
 

 

 

 

 

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 

14-22.05.2013 roku 

 

Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 

18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych. Każdy pokój posiada łazienkę, WC i TV.  

W trakcie wycieczki zapewnione jest wyżywienie:  

Śniadanie: w formie bufetu - płatki śniadaniowe, wędlina, ser, wyroby cukiernicze, sok owocowy, dżemy, 

pieczywo, mleko, kawa, herbata…  

Obiady i obiadokolacje: posiłki 3-daniowe (sałatka lub zupa, danie główne, deser) serwowane,  

w restauracjach hotelowych lub restauracjach znajdujących się w dużych centrach handlowych. 

Podróżujemy komfortowym autokarem wyposażonym w barek, odtwarzacz DVD, WC i klimatyzację. Na czas 

trwania podróży i pobytu wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

kosztów leczenia. 

Cena wycieczki wynosi dla uczestnika w wieku szkolnym maksymalnie między 1580 a 1620 zł (negocjacje 

trwają) i zawiera następujące świadczenia: 

 Zakwaterowanie, noclegi w Hiszpanii oraz Francji 



 6 śniadań i 8 obiadokolacji  

 przejazd autokarem 

 ubezpieczenie NW i KL 

 opiekę pilota 

 podatek VAT 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 

Program wycieczki do Barcelony 

 

14 maja: ok. 8:00 - wyjazd z Polski (miejsce zbiórki do ustalenia), nocny przejazd przez Niemcy i Francję 

                 należy wziąć ze sobą suchy prowiant oraz napoje na drogę 

15 maja: przyjazd do Lyon, około godz. 12:00   

               zakwaterowanie w hotelu *** , zwiedzanie miasta, 

               około godz. 16:00 obiad, po obiedzie dalszy ciąg zwiedzania miasta i czas wolny  

16 maja: śniadanie od godz. 6:30 do godziny 7:15, 

               7:30 - wyjazd z Lyon i przejazd do Montserrat 

               18:00 - przyjazd do Sanktuarium w Montserrat, Hiszpania 

               czas na zwiedzanie sanktuarium, wyjazd z Montserrat ok. godz. 20:45 

               21:30 - przejazd do Sabadell i zakwaterowanie w hotelu **** 

               kolacja od godz. 21:45 do 22:30, po kolacji wspólne zwiedzanie miasta i/lub czas wolny 

17 maja: śniadanie od godz. 8:00 do 8:45, zwiedzanie Barcelony do godziny 14:00 

              (m.in. Passeig de Gracia / Casa Batllo et la Pedrera / Park Guell et et Sagrada Familia, Port, monument 

               Columbes, Belvedere Miramor), 

               plażowanie do godz. 20:00 na plażach Costa Brava 

               21:00 - spektakl, tzw. Tańczące Fontanny,  



               21:45 - powrót do hotelu i kolacja o 22:00 

18 maja: śniadanie od godz. 8:00 do 8:45, przejazd do Barcelony i dalszy ciąg zwiedzania do godziny 14:00 

(Belvedere Miramor / Fondation Joan Miro / Poble Espanyol et la pl. Espagne, pl. Catalonia / Las 

Ramblos quartier du Ravel et musee Macba / Quartier du Born et Catedrale Santa Maria del Mar / 

Quartier Gotique, Wioska Olimpijska, plaże 

                 plażowanie od godziny 14 :30 

                 powrót do hotelu godz. 21:00 i kolacja od godz. 21:30 do godz. 22:30 

19 maja:  śniadanie od godz. 8:00 do 8:45, przejazd na jedną z plaż Costa Brava i całodzienne plażowanie,  

                powrót do hotelu godz. 21:00, 

                kolacja od 21:30 do godz. 22:30, 

20 maja: śniadanie od godz. 7:00 do godz. 7:45, wyjazd z hotelu godzina 8:00, 

               12:30 - przejazd do Avignon, zwiedzanie miasta (Palac Papiezy, Wiszacy Most, Katedra, Stare 

Miasto),  

               obiad od godz. 14:30 do godziny 15:30 

                16:30 - wyjazd z Awignon,   

                20:30 - przyjazd do Grenoble, zakwaterowanie w hotelu ***, wieczorne zwiedzanie miasta i czas 

wolny 

21 maja: śniadanie od godz. 6:30 do godz. 7:15,  

                7:30 - wyjazd z hotelu  

                9:00 - przyjazd do Sanktuarium w La Salette, zwiedzanie, czas na prywatne modlitwy i czas wolny 

               18:00 - wyjazd z La Salette  

               19:30 – przyjazd do Fontaine i kolacja, po kolacji czas wolny 

               21:00 - wyjazd do Polski, przejazd przez Francję (przejazd nocny) 

22 maja: przejazd przez Szwajcarię do Niemiec (pobyt 4-godzinny w Markl Am Inn  i Altotting),  

             w godzinach południowych obiad w Altotting i powrót do Rzeszowa około godziny 24:00. 

 

Program wycieczki może ulec minimalnym zmianom oraz zostać urozmaicony o zwiedzanie dodatkowych 

obiektów lub uczestnictwo w spektaklach (np. spektakl Flamenco).  



 

               Informacje organizacyjne dotyczące wycieczki do Barcelony: 

 

1. Uczeń zostanie wpisany na listę uczestników wycieczki po dostarczeniu (do końca stycznia) do pani Joanny 

Paśkiewicz lub pani Agnieszki Bury: Deklaracji nr 1, Deklaracji nr 2, Deklaracji nr 3, fotokopii paszportu 

oraz zaliczki w wysokości 300 zł (wliczana w koszt wycieczki). Prosimy o dostarczanie kompletu tych 

dokumentów w kopercie lub w koszulce. 

2. Pozostałą kwotę za wycieczkę należy wpłacić do 14.04.2013r. , również do pani Joanny Paśkiewicz lub pani 

Agnieszki Bury. 

 

 

Deklaracja nr 1 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki……………………………………………  (imię  

i nazwisko) z klasy…………………… , nr paszportu …………………………………… w szkolnej wycieczce 

do Barcelony, która odbędzie się w dniach 14.05 - 22.05.2013 roku. 

 

………………………………………………… 

data i podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

Deklaracja nr 2 

 

Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne mojego syna / mojej córki………………………………………….. (imię  

i nazwisko) z klasy……..…… , nr paszportu ………..……………………… podczas szkolnej wycieczki do 

Barcelony, która odbędzie się w dniach 14.05 - 22.05.2013 roku. 

 

………………………………………………… 

data i podpis rodziców / prawnych opiekunów 



 

 

Deklaracja nr 3 

 

 

Niniejszym potwierdzam, iż mój syn / moja córka………………………………………………….. (imię  

i nazwisko) z klasy……………… , nr paszportu ………..………………………….… , nie jest osobą uczuloną  

/ jest osobą uczuloną, na następujące materiały, produkty, środki i zwierzęta: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

Informuję, iż mój syn / moja córka nie znajduje się w trakcie żadnej kuracji dietetycznej / znajduje się 

w trakcie kuracji dietetycznej (rodzaj diety) …………………............................................................................ , 

i nie spożywa następujących produktów: .............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................, 

produkty, które może spożywać to: 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... . 

 

Cel deklaracji: szkolna wycieczka do Barcelony, która odbędzie się w dniach 14.05 - 22.05.2013 roku. 

 

 

………………………………………………… 

data i podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

Poprawne podkreślić. 

 

 

 

Zapraszamy! 

mgr Joanna Paśkiewicz 

mgr Agnieszka Bury 

 


