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Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka  34/10, 61-846 Poznań 

tel.:  +48 796 000 190, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl 

NIP: 9111856571, REGON: 021409164 

Termin: 

24.08 – 1.09.2016 
 

Barcelona – Santiago de Compostela – Montserrat / Costa Brava - Girona 

       

   

Dzień 1 

Zbiórka w hali odlotów lotniska Poznań-Ławica o godz. 5:30, odprawy, wylot o 7:10 do Barcelony, 

lądowanie w stolicy Katalonii o 9:50. Rozpoczęcie zwiedzania Barcelony: katedra św. Eulalii, 

Dzielnica Gotycka, Plac Targowy Boqueria, słynny deptak La Rambla, Plac Królewski, katedra Św. 

Rodziny (Sagrada Familia – Msza św. w krypcie) projektu Antonio Gaudiego.  

Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.  

Dzień 2 

Śniadanie w formie pakietu, poranny przejazd na lotnisko, odprawy i wylot o 6:30 do Santiago de 

Compostela. Lądowanie w Galicji o godz. 8:25, przejazd ok. 100 km na szlak Camino de Santiago, 

rozpoczęcie pielgrzymki pieszej. Noclegi w typowych albergach (schroniskach) na trasie szlaku.  

Dni 3 – 6 

Na szlaku pielgrzymim do Santiago de Compostela (codziennie Msza św.).  

Dzień 7 

W godzinach przedpołudniowych dojście do Santiago de Compostela, jednego z trzech głównych 

(oprócz Jerozolimy i Rzymu) ośrodków pielgrzymkowych. Zwiedzenie sanktuarium: Bazylika św. 

Jakuba, budowana od XI do XVIII wieku ze słynną kadzielnicą Botafumeiro, spacer po zaułkach 
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miasta. Przejazd do hotelu w Santiago, odpoczynek po trudach pielgrzymki pieszej, kolacja, nocleg. 

Dzień 8 

Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko i przelot o 8:50 do Barcelony. Lądowanie w Katalonii o 

10:40. 

Opcja I: przejazd do Montserrat, nawiedzenie sanktuarium Czarnej Madonny. W godzinach 

popołudniowych cd. zwiedzania Barcelony: wzgórze Montjuic z terenami olimpijskimi lub wizyta w 

wytwórni wina Cava Codorniu (płatna ok. 15 Euro) – przejazd kolejką, objaśnienia dot. Produkcji, 
degustacja. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 

Opcja II: przejazd z lotniska do hotelu na Costa Brava, odpoczynek na plaży, wieczorem możliwość 

skorzystania z dobrodziejstw kuchni katalońskiej. Kolacja i nocleg 

Dzień 9 

Po śniadaniu jeszcze nieco odpoczynku, potem przejazd do niedalekiej Girony, miasta z jedną z 

najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek w Europie: Plac Kataloński położony nietypowo – 

na moście nad rzeką, katedra, łaźnie arabskie, dzielnica żydowska, spacer nad rzeką Onyar. 

Przejazd na lotnisko w Gironie, odprawy i przelot do Poznania. Lądowanie o godz. 19:30. 

Zakończenie pielgrzymki. 

Cena pielgrzymki wynosi 3 140 zł si zawiera: 

- 4 przeloty: Poznań-Barcelona, Barcelona-Santiago-Barcelona oraz Girona-Poznań z bagażem 

podręcznym 55x40x20, 

- transfery w Katalonii i Galicji wynajętym autobusem,  

- 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami: 2 w okolicy Barcelony, 1 w okolicy 

Santiago de Compostela, 

- 3 śniadania i 3 kolacje,  

- Msze święte i opiekę duchową, 

- Opiekę licencjonowanego pilota wycieczek, 

- Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł). 

 

Cena nie zawiera: 

- noclegów i wyżywienia w trakcie pielgrzymki pieszej,  

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (290 zł), 

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowanego (15 kg – 530 zł za 4 loty), 

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (125 zł), 

które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego 

ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych (55 zł) 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycznych, 

przejazdów po Barcelonie, słuchawek systemu Tour Audio Guide – koszt 50 Euro. 
 


