Andora

RAMOWY PROGRAM
DZIEŃ 1.
Przylot grupy na lotnisko Barcelona El Prat. Grupa udaje się
prywatnym transferem do Andory z polskojęzycznym pilotem
oddalając się od wybrzeża. Panoramiczna trasa wiedzie
przez katalońskie miasteczka i wioski, gdzie można zobaczyć
imponujące Masias – czyli domy gospodarzy katalońkich
i typowe kościoły z kamienia na głównym placu a im bliżej Andory
tym więcej wąwozów górskich i sztucznych jezior akumulujących
wodę gór. Po wjeździe do Andory, zaraz za granicą hiszpańsko
-andorską czeka na grupę najwyżej położona winnica w Europie.
Tutaj też pracuje jeden z najlepszych enologów na świecie,
który znany jest z tego, że wytwarza wina w miejscach prawie
niemożliwych. Do tej winnicy można dojechać tylko do pewnego
momentu autokarem, a później dalej samochodem terenowym,
który zabiera grupę na wysokość powyżej 1.200 m n.p.m. Tutaj
czeka na grupę obiad wśród winorośli (dwa dania, deser, ¼ l wina
oraz ½ l wody), a później grupa zwiedza winnice oraz próbuje
wina górskiego. Zakwaterowanie w hotelu 5* w centrum
stolicy. Krótki czas wolny na odświeżenie i wyjazd na kolację
w tradycyjnej restauracji andorskiej. Na pierwsze danie tapas
czyli przekąski kuchni andorsko-hiszpańsko-francuskiej, a na
drugie danie mięso z grilla, deser, ¼ l wina oraz ½ l wody. Grupa
pozna tutaj też sztukę picia wina z porró i zobaczy, że to samo
wino może bardzo różnie smakować pite z kieliszka lub z porró.
Po kolacji powrót do hotelu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2.
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu grupa wybiera się na
nurkowanie w wysokogórskich jeziorach w okolicach Andory
(Port Aine). Dla tych, którzy nie mają uprawnień do nurkowania
lub nie umieją pływać, nurkowanie w tandemie lub zapoznanie
się z nurkowaniem w praktyce z instruktorem. Dojazd do
jeziora górskiego samochodem terenowym. Po nurkowaniu
obiad w restauracji nad jeziorem (2 dania, deser, ¼ l wina oraz
½ l wody).Powrót do hotelu i czas wolny. Kolacja w hotelu. Po
kolacji wyjazd na karting na lodzie. Zawody w kartingu na lodzie.
Każda runda trwa 10 minut. 8 samochodów za jednym razem.
Cała grupa bierze udział w tej atrakcji i wybieramy 8 najlepszych,
którzy będą rywalizować pomiedzy sobą. Powrót do hotelu.
Wyjście na imprezę we własnym zakresie. Nocleg w hotelu 5*.

DZIEŃ 3.
Śniadanie w hotelu. Grupa udaje się do parku tematycznego,
gdzie czeka na nich najdłuższy w Europie na wolnym powietrzu
tobogan czyli tor saneczkowy: 5,3 km. Sanki sa dwuosobowe.
2 zjazdy na osobę. Obiad w restauracji. (dwa dania, deser, ¼ l
wina oraz ½ l wody). Tranfer na lotnisko Barcelona El Prat.

