
Program ramowy:

Dzień 1 16.05.2019: Wyjazd z Rawy Mazowieckiej o godzinie 
18.00. Przejazd nocny przez Polskę.

Dzień 2 17.05.2019: Przejazd przez Niemcy, Włochy. Dojazd do 
hotelu tranzytowego we Włoszech. Nocleg.

Dzień 3 18.05.2019: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez 
Włochy – przyjazd do Francji na Lazurowe Wybrzeże. Przejazd do 
legendarnego Monako, jednego z najmniejszych państw w Europie,
zajmującego powierzchnię 1,9 km². Zwiedzanie Monako: Rampe 
Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na 
szczycie Rocher, katedra Św. Mikołaja, w której znajdują się groby 
biskupów i monakijskich książąt, Monte Carlo – zobaczymy gdzie
jeździł Kubica:), zrobimy przerwę na zdjęcia przy najsławniejszej 
budowli miasta – wspaniałym Grand Casino.
Przejazd do centrum Nicei, wspaniale położonego ośrodka 
turystycznego, ulokowanego nad Zatoką Aniołów. Całodniowy 
postój w mieście. Spacer po legendarnej Promenade des Anglais
biegnącej wzdłuż morza. Przy promenadzie znajdują się wspaniałe 
luksusowe butiki, romantyczne kafejki i wspaniała, piaszczysta 
szeroka plaża. Niezwykłego uroku dodają też palmy i drzewa 
cytrusowe, które rosną na całej długości plaży. Zaprosimy Państwa 
do zwiedzenia Starego Miasta z urokliwymi wąskimi uliczkami i 
malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim. Zobaczymy 
wspaniałe barokowe kościoły Chapelle de la Misericorde oraz
katedrę Sainte Reparte zdobioną charakterystyczną kopułą pokrytą 
kolorowymi płytkami ceramicznymi. Wyjazd wieczorem w drogę do 
Hiszpanii. Po drodze zwiedzanie Cannes – najsłynniejszego miasta 
Lazurowego Wybrzeża: przystanek przy Pałacu Festiwalowym,
Boulvard de la Croissette, kościółek Notre Dame de Bon Voyage, 
promenada gwiazd. Przejazd przez Francję.



Dzień 4 19.05.2019: Przyjazd w godzinach porannych do Lloret de 
Mar. Obiad. Przekazanie praktycznych informacji dotyczących 
zakwaterowania, miejscowości. Wspólny spacer po okolicy.

Dzień 5-8 20-23.05.2019: Pobyt w Lloret de Mar, realizacja 
programu:
- Kąpiele morskie i słoneczne, zawody pływackie pod okiem 
ratownika,
- Zajęcia ruchowe (siatkówka plażowa, ringo, frisbee, piłka wodna),
- Piesza wycieczka na punkt widokowy w kierunku końca 
promenady, gdzie na niedostępnej skale zachwyca rzeźba Ernesta 
Maragalla i skąd można podziwiać piękną śródziemnomorską
roślinność (kaktusy, sukulenty),
- Zwiedzanie nie musi być nudne – Odkrywanie kurortu Lloret de 
Mar na zasadzie wyzwań i zadań terenowych, przygotowanie 
fotorelacji (w programie m. in. gotycki kościół Santa Roma
z początków XV w., Ratusz, Promenada),
- Z czym je się salsę? - konkurs wiedzy o Lloret de Mar i Hiszpanii 
oraz polsko-hiszpańskie zagadki językowe,
- Wycieczka do Barcelony - Całodniowa wycieczka do stolicy 
Katalonii. Barcelona to niezwykłe miasto, różniące się znacznie od 
reszty kraju. Posiada własną wyrafinowaną kulturę, co
szczególnie widać w niecodziennej architekturze Antonia Gaudiego.
W programie wycieczki zawarte są największe atrakcje: najbardziej 
barwna hiszpańska ulica Las Ramblas z przepiękną gotycką 
starówką, wzgórze Montjuic z Pałacem Narodowym, platformą 
widokową i obiektami olimpijskimi, perełki Antoniego Gaudiego: 
Casa Batllo, Casa Milla i, wreszcie, największa z nich - Katedra 
Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej przygotowaliśmy wizytę
w Camp Nou , w tym czasie pozostali będą mogli odwiedzić 
Oceanarium. Następnie udamy się na Plac Hiszpański, gdzie tuż po
zmroku rozpocznie się pokaz „tańczących fontann”. Font Magica to 
podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl światło i 
dźwięk.



Dzień 9 24.05.2019: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd 
z hotelu. Przejazd przez Hiszpanię i Francję w kierunku Paryża. 
Przyjazd do hotelu tranzytowego. Nocleg.

Dzień 10 25.05.2019: Śniadanie. Wyjazd z hotelu do Paryża. 
Zwiedzanie miasta Paryża.
Zobaczymy wieżę Eiffela, najbardziej znany symbol stolicy Francji, 
z której szczytu rozciąga się
wspaniała i rozległa panorama miasta. Następnie przespacerujemy 
się Polami Elizejskimi, czyli najbardziej reprezentacyjną aleją 
Paryża łączącą Łuk Triumfalny i Plac Zgody. Zobaczymy katedrę 
Notre Dame, zachwycającą perłę gotyku z światowej sławy rozetą; 
Consierge – dawne więzienie, gdzie skazywano na gilotynę 
rewolucjonistów francuskich. Obejrzymy także St.Chapelle, czyli 
ażurową gotycką świątynię. Na koniec dnia przespacerujemy się 
Dzielnicą Łacińską ze słynnym Uniwersytetem - paryską Sorboną. 
Wieczorna panorama miasta i wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Dzień 11 26.05.2019: Przyjazd do Rawy Mazowieckiej około 
godziny 19 00.


