
 

 
 

Barcelona 
Montserrat 

Monako – Mediolan 
  

   
26 maja – 1 czerwca 2016 r. 

 

Cena promocyjna 
dla związkowców NSZZ „Solidarność” i ich osób towarzyszących 

390 zł od osoby 
plus opłata walutowa (220 €) wpłacana w dniu wyjazdu 

 

  Wycieczka obejmuje: 
• 3 noclegi w hotelu 
• przejazd autokarem 
• wyżywienie (śniadanie plus obiadokolacja) 
• zwiedzanie z przewodnikiem i opiekę pilota 

 

        Uwaga: Ilość miejsc ograniczona 
        Decyduje kolejność zapisów wraz z pełną wpłatą PLN 
 

Zapisy przyjmowane są w związkowych siedzibach: 
w Bielsku-Białej (tel. 33/813 22-53, 27-51) 

w Tychach (tel. 32/217 96-98) 

7-dniowa



Barcelona 
Monako – Mediolan 

program wycieczki 
 

 

Dzień 1 Wyjazd z Bielska-Białej i Tychów ok. godz. 15. Nocny przejazd autokarem przez 

Niemcy, Austrię i Włochy. 

Dzień 2 Przyjazd do Monako. Zwiedzanie miasta-księstwa mającego tylko nieco ponad 2 km2 

słynnego z kasyno w Monte Carlo, portu jachtowego oraz kaplicy Miłosierdzia na placu da 

la Mairie. Przejazd do hotelu w San Remo na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 3 Śniadanie w hotelu. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie miasta pełnej kramów 

i kawiarń ulicy La Rambla, która ciągnie się od Placa de Catalunya, aż do dzielnicy 

portowej z pomnikiem  Krzysztofa Kolumba. Przy La Rambla mieści się również jeden 

z najstarszych barcelońskich targów – La Boqueria. Warto dotrzeć do ulokowanych 

w centrum targu barów tapas oraz stoisk z owocami i warzywami. Od La Rambla odchodzi 

również ulica czerwonych latarni – Carrer de Sant Pau (czyli po katalońsku ulica św. Pawła). 

Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 4 Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Barcelony, w tym najbardziej znane 

działa architekta Antoniego Gaudiego: Casa Mila, wpisane na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO oraz Park Guell. Ze wzgórza Montjuic podziwiać będzie można 

wspaniały widok na Barcelonę. Następnie przejazd do Montserrat, najważniejszego 

ośrodka religijnego Katalonii z klasztorem benedyktyńskim znanym z kultu Matki Boskiej 

„Czarnulki” (La Moreneta) oraz pustelnią Sant Joan. 

Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5 Śniadanie w hotelu. Ostatni dzień zwiedzania Barcelony – plac Hiszpański 

z kolumnami zbudowanymi z cegły z okazji wystawy światowej w 1929; Pałac Narodowy, 

później przemianowany na Muzeum Sztuki Katalońskiej. Spacer po dzielnicy Barri Gotic, 

kościół św. Eulalii oraz barokowa Bazylika La Merce. Możliwość zwiedzenia kościół 

Sagrada Familia (Świątynia Pokutna Świętej Rodziny) – secesyjnej ikony Barcelony 

(wstęp dodatkowo płatny 15€). Nocny przejazd do Włoch. 

Dzień 6 Przyjazd do Mediolanu w godzinach porannych. Zwiedzanie miasta, w czasie 

którego prezentowany będzie zamek Sforzów (Castello Sforzesco), gotycka katedra 

Narodzin św. Marii, galerię Wiktora Emmanuela. Wieczorny wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 7 Przyjazd do Polski (Bielsko-Biała, Tychy) w godzinach porannych. 


