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Dlaczego 
warto 
wziąć udział  
w tym szkoleniu?
Nasza firma od lat skutecznie pozyskuje 
fundusze unijne dla swoich klientów. 
Nadzorujemy i rozliczamy projekty z 
dofinansowaniem unijnym. Co roku 
organizujemy szkolenia dotyczące 
funduszy unijnych. Ponownie zapra-
szamy na udział w szkoleniu.

Unia Europejska planuje środki funduszy struktu-
ralnych na okresy 7-letnie. Oznacza to, że jesteśmy 
obecnie na początku  perspektywy finansowej na lata 
2021 – 2027.

Szkolenie, na które serdecznie Państwa zapraszamy, 
zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ponieważ będzie 
dotyczyć możliwości wsparcia finansowego przedsię-
biorców środkami funduszy UE w kolejnych latach. 
Otrzymacie Państwo najświeższą wiedzę dotyczącą 
pozyskiwania odpowiedniego wsparcia i to nie tylko 
z programów regionalnych ale również w ramach 
środków leżących w gestii Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości czy Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Funduszy Norweskich.

Eksperci prowadzący szkolenie postarają się odpo-

wiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania, 
w tym czy środków będzie więcej czy mniej? Czy 
poziom dofinansowania wzrośnie czy zmaleje? Czy 
będą to dotacje bezzwrotne czy raczej pożyczki? Czy 
nadal wsparcie unijne dla przedsiębiorców będzie 
głównie przeznaczane na projekty innowacyjne czy 
też będą inne możliwości wsparcia? Czy będzie można 
za środki unijne kupić potrzebny sprzęt, wyposażenie 
biura, maszyny, urządzenia czy inne środki trwałe? 
Czy katalog kosztów kwalifikowanych będzie szerszy 
czy węższy? Czy ocena projektów będzie trwała 
krócej? Czy rozliczanie projektów będzie prostsze? Jak 
prawidłowo zaplanować realizacje swojego projektu 
itp. itd.?

A wszystko to przedstawią najlepsi eksperci w tej dzie-
dzinie. Zapraszamy!

https://roseti.pl/
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Armator - Costa 

Costa jest obecnie największą linią żeglugową Europy. 
Główna siedziba firmy znajduje się w Genui we 
Włoszech. Linia z prawie 60-letnią tradycją, oferuje 
ciekawe i bardzo zróżnicowane trasy. Costa jest 
liderem w sprzedaży rejsów po Morzu Śródziemnym 
i Europie Północnej. Obecnie posiada 12 statków, 
powiększając co roku flotę o kolejne nowe jednostki. 

Przy projektowaniu statków Costa zwraca szczególną 
uwagę na utrzymanie trzech podstawowych założeń: 
komfortu, rozrywki i przyjemności z podróżowania w 
niepowtarzalnym stylu. W swojej flocie linia posiada 
zarówno ogromne „pływające kurorty”, pełne tętnią-
cego życia, jak i mniejsze, kameralne statki, otacza-
jące elegancją w najlepszym, włoskim stylu. Włoskie 
marmury, mozaiki, malowidła i rzeźby spotykane na 
każdym kroku, przypominają o niezwykłym charak-
terze statków Costa. 

Na najnowszych statkach linia oferuje bogaty 
program Samsara Spa - nowoczesnego centrum 
odnowy biologicznej. Dla gości pragnących wyjątko-

wego relaksu przygotowane zostały kabiny i aparta-
menty bezpośrednio połączone z centrum SPA tzw. 
Samsara Cabin i Suite, które oprócz niepowtarzalnej 
atmosfery wzbogacone są o uprzywilejowane pakiety 
SPA. Statek Statek ten jest urządzony w taki sposób, 
by czas płynął wolniej, dając możliwość cieszyć się 
każdą chwilą. 

Na pokładzie Costa Fortuna **** wszystko ma 
znaczenie… jego elegancja i komfort czynią podróż 
niepowtarzalnym doświadczeniem. Wracając na 
statek za każdym razem, poczujesz się wspaniale. 
Można wybierać między restauracjami, czy szybką 
przekąską w barze. W odkrytych basenach, jacuzzi, 
siłowni, bądź SPA jest możliwość powrotu formy i 
wspaniałego samopoczucia. Wieczorną rozrywkę 
zapewni teatr, nightclub i kasyno. 

Postoje w portach z Costa Fortuna **** to kolejne 
wspaniałe doświadczenie, bo zwiedzanie jest inne, 
ze świadomością, że po powrocie czekają wygodne 
kabiny i doskonały serwis. 

Statek – 

Costa Fortuna 

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=FLSH2EMP6Cc
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Dla niezapomnianych chwil przygoto-
waliśmy dla Was kabiny z balkonem 
z opcją all-inclusive. 

Kabiny wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC, 
suszarka), klimatyzację (indywidualnie sterowaną), 
radio pokładowe, telefon do użytku wewnętrznego, 
sejf, mini bar, TV. Większość kabin ma 2 pojedyn-
cze łóżka, które na zmówienie można połączyć  
w 1 podwójne.

Przygotowaliśmy dla Was wygodne kabiny z balkonem, 
które w połączeniu z opcją all-inclusive dadzą Wam 
komfortową możliwość podróżowania tym pięknym 
statkiem.

Jeśli marzycie o rejsie nowoczesnym i luksusowym 
statkiem na pewno Seashore Was nie zawiedzie.

Statek – 

Kabiny 

https://roseti.pl/
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I. Moduł pierwszy – jak skutecznie apli-
kować o środki UE?
Wybrane zagadnienia w ramach modułu:

1. Co nasz czeka w perspektywie 2021-2027?

2. Typy pomocy i poziomy dofinansowania

3. Podstawowe błędy podczas aplikowania

4. Jak napisać dowolny projekt na piątkę z plusem?

5. Jak prawidłowo określić status przedsiębiorstwa?

II. Moduł drugi – projekt B+R
Wybrane zagadnienia w ramach modułu:

1. Prace badawczo – rozwojowe w pigułce

a. Cechy charakterystyczne prac B+R

b. Jak odróżnić prace B+R od rutynowych prac 
inżynierskich?

c. Czy prace B+R można zidentyfikować wyłącznie 
w „twardych” projektach?

d. Jak właściwie dokumentować prace B+R?

e. Case study

2. Jak wdrożyć B+R w Twojej firmie?

c. Od czego zacząć opracowanie projektu wdro-
żeniowego?

d. Kluczowe elementy projektów wdrożeniowych

e. Rola sytuacji finansowej firmy w procesie 
pozyskania funduszy na wdrożenie

f. Case study

Program szkolenia

3. Dokumentacja aplikacyjna

a. Od czego zacząć opracowanie projektu B+R?

b. Poziomy gotowości technologicznej

c. Jak zaplanować etapy projektu B+R?

d. Typowe koszty projektów B+R

e. Rola badania czystości patentowej

f. Zespół ds. prac B+R

g. Innowacja produktowa / procesowa

h. 10 typowych błędów podczas tworzenia doku-
mentacji aplikacyjnej dla projektów B+R

III. Moduł trzeci
Wybrane zagadnienia w ramach modułu:

1. Aplikowanie o fundusze UE: działanie ad hoc 
czy przemyślana strategia?

2. Jak prawidłowo zarządzać projektem w Twojej 
firmie?

a. Umowa o dofinansowanie

b. Jak zbudować strukturę pracy w firmie w 
związku z projektem UE?

c. Kolejne kroki realizacji projektu UE

d. Jak prawidłowo robić zakupy w ramach 
projektu?

e. Podstawowe błędy w realizacji projektu

f. Jak bezpiecznie zakończyć kontrolę projektu?

g. Case study

https://roseti.pl/
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Trener

dr inż. 
Monika 
Kwaśniak-Kominek

Wiedza i doświadczenie nabyte w międzynarodowej 
pracy naukowej pozwalają jej na kompleksowe 
doradztwo technologiczne dla przedsiębiorców 
z wielu branż. W swojej codziennej pracy zajmuje 
się opracowaniem dokumentacji do projektów 
badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych a także 
rozliczaniem projektów B+R. Z sukcesem pomaga 
realizować najbardziej skomplikowane projekty. 
W latach 2018-2021 zarządzała projektami badaw-
czo-rozwojowymi o wartości >30 mln zł. W swojej 
karierze przeprowadziła prawe 500 postępowań 
ofertowych. Aktywnie prowadzi wykłady i warsztaty 
o tematyce związanej z dotacjami, zarządzaniem 
przedsiębiorstwem, B+R w biznesie. Prowadzi dzia-
łalność naukową w zakresie ochrony środowiska. 
Brała udział w wielu projektach naukowych, w tym 
Horyzont 2020. Aktywnie angażuje się proces 
oceny wniosków w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, Fundacji Nauki Polskiej oraz w Małopol-
skim Centrum Przedsiębiorczości. W 2019 r. została 
Coachem w projekcie INNOVATION COACH POIR 
2014-2020.

Naukowiec w świecie biznesu. Umie-jętnie 
łączy dokonania świata nauki z potrzebami 
przedsiębiorców, układając je w projekty 
badawczo-rozwojowe (takie jak np. 1.1.1 
POIR – tzw. „szybka ścieżka”). 

https://roseti.pl/
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Trener

Artur 
Piskor

W ciągu ostatnich 7 lat pozyskał środki (w formie 
dotacji oraz kredytów inwestycyjnych) dla projek-
tów o wartości ponad 107 mln zł. Dotychczasowe 
doświadczenie zdobył współpracując przede wszyst-
kim z dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami 
produkcyjnymi (m.in. sektor farmaceutyczny, 
maszynowy, FV) oraz usługowymi (np. IT) przy reali-
zacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych 
(wdrożeniowych) oraz badawczych (B+R). Aktywnie 
angażuje się w opracowanie efektywnych strategii 
rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem możli-
wości pozyskania dotacji dotyczących realizacji B+R 

lub wdrożenia innowacji. Posiada duże doświadcze-
nie we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami 
publicznymi (np. NCBR, BGK, PARP), IOB, wiodącymi 
jednostkami badawczymi, kancelariami patento-
wymi / prawnymi, biurami księgowymi, bankami, 
inwestorami. W 2018 r. uczestniczył w pracach B+R 
ukierunkowanych na opracowanie systemu ratin-
gowego / skoringowego dla sektora bankowego. 
Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą, publikując arty-
kuły w branżowych czasopismach ekonomicznych.

Prawnik, makler papierów wartościo-
wych, z wieloletnim doświadczeniem 
consultingowym w zakresie realizacji 
projektów UE, analizy finansowej i ana-
lizy biznesowej. 

https://roseti.pl/
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Program rejsu

Czwartek 29.09 

Barcelona / Hiszpania check in od godziny 11:00, wypłynięcie 18:00

Piątek 30.09 

Marsylia / Francja, wpłynięcie o godz. 09:00 – wypłynięcie o godz. 17:00

Sobota 01.10 

Savona / Włochy, wpłynięcie o godz. 09:00 – wypłynięcie o godz. 18:00

Niedziela 02.10 

Dzień na morzu Szkolenie w godzinach: 10:00 – 14:00 oraz 15:00 – 19:00

Poniedziałek 03.10

Barcelona / Hiszpania, wpłynięcie o godz. 08:00

https://roseti.pl/
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Powodów dla których warto jechać do 
Barcelony jest całe mnóstwo. Z pewnością 
każdy znajdzie w stolicy Katalonii coś dla 
siebie. 

Pierwszym z powodów jest doskonała pogoda. 
W upalne lata możesz wypoczywać na plażach, a okres 
jesienno-zimowy, w którym panują przyjemne tempe-
ratury jest idealny na zwiedzanie. Barcelona to nie 
tylko plaże, ale także doskonałe muzea oraz zabytki 

Kierunek

Barcelona – Hiszpania

https://roseti.pl/
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architektoniczne. Miasto jest spełnieniem marzeń dla 
pasjonatów sztuki i architektury. Również fani sportu, 
a w szczególności piłki nożnej nie zawiodą się. Miasto 
jest bowiem domem dla najlepszego klubu piłkar-
skiego na świecie – FC Barcelona. Zapaleni fani mogą 
wpaść na mecz klubu lub zwiedzić stadion marzeń. 
Po intensywnym dniu na plaży, zwiedzaniu lub po 
licznych piłkarskich wrażeniach warto jest wybrać 
się na degustację kuchni katalońskiej. Świeże owoce 
morza, ryby i oczywiście paella to kolejny powód dla 
którego warto odwiedzić Barcelonę.

Co warto zobaczyć
Warto jest przybliżyć sylwetkę Gaudiego, bowiem 
jego wpływ na architekturę Barcelony był nieoce-
niony. Gaudi żył i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. 
Wychował się i pobierał nauki w hiszpańskim Reus 
a jako młodzieniec przeniósł się do Barcelony i tam 
rozpoczął studia architektoniczne. Tworzył on przeło-
mowe projekty w architekturze. Czerpał on z neogo-
tyku, secesji i mieszał ze sobą inne style. Uważany jest 
on za prekursora architektury biomorficznej. Podpa-
trywał on bowiem kształty w przyrodzie i w swoich 
projektach nawiązywał do płynności podwodnego 
świata. Eksperymentował on z rуżnymi materiałami, 
typami oświetlenia. Do zdobienia powierzchni wyko-
rzystywał kataloński styl mozaiki – trencadis. Właśnie 
ta mozaika stanowi najbardziej charakterystyczny 
motyw jego projektów.

Przełomem w karierze Gaudiego było spotkanie 
z przemysłowcem, Eusebim Güellem, z którym 
nawiązał przyjaźń. Güell finansował projekty 
Gaudiego. Gaudi zaprojektował między innymi dla 
Güellu park, ktуry dziś jest jedną z największych 
atrakcji w Barcelonie. Güell chciał, aby Gaudi zapro-
jektował osiedle dla hiszpańskiej burżuazji. Po latach 
miasto wykupiło ten teren i władze przekształciły go 
na park miejski.

Park Güell jest otoczony bramami i wstęp na teren 
jest płatny. Bilety należy zakupić na konkretną 
godzinę i polecam zrobić to na stronie internetowej 
kilka dni przed przyjazdem, bowiem bilety wyprze-
dają się bardzo szybko. W parku można zobaczyć:

Sagrada Familia
Bez wątpienia największym dziełem Gaudiego jest 
kościół Sagrada Familia. Właściwa nazwa kościoła to 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, co można 
przetłumaczyć na polski jako Świątynia Pokutna 
Świętej Rodziny. Gaudi przejął prace nad kościołem 
po innym architekcie i całkowicie zmienił koncept. 
Pracował nad budową prawie 40 lat, a przez ostat-
nich 15 lat mieszkał na terenie budowy. Niestety nie 
ukończył prac, ponieważ zmarł w wyniku powikłań 
po potrąceniu tramwajem. Jego ciało pochowano 
wewnątrz Sagrada Familia.

Według założeń Gaudiego Sagrada Familia miała 
przypominać jeden wielki żyjący organizm. Każdy 
detal architektoniczny miał być inny i rzeźbiony 
osobno. W naturze żaden element nie jest identyczny 
i taka właśnie miała być Sagrada Familia. Niestety po 
śmierci architekta prace nad projektem nie zostały 
ukończone. Nie zachowały się oryginalne projekty 
Gaudiego, a także wystąpiły ogólne problemy z ukoń-
czeniem prac ze względu na organiczną formę 
budowy.

1. Salę Kolumnową, która według 
zamysłów architekta miała służyć 
jako targ.

2. Schody wejściowe do pawilonu, 
na których Gaudi umieścił rzeźbę 
salamandry. Owa salamandra wyko-
nana z mozaiki trencadis stała się 
symbolem Barcelony.

3. Taras, który otoczony jest długą 
mozaikową ławką. Z tarasu rozpo-
ściera się widok na całą Barcelonę.

4. Dom, w który mieszkał Gaudi. Teraz 
znajduje się tam muzeum artysty.

https://roseti.pl/
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Sagradę Familię można zwiedzić w środku, a bilety 
najlepiej jest zakupić online. Jeżeli nie uda Ci się 
dostać biletów, to i tak warto jest zobaczyć budowlę 
z zewnątrz. Jest to najpiękniejszy budynek w Barce-
lonie.

Casa Mila
Kolejnym dziełem Gaudiego jest budynek Casa 
Mila, który został wykonany na zlecenie przedsię-
biorcy Pere Mili. Gaudi ponownie w swoim projekcie 
nawiązał do przyrody. Fasada budynku przypomina 
bowiem wzburzone morze. Balkony ozdobione są 
wykutymi z żelaza balustradami przypominającymi 
chaszcze. Na fasadzie rozmieszczone są ptaki szyku-
jące się do odlotu a na dachu Gaudi stworzył kominy 
przypominające kształtem dym. Barcelończycy 
nazywają budowlę La Pedrera, czyli kamieniołom. 
Budynek przypomina, bowiem ogromny blok skalny.

La Rambla 
La Rambla to główna ulica w Barcelonie, która ciągnie 
się od Placa de Catalunya do pomnika Krzysztofa 
Kolumba na wybrzeżu. Na La Rambla znajduje się 
wiele restauracji, sklepów i sklepików z pamiątkami. 
Jest to bardzo turystyczna część miasta, która niestety 
słynie z dosyć dużej przestępczości. Turyści spaceru-
jący La Rambla są łatwym celem dla kieszonkowców. 
Spacerując La Rambla warto jest zatem dobrze zabez-
pieczyć swoją torbę i aparat fotograficzny. Wiem, co 
mówię, ponieważ dwukrotnie właśnie tam próbo-
wano mnie okraść. Polecam wybrać się na La Rambla 
w ciągu dnia, bo jest zwyczajnie bezpieczniej.

Będąc na La Rambla warto jest wybrać się na chwilę 
do marketu rybnego – Mercado de La Boqueria. Jest 
to największy market w Barcelonie, a którym kupisz 
świeże produkty takie jak ryby, owoce morza, mięso 
i owoce. Można też zjeść tam smaczne tapas.

Dzielnica Gotycka
Z La Rambla można przejść do cudownej Dzielnicy 
Gotyckiej, której budynki sięgają czasów średnio-
wiecza. Większość z nich powstała na przestrzeni 
XIII i XV wieku. Dzielnica Gotycka przypomina trochę 
labirynt, ponieważ ulice się są regularnie rozmiesz-
czone. W większości ulice zamknięte są dla ruchu 
samochodowego z wyjątkiem mieszkańców, więc 
można liczyć na fajny i spokojny spacer. Budowlami, 
na które warto zwrócić szczególną uwagę są: Katedra 
św. Eulalii, Santa Maria del Mar, Plac Reial, Plac Sant 
Jaume, Pałac Reial Major, Bazylika La Mercé

Montjuic
Montjuic to wzgórze o wysokości 173 m n.p.m 
z którego rozpościera się przepiękny widok na miasto 
i na położony u stóp wzniesienia port. Na wzgórze 
można wjechać kolejką linową. Podróż trwa jedynie 
kilka minut i w trakcie jazdy można podziwiać piękne 
widoki. Na szczycie wzniesienia znajduje się fortyfi-
kacja, Castell de Montjuic, wybudowana w 1640 roku. 
Na Montjuic można spędzić nawet cały dzień, bowiem 
są tam naprawdę spore tereny zielone idealne na 
spacer.

https://roseti.pl/
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Parc de la Ciutadella i Łuk Triumfalny
30-metrowy Łuk Triumfalny w Barcelonie zbudo-
wany został w 1888 roku z okazji Wystawy Świa-
towej. Znajduje się on w centrum miasta zaraz na 
początku promenady Passeig de Lluís Companys. 
Promenada, która zamknięta jest dla ruchu samo-
chodowego, prowadzi do parku miejskiego, Parc de 
la Ciutadella. Jest to jeden z piękniejszych, jeżeli nie 
najpiękniejszy park, jaki widziałam. Główną atrakcją 
jest ogromna fontanna zaprojektowana przez Josepa 
Fontserè i prawdopodobnie Gaudiego. W parku jest 
też małe jeziorko, po którym można pływać wynajętą 
łódką. Pomiędzy drzewami znajduje się także kilka 
rzeźb w tym rzeźba ogromnego mamuta. W Parc de 
la Ciutadella znajduje się także małe zoo.

Tibidabo
Jeszcze jednym wzniesieniem po Montjuic, które 
polecam zobaczyć jest Tibidabo. Wzniesienie znajduje 
się na wysokości 512 m n.p.m. Dojechać tam można 
funikularem do stacji Vallvidrera Funicular. Stamtąd 
można wsiąść w lokalny autobus 111 albo wybrać się 
na spacer (mniej więcej 30 minut). Na samym szczycie 
wzniesienia znajduje się park rozrywki (Tibidabo 
Amusement Park) z licznymi atrakcjami dla dzieci 
takimi jak karuzele itp. Obok parku jest też ogromna 
bazylika pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa.

Stadion Camp Nou
Fani piłki nożnej z pewnością nie odmówią sobie 
przyjemności wybrania się na stadion klubu FC 
Barcelona. Stadion Camp Nou jest największym 
stadionem w Europie, który mieści prawie 100 000 
kibiców. Stadion można zwiedzić z przewodnikiem. 
Jeżeli podróżujesz w sezonie to warto jest wybrać się 
na mecz. Ja kupiłam bilet online kilka miesięcy wcze-
śniej. Zdecydowałam się na najtańsze bilety, więc 
miejsca były wysoko w chmurach na ostatnim piętrze. 
Fajnie jest się na taki mecz wybrać, bo atmosfera jest 
niesamowita. Warto zauważyć, że kibice hiszpańscy 
są bardzo kulturalni i mecze piłki nożnej są wydarze-
niami, w których uczestniczą całe rodziny.

La Barcelonetta
La Barcelonetta jest dzielnicą Barcelony położoną 
nad samym Morzem Śródziemnym. Dzielnica słynie 
z deptaka i dużej plaży. Znajdują się tam najlepsze 
kluby nocne oraz restauracje. Polecam wybrać się 
tam na spacer oraz odpoczynek na plaży. Na plaży 
Barcelonetta można się opalać i kąpać w morzu. 
Zaraz obok plaży znajduje się akwarium morskie.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=HjlmZegeEr8
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Kierunek

Marsylia – Francja
Marsylia, najbardziej różnorodne i wielo-
kulturowe miasto we Francji. Od wieków 
rozwijała się jako miasto portowe, czemu 
sprzyjało dobre położenie na Morzu 
Śródziemnym i ukształtowanie geogra-
ficzne terenu. Dziś komercyjna część 
portowa została przeniesiona do nowego 
portu, Marseille-Fos Port, a stary port 
i okolica zostały oddane mieszkańcom i są 
miejscem najchętniej odwiedzanym przez 
turystów.

Miasto zaskakuje różnorodnością atrakcji - oprócz 
muzeów, portu czy historycznego starego miasta 
możemy wybrać się do Parku Narodowego Calanques 
czy popłynąć na jedną z wysp archipelagu Frioul. Plaże 
Marsylii są przyjemne i w dużej mierze piaszczyste.

Krótka historia miasta
W miejscu dzisiejszej Marsylii już na przełomie VII i VI 
wieku przed naszą erą swoją kolonię o nazwie Massalia 
założyli tu Grecy. Po nich swoją kolonie (Massilia) mieli 
tu także Rzymianie. Już od czasów antycznych miasto 
bez względu na sytuacje geopolityczną pełniło funkcje 
istotnego portu.

https://roseti.pl/
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We wczesnym średniowieczu Marsylia stała się ważnym 
centrum religijnym. Istniejące do dziś Opactwo św. 
Wiktora było kluczowym ośrodkiem chrześcijaństwa 
dla całego regionu. Pod koniec XV wieku Marsylia 
weszła w skład Królestwa Francji, co przyśpieszyło roz-
budowę miasta. W tym okresie powstały m.in. forty 
broniące dostępu do portu oraz słynny zamek If.

W trakcie Rewolucji Francuskiej Marsylia była jednym 
z najważniejszych punktów zapalnych. Niestety, w trak-
cie przewrotu rozkradziono i zdemolowano wiele 
instytucji religijnych, a niezliczona ilość drogocennych 
eksponatów zaginęła bez śladu. Kościoły zamieniono 
na magazyny lub rozebrano.

XIX wiek to z kolei dynamiczny rozwój miasta - powstało 
wtedy wiele ważnych budynków i instytucji, jak jedne 
z najstarszych muzeów we Francji, Pałac Pharo czy 
Pałac Longchamp, to wtedy zbudowano też kanalizację.

Większość atrakcji turystycznych Marsylii znajduje 
się w bliskiej okolicy starego portu. Wielu turystów 
oprócz dojazdu z dworca może nie potrzebować ani 
razu skorzystać z komunikacji miejskiej w trakcie krót-
kiego pobytu.

Pociąg turystyczny
Jeśli z jakiegoś powodu długie spacery nie są dla nas 
możemy rozważyć skorzystanie z pociągu turystycz-
nego Le Petit Train. Firma swoje stanowisko ma mniej 
więcej w połowie północnego nabrzeża starego portu.

Istnieją dwie trasy:

1. Notre Dame Tour Circuit 1 - pociąg mija m.in. 
pałac Pharo oraz Opactwo św. Wiktora i dojeżdża 
do słynnej bazyliki. Tam będziemy mogli wyjść 
i zwiedzić świątynie. Koszt 7€ lub 4€ dla dzieci od 
3 do 11 lat.

1. Old Marseille Tour Circuit 2 - godzinna trasa 
przejeżdżająca przez doki oraz historyczne stare 
miasto. Koszt 6€ lub 3€ dla dzieci od 3 do 11.

Zwiedzanie miasta możemy rozpocząć od ulicy 
La Canebière, czyli jednej z najważniejszych arte-
rii Marsylii. La Canebière łączy się bezpośrednio ze 

starym portem. Sama ulica powstała w drugiej poło-
wie XVII wieku decyzją króla Francji Ludwika XIV i przez 
kolejne wieki była ulubionym miejscem miejscowych 
wyższych sfer. To tu funkcjonowały najmodniejsze 
restauracje czy hotele. I to właśnie na tej ulicy zamor-
dowano Króla Jugosławii Aleksandra I w 1934 roku.

Stary Port (Vieux Port) to ulubiony wśród turystów 
obszar Marsylii. Dla niektórych odwiedziny tego 
miasta kręcą się jedynie wokół portu i jego najbliż-
szej okolicy. Port został przebudowany kilka lat temu 
i dziś jest dostosowany przede wszystkim do ruchu 
pieszego.

Na miejscu warto zwrócić uwagę m.in. na:

 

1. Opactwo św. Wiktora (Abbaye Saint-
Victor) będące jednym z najważniej-
szych ośrodków chrześcijańskich 
w całej Prowansji w okresie średnio-
wiecza. Świątynia wygląda niczym 
zamek i posiada podziemne krypty 
możliwe do odwiedzenia za niedużą 
opłatą.

2. Targ rybny odbywający się rano na 
Quai des Belges.

3. Fort św. Jana (Fort Saint-Jean), który 
możemy odwiedzić i pospacerować 
po murach.

4. Hôtel de Ville – ratusz miejski 
z imponującą fasadą.

https://roseti.pl/
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Katedra La Mayor oddziela od siebie w symboliczny 
sposób starą i nową część Marsylii. Świątynia jest sto-
sunkowo młoda, powstała w latach 1852-1893. Swoimi 
poziomymi pasami przypomina katedrę w Genui czy 
świątynie Toskanii. W środku ozdobiona jest w stylu 
neobizantyjskim. Katedra czynna jest codziennie 
z wyjątkiem wtorku. Od kwietnia do września od 10:00 
do 18:30, a w pozostałe miesiące od 10:00 do 17:30.

Wzgórze na którym zbudowano świątynie jest miej-
scem na którym istniały marsylskie katedry już od V 
wieku. Tuż obok świątyni stoi pozostałość po starej 
katedrze z XII wieku. 

Na północ od starego portu rozciąga się najstarsza 
część miasta – Le Panier. To tu na jednym ze wzgórz 
znajdowało się grecka agora i rzymskie forum. W górnej 
części stare miasto jest labiryntem wąskich uliczek 
(wypełnionych knajpkami i muralami) oraz kolorowych 
fasad. Dolna część przy samym porcie nie różni się 
już zbytnio od reszty miasta. Podczas wojny Niemcy 
zdecydowali się zburzyć niemal wszystkie budynki na 
tym obszarze, żeby łatwiej radzić sobie z partyzantką 
i lepiej kontrolować miasto.

Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli 
Marsylii jest górująca nad miastem Bazylika Naszej 
Pani z Garde (Notre Dame de la Garde). Ta świąty-
nia zbudowana w stylu neobizantyjskim z olbrzymią 
statuą Matki Boskiej z Dzieciątkiem na dzwonnicy jest 
rokrocznie odwiedzana przez ponad milion turystów 
i pielgrzymów.

Sama bazylika składa się z dwóch poziomów - dolnego 
i górnego. Dolny poziom (krypta) został wydrą-
żony w skale, górny wypełniony jest z kolei złotymi 
mozaikami i dekoracjami. Na terenie bazyliki funk-
cjonuje również muzeum. Na teren bazyliki możemy 
dojść pieszo (trudne wejście pod górę) lub podjechać 
autobusem.

Mieszkańci Marsylii są dumni ze swoich plaż. W porów-
naniu do plaż np. w Nicei są one bardzo piaszczyste, 
chociaż nadal w wodzie trafimy na trochę kamieni. 
Można stwierdzić, że Marsylia i Nicea są pod tym 
względem całkowitym przeciwieństwiem. Plaże wzdłuż 
słynnej Promenady Anglików są kamieniste, a infra-
struktura oraz budynki są zadbane. Z kolei w Marsylii 
plaże są piaszczyste, jednak infrastruktura pozostawia 
wiele do życzenia.

Plaże oddalone od siebie o około kilkaset metrów 
ciągną się wzdłuż nadmorskiej trasy Le Corniche - 
od wysokości Opactwa św. Wiktora aż do Plages du 
Prado. Pierwszą z plaż jest stosunkowo duża plaża 
Katalończyków (Plage des Catalans) wyróżniająca się 
niedużym molo z którego zobaczymy m.in. wyspy 
archipelagu Frioul.

Wystarczy ruszyć się zaledwie kawałek od centrum 
Marsylii aby znaleźć się w całkowicie innym świecie, 
czyli w Parku Narodowym Calanques. Calanques 
to małe zatoki wydrążone w klifach, które razem 
z terenem je otaczającym zostały połączone w park 
narodowy. Niektóre z calanques są malutkie, inne na 
tyle duże, że znajdują się przy nich porty i plaże.

Na terenie parku narodowego znajdziemy małą osadę 
rybacką Les Goudes. Oprócz widoków na przyjemny 
port miejsce to pełne jest dziś knajpek i restauracji. 
Wielu miejscowych wpada tu wieczorem na piwo/
drinka lub coś do jedzenia.

Jedną z najbardziej wyróżniających się budowli w całej 
Marsylii jest Pałac Longchamp. Już z daleka oryginalna 
architektura tego kompleksu rzuca się w oczy. Pałac 
powstał na wzgórzu, a oba pałacowe skrzydła oddzie-
lone są od siebie kolumnadą oraz znajdującą się po 
środku imponującą fontanną.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ek3joPNAFCA
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Savona – nie brzmi zbyt znajomo, prawda? 
Spokojnie, wielu turystów nie kojarzy 
tego małego miasta. I pora to zmienić. A 
powodów jest przynajmniej kilka – dosko-
nałe położenie, ogromne dziedzictwo histo-
ryczne i kulturowe, ciekawa kuchnia i mała 
liczba odwiedzających. 

Region jest naprawdę atrakcyjny i dostępny (póki 
co tylko dla wtajemniczonych). Czy to nie najlepszy 
moment, by wybrać się tam na wakacje? Poznaj 
największe atrakcje Savony.

Co warto zobaczyć?
Jedną z największych zalet Savony jest możliwość 
przemierzania miasta pieszo. To naprawdę rozsądne 

Kierunek

Savona – Włochy

https://roseti.pl/
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– wszędzie znajdują się zabytkowe kamienice i piękne 
portale, wąskie uliczki i ich niesamowite historie. 
Miasto pachnie morską bryzą i domowym jedzeniem. 
Tego nie można przegapić. Na co jeszcze zwrócić 
uwagę?

Architektura sakralna miasta Savona… 
i historia wielkiego objawienia

Cattedrale di Nostra Signora Assunta, czyli Katedra 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny powstała na 
zgliszczach starożytnej świątyni. Ślady historii można 
dostrzec w doskonale zachowanych elementach – 
chrzcielnicy, ambonie i marmurowym krzyżu. Wysoki 
ołtarz skrywa jeszcze jeden ważny skarb – relikwie św. 
Valentino di Terni – patrona zakochanych.

Budowa Santuario di Nostra Signora della Misericordia 
ukończona została w 1610 roku w miejscu, w którym 
wedle opowieści doszło do kilkukrotnego objawienia 
Matki Boskiej Miłosierdzia (dzisiejszej patronki miasta). 
Prócz niezwykłej historii znajdziemy też doskonały 
przykład architektury barokowej, jaki stanowi świą-
tynia. Wnętrze skrywa piękny ołtarz autorstwa Gian 
Lorenzo Bernini i obrazy Domenichino.

Oratorio di Nostra Signora do Castello uznane zostało 
za pomnik narodowy. I chociaż oratorium z zewnątrz 
wydaje się dosyć niepozorne, wnętrze jest bardzo 
zdobne. Na uwagę zasługuje szczególnie majestatyczny 

poliptyk z 1490 roku stworzony przez Vincenzo Foppa 
i Ludvico Brea. Savona ma także swoją własną… kaplicę 
Sykstyńską, naprawdę. Może nie jest tak monumen-
talna, jak ta w Watykanie, ale i tak warto ją zobaczyć. 
Obie świątynie łączy przede wszystkim pomysłodawca. 
Cappella Sistina (jedna i druga) powstała na zamówie-
nie papieża Sykstusa IV. Ta w Savonie jest pomnikiem 
grobowym rodziny papieża.

Chiesa e Conventa di San Giacomo z XV wieku to kom-
pleks, który składa się z kościoła i klasztoru. Wznosi 
się na wzgórzu z widokiem na centrum miasta i port. 
To jedyny zachowany późnośredniowieczny obiekt 
w mieście i jeden z nielicznych w kraju. I jest to zaby-
tek trochę nietypowy, bo grozi mu zawalenie. Chociaż 
nie można wejść do środka, warto obejrzeć budynek, 
bo nie wiadomo jak długo będzie to jeszcze możliwe. 
Obiektów sakralnych w mieście jest oczywiście dużo 
więcej. Licząc tylko te ważniejsze, będzie prawie trzy-
dzieści! A przecież są jeszcze inne atrakcje…

Palazzo della Rovere (lub też Palazzo Santa Chiara) to 
historyczny budynek, który znajduje się w centrum 
miasta. Swój obecny wygląd zawdzięcza wielkiej tęsk-
nocie za Rzymem. Pałac stworzony został na zlecenie 
wygnanego kardynała Giuliano delle Rovere, który 
pragnął stworzyć posiadłość, nawiązującą do stolicy 
Włoch, którą tak umiłował. Historia ma jednak szczę-
śliwe zakończenie – kardynał został papieżem (Juliusz 
II), a Savona zyskała oryginalny budynek.

https://roseti.pl/
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Museo d’arte di Palazzo Gavotti

Jest to galeria sztuki, która znajduje się w samym sercu 
miasta i stanowi świadectwo rozwoju artystycznego 
Savony. Podzielona jest na trzy oddzielne sekcje:

1. Pinacoteca civica di Savona – to część, która 
zawiera jedną z najważniejszych kolekcji 
dzieł sztuki północnej części Włoch. W jej 
skład wchodzą obrazy, rzeźby i mozaiki

2. Museo della Ceramica posiada bogatą 
kolekcję ceramiki liguryjskiej. Najstarsze 
eksponaty pochodzą z XV wieku

3. zbiór dzieł poświęconych pamięci Mileny 
Milani i Carlo Cardazzo. W skład kolekcji 
wchodzą dzieła słynnych mistrzów pędzla – 
Picasso, Fontana, De Chirico czy Dubuffet.

Koszt biletu (do każdego muzeum osobno) jest symbo-
liczny i wynosi 5€ dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli 
jednak interesują nas wszystkie muzea, warto nabyć 
bilet łączony w cenie 8€ dla dorosłych, dla dzieci wstęp 
jest bezpłatny

Villa Cambiaso z pewnością nie zachwyca – ani wyglą-
dem, ani architekturą. Stan posiadłości pozostawia 
wiele do życzenia, ale ze względu na swoją histo-
ryczną wartość uważana jest za wielkie dziedzictwo 
Włoch. Dlaczego? To właśnie tam mieszkali Napoleon 
Bonaparte i papież Pius VII podczas częstych wizyt 
w mieście. Casa dei Colombo to jeden z domów 
Krzysztofa Kolumba, gdzie mieszkał jako młody chło-
piec, wtedy jeszcze parający się handlem, tak jak reszta 
rodziny. Czy to właśnie tam, w tym portowym mie-
ście narodziła się jego pasja do podróży? Tego się nie 
dowiemy, ale dom warto zobaczyć.

Palazzo delle Piane to wspaniały i zdobny budynek. 
Fantazyjne wykończenia przywodzą na myśl najpięk-
niejsze baśnie. Ale nie tylko to jest ważne. W latach 
1910-1911 inżynier i architekt Alessandro Martinengo 
stworzył niezwykłą instalację, uważaną za jeden 

z najważniejszych symboli włoskiego stylu Art Nouveau. 
Jest to sześć miedzianych kul, umieszczonych na dachu 
w specjalnych, ozdobnych konstrukcjach. Niby nic, 
a robi wrażenie.

Wieża Torre Leon Pancaldo to symbol miasta, nie da 
się jej przeoczyć. Usytuowana samotnie nad brzegiem 
morza, widocznie odstaje od panoramy miasta. Kiedyś 
służyła ochronie, dziś stanowi siedzibę Krajowego 
Stowarzyszenia Żeglarzy Włoskich. Można ją zwiedzić 
i przy okazji obejrzeć stare relikwie marynarki wojennej.

Torri Riario e Corsi to pozostałości po dawnych for-
tyfikacjach wojskowych. I może nie byłoby w nich nic 
szczególnego, gdyby nie fakt, że po bombardowaniu 
w czasie II wojny światowej doszczętnie zniszczonych 
zostało wiele pobliskich budynków, a wieże przetrwały. 
Według mieszkańców pokazują siłę i odwagę miasta.

Kliknij aby zobaczyć wideo

https://roseti.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=uUej12yl8Z0
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Ile to kosztuje?

Cena rejsu

Cena netto obejmuje koszt udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe 
wraz z rejsem, miejsce w kabinie 2 osobowej z balkonem, możliwość 
korzystania ze wszystkich atrakcji, animacji oraz imprez na statku, 
formułę all inclusive z wyłączeniem alkoholi klasy premium (możliwość 
dokupienia na statku), opłaty portowe i obowiązkowe napiwki. 

Cena netto. Faktura będzie wystawiona w złotówkach po przeliczeniu 
wg kursu Euro oraz doliczeniu podatku VAT.

979,- 
euro/osoba

https://roseti.pl/
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W pakiecie all inclusive znajdują się napoje alko-
holowe i bezalkoholowe, woda mineralna butelko-
wana, piwo, wino, koktajle, napoje energetyczne, 
soki, mocne alkohole. 

Na statku nie musicie wydawać Państwo już 
żadnych pieniędzy. Wszystko jest w cenie z wyłą-
czeniem wydatków osobistych typu: pralnia, 
fryzjer, kasyno, wycieczki fakultatywne itp.

Dodatkowo:

Istnieje możliwość, aby w kabinie wraz z dwoma 
osobami dorosłymi były też dzieci na dostawkach. 
Wówczas trzeba zgłosić to przy zgłoszeniu udziału 
w rejsie wraz ze szkoleniem. Koszt za dzieci to jedynie 
opłaty portowe, obowiązkowe napiwki oraz pakiet 
all-inclusive.

Istnieje możliwość wykupienia pobytu 1 osoby 
w kabinie. Wówczas cena za „jedynkę” wynosi 1315 
Euro netto / osoba.

Istnieje możliwość rezerwacji kabin o wyższym standar-
dzie. Ceny na indywidualne zapytania. Wybór kabiny 
o wyższym standardzie będzie możliwy w ramach ich 
dostępności.

Cena zawiera:

Szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie 
w 2 osobowej kabinie z balkonem, serwis bagażowy 
podczas zejścia i wejścia na statek, 24h serwis kabinowy, 
3 główne posiłki, podwieczorek, przekąski między 
posiłkami, all inclusive (soki, kawa, herbata, napoje 
gazowane, piwo, wino w kieliszkach, alkohole, koktajle, 
wodę butelkowaną, gorącą czekoladę, wszystkie lane 
i butelkowane piwa, mocne alkohole premium, których 
cena nie przekracza 8 euro/9 dolarów), korzystanie 
ze wszystkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych znaj-
dujących się na statku, udział we wszystkich imprezach 
na statku, opłaty portowe, podstawowe ubezpieczenie 
turystyczne, składkę na obowiązkowy Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny, możliwość bezpłatnego zamó-
wienia śniadania do kajuty (śniadanie kontynentalne).

Cena nie zawiera:

Dojazdu/przelotu do portu, hotelu, napoi alkoholo-
wych i bezalkoholowych nie objętych opcją all inclusive, 

wycieczek fakultatywnych, wydatków osobistych 
(fryzjer, masaż, telefon, fax, internet, pralnia, porady 
lekarskie). 

Z atrakcji dodatkowych, płatnych prócz kręgielni są 
między innymi: kino XD, symulator Formuły 1, gry 
video, wirtualna rzeczywistość, zabiegi SPA oraz inne.

Warunki rezerwacji:

Po podpisaniu umowy zostanie przesłana faktura 
zaliczkowa na 50% wartości szkolenia wraz z rejsem. 
Pozostałe 50% opłaty ze szkolenie i rejs będzie wyma-
gane na podstawie faktury końcowej płatnej do dnia 
20.08.2022 roku. Ilość miejsc ograniczona. 

Waluta i system rozliczeń na statku:

Walutą obowiązującą jest USD. Na statku obowiązuje 
bezgotówkowy system rozliczeń polegający na bloka-
dzie na karcie kredytowej lub wpłacie depozytu 
w wysokości 250 USD/kabina. Kwota jest rozliczana 
ostatniego dnia rejsu.

Informacje dodatkowe:

Przed rejsem przekażemy Państwu wszystkie 
niezbędne informacje, jak dostać się do portu, mini 
przewodnik po odwiedzanych miejscach, niezbędne 
informacje od Armatora, które pomogą Państwu 
w pełni wykorzystać możliwości oferowane podczas 
rejsu.

Roseti Polska utworzy do komunikacji z uczestnikami 
szkolenia na WattsUp 2 grupy. Pierwszą do przeka-
zywania ważnych bieżących informacji dotyczących 
wyjazdu oraz drugą do dyskusji między uczestnikami 
szkolenia.

Uwaga – COVID 19:

Ze względu na pandemię, Armator wymaga aby 
osoby udające się na rejs posiadały negatywny test 
antygenowy wykonany najpóźniej 48 godziny przed 
wejściem na statek. Dodatkowo obowiązkowe jest 
wykupienie ubezpieczenia na wypadek zachorowania 
na COVID-19 w wysokości 29 euro/osoba. W przy-
padku zachorowania lub pozytywnego testu, koszt 
rejsu jest zwracany (pomniejszony o opłaty manipula-
cyjne) oraz finansowany jest przelot powrotny do kraju.

Uczestnicy muszą posiadać aktualny paszport covi-
dowy. Wymagania mogą ulec zmianie.

Informacje na dzień 23 kwietnia 2022. O aktualne 
szczegóły proszę pytać naszych pracowników lub 
sprawdzać na oficjalnych stronach rządowych.

Uwaga!

https://roseti.pl/


www.whynottravel.pl

Jak dostać się do 

Barcelony?

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy 
z firmą Why Not Travel specjalizującą się w orga-
nizacji podróży firmowych, organizację wyjazdu na 
szkolenie jak również powrotu zapewni Wam spraw-
dzony partner. 

Firma Why Not Travel - za ich pośrednictwem można 
dokonać zakupu wszystkich poniższych usług:

  biletów - lotniczych, promowych, kolejowych, 
autokarowych, 

 hoteli,

 transferów,

 wynajmu samochodów,

 ubezpieczeń turystycznych,

 pośrednictwa wizowego,

  wynajmu prywatnych odrzutowców, taksówek 
powietrznych, czartery,

  usług MICE - organizacja szkoleń, imprez firmo-
wych, eventów, konferencji, kongresów;

  oraz pozostałych usług (m.in. oferty na portalu 
WhyNotHOLIDAYS oraz WhyNotPRIVETJET).

Jeśli więc planujecie swój udział w szkoleniu, możecie 
dostosować przeloty do własnych potrzeb. Why Not 
Travel pomoże Wam dobrać odpowiednie loty, hotele, 
transfery oraz ewentualne wypożyczenie samo-
chodu. Niezależnie czy chcecie skorzystać jedynie ze 
szkolenia podczas rejsu, czy też przy okazji zwiedzić 
inne miejsca. 

Osoba do kontaktu: 
Regionalny Kierownik Sprzedaży Why Not Travel 
Daniel Petryk tel.: +48 574 482 222  
email: daniel.petryk@whynottravel.pl

https://whynottravel.pl/


www.roseti.pl 

odwiedź również naszą 
klinikę medycyny estetycznej

www.rosetimedandbeauty.pl

https://roseti.pl/
https://rosetimedandbeauty.pl/


Osoba odpowiedzialna za projekt: 

Rafał Wiśniewski tel. 500 135 122

Cyklicznie organizujemy szkolenia na luksusowych 
statkach, które dotyczą pozyskiwania, poprawnego 
rozliczania oraz utrzymania trwałości projektów dofinan-
sowanych z UE. Łączymy wysoki poziom przekazywanej 
wiedzy z praktyką i możliwością obcowania w ciekawych 
i pięknych miejscach na świecie. 

Zobacz jak wyglądały nasze szkolenia 
na statku w poprzednich latach.

szukaj 
nas na

Dotacje unijne 

dla Twojej firmy

Dzieki Roseti Polska oraz R&D Solutions uzyskasz 
niezbędną pomoc w zakresie m.in.:

- dokumentacji aplikacyjnej

- modeli finansowych

- stałej obsługi firm

- szkoleń i warsztatów

- audytów działalności pod kątem projektów UE

- zarządzania i rozliczania projektami

43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Edwarda Dembowskiego 10/40, 
www.rdsolutions.pl

31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222 
tel. 12 350 28 96, email: roseti@wp.pl 
www.roseti.pl

https://www.facebook.com/Roseti-Polska-SP-z-OO-939687466056368/
https://www.rdsolutions.pl/
https://roseti.pl/

