BARCELONA

BARCELONA
Urokliwe uliczki Dzielnicy Gotyckiej, imponująca Sagrada Familia, tętniący życiem Las Ramblas, kolorowy
Park Guell oraz meczem FC Barcelona – Valenzia na słynnym Camp Nou. Barcelona to stolica Katalonii,
która zachwyca każdego swoją niepowtarzalną atmosferą. Stanowi najbardziej kosmopolityczne miasto
Hiszpanii, a dzięki działalności Gaudiego, Miró i Picassa konkurować może z najwspanialszymi
metropoliami świata. Obowiązkowym punktem jest bez wątpienia Sagrada Familia, która imponuje swym
rozmiarem oraz Park Guell ze słynną falistą ławeczką wyłożoną przepiękną mozaiką. Warto również wybrać
się na spacer gotyckimi uliczkami miasta oraz przejść się po najsłynniejszym deptaku świata – Las Ramblas.
Barcelona to także liczne bary i restauracje, w których koniecznie trzeba spróbować słynnych tapas oraz
napić się katalońskiego wina cava.

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godzinie 08:25. Wylot z
Warszawy o godzinie 10:25, przylot do Barcelony o 13:25.
Transfer
do
hotelu.
Zakwaterowanie.
Lunch.
Popołudniowe zwiedzanie centrum Barcelony z pilotem.
Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie dzielnicy Gotyckiej
i dzielnicy El Born. Spacer po Las Ramblas – głównym
deptaku, na którym gromadzą się uliczni artyści
i sprzedawcy kwiatów, nazywanym najbarwniejszą
i najciekawszą ulicą Europy. Wizyta na słynnym
barcelońskim targu La Boqueria. Lunch w lokalnej
restauracji.
Następnie
spacer
malowniczymi
średniowiecznymi uliczkami Dzielnicy Gotyckiej, wśród
zabytkowych
kamienic
i
kościołów.
Będziemy
przechodzić między innymi obok Muzeum Picassa, gdzie
zgromadzono
jedną
z
największych
kolekcji
z początkowego okresu twórczości artysty (dla chętnych
możliwość zwiedzenia muzeum za dodatkową opłatą)
oraz obok kościoła Santa Maria del Mar z XIV w.,
potocznie nazywanego katedrą Ribery, wspaniałego
przykładu gotyku katalońskiego. Kolacja w centrum
Barcelony. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Spacer po Parku Güell wśród bajecznej małej
architektury i bujnej roślinności, wpisanym na listę
UNESCO. Następnie spacer po Passeig de Gràcia, gdzie
stoją domy zaprojektowane przez Gaudíego, wpisane na
listę UNESCO: Casa Milà, Casa Batlló, i innych słynnych
architektów: Lluísa Domènech i Montanera oraz Josepa
Puig i Cadafalcha. Lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu
spacer do Sagrada Família – świątyni uznawanej za
największe dzieło Antonio Gaudíego. Wieczorem
przejazd na słynny stadion Camp Nou na mecz FC
Barcelona – Valenzia. Po meczu powrót do hotelu.
Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na
lotnisko. Wylot z Barcelony 10:05, przylot do Warszawy
o godzinie 13:05.

HOTEL
****
Hotel położony jest przy bulwarze Gran Via w centrum Barcelony, 10 minut spacerem od placu Plaza Catalunya
i ulicy La Rambla. Najbliższe stacje metra Urgell i Universitat oddalone są o 300 metrów. Do dyspozycji Gości jest
recepcja czynna jest przez całą dobę. Goście mogą korzystać także ze SPA z łaźnią parową i wanną z
hydromasażem. Ten elegancki obiekt charakteryzuje się współczesnym wystrojem w stylu butikowym. W
klimatyzowanych pokojach do dyspozycji Gości jest bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu i telewizor
z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. W pokojach znajduje się także sejf, minibar oraz nowoczesna
łazienka z zestawem kosmetyków i suszarką do włosów.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?
•

Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży

•

Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat

•

Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły

•

Mamy obsługę na najwyższym poziomie

•

Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę

•

Podróże są naszą pasją

•

W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce

•

W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku

Kontakt:
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 856 90 44, 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pl

