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Majówka w Barcelonie 
 
Termin 30.04. – 04.05.2019r. 

Wyżywienie: HB 

Transport: Linie lotnicze Wizzair; na miejscu przejazdy autokarem 

Zakwaterowanie: hotel 4* pod Barceloną 

Ubezpieczenie: KL i NNW 

Cena: 2550 zł /os 

W programie m.in.: 
 
Całodzienne zwiedzanie BARCELONY. 

Spacer po dzielnicy El Raval, po Las Ramblas – głównym deptaku, na którym gromadzą się 
uliczni artyści i sprzedawcy kwiatów i który Victor Hugo nazwał „najbarwniejszą i 
najciekawszą aleją świata” mającą swój początekprzy Pomniku Kolumba i ciągnącą się aż 
do Placa Catalunya. Zobaczymy słynny barceloński rynek La Boqueria, 
oraz zabytkowy Port Vell z malowniczą przystanią jachtową oraz Rambla de Mar – serię 
drewnianych pomostów z oryginalnym wiszącym mostem. Spacer malowniczymi 
średniowiecznymi uliczkami Barri Gotic, wśród zabytkowych kamienic i kościołów. 
Zwiedzimy katedrę poświęconą św. Eulalii, z niezwykłym wewnętrznym ogrodem 
otoczonym krużgankami, wysadzanym magnoliami i palmami, po którym przechadzają się 
gęsi. Kościół Santa Maria del Mar z XIV w. potocznie nazywany katedrą Ribery to przykład 
wspaniałego gotyku katalońskiego. 
Czas wolny na zakup pamiątek, wypicie gorącej kawy lub lampki wspaniałej „Sangrii”. 
Ruszamy na dalsze zwiedzanie. Dzielnica Eixample, gdzie znajdują się najsłynniejsze 
budynki zaprojektowane przez wybitnego architekta Antonia Gaudíego, które stały się 
symbolem i wizytówką Barcelony. Pospacerujemy po Parku Güella wśród bajecznej małej 
architektury i bujnej roślinności, wpisanym na listę UNESCO. 
Następnie zwiedzimy kościół Sagrada Família – świątynię uznawaną za największe dzieło 
Antonia Gaudíego. Budynek jest w budowie od 1882r. Spacer po Passeig de Gràcia, gdzie 
stoją 
domy zaprojektowane przez Gaudíego, wpisane na listę UNESCO: Casa Milà, Casa Batlló, 
oraz przez innych architektów: Lluísa Domènech i Montanera  oraz Josepa Puig i 
Cadafalcha. 
 

Wizyta na słynnym, największym stadionie Europy: Camp Nou, będącym jednym 
z symboli Katalonii. Zwiedzanie muzeum klubu FC Barcelona. 
– punkty widokowe na wzgórzu Montjuic związanym z wystawą światową w roku 1929 
i Igrzyskami Olimpijskimi w roku 1992. Stadion olimpijski, wieża komunikacyjna, pałac 
św. Jerzego, pałac narodowy (MNAC). 
Plażowanie i kąpiel w morzu i basenach hotelowych, wizyta w licznych kawiarenkach 
i butikach. 
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Przejazd autokarem do Montserrat,  
do malowniczego masywu górskiego, na którym znajduje się klasztor benedyktyński oraz 
sanktuarium „Czarnej Madonny z Montserrat”. 
Na miejscu zobaczymy pokaz audiowizualny o klasztorze, zwiedzimy bazylikę, będziemy 
degustowali likiery o różnych smakach, produkowane według starych receptur 
benedyktyńskich. Dotrzemy również na punkt widokowy, z którego roztaczają się 
wspaniałe widoki na okolicę. 
Chętni będą mogli poświęcić się adoracji figurki Czarnej Madonny z Montserrat. 
CAVA to znane na całym świecie wino musujące produkowane w Katalonii tradycyjną 
metodą 
z Szampanii. Z Montserrat pojedziemy do San Saturni d’Anoia, gdzie zwiedzimy piwnice 
jednego z najbardziej cenionych producentów tego wina. 
Wizyta zakończona będzie degustacją z możliwością zakupu tego szlachetnego trunku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

O szczegóły pytaj w BP GLOB , bądź pod nr tel. 25 787 20 60 
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