HISZPANIA
ANDORA + FRANCJA
Kraina Basków
12 dni
(samolot)
1 dzień
07:00
09:10 – 12:20

WARSZAWA
BARCELONA
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – strefa E, hala odlotów przy
windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Hiszpanii (przelot bezpośredni PLL LOT).
Transfer autokarem do hotelu w okolicach Barcelony / Girony, zakwaterowanie.

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

GIRONA
FIGUERES
GIRONA
Wyjazd na zwiedzanie Girony – pięknego miasta nad rzeką Onyar. Spacer po
malowniczym starym mieście i dzielnicy żydowskiej. Zwiedzanie katedry, łaźni arabskich i
Bazylika de Sant Feliu – benedyktyński ufortyfikowany klasztor, wielokrotnie zmieniany,
uchodzący za najważniejszy zabytek miasta. Przejazd do Figueres – zwiedzanie muzeum
– teatru Salvadora Dali. Powrót do hotelu w okolicach Girony.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

GIRONA
ANDORRA
CARCASSONE
Przejazd malowniczą drogą do Andorry. Postój w Andorra la Vèlla – czas wolny na spacer
po mieście i zakupy. Przejazd przez Andorrę do Carcassonne (lista UNESCO).

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

CARCASONNE
LOURDES
Zwiedzanie Carcassonne – warownego miasta średniowiecznego z zamkiem. Przejazd do
Lourdes. Zwiedzanie kompleksu sanktuarium i miasteczka. Zakwaterowanie w hotelu.

5 dzień
(śniadanie/kolacja)

LOURDES
DONOSTIA SAN SEBASTIAN
BILBAO
Wyjazd z Lourdes do Hiszpanii. Panoramiczne zwiedzanie Donostia San Sebastian –
Monte Igueldo – (wjazd) - z góry wspaniała panorama na miasto. Przejazd do Bilbao.

6 dzień
(śniadanie/kolacja)

BILBAO
Zwiedzanie Bilbao – stolicy kraju Basków. Muzeum Guggenheima – miejsce europejskiej
kolekcji, założonej w Nowym Jorku (gdzie znajduje się główna siedziba kolekcji), przez
mecenasa sztuki Solomona R. Guggenheima. Muzeum zajmuje budynek zaprojektowany
przez Franka O’Gehry’ego, uważane jest za najwybitniejszą budowlę końca XX w.

7 dzień
(śniadanie/kolacja)

BILBAO
SANTANDER
OVIEDO
Przejazd do Santander. Panoramiczne zwiedzanie miasta między innymi Peninsula de La
Magdalena, skąd rozciągają się wspaniałe widoki. Znajduje się tutaj również letnia
rezydencja króla Alfonsa XIII. Przejazd do Oviedo (lista UNESCO) – stolicy Asturii.
Zwiedzanie starego miasta między innymi : katedra San Salvador XV w. w tym Camara
Santa de Oviedo z XII w., skarbiec. Zakwaterowanie w hotelu.

8 dzień
OVIEDO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(śniadanie/kolacja) Przejazd do Santiago de Compostela (lista UNESCO) – stolicy regionu Galicja, w
mieście tym dominującymi stylami architektonicznymi są barok i neoklasycyzm, wciąż
mimo upływu lat uważane jest za jedno z najpiękniejszych miast Hiszpanii. Zwiedzanie
starego miasta między innymi katedry pod wezwaniem św. Jakuba starszego, Hostal de los
Reyes Católicos (Zajazd Katolickich Monarchów), Monasterio de San Martin Pinario –

klasztor z kościołem św. Marcina z fasadą w stylu plateresco. Zakwaterowanie w hotelu.
9 dzień
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LEON
BURGOS
(śniadanie/kolacja) Przejazd do Leon – miasta pełnego zabytków sztuki romańskiej i gotyckiej, dawnej stolicy
królestwa leżącego na trasie pielgrzymkowej do grobu św. Jakuba w Santiago de
Compostela. Zwiedzanie starego miasta, katedra z XIII/XIV w., słynie z witraży – 125 okien
i 57 okulusów o powierzchni 1200 m2. Bazylika San Isidoro z XI w. i Panteon Real romański panteon królewski. Przejazd do Burgos. Zakwaterowanie w hotelu.
10 dzień
BURGOS
SARRAGOSSA
(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie Burgos. Stare miasto, katedra św. Marii - budowana i modyfikowana między
XIII a XVIII w. – trzecia co do wielkości w Hiszpanii. Przejazd do Saragossy. Krótkie
zwiedzanie starego miasta - Bazylika katedralna Nuestra Señora del Pilar (Matki Bożej na
Kolumnie) - największej świątyni barokowej w Hiszpanii, jednej z najważniejszych świątyń
w tym kraju, katedra i Plaza del Pilar. Aljaferia (XI w.) – średniowieczny pałac
muzułmański, najbardziej okazały obiekt mauretański poza Andaluzją (zwiedzanie możliwe
z wyjątkiem dni obrad Cortezów Aragonii). Zakwaterowanie w hotelu.
11 dzień
SARRAGOSSA
BARCELONA
(śniadanie/kolacja) Przejazd do Tarragony. Zwiedzanie starego miasta założonego przez Rzymian –
pretorium, cyrk rzymski, amfiteatr, forum. Zwiedzanie miasta średniowiecznego oraz
katedry z XII – XIV w. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Barcelony.
12 dzień
BARCELONA
WARSZAWA
(śniadanie)
Transfer na lotnisko w Barcelonie.
13:10 – 16:15
Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (przelot bezpośredni PLL LOT).

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków
Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelach 3* / 4*, w pokojach 2-osobowych lub 2-osobowych z dostawką, z łazienkami. Dokumentem
uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Wyżywienie: śniadania + obiadokolacje (napoje
do kolacji płatne dodatkowo). Przeloty obsługują linie lotnicze LOT. Dopuszczalne limity bagażu: bagaż podręczny do 8kg (1
sztuka), bagaż rejestrowany do 23kg (1 sztuka). Po przylocie na początku imprezy należy przekazać przedstawicielowi
kontrahenta kwotę
zaliczki!

250 EUR,

TERMIN IMPREZY:

14.09 – 25.09.2022

stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Wybór miejsc w autokarze przy wpłacie

CENA:

4 890 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1300 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):
przelot samolotem rejsowym z/do Polski (przelot bezpośredni PLL LOT),
transport autokarem w trakcie wycieczki,
zakwaterowanie w hotelach 3* / 4* (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż
podróżny do 200 EUR).










CENA NIE ZAWIERA:
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 napojów do kolacji,
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),
 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (104 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (217 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000
EUR),

 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

