Barcelona adventkor

· Repülős kiruccanás a katalán fővárosba
· Séta, városnézés a mediterrán városban
· Helyszínen közlekedés metróval és gyalog
Utazás időpontja

Alapár

Utazás

December 07 - 09. 112 100 Ft + ill.

1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA
A reggeli órákban idegenvezetővel, repülés Budapestről Barcelonába. A rövid
tartózkodás miatt mindenki csak egy kisebb csomagot adhat fel. Ennek
mérethatára nincs, de a súlyhatár 10 kg. Kézipoggyászként csak egy 40 x 30 x
20 cm-es kistáska vihető fel a fedélzetre. Megérkezés után metróval transzfer
a szállodába. Elhelyezzük a csomagszobában a táskáinkat és kezdjük a város
megismerését. Szállásunk metró közeli. Bemegyünk a központba, majd első
látványosság a Katalónia tér, melynek közelében kezdődik a Gótikus negyed.
Ennek egyik legszebb épülete a Szt. Eulália katedrális. Ezt követi a Királyok
tere, majd a Ramblas, mely Barcelona Váci utcája, itt mindig hömpölyög a
tömeg, ennek végénél van a Kolumbusz-oszlop, majd a tengerpart.
Városnézésünk után szabadprogram a belvárosban. Ekkor lehet étkezni,
nézelődni, gyönyörködni a karácsonyi fényekkel kivilágított központban.
Szállás Barcelonában.
2. NAP: BARCELONA
Reggeli után elmegyünk a város fölé magasodó Montjuic hegyre. Itt található
az Olimpiai stadion, és szép rálátás is van a belvárosra és a tengerre. Ezt
követően Antoni Gaudi legszebb alkotásait tekintjük meg. A grandiózus
Sagrada Família bazilikát és a különc Güell Parkot. A két mestermunkát
belülről is meg lehet tekinteni. Ebben az esetben a 2 belépőjegyet pluszban
kell fizetni. Ezt az útra történő jelentkezéskor kell közölni, mert a jegyeket, a
nagy igény miatt, előre meg kell rendelni. „Gaudí mestermunkák belülről”
(2 belépő + 1 kötelező helyi idegenvezető): 25 €. A nap fennmaradó
részében van lehetőség egyénileg sétálni a városban, de ha valaki akar, akkor
múzeumba is tud menni: pl. Picasso Múzeum, vagy Tengerészeti Múzeum.
Katalógusunk megjelenésekor ismert sorsolás szerint ezen a hétvégén a

Barcelona labdarugó csapata otthon játszik, a Mallorca-val. Jelenleg még nem
ismert, hogy melyik napon és hány órakor lesz a mérkőzés. Ha szombaton vagy
vasárnap lesz, és valaki szeretne erre elmenni, akkor nagy valószínűséggel
tudunk rá jegyet intézni. (Ha ilyen igénye van, akkor még az útra történő
jelentkezéskor vegye fel a kapcsolatot irodánkkal a pontosítás céljából.)
Szállás, mint előző nap.
3. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
Ezen a napon az idegenvezető azokkal megy, akik szeretnék megtekinteni az
FC Barcelona labdarugó csapatának stadionját és relikviáit (belépő). A Camp
Nou-hoz metróval megyünk ki. Megtekinthető a stadion, a sok kupa, a pálya és
az öltözők is. Programunk után visszamegyünk a belvárosba és a repülőtérre
történő utazásig szabadprogram. Aki nem jön a stadion túrára, annak javasolt a
skanzen jellegű „Spanyol falu”, vagy a Katalán Múzeum megtekintése. Délután
felvesszük a csomagokat a szállodában, majd metróval transzfer a repülőtérre
és hazaindulás. A Liszt Ferenc Repülőtérre érkezés a késő esti órákban.

