CITY BREAK BARCELONA 4 dni
Barcelona to przepiękne, kolorowe miasto z prawdziwie katalońską duszą, gdzie ludzie są pełni pasji, a piłka nożna jest niemal
religią. To właśnie ukochane miasto Antonio Gaudiego stało się sceną dla jego niezwykłych budowli, w tym dla największego dzieła
jego życia - kościoła Sagrada Familia.

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Barcelony. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Barcelony - w programie m.in.:


Słynna ulica La Rambla, uważana za najpiękniejszą aleję świata, mająca swój początek na Placa Catalunya i wiodąca aż do
Pomnika Kolumba; La Boqueria – fantastycznie kolorowy targ owocowy położony przy samej Rambli; zabytkowy Port Vell
z malowniczą przystanią jachtową
 Spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św. Eulalii - jednej z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii,
urokliwy Placa Reial oraz pobliski Placa de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym mieści się
siedziba rządu katalońskiego
 Barcelona Gaudiego - baśniowy Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę; wciąż nieukończony
kościół Sagrada Familia - jeden z najważniejszych symboli miasta; Rambla de Catalunya przecinająca elegancką Dzielnicę
Eixample oraz spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze domy Gaudiego - Casa Mila ze
słynnym dachem oraz kolorowa, wpisana na listę UNESCO Casa Batllo, której dach przypomina grzbiet smoka (dla chętnych
wejście do jednego z domów – wstęp ok. 25 €)

Dla chętnych wizyta na stadionie Camp Nou - legendarnym stadionie FC Barcelona oraz w stadionowym muzeum, gdzie
zgromadzono pamiątki związane z historią drużyny i jej najlepszych zawodników (wstęp ok. 25-30 €, w zależności od
sezonu)
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w całej Hiszpanii tapas,
słynnego wina musującego cava, produkowanego w winnicach pod Barceloną czy delikatnego deseru crema catalana,
pachnącego cytryną i cynamonem
Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*/4* położone nad morzem, w znanych miejscowościach wypoczynkowych np. Calella lub Santa Susanna (ok. 400 m od
plaży, ok. 50 km od Barcelony, ok. 50 minut jazdy kolejką do centrum). Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje (obydwa posiłki w formie bufetu)
PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:










Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
3 noclegi w hotelu 3*/4*
Pokoje 2-osobowe z łazienkami
3 śniadania + 3 obiadokolacje
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
Gwarancja niezmienności ceny

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 90-110 € (w zależności od wielkości grupy) kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską oraz podmiejską podczas realizacji programu oraz bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Sagrada Familia, Park Guell) oraz lokalnych przewodników.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości 1-2 €/os/noc
Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.
Opcje dla chętnych (Casa Mila lub Casa Batllo, Camp Nou) są dodatkowo płatne.

INFORMACJE DODATKOWE:




Promocja „S” - promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3-osobowego
Dopłata za pokój 1-osobowy +300 zł
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł

BAGAŻ I MIEJSCA W SAMOLOCIE:






Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza operująca na
danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą
znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki
do paznokci, nożyczki, itp.).
Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i terminu wycieczki, a
dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczny wybór opcji
bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – po tym terminie dodanie bagażu on-line może
nie być możliwe. Z uwagi na zmieniające się stawki przewoźników, bagaż dodany po wykupieniu rezerwacji, może być
droższy niż w bagaż wykupiony przy wystawieniu biletu.
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair oraz Wizzair, nie jesteśmy w stanie
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość wykupienia
gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc).

WAŻNE INFORMACJE:








Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza
grupy po wnętrzach muzeów.
Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Barcelonie po przylocie.
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską i
podmiejską lub autokarem (w zależności od wielkości grupy). W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy może być
realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy
W przypadku przylotu w późnych godzinach wieczornych, zamiast obiadokolacji w formie bufetu może zostać podana
kolacja na zimno. W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane
pakiety śniadaniowe
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Szczegółowe warunki wszystkich
wariantów ubezpieczenia znajdziecie na www.matimpex.pl.

TERMINY I CENY: Cennik wraz z terminami znajdziesz na www.matimpex.pl

