

starówki (Lista UNESCO), w programie m.in.: rzymski akwedukt z 100 r., Plaza de San Martin otoczony 
starymi pałacami, Plaza Mayor z ratuszem (XVII w.), gotyckim kościołem San Miguel z XVI w. oraz 

późnogotycką katedrą, Alcazar – dawny zamek królewski z XI w. o sylwetce przypominającej dziób 
okrętu, przejazd do SALAMANKI – zwiedzanie jednego z najwspanialszych w Hiszpanii zespołów 
zabytkowych (Lista UNESCO), w programie m.in.: katedry Vieja (romańska, XII w.) i Nueva (gotycka, 
z fasadami w stylu plateresco), spacer od rzymskiego mostu Puente Romano do barokowego Plaza 

Mayor otoczonego trzykondygnacyjnymi kamienicami i dwoma ratuszami, po drodze obejrzenie z zewnątrz: 
znanego w świecie uniwersytetu i klasztoru San Esteban z fasadami w stylu plateresco, Domu Muszli 
(w stylu plateresco, XV-XVI w.) zdobionego wyrytymi w kamieniu muszlami, wyjazd do LEON, zwiedzanie 
katedry Santa Maria de la Regla (XIII-XV w.) – jednej z najpiękniejszych świątyń gotyckich w Hiszpanii, 
obejrzenie z zewnątrz renesansowego Palacio de los Guzmanes, Casa de Botines wg projektu Gaudiego 
i rzymskich murów obronnych; kolacja i nocleg w hotelu w LEON 

11 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie w LEON romańskiej kolegiaty San Isidoro (XI–XVIII w.) z relikwiami św. Izydora 

i Panteonem Królów Leonu, wyjazd do BURGOS – zwiedzanie katedry Sta Maria (Lista UNESCO), 
zwanej „dziełem aniołów”, spacer uliczkami starówki, obejrzenie: łuku triumfalnego Arco de Sta Anna 
– średniowiecznej bramy miejskiej, ratusza – unikalnego przykładu hiszpańskiego neoklasycyzmu, 
pomnika Cyda, Pałacu Konstabli Kastylii, przejazd do SANTANDER – zwiedzanie neogotyckiego 
pałacu La Magdalena i ogrodów Piquio; kolacja i nocleg w hotelu w SANTANDER 

12 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie w SANTANDER Muzeum Morskiego, w którym można zobaczyć szkielety wielorybów 

oraz ok. 350 gatunków ryb, wyjazd do BILBAO – stolicy Kraju Basków, w programie: obejrzenie 

Mostu Biskajskiego (Lista UNESCO) – najstarszego na świecie mostu-gondoli, spacer po starym mieście, 
zwiedzanie Muzeum Guggenheima i katedry św. Jakuba, przejazd do SAN SEBASTIAN – spacer 
nadmorskim bulwarem i uliczkami starego miasta, zwiedzanie bazyliki Santa Maria del Coro (XVIII w.) 
z barokową fasadą i kościoła św. Wincentego – najstarszego w mieście (XVI w.), obejrzenie Pałacu 
Festiwalowego; kolacja i nocleg w hotelu w SAN SEBASTIAN 

13 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do LOURDES, w programie: Grota Objawień, Bazylika Górna, Krypta, Bazylika 

Różańca Świętego, przejazd do ANDORRA LA VELLA – stolicy Księstwa ANDORA – spacer po mieście; 
kolacja i nocleg w hotelu w ANDORRA LA VELLA 

14 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do FIGUERES – zwiedzanie muzeum Salvadora Dali, przejazd do GIRONY – spacer 

po starówce, obejrzenie „wyrastających z rzeki” kolorowych domów Onar, mostu wg projektu Eiffla, 
łaźni arabskich (XIII w.), zwiedzanie gotyckiej katedry (XIII w.) i kościoła Sant Feliu z gotycką  

ośmioboczną dzwonnicą, wyjazd do BARCELONY – zwiedzanie Parku Guell (Lista UNESCO) zaprojektowanego 
przez Gaudiego; kolacja i nocleg w hotelu w CASTELLDEFELS k/BARCELONY 

15 DZIEŃ śniadanie, ok. godz. 10:00 transfer na lotnisko, w godz. 13:05–16:05 przelot BARCELONA-WARSZAWA, 

zakończenie imprezy na Lotnisku  

CENA: 8.750 zł  
obejmuje: przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 

midibus do realizacji programu, noclegi w hotelach 3 i 4* (pok. 2-os. z łazienkami), 14 śniadań, 14 kolacji, 
miejscowego przewodnika, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone 
choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, 
NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT 

 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.750 zł 
 

Koszty dodatkowe: 
● ok. 250 euro – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i kolejki linowe oraz opłaty lokalne 
● ok. 25 GBP – bilety wstępu i kolejkę linową w Gibraltarze 
●  napoje do kolacji 

 

TERMIN: 16.10 – 30.10.2017 


