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HISZPANIA PÓŁNOCNA 
 

BARCELONA- SARAGOSSA- BILBAO- COVADONGA- OVIEDO- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA- LEON- VALLADOLID- AVILA- MADRYT 

 

TERMIN: 27.06- 04.07.2023 
 

RAMOWY PROGRAM: 
 

1 dzień: wyjazd z umówionego miejsca we wczesnych godzinach porannych, przejazd na lotnisko 
w Katowicach. Przelot do BARCELONY. Zwiedzanie: arcydzieło Gaudiego- kościół Sagrada 
Familia, modernistyczne budynki Casa Batllo, Casa Mila, gotycka dzielnica z barcelońską katedrą, 
bulwar Las Ramblas z pomnikiem K. Kolumba. Wieczorem przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

2 dzień: Po śniadaniu przejazd do SARAGOSSY. Nawiedzenie bazyliki Nuestra Senora del Pilar 
(Matki Bożej na kolumnie)- wybudowanej w miejscu objawienia Matki Bożej modlącemu się 
Jakubowi. Zobaczymy też Puente de Piedra- siedmiołukowy most nad rzeką Ebro (z XV wieku), 
ruiny rzymskie. Po południu przejazd do BILBAO- największego miasta Kraju Basków, rodzinnego 
miasta św. Ignacego Loyoli- założyciela zakonu jezuitów. Zobaczymy: Stare Miasto połączone z 
nowymi dzielnicami pięcioma mostami, XIV w. Katedrę Św. Jakuba, Mercado de la Ribera- słynny 
targ baskijskich smakołyków. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

3 dzień: Po śniadaniu przejazd w kierunku przepięknych gór Picos de Europa, gdzie w bajkowym 
krajobrazie mieści się Sanktuarium Matki Bożej w COVADONGA. Miejsce to odwiedził Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki do Hiszpanii w 1989 roku. To również miejsce pierwszej zwycięskiej bitwy 
podczas rekonkwisty. Następnie przejazd do OVIEDO, które podobnie jak Santiago, jest celem 
pielgrzymek. Zwiedzimy tu Katedrę San Salvador z grobowcem króla Asturii Alfonsa II. W skarbcu 
katedry przechowywana jest od IX w. najcenniejsza relikwia Chusta z Oviedo, którą według tradycji 
otarto twarz Jezusa zaraz po Jego śmierci i zdjęciu z krzyża. Zobaczymy także XVIII-wieczny pałac 
Velarde mieszczący muzeum sztuk pięknych, a także przedromańskie kościoły Santa Maria del 
Naraco i San Miguel de Lillo. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

4 dzień: Po śniadaniu przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELLA- jednego z najstarszych po 
Jerozolimie i Rzymie sanktuariów pielgrzymkowych świata. Modlitwa przy grobie Świętego Jakuba, 
zwiedzanie barokowej katedry oraz spacer malowniczymi uliczkami miasta. Następnie przejazd na 
CABO FISTERRA- przylądek uznawany w średniowieczu za koniec świata (Finisterre). Miejsce 
bardzo ważne na Drodze św. Jakuba- to tu mieli dotrzeć uczniowie Świętego aby otrzymać 
pozwolenie na pochowanie jego ciała w Santiago de Compostela. Chwila wolnego na pobliskiej 
plaży Langosteira. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

5 dzień: Po śniadaniu przejazd do LEON- miasta leżącego na trasie Camino de Santiago (szlak św. 
Jakuba). Zwiedzanie: plac i Bazylika św. Izydora, Katedra, dawny klasztor Convento de San Marcos 
(obecnie hotel), Casa Botines- dom wg. projektu Antonio Gaudiego. Wieczorem przejazd do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 
 

6 dzień: Po śniadaniu przejazd do VALLADOLID- dawnej stolicy Hiszpanii. Krótkie zwiedzanie: 
Katedra, kolegium San Gregorio (obecna siedziba Narodowego Muzeum Rzeźby), kościół San 
Pablo, dom Cervantesa, w którym autor Don Kichota mieszkał z rodziną w latach 1603–1606 i 
właśnie w tej rezydencji pisarz nadał ostateczny kształt swojemu wielkiemu dziełu. Po południu 
przejazd do AVILA- miejsca urodzenia św. Teresy. W mieście otoczonym wspaniałymi murami 
obronnymi zobaczymy Katedrę z XII wieku, Klasztor Św. Teresy, Bazylikę Św. Wincentego. 
Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
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7 dzień: Po śniadaniu przejazd do MADRYTU. Spacer królewskim traktem- zobaczymy m.in. 
przepiękny Placa Mayor, który był sceną dla wielu ważnych historycznych wydarzeń, Palacio Real- 
majestatyczną rezydencję królewską zaprojektowaną przez włoskich mistrzów (zwiedzanie z 
zewnątrz) oraz La Almudena- neoklasycystyczną katedrę zbudowaną na 500-lecie odkrycia 
Ameryki, plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, Puente de Segovia- najstarszy most w 
Madrycie. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 
8 dzień: Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Barcelonie i przelot do Katowic. Przejazd autokarem 
do Rybnika. 
 
 
 

Cena: 4.200zł/ os. (DLA GRUPY 41- 45 os.) 

Cena: 4.400zł/ os. (DLA GRUPY 35- 40 os.) 

Cena: 4.600zł/ os. (DLA GRUPY 30- 34 os.) 

Cena: 4.900zł/ os. (DLA GRUPY 25- 29 os.) 
+ 100€ na koszty programowe 

(bilety wstępu, przewodnicy, słuchawki, opłaty rezerwacyjne, taksy klimatyczne) 
 
 
ŚWIADCZENIA: 
- przelot samolotem, bagaż rejestrowany, bagaż podręczny; 
- przejazdy klimatyzowanym, komfortowym autokarem lub busem w Hiszpanii; 
- dowóz na lotnisko w Katowicach; 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***/**, pokoje 2- osobowe z łazienkami; 
- wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji; 
- opieka pilota i kapłana; 
- rezerwacja Mszy Św. każdego dnia; 
- ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż firmy SIGNAL IDUNA; 
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Pomocowy 
 
 
Uwagi: 
- program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot. 
- realizacja poszczególnych punktów programu jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej i 

obowiązujących przepisów. 
- codziennie planowana jest Msza Św. 
- cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji. 
- dopłata do pokoju 1- osobowego: 800 zł. 
 
Oferta przygotowana w oparciu o loty Wizzair: 
27.06.2023 Katowice 06:55- Barcelona 09:45 
04.07.2023 Barcelona 10:25- Katowice 13:20 


