Adventní Barcelona + VÁNOČNÍ HRA SVĚTEL SANT PAU (letecky z Prahy)
8.12. - 11.12. 2022

19 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28940/

Průvodkyně:

Markéta Petrlíková

Specialista:

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

Magická světelná show, plovoucí betlém, churros s čokoládou… a pohoda sváteční Barcelony. Připraveni? Projdete se
rozzářenými uličkami i přístavem Port Vell s betlémem na vlnách. Ochutnáte dobroty na vánočních trzích v gotické
čtvrti, na La Rambla nebo u Sagrady. Zhlédnete Gaudího stavby a hru světel na fasádách Sant Pau. Cestujte pro
radost – zažijte advent v Barceloně!

Na co se můžete těšit
plovoucí či historický betlém v srdci Barcelony
oblíbené vánoční trhy v gotické čtvrti Barri
magická světelná show Llums de Sant Pau
skvostné interiéry katedrály Sagrada Familia

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Barcelona – Praha se všemi poplatky
kabinové a odbavované zavazadlo (dle podmínek přepravy 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?
cestovní pojištění
doporučené kapesné cca 150 €/osoba/pobyt
přesuny místní dopravou (cca 15 €/os.)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000,00 Kč

Jak je to s jídlem?
snídaně podávané formou bufetu
přes den možnost návštěvy množství restaurací a barů, případně fast food občerstvení a supermarketů

Cestovní pojištění
Kooperativa A
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50 Kč / den / osoba
Kooperativa B Evropa
100 Kč / den / osoba
Kooperativa C
120 Kč / den / osoba

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
Llums de Sant Pau
Dítě: 430,00 Kč, Dospělý: 490,00 Kč, Senior: 430,00 Kč
Parc Güell – hlavní část
Dítě: 310,00 Kč, Dospělý: 410,00 Kč, Senior: 310,00 Kč
Sagrada Familia (bazilika)
Student: 800,00 Kč, Dospělý: 850,00 Kč, Senior: 700,00 Kč, Jiné: 800,00 Kč

Adventní Barcelona + VÁNO?NÍ HRA SV?TEL SANT PAU (letecky z Prahy)

Strana 2/4

14802-28940

Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 8. prosince: Po příletu do Barcelony se ubytujeme a poté bude následovat první seznámení s vánočně
laděnou katalánskou metropolí.
Po příletu do Barcelony se dopravíme na hotel, kde se ubytujeme.
Pokud nám to letové řády dovolí, vydáme se po krátkém odpočinku na společnou procházku, při které si poprvé vychutnáme
sváteční atmosféru historického centra města.

Pátek 9. prosince: Dnes vyrazíme do centra města. Okoukneme vánoční stánky v gotické čtvrti. Dáme si horkou
čokoládu s churros. Užijeme si rušnou Las Ramblas i kouzelně nasvícené zahrady Sant Pau.
Naši prohlídku Barcelony začneme v přístavu Port Vell s neodmyslitelnou sochou Kryštofa Kolumba.
Prohlédneme si historické loděnice Drasenas, podíváme se do přístavu, kde kotví spousta jachet, ale i plovoucí betlém. Koná
se zde adventní trh a najdete tu obří ruské kolo a další atrakce.
Poté si projdeme rušnou ulici Las Ramblas oděnou do slavnostního hávu, stavíme se na horkou čokoládu s „churros“ ve
vyhlášené barcelonské cukrárně, abychom si trochu odpočinuli a načerpali potřebnou energii tak, jako to dělají místní.
V gotické čtvrti navštívíme zdejší nejpopulárnější adventní trhy u katedrály, ale i další vánoční trhy u baziliky Santa Maria del
Pi, které jsou zaměřené na katalánské vánoční dobroty, a seznámíme se s místními prapodivnými zvyky.
Nevynecháme středobod této čtvrti – katedrálu svaté Eulálie, z jejíž teras je nádherný výhled na historické gotické centrum
města, a navštívíme i historický betlém v muzeu Frederica Marése.
Na oběd se stavíme ve vyhlášené místní tržnici La Boquería a bude případně i prostor navštívit zdejší úžasné Akvárium. Večer nás
bude čekat dechberoucí podívaná, protože se soumrakem začíná kouzlo…
Navštívíme modernistický komplex Sant Pau, kde se koná magická světelná show Llums de Sant Pau v předvánoční
atmosféře. Vydáme se na speciální procházku se světelným scénářem. Hra světel oživí fasády historických budov, betlém a další
zajímavosti.

Sobota 10. prosince: Dnešek věnujeme Gaudího dílům, která bude možné navštívit. Podvečerní čas pak každý může
využít dle vlastní představy. Co třeba procházka starým městem nebo vyhlídková tour?
V dopoledních hodinách navštívíme skvost mezi parky – Parc Güell, jehož symbolem je slavný salamandr, a architektem není nikdo
jiný než Antoni Gaudí. Je odtud krásný výhled na město a moře.
Navštívíme také jeho nejvýznamnější architektonické dílo, nedostavěný chrám, ale o to více je oblíbený a velmi hojně
navštěvovaný, Sagrada Familia. Zde strávíme dostatek času, abyste si jej mohli užít a prohlédnout.
V přilehlém parku u katedrály se nacházejí další vánoční trhy, kde můžete nakoupit dárky nebo vybrat originální vánoční
dekoraci. Zároveň v některé z okolních hospůdek bude prostor na oběd a chvilku odpočinku.
Procházkou se přesuneme na slavnou třídu Paseo de Gracia, kde můžeme obdivovat modernistické domy, mimo další
Gaudího slavná díla – Casa Batlló a Casa Milà.
Po setmění bude ideální konstelace na romantickou procházku osvětlenými uličkami starého města. Kdo už bude unavený,
ale nebude chtít prohlídku večerní Barcelony oželet, může se svézt vyhlídkovým autobusem a absolvovat podvečerní tour bez
zbytečné námahy.

Neděle 11. prosince: V závislosti na čase odletu bude po snídani následovat individuální program. Zájemci mohou
navštívit fotbalový stadion Camp NOU, některé z barcelonských muzeí nebo se vydat na nákupy.
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Fanoušci fotbalu mohou závěrečný den strávit návštěvou 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.
Pro ty, kteří fotbalu nefandí, je tu mnoho dalších možností, jak využít pravděpodobně volné dopoledne. Třeba taková návštěva
muzeí, trhů či procházka do přístavu a k plážím.
Následovat bude odjezd na letiště a odlet zpět do ČR.
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