
 

Wczasy w Katalonii 
Barcelona – Girona – Santa Susanna  

23 – 30.06.2019 

      
 

 

Program  wyjazdu: 

 

Dzień 1  

Spotkanie na lotnisku Ławica w Poznaniu o godz. 17:45, przelot do Barcelony – Girony.     

Po przylocie transfer do czterogwiazdkowego hotelu Riviera****, ulokowanego w pobliżu 

promenady, barów i restauracji, znajdującego się ok. 100 m od morza w miejscowości Santa Susanna, 

zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie, dzień wolny – możliwość plażowania i morskich kąpieli lub korzystania z hotelowych 

atrakcji, obiad, wieczorem obiadokolacja z wodą i winem, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie, dzień wolny lub wycieczka fakultatywna do Barcelony, zwiedzanie takich miejsc jak:  

Sagrada Familia; Park Gűell; ulica Passeig de Gracia z kamienicami takich architektów jak Gaudi, 

Domenech i Puig; stadion FC Barcelony – Camp Nou, Plac Kataloński; dzielnica Bari Gotic i 

Eixample; ulica La Rambla; Katedra św. Eulalii; Kolumna Kolumba; Stary Port; wzgórze Montjuȉc; 

Stadion Olimpijski. Powrót do hotelu, obiadokolacja z wodą i winem, nocleg.    

 

 
 



Dzień 4 

Śniadanie, dzień wolny – możliwość plażowania i morskich kąpieli lub korzystania z hotelowych 

atrakcji, wieczorem obiadokolacja z wodą i winem, nocleg. 

Dzień 5 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Ogrodów śródziemnomorskich w Blanes, jednych z  

najważniejszych ogrodów botanicznych w Europie gdzie, na powierzchni 4 hektarów znajdziemy 

kilka tysięcy egzotycznych roślin, pochodzących z różnych zakątków świata. Ogród Marimurtra to 

prawdziwa oaza zieleni, pełna kolorów i zapierających dech w piersiach widoków. Podzielony jest na 

trzy części: śródziemnomorską, umiarkowaną i subtropikalną. W drodze powrotnej odwiedzimy 

hiszpańską bodegę, w której będziemy mieli okazję na degustację katalońskich wyrobów 

spożywczych a także skosztujemy kilkudziesięciu win i regionalnych likierów. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja z wodą i winem, nocleg.  

Dzień 6 

Śniadanie, dzień wolny – możliwość plażowania i morskich kąpieli lub korzystania z hotelowych 

atrakcji, wieczorem obiadokolacja z wodą i winem, nocleg. 

Dzień 7 

Śniadanie,  fakultatywny rejs statkiem do miejscowości Tossa de Mar: to jedna  z najpiękniejszych 

miejscowości Costa Brava, zwiedzanie urokliwej starówki, zamku mauretańskiego z przepięknymi 

widokami na wybrzeże i starożytne kamienice. Możliwość wypróbowania lokalnych specjałów w 

urokliwych restauracjach lub czas na plażowanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, animacje 

hotelowe, nocleg. 

Dzień 8 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, czas wolny, przejazd do Girony na lotnisko, przelot do 

Poznania, zakończenie wczasów. 

 

Zakwaterowanie: 

Hotel Riviera ****, położony w turystycznej miejscowości Santa Susanna, na wybrzeżu Costa de 

Barcelona-Maresme, w pobliżu promenady ze sklepami, restauracjami i barami, a od piaszczystej plaży dzieli go 

zaledwie 120 m,. Hotel oferuje nowoczesne pokoje, utrzymane w bardzo dobrym stanie i standardzie. 

  

Pokoje dwuosobowe: z łazienką (√suszarka, √ręczniki,), balkonem (po ustaleniu), klimatyzacją, TV 

(√kanały telewizji satelitarnej), telefonem, sejfem oraz lodówką. 

 

Dodatkowe atrakcje: basen, sala do ćwiczeń, restauracja, bar, przystosowany do niepełnosprawnych 

 

Wyżywienie: w mieszczącej się na terenie hotelu restauracji serwowane są śniadania w formie 

różnorodnego i bogatego bufetu szwedzkiego, na wyróżnienie mogą zasłużyć codziennie świeże owoce, lokalne 

wędliny, wypieki. Obiady i kolacje, również w formie urozmaiconego bufetu kuchni śródziemnomorskiej. Warto 

zaznaczyć, że w restauracji, zarówno w trakcie śniadania i obiadokolacji, odbywają się pokazy gotowania (tzw. 

Show cooking) , podczas których szef kuchni wraz z pomocnikami przygotowują w zależności od pory dnia 

różnorodne dania. Przykładowo rano są to puszyste omlety z serem i szynką, sadzone jajko z bekonem czy 

pyszne naleśniki, a wieczorem owoce morza, steki czy grillowane warzywa dla wegetarian.  

 

 

 

 



Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 

 Przelot  samolotem:                      

- Poznań-Girona-Poznań 

- wstępów do obiektów muzealnych 

 Transfery autokarowe:  

-lotnisko-hotel-lotnisko  

- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10zł/os.) 

 7 noclegów w hotelu **** - taksy klimatycznej (10€/os./pobyt) 

 7 śniadań w formie bufetu - wycieczki fakultatywnej (Barcelona;Tossa de 

Mar; Blanes) 

 1 obiad w formie bufetu - aparatów audio-guide (10 zł/os.) 

 6 obiadokolacji w formie bufetu  

 Woda i wino do obiadokolacji  

 Napoje do śniadań  

 Ubezpieczenie KL+NNW  

 Opiekę pilota  

 Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm) + 

torebka (35x20x20 cm) 

 

 Podatek VAT  

 

Cena: 2390 zł 

(min. 40 podróżnych) 

 

 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 800 zł/os. 

proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto 

BP  FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130 

w tytule podając imię i nazwisko podróżnych oraz dopisek 23-30.06.2019 

lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl  

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA!!! 

 

 


