To nejlepší z Barcelony + LA PEDRERA (letecky z Ostravy – Katovic)
25.8. - 28.8. 2022

19 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28808/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

Renata Němcová, +420 775 750 463, nemcova@radynacestu.cz

Jedinečný eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejzajímavější z Barcelony a vychutnáte si výhled z
Gaudího domu La Pedrera. Zhlédnete chrám Sagrada Familia, Parc Güell i show Magické fontány. Projdete se po Las
Ramblas a zavítáte na slavnou tržnici La Boquaría. Vydejte se s námi po stopách Gaudího a zažijte přímořskou
atmosféru Barcelony!

Na co se můžete těšit
Živoucí atmosféru a ruch ulice La Rambla
Gaudího Parc Güell plný uměleckých děl
ikonickou katedrálu Sagrada Familia
výhled z originální střechy domu La Pedrera

Co už máte v ceně?
odvoz z Ostravy na letiště do Katovic a zpět
letenka Katovice – Barcelona – Katovice se všemi poplatky
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz. níže)
transfer letiště – Barcelona (hotel) – letiště
3x ubytování v hotelu
3x snídaně
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz. níže)
cestovní pojištění
doporučené kapesné cca 150 EUR/osoba/pobyt
přesuny místní dopravou (cca 15 euro/os.)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
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Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
La Pedrera
Dítě: 400,00 Kč, Student: 550,00 Kč, Dospělý: 750,00 Kč, Senior: 550,00 Kč
Parc Güell – hlavní část
Dítě: 310,00 Kč, Dospělý: 410,00 Kč, Senior: 310,00 Kč
Sagrada Familia (bazilika)
Student: 750,00 Kč, Dospělý: 800,00 Kč, Senior: 650,00 Kč, Jiné: 750,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 25. srpna: Cesta na letiště, let do Barcelony, dle letového řádu přílet a přesun na hotel a následné ubytování–
odvoz je v ceně zájezdu.

Pátek 26. srpna: Naši prohlídku města začneme na známé Plaça de Catalunya. Zastavíme se u fontány Las Canaletas,
která vypráví legendu o tom, kdo se z ní jednou napije, už navždy bude Barcelonu milovat. Kamkoli jde, vždycky se
vrátí.
Pokračovat budeme na nejznámější a nejrušnější ulici v Barceloně Las Ramblas se spoustou drobných obchůdků, živých soch a
turistů z celého světa. Navštívíme také největší městský trh La Boquería, který byl vyhlášen také nejlepším světovým trhem.
Nakoupíte zde kvalitní sýry, čerstvé ovoce a zeleninu, tradiční šunku "jamón serrano", pravou katalánskou čokoládu a spoustu
dalších dobrot. Přímo na tržnici, ale také v jejím okolí, se nachází množství barů, kde se můžeme posilnit na odpolední prohlídku
města.
Navštívíme historickou gotickou čtvrť Barcelony se spoustou zajímavých budov a s královským náměstím (Plaça Reial). Za
pozornost stojí nejdůležitější katedrála Barcelony La Catedral de Barcelona, se kterou se pojí poutavý příběh dívenky Eulálie,
která byla později prohlášena za svatou. Nedaleko čtvrti La Ribera se nachází Picassovo Muzeum s kompletní sbírkou obrazů z
rané doby umělcovy. Las Ramblas je ukončena sochou Kolumba.
Odpoledne se vyvezeme na kopec Montjuïc, odkud je krásný výhled na město a přístav. Na kopci se nachází olympijský stadion,
kde se konala Olympiáda v roce 1992.
Večer navštívíme úchvatnou Magickou fontánu "La Font Màgica de Montjuïc en Barcelona" (vstupné zdarma). Jedná se o
jedinečnou světelnou a vodní show za doprovodu hudby. Tato fontána byla postavena při příležitosti světové výstavy EXPO v roce
1929.

Sobota 27. srpna: Dnes se vydáme po stopách A. Gaudího, světoznámého barcelonského architekta a umělce.
Uvidíme dvě Gaudího neuvěřitelné stavby Casa Batlló a Casa Milà (La Pedrera). Zastávku si uděláme také u bývalé býčí arény La
Monumental
Navštívíme světoznámou katedrálu Sagrada Familia obrovských rozměrů, která je známá také tím, že je nedostavěná se stále
probíhajícími úpravami. Jedná se o turisty hojně navštěvovanou památku, která je velmi bohatá na křesťanské symboly a
významná je nekonvenčním architektovým zobrazením svaté rodiny. Zde strávíme dostatek času, abyste si ji mohli užít a
prohlédnout. Ke katedrále patří také menší park, kde je možnost odpočinku pro ty, kteří nebudou mít zájem o prohlídku interiéru
katedrály.
V odpoledních hodinách navštívíme Gaudího Parc Güell. Jedná se o rozlehlý park s mnoha architektovými uměleckými díly, ze
kterých dýchá velká autorova kreativita a představivost. Snoubí se zde příroda s uměním.
Večer – individuální program, doporučujeme návštívit některý z místních barů a restaurací s „tapas a Sangrií“ a zažít tak rušný
noční život Katalánců.

Neděle 28. srpna: V závislosti na letovém řádu po snídani individuální program k návštěvě muzeí nebo k nákupům,
poté přesun na letiště. Odlet zpět do Katovic. Poslední den bude věnován návštěvě jedinečného Gaudího domu La
Pedrera, netradičních barcelonských muzeí či volnému programu ve městě.
V dopoledních hodinách společně navštívíme Gaudího nejvýznamnější příspěvek k bytové architektuře Barcelony – slavný
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nájemní dům Casa Milà, který bývá obvykle označován jako La Pedrera (Kamenolom). Nejkrásnější částí prohlídky je návštěva
jeho originální střechy se spoustou unikátních komínů a průduchů a skvělým výhledem na město.
Pro fanoušky fotbalu doporučujeme alternativně návštěvu fotbalového stadionu Camp NOU. V ceně vstupenky je prohlídka
stadionu FC Barcelona a muzea s historií klubu. Projdete se tunelem fotbalistů, šatnami, kabinami komentátorů a stanete na
samotném fotbalovém trávníku u střídacích lavic.
Dále je možné zhlédnout další skvělá barcelonské muzea či zájímavosti – např. muzeum pod širým nebem Poble Espanyol, které
představuje typický venkov Španělska se spoustou obchůdků, dílen, barů a restaurací či další dům od Antoni Gaudího Casa
Batlló.
Zájemci také mohou místo muzeí navštívit mořské akvárium – L´Aquarium de Barcelona. Jedná se o jeden z největších
mořských světů v Evropě, který se nachází přímo v přístavu Port Vell. Objevíte zde nejrůznější druhy živočichů a rostlin žijících
ve Středozemním moři, projdete se 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, kde přímo nad hlavami návštěvníků proplouvají žraloci
a dozvíte se spoustu zajímavostí o životě pod mořem.
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