DŁUGI WEEKEND W BARCELONIE✈
2 509,00 PLN

Terminy
12.08 - 16.08
25.09 - 29.09

2849 zł

2289 zł
2509 zł

Promocja

5 dni
5 dni

Barcelona - Tossa de Mar - Costa Maresme
- Żywiołowa metropolia
- Ogrody i budowle Gaudiego
- Sagrada Familia - symbol modernizmu
- Zabytki Dzielnicy Gotyckiej
- Magiczna Fontanna na Montjuic
- Camp Nou - legenda FC Barcelona
- Malownicza Tossa de Mar
Program
1 dzień:
Wylot z Warszawy do Barcelony. Transfer z lotniska do hotelu**** lub *** (w
zalezności od turnusu) w jednej z nadmorskich miejscowości w pobliżu Barcelony na
Costa Maresme (Calella, Malgrat de Mar lub Santa Susanna). Kolacja. Spacer po
miasteczku. Nocleg.
2 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Pierwszy dzień to zapoznanie ze stolicą
Katalonii. Zwiedzanie rozpoczniemy od majestatycznego Placu Katalońskiego i
wychodzącej z niego promenady Rambla, z szerokim chodnikiem pośrodku, pełnym
straganów, kafejek, mimów i tancerzy. Przejdziemy do kolumny Kolumba i portu,
gdzie chętni zobaczą Akwarium – jedno z największych muzeów oceanograﬁcznych
świata z 80-metrowym tunelem wśród rekinów, płaszczek i wielu innych ryb (wstęp
płatny dodatkowo - ok. 22 EUR). Czas na zwiedzanie Dzielnicy Gotyckiej, pełnej
budowli średniowiecznych, ale i pozostałości starożytnego Barcino, jak np.
starożytne, kamienne mury. Szczególną atrakcją jest katedra św. Eulalii, w
krużgankach której rosną pomarańczowe drzewa. Położony w pobliżu Wielki Pałac
Królewski, dawna siedziba Hrabiów Barcelony i Królów Aragonii to przykład surowej
XIV-wiecznej architektury. Dla chętnych spacer po Passeig de Gracia, głównej alei
XIX-wiecznej Barcelony, przy której stoją kolejne budowle Antoniego Gaudiego –
Casa Mila i Casa Batllo oraz dziesiątki innych ciekawych kamienic i budynków
publicznych. Zmęczeni zwiedzaniem mogą zrobić zakupy w słynnych domach
towarowych, jak np. Corte Ingles. Powrót do hotelu na kolację.
3 dzień:

Po śniadaniu rejs statkiem do średniowiecznego miasteczka Tossa de Mar wzdłuż
malowniczego Costa Brava, pełnego skalistych raf, jaskiń i urwisk ze
śródziemnomorską roślinnością. Stare miasto Tossy, położone na skalistym
półwyspie, jest otoczone murami z XII w. Ponad ruinami gotyckiego kościoła i zamku
roztacza się piękny widok. Spacer wśród wąskich zaułków, gdzie można skosztować
miejscowego wina i odpoczynek na plaży lub przylegającej do niej spacerowej
promenadzie, pełnej stylowych knajpek dopełni wrażeń z katalońskiej prowincji.
Powrót do hotelu na kolację.
4 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Pierwszy punkt, stadion Camp Nou (F.C.
Barcelona) zachwyci nie tylko kibiców. Po nim zobaczymy Sagrada Familia –
monumentalną świątynię autorstwa Gaudiego budowaną z przerwami od ponad 125
lat i do dziś nieukończoną. Następnie pojedziemy do Parku Güell, unikatowe
połączenie przyrody i geniuszu tego samego architekta z fantastycznymi schodami,
pawilonami, kolumnadą i tarasem, który zachęca do odpoczynku i pamiątkowych
zdjęć. Przejazd do centrum i czas na spacer po starych uliczkach lub Rambli. Na
koniec – przejazd na Plac Hiszpański u podnóża góry Montjuïc, miejsce wystawy
światowej z 1929 r., po której pozostały liczne obiekty, jak np. budynek Muzeum
Narodowego Katalonii. To pod nim znajduje się słynna Magiczna Fontanna, której
pokaz obejrzymy. Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. W tym dniu
zamiast kolacji będzie prowiant.
5 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na lotnisko. Powrót do Warszawy.
Zakwaterowanie:
4 noclegi w hotelu*** na Costa Maresme (w Calelli, Malgrat de Mar lub Santa
Susanna), położonym do 400 m od plaży
Wyżywienie:
2 posiłki dziennie: śniadanie, kolacja (w dniu pokazu Magicznej Fontanny prowiant). Napoje do kolacji dodatkowo płatne. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu
przylotu. Ostatni: śniadanie w dniu wylotu.
Transport:
Bezpośredni samolot rejsowy linii LOT lub innych. Transfer z lotniska do hotelu i na
lotnisko autokarem, minibusem lub komunikacją publiczną.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Opieka pilota.
Bilet do Parku Güell.
Informacje praktyczne
Podczas zwiedzania grupa porusza się komunikacją publiczną (koleją, metrem);
ewentualnie – wynajętym autokarem lub minibusem.

Cena podstawowa nie zawiera
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (z wyjątkiem Parku Güell), podatku
noclegowego płatnego w hotelu, opłat za przewodników miejscowych - w sumie ok.
70 EUR (dodatkowo ok. 25 EUR Akwarium);
- opłaty klimatycznej - ok. 10 euro
- opłat za dojazdy do Barcelony i przejazdy po mieście w trakcie zwiedzania: pociągi
i komunikację miejską, ewentualnie transport autokarem lub minibusem - w sumie
ok. 70 EUR
- obowiązkowej dopłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł

Hotel:

HOTEL*** NA COSTA MARESME

Posiłek:

ŚNIADANIE, KOLACJA

Pobyt:

5 DNI

Termin:

27.05.-31.05.2018

Wylot:

WARSZAWA - BARCELONA

