
 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

O d d z i a ł  w  Ż a r n o w i e  
 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 

 ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA 

Carcassone( Francja ), Andora, Saragossa, Madryt, Toledo, Tomar, Lizbona, Cabo da Roca ,Sewilla, 

Kordoba , Alhambra, Barcelona 

Termin: 25 czerwca - 6 lipca 2016 r. 

Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z biurem O/PTTK w Rzeszowie (wpis do rejestru organizatorów turystyki                                    

i pośredników woj. podkarpackiego nr 044/04) i przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie. 

Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi: 

-  2920 zł od członka PTTK z aktualnie opłaconą składką 

-  2990 zł od pozostałych 

W cenie zawarte są: 

-  Przejazd komfortowym autokarem 

-  opieka pilota - przewodnika 

- 10 noclegów w hotelach **/*** - pok. 2, 3 os. z łazienkami (2 noclegi we Francji, 6 noclegów 

w Hiszpanii,  2 noclegi w Portugalii) 
-  wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadokolacji 

 ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (1000 zł) SIGNAL INDUA 

Cena nie zawiera: 

  Kwoty ok. 90 euro/os. na bilety wstępu i przejazdy komunikacją miejską oraz obligatoryjnych 

przewodników miejscowych 
  Dodatkowo ewentualnie dla chętnych 30 euro/os. wieczorek Flamenco 

Tym razem zapraszamy na wycieczkę do trzech krajów: Andory - niewielkiego księstwa 

położonego w Pirenejach, między Francją a Hiszpanią dla którego głównym źródłem dochodu 

jest turystyka (ok. 80%), Hiszpanii - która dla starożytnych Greków była ziemią rodzącą złote 

jabłka Heraklesa, a dla Arabów pierwszym piętrem nieba, oraz Portugalii - będącej niegdyś 

potężnym imperium zadziwiającym wielkimi odkryciami geograficznymi. Zobaczymy trzy 

stolice Andorę La Vella, Madryt i Lizbonę, zabytki związane z najwspanialszymi dziejami 

architektury Islamu (zamki - alcazary, pałace i świątynie muzułmańskie) a także wiele 

przykładów wspaniałej kultury europejskiej. Walory przyrodnicze, zabytki architektury i baza 

hotelowo - wypoczynkowa przyciągają do Hiszpanii turystów z całego świata. 

 
  

 

PTTK Oddział w Żarnowie 

ul. Opoczyńska 5, 26-330 

Żarnów woj. łódzkie 

tel. +48 44 75 77 289 gsm. 

+48 602 537 092 e-mail: 

pttkzarnow@wp.pl 

www.pttkzarnow.pl 

mailto:pttkzarnow@wp.pl
http://www.pttkzarnow.pl/


PROGRAM WYCIECZKI 

I i II dzień 

25 -26 czerwca 2016 r. (sobota, niedziela) - odjazd z Rzeszowa 19
00,

.Odjazd 

z Żarnowa 23.00 Nocny przejazd przez Niemcy Francję zakwaterowanie                    

w hotelu, okolice Lyonu ( ok. godz. 16.00 ) .Obiadokolacja, nocleg. 

III  dzień 

27 czerwca 2016r. (poniedziałek) – śniadanie. Po drodze zwiedzanie 

Carcassone. Dojazd do Andory, wyjazd na przełęcz Pas de la Casa, dojazd 

do stolicy La Vella - zakupy dojazd do Lleidy - Hiszpania. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

IV  dzień 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) - śniadanie. Przejazd do Saragossy - stolicy 

Aragonii nad rzeką Ebro. Między VII a XII wiekiem była pod rządami 

muzułmanów. Z tego okresu jeden z najpiękniejszych pałaców Aljaferia 

przebudowany przez królów katalońskich z budowli islamskiej na 

rezydencję gotycką. Spacer po mieście: zamek de la Aljaferia (z zewnątrz), 

Katedra M.S.del Pilar i La Seo (z zewnątrz). Przejazd do Madrytu - 

stolicy Hiszpanii, siedziby dworu królewskiego i rządu. Objazd centrum 

m.in.: Puerta de Sol, Plaza Mayor, Pałac Królewski Obiadokolacja, nocleg.  

V  dzień 

29  czerwca 2016 r. (środa) - śniadanie. Wyjazd do Toledo - religijnej 

stolicy Hiszpanii (siedziba prymasa). Jeden z najbogatszych zespołów 

zabytkowych kraju. Toledo to miasto w którym tworzył jeden                               

z najwybitniejszych malarzy El Greco. Wspaniałe mury miejskie, Alcazar 

(z zewnątrz), katedra, Dom - Muzeum El Greco. Po południu Zwiedzanie 

Muzeum Prado. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 

VI dzień 

30 czerwca 2016 r. (czwartek) - śniadanie. wyjazd do Portugalii, zwiedzanie klasztoru templariuszy w Tomar 

- jednego z najcenniejszych zabytków architektury portugalskiej. Zakwaterowanie w hotelu w Fatimie.  

Fatima to miejsce pielgrzymkowe z sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej. Obiadokolacja, czas wolny na 

pobyt w sanktuarium, 

nocleg. 

 

 
  

 



VII dzień 

1 lipca 2016 r (piątek) - śniadanie. Przejazd do Lizbony - 

stolicy Portugalii, położonej nad Tagiem. Główny ośrodek 

turystyczny kraju, jedno z najstarszych miast świata. 

Zwiedzanie - Stare Miasto, dzielnica Alfama, katedra, wzgórze 

pałacowe San Jorge, klasztor św. Hieronima z zewnątrz, Wieża  

Belem (z zewnątrz). Przejazd do Cabo da Roca – najdalej na zachód  

wysunięty przylądek Europy . Miejscowości wypoczynkowe królów 

Cascais i Estriol .Plażowanie nad Atlantykiem .Obiadokolacja, nocleg.  

VIII  dzień: 

2 lipca 2016 r. (sobota) - śniadanie, wyjazd do Hiszpanii - 

zwiedzanie Sewilli - znanej od czasów fenickich, uchodzi za stolicę 

andaluzyjskiego folkloru określanego jako flamenco. Katedra, wieża                                 

la Giralda, Plac Hiszpański. Przejazd do Kordoby - osady celtiberyjskiej, 

miasta rzymskiego. W 719 roku stolica emiratu, od 928 roku stolica 

niezależnego kalifatu. Miasto miało wówczas ok. 500 tyś. Mieszkańców                            

i było największym w Europie z 50 tys. domów, 700 meczetami i 900 

łaźniami. Od 1236 roku w posiadaniu królów Kastylii. Unikatowy meczet,  

Juderia, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych 

istnieje możliwość uczestnictwa w spektaklu flamenco (bilet ok. 30 euro /os. )  

IX  dzień 

3 lipca 2016 r. (niedziela) - śniadanie. Przejazd do Granady. Była ona 

najtrwalszym królestwem muzułmanów w Hiszpanii, przez 250 lat rządziła 

tu dynastia Nasrydów. Zespół pałacowo - obronny Alhambry jest 

najwybitniejszą budowlą islamu na świecie. Fascynujące połączenie form 

architektonicznych i rzeźbiarskich, warownia i pałac z 1001 nocy,  

budowany w latach 1248-1359. Zwiedzanie zespołu pałacowego władców 

mauretańskich Alhambry i ich letniej siedziby Generalife.                                       

Przejazd  w kierunku Barcelony wypoczynek na plaży. Obiadokolacja, nocleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  dzień 

4 lipca 2016 r. (poniedziałek) - śniadanie. przejazd do Barcelony - 

największego miasta rejonu Morza Śródziemnego i ośrodka kultury europejskiej, 

stolicy Katalonii i portu. Teren igrzysk olimpijskich z 1992 roku. Tu tworzył swe 

dzieła znany w świecie architekt Antonio Gaudi (1852 - 1926). Wzgórze Montjuich, 

bulwary Las Ramblas, dzielnica gotycka z katedrą, Park Guel i Kościół Sagrada 

Familia z zewnątrz. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.  

XI  dzień 

5 lipca 2016 r. (wtorek) - śniadanie. Przejazd przez Francję, zakwaterowanie                       

w hotelu lub motelu w okolicy Strasbourga lub Metz, obiadokolacja, nocleg. 

XII  dzień: 

6 lipca 2016 r. (środa) - śniadanie, przejazd przez Niemcy. Powrót do   Żarnowa. 

 

 



 

Uwagi: 

-  uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport 

-  wpłata na organizację imprezy może być dokonana  w ratach (pierwsza w wysokości co najmniej 365 zł.( w 

sierpniu lub wrześniu 2015 r ), następne systematycznie, tak aby w miesiącu styczniu było wpłacone łącznie 

40% wartości wycieczki (1168 zł dla członków i 1196 zł dla pozostałych), a do 25 maja 2016 roku pozostała 

kwota ( do 100 % ) . 

-  program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom np. dotyczy to kolejności zwiedzanych obiektów  

-  wycieczka organizowana jest przez Oddział PTTK w Żarnowie, a jej uczestnicy otrzymują punkty do 

odznaki „Znam Kraje Europy”, 

-  rezygnacja z wycieczki po dokonaniu wpłaty może spowodować utratę jej części zgodnie z warunkami 

uczestnictwa w imprezach turystycznych 

-  w przypadku mniejszej niż 45 osób liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny lub 

odwołania imprezy 

Serdecznie zapraszamy do udziału... 

 


