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DZIEŃ 1. 
Przylot grupy na lotnisko Barcelona El Prat. Transfer z lotniska 
do Barcelony z  polskojęzycznym pilotem. Obiad przy plaży 
w restauracji znanej z tradycyjnego dania hiszpańskiego paella 
z  owocami morze. 2 dania, deser, ¼ l wina oraz ½ l wody. Po 
obiedzie grupa udaje się do portu, gdzie czeka na nich kolejka 
aby wjechać na Wzgórze Montjuic. Podczas wjazdu jak i  ze 
wzgórza można delektować się przepięknymi widokami na całą 
Barcelonę.W restauracji na wzgórzu lampka cava czyli szampana 
katalońskiego. Zjazd kolejką do portu i  przejazd autokarem 
do hotelu 4*. Zakwaterowanie w  hotelu. Spacer na kolację ok 
15 minut. Kolacja w  restauracji w  byłym budynku korridy na 
Placu Hiszpańskim. Wjazd do restauracji panoramiczną windą 
z widokiem na Plac Hiszpański i Montjuic. Kolacja: 2 dania, deser, 
¼ l wina oraz ½ l wody. Po kolacji Fontanna Magica, czyli spektakl 
light-sound show. Po spektaklu czas wolny i powrót do hotelu 
we własnym zakresie. Nocleg w hotelu 4*.

DZIEŃ 2. 
Zwiedzanie miasta częściowo autokarem, częściowo na pieszo 
z polskojęzycznym przewodnikeim po najważniejszych miejsach 
w Barcelonie, miejscach, które trzeba koniecznie zobaczyć będąc 
w Barcelonie jak np Sagrada Familia czy budynki Gaudiego. 3h.  
Lunch w tradycyjnym krytym targu Mercat Princesa na Starym 
Mieście. Grupa ma do dyspozycji wszystkie stanowiska na 
targu i każdy wybiera sobie na co ma smak w danym momencie. 
Porcje tapas są przygotowywane przy Klientach. Jest to forma 
lunchu bardzo interaktywna. Miejsca siedzące są dla grupy 
zarezerwowane w jednej części targu. Każdy dostanie voucher 
na 2 napoje (kieliszek wina lub 0,33 l piwa lub woda lub soft 
drink) i na 4 tapas na talerzu. Zwiedzanie Barcelony od strony 
morza czyli 1,5h rejs statkiem.Rejs statkiem wzdłuż plaż 
barcelońskich z  pięknymi widokami na Sagrada Familia, Port 
Olimpijski i plaże Barcelony. Powrót do hotelu i krótki czas wolny 
na odświeżenie. Transfer na kolację z dynamicznym i ognistym 
pokazem flamenco. Bufet kuchni śródziemnomorskiej z wieloma 
tradycyjnymi zimnymi i ciepłymi daniami, przysmaki deserowe, 
owoce oraz nielimitowane napoje wino, sangria, cava, piwo 
i napoje niealkoholowe. Po kolacji ogniste i porywcze Flamenco 
Show z najlepszymi tancerzami flamenco. Transfer powrotny do 
hotelu. Nocleg w hotelu 4*.

DZIEŃ 3. 
Śniadanie w  hotelu. Czas wolny dla uczestników. Transfer na 
lotnisko w  Barcelonie, na drugi posiłek każdy z  uczestników 
otrzyma lunch box  (2 kanapki, jogurt, owoc, wodę, sok, słodki 
baton i  mala buteleczke wina), przed odlotem, pożegnanie 
z pilotem, który był z grupą podczas tych 3 dni.
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