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<Pieczątka	  Agenta>	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	   	  
	  
	  

BARCELONA	  (4	  dni	  /	  3	  noce)	  
Cena:	  od	  1290	  zł/os.	  z	  przelotem	  i	  przygodami	  

	  
Przygody	  w	  programie:	  	  
•	  	  	  bilet	  wstępu	  na	  wieczorny	  Pokaz	  Flamenco	  lub	  bilet	  na	  wycieczkę	  po	  torze	  F1	  (bez	  dojazdu	  na	  tor),	  
•	  	  	  kolacja	  “KUCHNIE	  ŚWIATA”	  w	  formie	  bufetu	  “jesz	  ile	  chcesz”,	  gdzie	  sushi	  to	  najmniej	  egzotyczne	  danie	  –	  kuchnia	  
hiszpańska,	  owoce	  morza	  w	  kilkunastu	  odsłonach,	  sushi,	  kuchnia	  witnamska	  i	  inne	  (napoje	  dodatkowo	  płatne),	  
•	  	  	  Pokaz	  Tańczących	  Magicznych	  Fontann	  
•	  	  	  Kolorowy	  targ	  La	  Boquería	  z	  lokalnymi	  przysmakami	  
•	  	  	  Szlakiem	  piwa	  –	  puby	  z	  największym	  asortymentem	  i	  najlepszą	  atmosferą	  w	  mieście	  
•	  	  	  Placa	  de	  Catalunya	  –	  centralny	  plac	  miasta	  z	  zespołem	  rzeźb	  awangardowych	  
•	  	  	  Plac	  Hiszpański	  z	  Arenas	  de	  Barcelona	  (dawną	  areną	  walk	  byków)	  i	  Pałacem	  Królewskim	  
•	  	  	  Słynny	  deptak	  La	  Rambla,	  na	  końcu	  którego	  wznosi	  się	  Kolumna	  Kolumba	  
•	  	  	  Przepiękny	  XiX-‐wieczny	  plac	  Plaça	  Reial	  
•	  	  	  Paseo	  de	  Gracia	  –	  najbardziej	  elegancka	  ulica	  w	  mieście	  z	  ekskluzywnymi	  butikami	  
•	  	  	  Łuk	  Triumfalny	  (z	  zewnątrz)	  
•	  	  	  Sagrada	  Família	  (zwana	  także	  „Biblią	  w	  kamieniu”),	  Casa	  Batlló	  i	  Casa	  Milà	  –	  najbardziej	  spektakularne	  przykłady	  
architektury	  modernistycznej	  autorstwa	  Gaudiego	  (z	  zewnątrz)	  
•	  	  	  Nadmorska	  promenada	  zwieńczona	  niezwykłym	  Hotelem	  Vela	  w	  kształcie	  żagla	  
•	  	  	  Złota	  Ryba	  –	  olbrzymia	  rzeźba	  o	  kształcie	  bezgłowej	  ryby	  znajdująca	  się	  w	  miejscu	  dawnej	  Wioski	  Olimpijskiej	  
•	  	  	  Park	  Ciutadella	  z	  jeziorkiem	  i	  majestatycznym	  wodospadem	  
•	  	  	  Gotycka	  Katedra	  i	  Dzielnica	  Gotycka	  (z	  zewnątrz)	  
•	  	  	  Vila	  de	  Gràcia	  –	  niezwykle	  urokliwa	  dzielnica	  z	  licznymi	  butikami	  i	  kameralnymi	  kawiarenkami	  
•	  	  	  Port	  Olimpic	  –	  port	  jachtowy	  z	  licznymi	  klubami	  i	  restauracjami	  ze	  świeżymi	  owocami	  morza	  
i	  liczne	  „smaczki”	  opisane	  w	  materiałach	  dla	  podróżnych,	  których	  na	  darmo	  szukać	  w	  przewodnikach,	  takie	  jak:	  
•	  	  	  w	  czym	  Hiszpanie	  maczają	  churros?	  kiedy	  i	  gdzie	  zjeść	  najlepsze?	  
•	  	  	  gdzie	  i	  z	  czym	  najlepiej	  smakuje	  sangria?	  a	  gdzie	  i	  z	  czym	  piwo	  Estrella	  Damm	  czy	  Moritz?	  
•	  	  	  skąd	  jest	  najlepszy	  widok	  na	  Katalonię?	  itp.	  
	  
Dodatkowe	  przygody:	  	  
•	  	  	  Wycieczka	  po	  stadionie	  Camp	  Nou	  i	  museum	  FC	  Barcelona:	  23	  euro/os.	  dorosłą,	  zniżki:	  dzieci	  do	  5	  lat	  gratis,	  6-‐13	  lat	  i	  
powyżej	  70	  lat:	  17	  euro/os.	  
•	  	  	  Rezerwacja	  biletów	  na	  mecze	  rozgrywane	  na	  stadionie	  FC	  Barcelony	  –	  w	  cenie	  od	  19	  euro	  do	  283	  euro	  za	  bilet.	  
•	  	  	  Jazda	  po	  torze	  F1	  samochodami	  GT	  poprzedzona	  jazdą	  testową	  hammerem	  H2	  lub	  Mitsubishi	  Lancer	  Evo	  X	  z	  
instruktorem;	  a	  do	  wyboru	  mamy:	  Porsche	  Boxster	  lub	  Lamborghini	  Galalrdo	  lub	  Ferrari	  F430	  lub	  Ferrari	  430	  GTS	  Challenge	  
lub	  Ferrari	  458	  ITALIA.	  Wszyscy	  kierowcy	  otrzymają	  pamiątkowe	  zdjęcia	  oraz	  bezcenne	  wrażenia	  i	  wspomnienia	  –	  ceny	  od	  
100	  euro/os.	  
•	  	  	  Dopłata	  do	  uroczystej/romantycznej	  3-‐daniowej	  kolacji	  z	  winem	  i	  napojami	  w	  ekskluzywnej	  restauracji	  na	  wzgórzu	  z	  
panoramą	  Barcelony	  i	  morza	  –	  48	  eur/os.	  
•	  	  	  Bilet	  wstępu	  na	  koncert	  Jazzowy	  w	  prestiżowym	  klubie	  jazzowym	  –	  25	  eur/os.	  
•	  	  	  Wycieczka	  po	  mieście	  z	  polskim	  przewodnikiem	  –	  od	  120	  eur/4-‐godzinną	  wycieczkę.	  
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Zalety	  oferty:	  	  
•	  	  	  komplet	  informacji	  przydatnych	  w	  podróży,	  
•	  	  	  „Osobisty	  Opiekun	  w	  Podróży”	  na	  telefon/e-‐mail,	  
•	  	  	  dla	  początkujących	  podróżników	  –	  pełne	  wsparcie	  logistyczne,	  	  
•	  	  	  dla	  doświadczonych	  podróżników	  –	  wygoda,	  swoboda	  i	  niezależność,	  
•	  	  	  program	  stworzony	  przez	  globtroterów,	  zawierający	  „smaczki”.	  
	  
Cena	  zawiera:	  	  
•	  	  	  bilet	  lotniczy	  (WizzAir	  lub	  RyanAir)	  obejmujący	  1	  duży	  bagaż	  podręczny	  (średniej	  wielkości	  walizka),	  
•	  	  	  zakwaterowanie	  w	  Pensjonacie	  Diagonal	  House	  lub	  podobnym	  pensjonacie	  lub	  hotelu	  2*	  w	  pokoju	  2/os.	  (możliwość	  
dopłaty	  do	  śniadań	  50	  zł/śniadanie	  lub	  do	  pokoju	  1-‐os.,	  3-‐os.	  lub	  do	  hotelu	  3*/4*/5*),	  
•	  	  	  bilet	  wstępu	  na	  wieczorny	  Pokaz	  Flamenco	  lub	  bilet	  na	  wycieczkę	  po	  torze	  F1	  (nie	  zawiera	  dojazdu	  na	  tor),	  
•	  	  	  kolację	  “KUCHNIE	  ŚWIATA”	  w	  formie	  bufetu	  “jesz	  ile	  chcesz”,	  gdzie	  sushi	  to	  najmniej	  egzotyczne	  danie	  –	  kuchnia	  
hiszpańska,	  owoce	  morza	  w	  kilkunastu	  odsłonach,	  sushi,	  kuchnia	  witnamska	  i	  inne	  (napoje	  dodatkowo	  płatne),	  
•	  	  	  infolinię	  „OSOBISTY	  OPIEKUN	  W	  PODRÓŻY”	  –	  09:00-‐20:00	  –	  w	  razie	  potrzeby	  opiekun	  doradzi/pomoże/oddzwoni	  na	  
lokalny	  numer	  –	  przed	  i	  podczas	  podróży,	  
•	  	  	  audioguide	  lub	  e-‐guide	  na	  smartfon	  lub	  tablet	  z	  opisami	  głównych	  atrakcji,	  
•	  	  	  informator	  praktyczny	  w	  formacie	  PDF	  lub	  e-‐book	  ze	  wszystkimi	  niezbędnymi	  informacjami	  dotyczącymi	  prognozy	  
pogody,	  waluty,	  środków	  transportu	  wraz	  z	  cenami	  biletów,	  adresów	  rekomendowanych	  restauracji	  i	  klubów	  
(DISCO/LATINO/SWING/TANGO/GAY-‐FRIENDLY	  itd.),	  mapy	  z	  zaznaczonymi	  obiektami	  turystycznymi,	  ważne	  i	  przydatne	  
informacje,	  
•	  	  	  ubezpieczenie	  Travel	  World	  (obejmujące	  koszty	  leczenia,	  koszty	  ratownictwa,	  NNW,	  bagaż),	  
•	  	  	  opłatę	  klimatyczną	  –	  w	  cenie	  dla	  osób,	  które	  polubią	  profil	  Misja	  Przygoda	  na	  FaceBooku;	  dla	  pozostałych	  osób	  dopłata	  
w	  wysokości	  ok.	  0,80	  euro/os./noc.	  
	  
Warunki	  przelotu/ważne	  informacje:	  	  
•	  	  	  Liczba	  miejsc	  na	  poszczególne	  terminy	  jest	  ograniczona.	  
•	  	  	  BAGAŻ	  PODRĘCZNY:	  
o w	  przypadku	  Warszawy,	  Katowic	  I	  Gdańska	  –	  jeden	  bagaż	  podręczny	  na	  osobę	  –	  max.	  55	  x	  45	  x	  25	  cm,	  o	  dowolnej	  
wadze;	  

o w	  przypadku	  Warszawy-‐Modlin,	  Krakowa,	  Poznania,	  Wrocławia	  –	  jeden	  bagaż	  podręczny	  na	  osobę	  –	  max.	  55	  x	  40	  x	  20	  
cm,	  o	  wadze	  do	  10	  kg.	  

Płyny	  w	  bagażu	  muszą	  znajdować	  się	  w	  pojemnikach	  o	  max	  pojemności	  100	  ml	  każdy,	  powinny	  swobodnie	  mieścić	  się	  w	  
przezroczystej,	  zamykanej	  torbie	  plastikowej	  o	  pojemności	  1	  l	  i	  wymiarach	  20	  cm	  x	  20	  cm.	  

•	  	  	  Tansport	  na	  trasie	  lotnisko	  –	  centrum	  Barcelony:	  ok.	  5-‐15	  euro/os	  (płatne	  indywidualnie	  na	  miejscu).	  
•	  	  	  Obowiązkowy	  paszport	  lub	  dowód	  osobisty	  ważny	  na	  co	  najmniej	  6	  miesięcy	  od	  daty	  planowanego	  powrotu.	  
•	  	  	  Większość	  pensjonatów/hosteli	  w	  naszej	  ofercie	  nie	  zawiera	  śniadań.	  Zachęcamy	  do	  celebrowania	  śniadań	  w	  lokalnych	  
kawiarenkach	  wraz	  z	  Katalończykami	  –	  cena	  zestawu	  croissoint	  +	  kawa	  od	  3	  eur/zestaw	  (płatne	  indywidualnie	  na	  miejscu).	  
W	  pensjonatach/hostelach/hotelach:	  zwierzęta	  nie	  są	  akceptowane,	  Wi-‐Fi	  jest	  dostępne	  w	  niektórych	  z	  nich	  –	  szczegóły	  u	  
organizatora,	  obsługa	  mówi	  w	  językach:	  hiszpańskim	  i	  angielskim.	  
	  
Przykładowe	  terminy:	  
•	  	  	  z	  Warszawy:	  31.10-‐03.11.2015,	  14.11-‐17.11,	  21-‐24.11,	  28.11-‐01.12,	  12.12-‐15.12,	  19-‐22.12,	  
•	  	  	  z	  Warszawy-‐Modlina:	  30.10-‐02.11,	  31.10-‐03.12,	  7.11-‐10.11,	  13.11-‐16.11,	  14.11-‐17.11,	  20.11-‐23.11,	  21.11-‐24.11	  
•	  	  	  z	  Katowic	  :	  01.11-‐04.11.2015,	  15.11-‐18.11.2015,	  6.12-‐9.12.2015,	  27.12-‐30.12.2015	  
•	  	  	  z	  Gdańska:	  01.11-‐04.11.2015,	  29.11-‐02.12.2015,	  6.12-‐9.12.2015,	  13-‐16.12.2015	  
•	  	  	  z	  Krakowa	  do	  Barcelony-‐Girony:	  27-‐30.10,	  31.10-‐03.11,	  7-‐10.11,	  14-‐17.11,	  21-‐24.11,	  28.11-‐01.12,	  5-‐8.12,	  12-‐15.12,	  19-‐
22.12,	  26-‐29.12	  
•	  	  	  z	  Gdańska	  do	  Barcelony-‐Girony:	  1-‐4.11,	  8-‐11.11,	  15-‐18.11,	  22-‐25.11,	  29.11-‐2.12,	  6-‐9.12,	  13-‐16.12,	  20-‐23.12,	  27-‐30.12	  

	  

	  	   	  	   	  


