
Opisy wycieczek fakultatywnych

Montserrat magiczne miejsce. Jednym przypomina wielki okręt, innym zastygnięty pożar, w dosłownym 
tłumaczeniu góra pocięta piłą. Miejsce szczególnie ważne dla Katalończyków, ze względów religijnych. Jest 
dla nich tym czym dla Polaków Jasna Góra ze względu na świętą figurkę Matki Boskiej (La Morenety), która 
została znaleziona właśnie na tej górze i przez wiele wieków strzegła tego miejsca. Na jej cześć powstała 
tam kaplica a z czasem kościół i klasztor benedyktynów. La Moreneta to dokładnie tłumacząc Czarnulka ze 
względu na ciemny kolor drewna, z którego została wyrzeźbiona figurka. Jest patronką Katalonii, posiada 
moc cudownego uzdrawiania. Poza znaczeniem religijnym jest to idealne miejsce dla miłośników gór i 
pieszych wycieczek. 

Wycieczka Girona – Dali
Zapraszamy na wycieczkę dzięki której będą Państwo mogli lepiej poznać sekrety życia i twórczości, 
jednego z najwybitniejszych malarzy XX wieku. Zobaczymy najważniejsze miejsce związane z Salvadorem 
Dalim- Teatre Museo de Dali, które zostało osobiście zaprojektowane i stworzone  przez artystę. Poza 
licznymi dziełami na płótnach, które można podziwiać w muzeum, samo wnętrze jest wyjątkowe ze względu 
na różnorodność twórczości w postaci rzeźb, malowideł ściennych, artystycznych instalacji przestrzennych…
Teatr– Muzeum Salvadora Dali jest swoistym labiryntem surrealizmu. 

Po wizycie w muzeum udamy się do Girony. Malownicze i zarazem strategiczne położenie miasta wywarło 
piętno na jego bujnej historii. Od czasów rzymskich walki o nią toczyły się prawie w każdym stuleciu. Miasto 
było wielokrotnie oblegane przez różnych najeźdźców o czym świadczą ogromne mury obronne. Kolejno 
panowali tu Iberowie, następnie Grecy i Rzymianie, zachodni Goci, Arabowie, Frankowie a także Francuzi. 
Na wyglądzie miasta zaważyła także kilkuwiekowa obecność Żydów. Wszystko to stwarza niepowtarzalną 
mieszankę stylów architektonicznych. Dziś jest to jedno z najładniejszych miast w Katalonii nazywane przez 
mieszkańców regionu  „stolicą Costa Brava”. 

Rejs statkiem jest najlepszym sposobem na
poznanie uroków skalistego wybrzeża Costa
Brava. Wysokie klify stykające się z morzem,
małe  zatoczki,  przepięknie  wkomponowane
domy i śródziemnomorska roślinność tworzą
malowniczy  krajobraz  wybrzeża.
Przepływając  przez  liczne  zatoczki
dopływamy  aż  do  najpiękniejszego
miasteczka,  perełki  wybrzeża  jakim  jest
Tossa  de  Mar,  zdecydowanie  jedno  z
najładniejszych miejsc północnej Hiszpanii. 

Średniowieczna starówka otoczona murami
obronnymi  z  siedmioma  wysokimi  basztami  jest  prawdziwą  wizytówką  Tossy  i  zabytkiem  narodowym.
Wewnątrz murów zachowały się kamienne domy z XIII i XIV wieku, w których dziś są restauracje, kafejki i
sklepy z pamiątkami. 
W Tossie znajduje się również piękna, malownicza plaża,
dlatego też warto wziąć ze sobą ręczniki i stroje kąpielowe.

Barcelona
Zwiedzanie  zaczniemy  od  przepięknych  fasad  kościoła  Sagrada
Familia. Największe choć do dziś jeszcze nie skończone dzieło Antonia Gaudiego
to  jeden  z  najważniejszych  symboli  miasta.  Do  dziś  robotnicy  zmagają  się  w
pracach nad ukończeniem kościoła zgodnie z projektem mistrza.  Praca nie jest
łatwa, bo wymaga ogromnej precyzji , cierpliwości zatem i czasu. Antonio Gaudi w
wieku 30 lat  stworzył  projekt,  czerpiąc inspiracje  z natury,  którą kochał ponad
wszystko,  ozdobił  kościół  licznymi  ornamentami  symbolizującymi  elementy
przyrody jak drzewa, kwiaty, ptaki, które stanowią otoczenie  dla rzeźb 
przedstawiających świętą rodzinę.



Barcelona  słynie  na  całym  świecie  nie  tylko  z  modernistycznej
architektury. Żywą reklamą miasta są piłkarze klubu FC Barça, którzy od 
lat zdobywają mistrzowskie trofea. Chętni będą mogli je podziwiać będąc
w muzeum i  na  stadionie  Camp Nou,  bez  wątpienia  najsłynniejszym
obiekcie sportowym w Europie. 
 Kolejnym przystankiem będzie Wzgórze Montjuic, z którego rozciąga
się  przepiękna  panorama  miasta  i  portu.  Wzgórze  jest  wspaniałym,
barwnym centrum kulturalnym i sportowym. Znajduje się na nim Stadion
Olimpijski, na którym miała miejsce inauguracja igrzysk w 1992.
 Pod koniec  udamy się  na najsłynniejszy  deptak  miasta,  gdzie  będą

Państwo  mogli  poczuć  atmosferę  prawdziwej  Barcelony.  Las  Ramblas  to  serce  miasta!  Wysadzana
platanami promenada, która ciągnie się od Placu Katalońskiego aż do Kolumny Kolumba u wejścia do portu.
Tam można spotkać całą Barcelonę i nasycić oczy widokiem wszystkich kolorowych kwiatów, ptaków i ryb
świata w kioskach poustawianych pośrodku alei i sklepach po obu jej stronach.
Z kawiarnianych tarasów można godzinami patrzeć na ludzką rzekę.
Będzie czas na odpoczynek, kawę, spacer...


