Cena obejmuje:
✓ przejazd autokarem wyposażonym
w klimatyzację, barek, TV, WC;
✓ 11 noclegów w hotelach**/***;
pokoje 2/3osobowe;
✓ wyżywienie: 11 śniadań,
9 obiadokolacji - według programu
wycieczki;
✓ zwiedzanie miast wg programu
✓ opiekę polskojęzycznego
pilota/przewodnika;
✓ przewodnicy lokalni, słuchawki na
czas zwiedzania;
✓ ubezpieczenie KL i NW;
✓ podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do obiektów
turystycznych ok. 45 euro
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
- dopłaty do pokoju 1-os. – 30 % ceny;

Termin

Cena przy grupie
min. 55 osób

Cena:
2699 zł + 20 euro
Promocja przy wpłacie
zaliczki 300 zł do30 .11.2017

cena 2399 zł + 20 euro
08.0420.04.2018 Promocja przy wpłacie
połowy kwoty do 30.11.2017

cena 2299 zł + 20 euro
Promocja przy wpłacie
całości kwoty do 30.11.2017

cena 2199 zł + 20 euro

Program wycieczki:

Dzień 1 08.04.2018: Wyjazd z miejsca zbiórki w Łodzi o godzinie 01:00. Wyjazd w kierunku
Francji, przejazd do hotelu w okolice Lyonu. Zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2 09.04.2018: Śniadanie wyjazd w kierunku Lourdes. Zwiedzanie największego na
świecie ośrodka kultu Maryjnego (dla chętnych udział w procesji światła). Przejazd do
hotelu, obiadokolacja nocleg.
Dzień 3 10.04.2018: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Saragossy, zwiedzanie
miasta: Aliaferia – średniowieczny pałac muzułmański w stylu mauretańskim- najokazalszy
pałac mauretański poza Andaluzją Plaza del Pilar, wokół którego zlokalizowane są
najważniejsze zabytki: stara katedra La Seo (z zewnątrz) oraz wspaniała Bazylika del Pilar
(z zewnątrz), giełda La Lonja. Przejazd na obiadokolacje inocleg.
Dzień 4 11.04.2018: Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Saragossy. Następnie
przejazd w kierunku San Pedro de Moel, Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i
nocleg.
Dzień 5 12.04.2018: Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6 13.04.2018 Śniadanie, wyjazd na wycieczkę Cabo de Roca – Lizbona, powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7 14.04.2018 Śniadanie, przejazd do Nazare – spacer po malowniczym miasteczku
położonym nad oceanem, następnie przejazd na zwiedzanie Fatimy. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8 15.04.2018: Śniadanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 9 16.04.2018: Śniadanie wyjazd w kierunku Porto, krótkie zwiedzanie miasta, m.in.:
Stare miasto wpisane na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Przejazd do
Santiago de Compostela. Zwiedzanie miasta, w którym został pochowany Jakub, jeden z
dwunastu apostołów. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 10 17.04.2018: Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Bilbao - największego miasta kraju
Basków: średniowieczne stare miasto, kościół gotycki, most Biskajski. Przejazd w kierunku
San Sebastian, krótkie zwiedzanie miasta zwanego „perłą północy”, zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 11 18.04.2018: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w okolice Paryża na
obiadokolację i nocleg tranzytowy.
Dzień 12 19.04.2018: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Brukseli, stolicy Belgii i Unii
Europejskiej. Krótkie zwiedzanie miasta, podczas którego zobaczymy, m. in. Grand Place,
jeden z najpiękniejszych rynków Europy, Katedrę św. Michała i Św. Guduli, z pięknymi XVI
wiecznymi witrażami. Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku kraju.
Dzień 13 20.04.2018: Przyjazd na miejsce zbiórki we wczesnych godzinach rannych.
Rozwiązanie grupy.

Uwaga ilość miejsc ograniczona
Kolejność zwiedzania miast i obiektów
turystycznych może ulec zmianie
z przyczyn od nas niezależnych.

www.sobolewscy.pl

