
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W BYTOMIU
ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom
tel. +48 32 2829032, tel./fax + 48 32 3896086, e-mail : zsonr7@interia

Program wycieczki do Barcelony 27 .05. 2016 - 03.06.2016

Szczegółowy program wycieczki:

Dzień 1 -   Piątek 27 maja 2015   (dzień wolny od zajęć dydaktycznych  )
Wyjazd o godzinie 2000 - Bytom, ul Siemiradzkiego  - przed szkołą
Trasa: 1 074 km, czas ok. 10 godzin

Dzień   2   - Sobota - 28 maja 2016
Przyjazd  do   Europa  Park  w  godzinach  rannych.  EUROPAPARK  jest jednym

z  największych  parków  rozrywki  w  Europie.  Park  oferuje  ogromną  ilość  zabawy
i  odpoczynku  dla  małych  i  dużych,  pozwalających  przeżyć  niezapomniane  momenty.  Na
uczniów  czekają  :  pędzący  z  prędkością  130  km/h,  opadający  z  wysokości  około  70  m
wagonik Silver Star, przyśpieszający w 2,5 sekundy do ponad 100 km/h rollercoaster Blue
Fire, potężny, drewniany rollercoaster o ponad kilometrowej długości, pędzący z prędkością
100km/h  i  wywołujący  przeciążenia  rzędu  3,5G!,  ochłonąć  pozwolą  wodne  splashe
- Atlantica  Shower,  wodny rollercoaster  Poseidon,  oraz spływ rwącym strumieniem Fiord
Rafting,  wrażeń dostarczy wizyta  w kinie  wielowymiarowym,  wizyta  w stacji  kosmicznej
Euro-Mir,  widok z  wysokiej  Euro  Tower,  przejazd  szwajcarskimi  bobslejami  oraz  liczne
przedstawienia i pokazy, pobyt przewidziany jest do zamknięcia parku.  
obiadokolacja
nocleg

Dzień   3 - Niedziela 29 maja 2016
Trasa: 1 037 km, czas: 9,5 godziny
śniadanie, 
 Przyjazd do Hiszpanii na Wybrzeże Costa Brava
obiadokolacja,
 zakwaterowanie w hotelu,
nocleg

Dzień    4 - Poniedziałek  30 maja 2016
Trasa: 30 km, ok.1 godziny - wycieczka do Montserrat
śniadanie 

To  miejsce  pielgrzymek  i  kultu  maryjnego,   zwiedzanie  sanktuarium  Czarnej
Madonny  i  klasztoru  benedyktynów,  przejazd  do  malowniczo  położonej  miejscowości
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nadmorskiej  -Blanes,  zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, w którym znajduje się ok.  7.000
gatunków roślin. 
obiadokolacja 
 nocleg

Dzień   5 - Wtorek 31 maja 2016
śniadanie
Trasa: 75 km, czas: ok. 1 godziny - wycieczka do Barcelony. 

Spacer  śladami  Gaudiego:   baśniowy Parc Guell  z  którego roztacza  się  wspaniały
widok  na  całą  Barcelonę,  Sagrada  Familia  -  jeden  z  najważniejszych  symboli  miasta,
przejazd na Plac Catalunya, spacer słynną ulicą La Rambla, uważaną za najpiękniejszą aleję
świata,  Pomnik Kolumba,  zabytkowy Port Vell z malowniczą przystanią jachtową , spacer
wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św. Eulalii - jednej z najpiękniejszych gotyckich
budowli   w Hiszpanii,  
 obiadokolacja,
 nocleg

Dzień   6 - Środa 1 czerwca 2016
śniadanie

Zwiedzanie Lloret de Mar – min. gotycki kościół z początku XV w. z kolorowymi 
dachówkami, pomnik żony rybaka, ruiny zamku Castel d'en Plaja
obiadokolacja
przejazd nocny do przez Francję Włoch. 
Trasa: 623 km, czas: ok. 6 godzin do Monako

Dzień    7 - Czwartek 2 czerwca 2016
Przejazd przez Francję na Riwierę Francuską do Księstwa Monako, jednego               

z najmniejszych państw w Europie,  Zwiedzanie  min. Pałac Grimaldich,  Oceanarium ,  
Monte Carlo ze słynnymi kasynami.

wyjazd w kierunku Polski przez Włochy, Austrię i Czechy
Trasa: 1 631 km, czas: ok. 16 godzin do Bytomia

Dzień   8 - Piątek 3 czerwca 2016

Powrót  w godzinach popołudniowych do Bytomia. 
Zakończenie wycieczki pod szkołą, ul. Siemiradzkiego.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek

