BIURO TURYSTYCZNE “ANITOUR”
Czechowice - Dziedzice, ul. Michałowicza 7/5
Tel/fax: 322155225;
e-mail: biuro@anitour.pl

22.09.2018 1 dzień
Godz.: 635 wylot z Krakowa do Sevilli. Przylot o godz.: 1020. Zwiedzanie SEVILLI: spacer najstarszą
dzielnicą Santa Cruz: gotycka katedra, mauretańska dzwonnica La Giralda, dzielnica El Arenal,
promenada Cristobal Colon, posąg Carmen, Torre del Oro, park Marii Luizy z Plaza de Espana;
mosty: Alamilo (Calatrava) i Centennial, obiadokolacja, nocleg.
23.09.2018 2 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: most Puente Nuevo w Palma del Rio; KORDOBA – zwiedzanie: Mezquita –
Wielki Meczet Kordobański i Puente Romano - rzymski most na Gwadalakiwirze, most Abbas Ibn
Firnas; GRANADA – zwiedzanie budowli Maurów: Alhambry, Generalife; wizyta w dzielnicy
Albaicin, gdzie znajduje się punkt widokowy z piękną panoramą Alhambry na tle gór Sierra Nevada;
obiadokolacja, spektakl Flamenco, nocleg.
24.09.2018 3 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: CAMPO DE CRIPTANA – wiatraki Don Kichota, TOLEDO - zwiedzanie
katedry; kościół św. Tomasz z obrazem El Greco „Pogrzeb Hrabiego Orghaza”, spacer po starówce,
most de San Martin; Madryt obiadokolacja, nocleg.
25.09.2018 4 dzień
Śniadanie. MADRYT – zwiedzanie: Muzeum Prado, Puerta del Sol, Palacio Real, Plac Hiszpański z
pomnikiem Cervantesa ozdobionym figurami Don Kichota i Sancho Pansy; kładka dla pieszych
Pasarela Arganzuela i most Toledo. Obiadokolacja, nocleg.
26.09.2018 5 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: SARAGOSSA - zwiedzenie Bazyliki Nuestra Seniora del Pilar; kładka del
Voluntariado, most del Tercer Milenio, most Pawilon; MONTSERRAT – „hiszpańska Częstochowa” –
sanktuarium Czarnej Madonny; Most Pont sel Diable; Lloret de Mar – zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
27.09.2018 6 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: BARCELONA zwiedzanie: Wzgórze Montjuch ze stadionem Olimpijskim,
dzieła słynnego architekta Antonia Gaudiego - Sagrada Familia, Park Guell, dzielnica gotycka wraz z
Katedrą, Pałacem Gubernatora oraz spacer Las Ramblas - najsłynniejszą ulicą Barcelony; mosty
Porta d’Europa i swing bridge; dla chętnych wejście na stadion FC Barcelona – Camp Nou.; Lloret
de Mar - obiadokolacja, nocleg.

28.09.2018 7 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: ANDORRA LA VELLA - spacer po stolicy pirenejskiego księstwa Andora,
ewentualne zakupy; LATOUR-DE-CAROL - przejazd MAŁYM ŻÓŁTYM POCIĄGIEM z prędkością 35
km/h przez Pireneje 60-kilometrową trasą z położonego na wysokości 427 m n.p.m. przez Font
Romeu i Bolquere położone na wysokości 1593 m. (jedna z najwyżej położonych stacji w Europie)
do VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT; na trasie przejazdu podziwiać można 650 różnych dzieł sztuki
inżynieryjnej, w tym 19 tuneli i 2 najsłynniejsze mosty - jeden z nich to wysoki na 65 m Viaduc
Sejourne, drugi zaś to wiszący most Pont Gisclard; przejazd autobusem do Perpignan
obiadokolacja, nocleg.
29.09.2018 8 dzień
Śniadanie. Przejazd trasą: CARCASSONNE – zwiedzanie miasta; WIADUKT MILLAU – spotkanie
techniczne, przejazd wiaduktem i pod wiaduktem; Tuluza – zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
30.09.2018 9 dzień
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. O godz.: 940 wylot do Warszawy. Przylot na lotnisko Warszawa –
Modlin o godz.: 1225.
UWAGA : kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena: ok 4.000 PLN przy 30 osobach (cena zależy od momentu wykupienia biletów lotniczych)
W cenie:

przejazd autobusem turystycznym, uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC;

8 noclegów w hotelach (pokoje 2 – 3 osobowe z WC i prysznicem);

wyżywienie wg programu – 8 śniadań i 8 obiadokolacji (pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu 22.09, ostatni: śniadanie w
dniu 30.09);

opieka pilota na całej trasie;

korzystania z systemu „Tour Guide”

ubezpieczenie w Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA; 01-208 Warszawa, Przyokopowa 31: koszty leczenia
(20.000 Euro), koszty ratownictwa (6.000 Euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków (15.000 PLN i 15.000 PLN na
wypadek śmierci), bagaż podróżny (1000 PLN);

ubezpieczenie od chorób przewlekłych;

składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

podatek VAT-marża procedura marży dla biur podróży.
Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług miejscowych przewodników;

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (uwaga: można wykupić do 5 dni od daty zgłoszenia na imprezę).

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na II MOST (Mostowe Objazdowe Seminarium Techniczne).
Tym razem udamy się do Hiszpanii, Andory i Francji.
W programie m.in.: widaukt Millau, zamek Carcassone oraz przejazd żółtym pociągiem
przez Pireneje, a także zwiedzanie najpiękniejszych miast Hiszpanii.
Proszę o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa ze względu na rezerwację biletów
lotniczych.
Zgłoszenia proszę przesyłać do:
Maria Burmer: maria.burmer@gmail.com
Franciszek Bartmanowicz: franciszek.bartmanowicz@onet.pl
pozdrawiam
Maria Burmer

