Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Opis
■
■
■

Cena od: 2800 PLN
Liczba dni: 4 dni
Kraj:
Hiszpania

Wycieczka do Barcelony - cena, koszt,
atrakcje
Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje
prawie 1,5 mln mieszkańców, położone jest nad morzem Śródziemnym w północno-wschodniej części
Hiszpanii, w regionie autonomicznym Katalonia. Na obszarze tym występuje klimat
Śródziemnomorski, średnia temperatura w ciągu roku jest dość wysoka, a opady niskie.

Barcelonę można zaliczyć do grupy najpiękniejszych miast Europy. Na każdym kroku można spotkać
zabytkową architekturę, urokliwe uliczki i parki. W 1992 roku miasto organizowało Letnie Igrzyska
Olimpijskie, przez co stało się jeszcze bardziej z znane wśród turystów zagranicznych.

Ciekawostki:

Cztery wieże bazyliki Sagrada Familia symbolizują 4 Ewangelistów.

Większość ruchu kolejowego w Barcelonie, została sprowadzona pod ziemię.

Jedną z najbardziej popularnych wśród pieszych ulicą miasta jest Portal de l'Àngel, w ciągu godziny
przechodzi nią 3500 osób.

Mieszkańcy Barcelony uważani są za jednych z najgorszych kierowców na świecie. Średnio co 19
sekund na ulicach miasta powodowany jest jeden wypadek.

Do 1992 roku Barcelona nie mogła pochwalić się prawdziwą plażą. Dopiero przed Igrzyskami
Olimpijskimi na plażę zaadaptowano poprzemysłowe tereny nadbrzeża. Zamiast dźwigów, magazynów
i nieużytków pojawiły się luksusowe hotele, restauracje i bary. Od tej pory turyści i mieszkańcy mogą
cieszyć się urokami morza Śródziemnego bez opuszczania miasta.

Barcelona hucznie świętuje dzień świętego Grzegorza. Zgodnie z tradycją wszyscy obdarowują się
nawzajem różami i książkami. UNESCO, inspirowane barcelońskim świętem ustanowiło dzień 23
kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Książki.

Najstarszą dzielnicą miasta jest Barri Gotic. Historia niektórych budynków sięga czasów imperium
rzymskiego. Jeszcze więcej budowli pochodzi ze średniowiecza. Każdego roku Barri Gotic przyciąga
miliony turystów.

70% mieszkańców Barcelony uważa siebie za pieszych, niezmotoryzowanych. Nic więc dziwnego, że do

wyłącznej dyspozycji pieszych przeznaczono aż 130 hektarów ulic, deptaków i ścieżek. To powierzchnia
około 260 boisk piłkarskich.

Odpowiedzią Barcelony na londyńskie muzeum figur woskowych Madame Tussauds jest Museu de Cera
z siedzibą w XIX-wiecznym budynku nieopodal portu i ulicy La Ramblas. W muzeum podziwiać można
naturalnej wielkości figury przedstawiające sportowców, polityków, gwiazd czy też postaci
historycznych.

Stadion FC Barcelona jest największym stadionem świata, będącym w posiadaniu prywatnego
właściciela.

Program
Dzień 1

Zbiórka na lotnisku w Warszawie lub ewentualnie innych miastach (w zależności
od preferencji uczestników). Odprawa, przelot do Barcelony. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg. Opcjonalnie wieczorne wyjście na nocny spacer po
mieście lub do klubu na dyskotekę.

Dzień 2

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Barcelony. * KOŚCIÓŁ SEGRADA FAMILIA jedno z najsłynniejszych dzieł Antonio Gaudiego, miejsce które zachwyca
symboliczną, bogatą architekturą i fantazyjnymi formami * PARK GÜELL - jedyny w
swoim rodzaju, pełen dziwacznych budowli, rzeźb i mozaik, zaprojektowany przez
Gaudiego * DOMY GAUDIEGO - genialne, szalone, dziwaczne fasady budynków
autorstwa katalońskiego architekta * Obiadokolacja w hotelu * Wieczorem
zapraszamy na spektakl MAGICZNE FONTANNY - pokaz tryskających fontann na
Plaza de Espana przy akompaniamencie gry świateł i muzyki

Dzień 3

Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzanie Brcelony: * PARK DE LA CIUTADELA najstarszy park w Barcelonie wraz z Portem Olimpijskim * LAS RAMBLAS - spacer
tętniącą życiem najsłynniejszą ulicą miasta * DZIELNICA GOTYCKA - piękne,
wąskie alejki i historyczne budynki, które otaczają katedrę * Wieczorem kolacja w
lokalnej restauracji w towarzystwie POKAZU FLAMENCO - charakterystycznego
hiszpańskiego tańca w wykonaniu profesjonalnych tancerzy

Dzień 4

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na stadion CAMP NOU. Zwiedzanie
stadionu FC Barcelona. Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

Galeria

