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City Break - Magia Barcelony - 8 dni (samolotem z Katowic)
Hiszpania Barcelona

Program
Zapraszamy w fascynującą podróż do szalonego świata Gaudiego, Picassa i Salvadora Dali, do miasta, które tętni życiem przez całą dobę, a atmosfera magicznych
fontann, czy pasjonującego tańca flamenco oraz smaki wyśmienitej katalońskiej kuchni, Cavy oraz sangrii na długo pozostają w pamięci. Zapierające dech w
piersiach widoki, wspaniała śródziemnomorska przyroda, liczne dyskoteki i kluby nocne oraz doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych sprawiają, że nikt
nie nudzi się w stolicy Katalonii!
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Barcelony - stolicy Katalonii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na plażowanie lub korzystanie z lokalnych atrakcji w
zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspaniałej atmosfery, fascynujących zabytków i najciekawszych atrakcji Barcelony takich jak
- Park Guell, który imponuje wspaniałą przyrodą, bajeczną architekturą, ciekawymi rzeźbami, oryginalnymi mozaikami oraz najdłuższą ławką świata
- Domy Gaudiego: Casa Mila i Casa batlló – szalone, falujące i unikatowe symbole Barcelony
- Kościół Sagrada Familia świadectwo bogatej architektury i fantazyjnych form. Kościół uważany jest za dzieło życia Antonio Gaudiego.
- Placa de Catalunya (Plac Kataloński) - skwer uważany za serce Barcelony
- La Rambla - słynny deptak tętniący życiem przez całą dobę, gdzie gromadzą się uliczni artyści i sprzedawcy
- La Boqueria - ogromny targ, gdzie bogactwo różnorodnych owoców oraz najdziwniejszych gatunków ryb zachwyci każdego
- Pałac Guell – Dzieło Gaudiego, niezwykłe połączenie architektury katalońskiej z kunsztownymi zdobieniami
- Placa Reial (Plac Królewski) – urokliwy skwer otoczony arkadami znany jako miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych
- Pomnik Kolumba – najwyższy pomnik odkrywcy na świecie, na szczycie kolumny Krzysztof Kolumb wskazuje palcem wyjście z portu
- Łuk Triumfalny – wzniesiony w celu podkreślenia głównego wejścia na Światową Wystawę w 1888 roku
- Park de la Ciutadella z przepiękną i romantyczną fontanną Cascada oraz najważniejszym miejscem w regionie - Parlamentem Katalońskim
- Dzielnica Gotycka z malowniczymi, wąskimi alejkami wijącymi się między historycznymi budynkami, które otaczają niezwykłą katedrę św. Eulalli, Ratusz Miejski
oraz Pałac Rządu Katalonii
- Plac Hiszpański z licznymi fontannami, Wieżami Weneckimi i imponującym Pałacem Narodowym
- Barceloneta - dawna dzielnica rybacka z piaszczysta plażą wzdłuż której biegnie szeroka promenada
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania katalońskich potraw, takich jak słynne
tapas, paella czy Crema Catalana (płatne indywidualnie wg zamówienia).
Ponadto Barcelona oferuje bogaty wachlarz atrakcji, realizowanych w czasie wolnym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie:
- rejs zabytkowym statkiem Las Golondrinas wzdłuż wybrzeża Barcelony, pozwalający zobaczyć miasto i port z zupełnie innej strony - od strony morza (ok. 16
euro/os.)
- Ogród Botaniczny, którego roślinność przeniesie nas do najróżniejszych zakątków świata, od Chile i Kalifornii, przez Afrykę do Australii (ok. 4 euro/os.)
- Barcelońskie Zoo – doskonałe miejsce na odpoczynek od zgiełku miasta, piknik na zielonej trawie, spacer wśród przeróżnych gatunków zwierząt oraz drzew (ok.
22 euro/os.)
- Oceanarium, gdzie można podziwiać najróżniejsze gatunki fauny i flory wodnej, które ogląda się od spodu idąc długim podwodnym tunelem (ok. 20 euro/os.)
- zjazd kolejką do Barcelonety oferujący możliwość podziwiania miasta z lotu ptaka (ok. 12 euro/os.), następnie proponujemy wypoczynek na słynnej barcelońskiej
plaży
- Stadion Camp Nou to gratka dla fanów FC Barcelona i wszystkich miłośników sportu (ok. 28 euro/os.)
- Muzeum Czekolady – misternie wykonane figurki, rzeźby, postacie z kreskówek oraz historia czekolady, a do tego nawet bilety to pyszne czekoladki (ok. 8
euro/os.)
- Muzeum Picassa, gdzie zgromadzono jedną z największych kolekcji z początkowego okresu twórczości artysty (ok. 12 euro/os.)
Wieczorami proponujemy słynne barcelońskie rozrywki, które świetnie oddają ducha miasta:
- Magiczne fontanny – wspaniała, bajkowa i romantyczna gra wody, świateł i muzyki na Plaza de Espana (39 euro/os.)
- Wieczór flamenco – kolacja regionalna z winem i pokazami tradycyjnego hiszpańskiego tańca w wykonaniu profesjonalistów (ok. 40-50 euro/os.)
- City Hall – oryginalna dyskoteka-teatr w samym centrum miasta (dojazd i zamówienie płatne indywidualnie)
- Mecz piłki nożnej – niezapomniane przeżycie dla wszystkich fanów ligi hiszpańskiej (od 50 euro/os.)
Dzień 4-7:
Proponujemy jako dni wolne, które można przeznaczyć na wypoczynek nad morzem, korzystanie z lokalnych atrakcji, takich jak gokarty, windsurfing, nurkowanie i
parasailing lub wizytę w lokalnych parkach i ogrodach botanicznych albo wzięcie udziału w wycieczce fakultatywnej.
- Montserrat – najświętsze miejsce i duchowa stolica Katalonii z fantastycznym krajobrazem masywu górskiego ukształtowanego przez sterczące niczym zęby piły
formacje skalne. Zapraszamy do poznania niezwykłej opowieści związanej z figurką Czarnej Madonny - spełniającej ludzkie marzenia. W czasie wycieczki poznamy
całą historię tego miejsca oraz spróbujemy różnych gatunków serów, miodu oraz tradycyjnej benedyktyńskiej nalewki. Cena ok. 45 euro/os.
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- Tossa de Mar - morska wycieczka statkiem typu katamaran, podczas której będziemy podziwiać pas dzikiego skalistego wybrzeża Costa Brava oraz miasto
słynące z jednej z najpiękniejszych w Hiszpanii, średniowiecznej starówki Vila Vella. Zwiedzimy twierdzę, która nigdy nie została zdobyta przez piratów, miejsce
gdzie kręcono film „Pandora i Latający Holender” i urokliwą plaże zakochanych. W drodze powrotnej wstąpimy do bodegi hiszpańskiej, gdzie spróbujemy wędlin
katalońskich, regionalnych win prosto z beczki oraz wyśmienitych słodyczy hiszpańskich. Cena ok. 49 euro/os.
- Figueres - Girona - Na początek odwiedzimy miasto Figueras, gdzie znajduje się Teatr-Muzeum Salvadora Dali. Podziwiać będziemy absurdalne wnętrza
surrealistycznego, malinowego budynku, wypełnione ogromną kolekcją dzieł jednego z najznamienitszych malarzy i ekscentryków wszech czasów. Zajrzymy także
do skarbca, gdzie znajdziemy niesamowitą rewię kunsztownej biżuterii. W drodze powrotnej zatrzymamy się w magicznej Gironie, gdzie zachwycać będziemy się jej
cudowną dzielnicą gotycką, uroczymi kamieniczkami, labiryntem uliczek i placów. Podczas zwiedzania będziemy mieć możliwość skosztowania typowych girońskich
nalewek oraz przepysznych hiszpańskich słodyczy. Cena ok. 49 euro/os.
- Marineland – zapraszamy do wspaniałego wodnego świata, gdzie oprócz szaleństwa na zjeżdżalniach, będziemy mieli okazję zobaczyć pokazy delfinów,
inteligentne papugi oraz akrobacje fok. Cena ok. 39 euro/os.
- Empuriabrava - miasto nazywane Katalońską Wenecją, wzorowane na Florydzie, które stało się europejskim Miami, jeden z najbardziej znaczących portów
mieszkalnych na świecie posiadający aż 24 kanały żeglugowe. Wybierzemy się w rejs kanałami między bogatymi rezydencjami, przespacerujemy się nadmorską
promenadą w otoczeniu ekskluzywnych jachtów, zjemy typowo kataloński posiłek w tawernie i skosztujemy wyśmienitego wina hiszpańskiego. Cena ok. 49 euro/os.
- Rupit - Besalu - urokliwa wycieczka do dwóch średniowiecznych katalońskich miasteczek; Besalu - średniowiecznej osady z romańskim kościołem klasztornym i
Rupit, którego kręte uliczki, domy z kamienia i place z podcieniami przeniosą nas w czas średniowiecza. W trakcie wycieczki zjemy obiad w restauracji położonej na
wzgórzu, skąd rozciąga się niesamowity widok na okoliczne góry. Cena ok. 49 euro/os.
- Andora – wycieczka do przepięknie położonego, małego państwa skrytego między szczytami Pirenejów, będącego wymarzonym miejscem dla miłośników
zakupów. W strefie bezcłowej można znaleźć wiele atrakcyjnych produktów - kuszące luksusowym wykonaniem ubrania, biżuterię czy wysokiej jakości sprzęt
elektroniczny. Cena ok. 79 euro/os.
- Smaki średniowiecznej Francji- wycieczkę zaczniemy od wizyty w uroczym miasteczku Collioure, położonym na wybrzeżu Francji. Zwiedzimy romański kościół
Notre-Dame-des-Anges, a nastepnie przejdziemy do zamku położonego na wodzie (Château royal), z którego rozciągają się piekne widoki na miasto, plaże oraz
góry. Kolejnym punktem wizyty będzie port Leucate, gdzie znajduja się najbardziej znane hodowle ostryg we Francji (możliwość degustacji świeżych owoców
morza). Miejscem docelowym będzie zamek w Carcassonne - największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny, wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Cena ok. 89 euro/os.
Wieczorami proponujemy odwiedzić lokalne tawerny, puby i restauracje w nadmorskich miejscowościach, w których będziemy mieli niepowtarzalną możliwość
smakowania specjałów kuchni katalońskiej oraz lokalnych win, sangrii, carajillo czy Cavy (płatne indywidualnie wg zamówienia).
Dzień 8:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* położone na wybrzeżu Costa del Maresme w słynnych kurortach nadmorskich Calella, Santa Susanna i Malgrat de Mar, oddalonych ok. 50-400m od
morza i ok. 50 km od Barcelony (ok. 50 min jazdy kolejką do jej centrum). Wszystkie hotele dysponują wygodnymi pokojami 2- osobowymi ( z możliwością 1
dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
Hotele 3* np. Catalonia***, Reymar Playa***, Riviera***, Reymar***, Sorra Daurada***, Alhambra***, Summer Sun***
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Barcelonie.
- Transfery z/na lotnisko oraz przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania są realizowane busem lub autokarem w zależności od ilości osób. W niektórych
przypadkach przejazdy mogą być realizowane komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Barcelony w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 7 noclegów w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 7 śniadań
- 7 obiadokolacji
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 130 – 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu napoi do obiadokolacji - płatne według indywidualnych zamówień.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (800 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

06.10.2021

13.10.2021

2350 PLN

2.

20.10.2021

27.10.2021

2350 PLN

3.

31.10.2021

07.11.2021

2190 PLN

4.

11.11.2021

18.11.2021

2350 PLN

5.

25.11.2021

02.12.2021

2090 PLN

6.

27.11.2021

04.12.2021

3390 PLN

7.

28.11.2021

05.12.2021

3390 PLN

8.

30.11.2021

07.12.2021

3390 PLN

9.

27.12.2021

03.01.2022

2190 PLN

10.

28.12.2021

04.01.2022

2350 PLN

11.

30.12.2021

06.01.2022

2450 PLN
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