
  
 

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych zaprasza     

na wyjazd edukacyjny do Hiszpanii 

BARCELONA – COSTA BRAVA  

 5 dni – samolotem 
25.II. – 29.II. 2016  (czwartek – poniedziałek)            

 

Program wyjazdu (kolejność realizacji może ulec zmianom): 

Dzień I  

 zbiórka uczestników przed budynkiem ZSBD o godz. 4.00, przejazd busem na lotnisko Berlin-

Schonefeld, odprawa,  

 przelot samolotem do Barcelony na godz. 10:30, 

 spacer do Port Vell – głównego portu handlowego Barcelony, przeprojektowanego na centrum 

rekreacyjne przed olimpiadą w 1992 r., oglądanie przystani jachtowej przy Rambla del Mar, 

 wizyta w oceanarium www.aquariumbcn.com, 

 czas wolny w Maremágnum - kompleksie sklepów, barów, restauracji, 

 zwiedzanie Las Ramblas: między innymi pomnik Krzysztofa Kolumba, Palau Güell, opera Liceu, 

najstarszy targ miejski La Boqueria, Plaça Reial, Plaça Catalunya, 

 obiadokolacja, 

 wieczorna wizyta u podnóża wzgórza Montjuïc – podziwianie  Font màgica - widowiskowego 

spektaklu artystycznego woda - światło – dźwięk, powrót do hotelu, nocleg         

 

Dzień II 

 śniadanie,  

 wizyta na szkoleniu edukacyjnym na Uniwersytecie Nawarry – zapoznanie  z warsztatem kształcenia 

na Wydziale Technologicznym (wykład + oprowadzanie po uczelni, możliwość zapoznania                             

z kierunkami kształcenia oraz możliwościami podjęcia studiów lub pracy zawodowej w dziale 

współpracy zagranicznej).  

 Bazylika Sagrada Familia – wizyta w wyjątkowej secesyjnej, wciąż nieukończonej  bazylice. Stanowi 

ona niepowtarzalny symbol Barcelony, zaprojektowany przez słynnego architekta Antonio Gaudiego. 

 przejazd na Camp Nou - największy stadion w Europie należący do FC Barcelona -  zwiedzanie stadionu                  

i muzeum  (płatny dodatkowo dla chętnych 17 EURO, pozostali udają się na spacer po Parc de I’Espanya 

Industrial – futurystyczny park z latarniami morskimi, 12 – metrowym, żelaznym smokiem). 

 czas na zakup pamiątek, obiadokolacja, nocleg  

  Dzień III 

 śniadanie, zwiedzanie miasta: 

 Barrio Gótico – średniowieczna dzielnica gotycka- centrum barcelońskiego Starego Miasta: katedra  

św. Eulalii, bazylika La Mercè, Carrer del Bisbe, Plac św. Jakuba z siedzibą ratusza i rządu Katalonii, 

kościół Santa Maria del Mar 

 Park Cytadela – wizyta w najstarszym parku w Barcelonie, ulica Passeig de Gracia - jedna                             

z ważniejszych arterii miasta, gdzie znajdują się największe modernistyczne atrakcje turystycznych 

Barcelony: La Pedrera-Casa Mila, Casa Batllo zaprojektowane przez Antonio Gaudiego 

 przejazd do Parku Güell – najsłynniejszego i najpiękniejszego zespołu parkowego – zaprojektowanego 

również przez Gaudiego, spacer po parku, oglądanie panoramy miasta z prawdopodobnie najdłuższej 

najbardziej znanej ławki na świecie 

 powrót do centrum, czas wolny na zakupy 

 obiadokolacja, nocleg 

http://www.aquariumbcn.com/


  
 

Dzień IV 
 śniadanie, zwiedzanie miasta: 
 całodzienna autokarowa wycieczka na wybrzeże Costa Brava: 
 Blanes -  ogród botaniczny "Mar i Mutra", położony na szczycie góry, z której rozpościera się 

przepiękny widok, jeden z najważniejszych ogrodów botanicznych Europy (ok. 6 tys. gatunków roślin 
egzotycznych z całego świata). 

 Lloret de Mar - wizyta w największej miejscowości wypoczynkowej na Costa Brava 

 Tossa de Mar - zwiedzanie jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii średniowiecznej starówki Vila Vella 
oraz fortyfikacji obronnych z XII wieku, czas wolny 

 powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień V 
 śniadanie, wykwaterowanie,  
 przejazd na Plaça d’Espanya -  jeden z głównych placów Barcelony z dwoma  47 – metrowymi wieżami 

weneckimi oraz Narodowym Muzeum Sztuki Katalońskiej 
 Wzgórze Montjuïc – spacer po malowniczych terenach: punkty widokowe ze wspaniałą panoramą 

miasta, Stadion Olimpijski znany z letnich igrzysk z 1992 r., znicz olimpijski, mury obronne Castell de 
Montjuïc  

 powrót do hotelu, pobranie bagaży, 
 przejazd na lotnisko, przelot samolotem na lotnisko Berlin-Schonefeld, przejazd busem do Poznania 

przed budynek ZSBD - ok. 0.00.  

 

Cena dla min. 20 uczestników:  

1140 zł /os. (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pilota)  

+ ok. 550 zł (samolot) + 90 EURO (wstępy) 

Cena zawiera: 
 4 noclegi w hotelu w Barcelonie 

 wyżywienie: 4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja,  

 opiekę pilota polskojęzycznego 

 ubezpieczenie PZU -  KL 40.000 PLN oraz NNW 10.000 PLN 

 
 kwota 90 euro przeznaczona jest na pokrycie kosztów biletów wstępu, biletów           

na metro, biletów na Costa Brava oraz opłat rezerwacyjnych 

 

Płatność za wycieczkę w ratach:  
I rata – 550 zł –   do 16.X. 2015 r.   (warunek realizacji wycieczki –min. 20 osób)  
II rata – 300 zł – do 30. XI. 2015 r.  
III rata – 300 zł – do 17.XII. 2015 r.  
IV rata – 300 zł – do 15.I. 2016 r.  
V rata – 240 zł – do 10.II. 2016 r.  
Opłata za wstępy (90 euro) pobierana będzie w dniu wycieczki 
 

Uwaga! 
Opłata za bilet lotniczy (I rata) - w przypadku rezygnacji uczestnika –  nie podlega zwrotowi! 

 
Zapisy wraz z I ratą, informacje dot. wycieczki – p. Tomasz Szłapiński  
 
Zasady kwalifikacji: 

1. pierwszeństwo zgłoszenia wraz z wpłatą I raty 
2. opinia wychowawcy 


