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DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Barcelony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obia-
dokolacja 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 Barce-
lony. 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; 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 najważniej-
szych 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 zwana Kamieniołomem oraz 
kolorowa, wpisana na listę UNESCO Casa Batllo, której 
dach przypomina grzbiet smoka (dla chętnych wejście 
do jednego z domów – wstęp ok. 23 €)

• Średniowieczna dzielnica La Ribera, poświęcony patronce
żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar oraz spacer Carrer 
de Montcada, gdzie znajdują się dawne pałace zamoż-
nych kupców

• Ceglany Łuk Triumfalny, wzniesiony na Wystawę 
Powszechną w 1888 r. oraz spacer przez Parc de la Ciuta-
della, gdzie żyją stada kolorowych papug i rosną drzewka
pomarańczowe

• Dla chętnych wizyta na legendarnym stadionie Camp 
Nou oraz w stadionowym muzeum, gdzie zgromadzono 
pamiątki związane z historią drużyny i jej najlepszych 
zawodników (wstęp ok. 25 €) 

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
specjałów kuchni katalońskiej, np. znanych w całej Hiszpanii 
tapas, czyli niewielkich przekąsek, 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 czas wolny na wypoczynek nad
morzem. Lunch w hotelu. Po lunchu wyjazd na zwiedzanie 
Barcelony. W programie m.in.:

 ★ La Rambla
 ★ Dzielnica Gotycka
 ★ Sagrada Familia
 ★ Parc Guell
 ★ Camp Nou
 ★ Santa Maria del Mar

• Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim oraz 
Plac Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Weneckimi

• Magiczne Fontanny – spektakl typu światło i dźwięk 
rozgrywający się u stóp Wzgórza Montjuic (jeśli fontanny 
będą czynne)

• Wieczorny spacer po tętniącym życiem centrum
Barcelony.

Uwaga! W tym dniu kolacja w hotelu zostanie zamieniona 
na lunch. Kolacja w Barcelonie jest płatna we własnym 
zakresie, według zamówienia. Późnym wieczorem powrót 
do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 

CENA OD 1699 zł

City break BARCELONA DNI
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PORTY WYLOTU  GDN • KRK • KTW • POZ • SXF • WAW • WMI • WRO



BARCELONA TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-10 - 2018-04-14 5 KL - katalog 1799 zł 

2018-04-24 - 2018-04-28 5 FM - first minute 1699 zł 

2018-05-22 - 2018-05-26 5 FM - first minute 1699 zł 

2018-06-05 - 2018-06-09 5 FM - first minute 1699 zł 

2018-09-18 - 2018-09-22 5 FM - first minute 1699 zł 

2018-10-09 - 2018-10-13 5 FM - first minute 1699 zł 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-10 - 2018-04-14 5 KL - katalog 1899 zł 

2018-04-24 - 2018-04-28 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-05-22 - 2018-05-26 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-06-05 - 2018-06-09 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-18 - 2018-09-22 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-09 - 2018-10-13 5 FM - first minute 1799 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-11 - 2018-04-15 5 KL - katalog 1899 zł 

2018-04-25 - 2018-04-29 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-05-23 - 2018-05-27 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-06-06 - 2018-06-10 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-19 - 2018-09-23 5 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-10 - 2018-10-14 5 FM - first minute 1799 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



