Termin; Od 21.02 do 25.02.2018

Cena 1350 zł/os. + bilet lotniczy

W CENIE ZAWARTE JEST:
❖ ZAKWATEROWANIE (4 noce) :
❖ HOTEL H-TOP ROYAL STAR 4**** - LLORET DE MAR, POKOJE TYPU DBL/TWIN
❖ WYŻYWIENIE - HB - BUFET (śniadania + obiadokolacje), TAXA TURISTICA (oplata
klimatyczna)
❖ 1-dzień - TRANSFER LOTNISKO BCN EL PRAT - HOTEL
❖ 2 - dzień - WYCIECZKA CAŁODZIENNA PO BARCELONIE Z
POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM (opis wycieczki poniżej)
❖ 3 - dzień - WYCIECZKA CAŁODZIENNA DO MONTESRRAT + WIZYTA W
HISZPAŃSKIEJ BODEDZE
❖ (degustacja win, likierów, wędlin, serów i słodyczy - opis wycieczki poniżej)
❖ 4 - dzień - WYCIECZKA CAŁODZIENNA PO BARCELONIE Z
POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM (opis wycieczki poniżej)
❖ 5 - dzień - TRANSFER HOTEL - LOTNISKO BCN EL PRAT
➢ Podczas wycieczek podróżujemy autokarem lub minibusami z
polskojęzycznym przewodnikiem.
➢ OPIEKA REZYDENTA PODCZAS POBYTU GRUPY
➢ W cenie wycieczki nie są zawarte bilety wstępów do atrakcji turystycznych (dodatkowo płatne).

OPISY ZWIEDZANIA :
WYCIECZKA CAŁODZIENNA PO BARCELONIE Z POLSKOJĘZYCZNYM
PRZEWODNIKIEM
1.Plaza de Catalunya - Serce Barcelony, obowiązkowy punkt zwiedzania
2.La Rambla - najbardziej znany deptak na świecie .
3.La Boqueria - hala targowa Nr.1 na świecie, ilość i różnorodność produktów
oraz specjałów z całego świata zapiera dech w piersiach.
4.Barri Gotic - Stare Miasto-Dzielnica Gotycka - skok w średniowiecze.
5.Katedra Świętej Eulalii patronki Barcelony - miejsce tchnące średniowieczną atmosferą, jeden z
najcenniejszych przykładów sztuki gotyckiej.
6.Bazylika Santa Maria del Mar - święte miejsce dla średniowiecznych marynarzy, rybaków i handlarzy.
7.Plac Króla (Palau Reial Major) - Pałac Królewski wraz z Kaplicą Świętej Agaty
8.Plaza St. Jaume - plac na którym znajduje się siedziba Katalońskiego rządu.
9.Calle Ferran - główna ulica dzielnicy gotyckiej.
10.Plaza Reial - Plac Królewski jeden z najładniejszych Placów w Barcelonie z 1850 roku , urzekające i
malownicze miejsce z szeregiem restauracji i barów, plac zdobią niesamowite latarnie zaprojektowane przez
Antonio Gaudiego.
11.Drassanes - Stocznie Królewskie z Galerą Juana de Austria z 1571 roku.
12.Monumento a Colon - Kolumna Krzysztofa Kolumba - najsłynniejsza statua w Barcelonie.

WYCIECZKA CAŁODZIENNA DO MONTESRRAT + WIZYTA W HISZPAŃSKIEJ BODEDZE
...Legenda głosi że to prezent aniołów dla Maryi:¨Złotą piłą aniołowie wytną te wzgórze na pałac dla ciebie¨
Montserrat to specyficzny masyw górski, położony 40 km na północny zachód od Barcelony.
Od nazwy masywu wywodzi się nazwa klasztoru benedyktynów, który leży na wysokości około 700 m.n.p.m .
Klasztor wybudowano po tym jak w cudownych okolicznościach znaleziono figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem,
legenda głosi że do Hiszpanii przywiózł ją św. Piotr. Obecnie jest to najświętsze miejsce Katalonii.
Malownicze krajobrazy i wiele atrakcji przyciągają w to miejsce tysiące turystów z całego świata.
Obejrzymy Klasztor Benedyktyński, Bazylikę oraz Figurkę Czarnej Madonny La Morenety.
W czasie wolnym będzie możliwość wjazdu kolejką na szczyt z którego prowadzi szlak do punktu widokowego
z krzyżem św. Michała skąd rozciąga się niesamowity widok na klasztor i masyw górski, przebycie Drogi
Krzyżowej lub udanie się do Santa Covy gdzie znaleziono figurkę La Morenety.
Na zakończenie wycieczki odwiedzimy typową hiszpańską bodegę aby wziąć udział
w degustacji regionalnych produktów - win,likierów oraz wędlin i serów .
WYCIECZKA CAŁODZIENNA PO BARCELONIE Z
POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM
1.Parc Guell - bajkowy park Guell autorstwa Antonio Gaudiego oraz jego
ucznia J.M.Jujola. Eksplozja kolorów, zachwyca formami mozaikowych budowli
oraz jedyną na świecie najdłuższą ławeczką.
2.Sagrada Familia – Bazylika Świętej Rodziny - dzieło wybitnego architekta Antonio Gaudi - najbardziej
niezwykły kościół na świecie zachwycający swą fantazyjną formą i architekturą.
3.Hospital St.Creu i St.Pau - Szpital św. Krzyża i św. Pawła – autor projektu Lluis Domenech wierzył w
uzdrawiające działanie natury, stworzył jedyny w swoim rodzaju szpital z salami w parku. Obiekt wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
4.Parc Ciutadella - największy zielony obszar w centrum Barcelony wraz z budynkiem Parlamentu
5.Kaskada Gaudiego - najbardziej widowiskowy element parku Ciutadela - neobarokowa fontanna
stworzona przy współudziale studiującego Gaudiego.
6.Mamut - rzeźba Miquel Dalmau z 1907 roku o niesamowitych wymiarach...6 metrów wysokości i 7.5
metra długości.
7.Arc de Triomf - Łuk Triumfalny - spektakularne dzieło w stylu mudejar
8.Paseo de Gracia - jedna z głównych i najbardziej znanych ulic Barcelony.
9.Casa Mila i Casa Batllo - modernistyczne świadectwo Gaudiego.
10.Plac hiszpański - centralny punk komunikacyjny ze wspaniałymi zabytkami i Fontanną Trzech Morz
11.Las Arenas - taras widokowy na szczycie budowli gdzie odbywały się walki byków "Corrida"
12.Pawilony wystawowe i Aleja Królowej Marii Krystyny - miejsce gdzie odbywały się Światowe Targi
Techniczne w 1929 roku.
13.Wioska Olimpijska - Stadion i Obiekty Olimpijskie z 1992 roku
14.MNAC - Muzeum Narodowe Sztuki Katalońskiej
15.Taras widokowy - Alcalde - wspaniałe widoki na Port Vell i
nocną panoramę miasta
16.Montjuic Spektakl Magicznych Fontann - ostatni a zarazem
najbardziej kolorowy i zachwycający punkt programu ...woda,
muzyka i gra światła....

