FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK COSTA BRAVA 2021.
magyar nyelven, 20 fő feletti létszám esetén (felnőtt ár / 3-10 éves gyermek ár)
A programok tájékoztató jellegűek, a pontos árak és kirándulások későbbre várhatóak.

HÉTFŐ: BARCELONA PANORAMICA) Egész napos klasszikus városnéző program a gyönyörű katalán
fővárosban. Gaudi mesterművei mellett a történelmi emlékeket, városi forgatagot, gyönyörű kilátást is
megcsodáljuk. A legfontosabb nevezetességeknél megállókkal (Sagrada Familia templom,Montjuic-hegy,
Rambla sétálóutca). Hazaérkezés kb. 17:30 óra)
RUPIT & BESALÚ Ez a kirándulás Katalónia belső tájaira vezet bennünket, ahol első megállónk a középkori
kisvárosban, Besalúban lesz. Innen a Far nevű kegyhelyhez megyünk, ahol elfogyasztjuk éttermi ebédünket
(ennek költsége az árban), majd a festői Rupitban sétálhatunk szabadon. (Indulás a délelőtti órákban,
hazaérkezés kb. 17:30 óra)
KEDD: CAMP NOU EXPERIENCIA Barcelona leghíresebb focicsapatának szentélyébe látogatunk, az FC
Barcelona Stadionját és Múzeumát járjuk körbe önállóan (lelátó, kupa-gyűjtemény, vendégcsapat öltözője,
kápolna, pálya, tudósító-helyek, üzlet). Belépő az árban. Majd szabadidő a városközpontban. (Indulás a
délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17:30 óra)
BARCELONAI SZABADIDŐ Barcelonáig és vissza közös utazás a stadionlátogatókkal, a stadionlátogatás
előtt kezdődő szabadprogrammal a városközpontban, a Rambla közelében. (Indulás a délelőtti órákban,
hazaérkezés kb. 17:30 óra)
BARCELONA & AQUARIUM Spanyolország második legnagyobb akváriumának felkeresése. Belépő az
árban. Majd szabadidő a városközpontban. (Indulás a délelőtti órákban, hazaérkezés kb. 17:30 óra)
SZERDA: ANDORRA shuttle Európa legnagyobb mini államába festői hegyi utakon jutunk. Barcelona
provincia után Leridán keresztül, a Pireneusokban szerpentineken középkori falvak mellett, folyók,
patakok, víztározók érintésével érkezünk Andorrába. A fővárosban szabadidő, ne hagyják ki Európa
legrégebbi parlamentjét. Személyi igazolvány/útlevél szükséges. (Korai indulás után hazaérkezés kb. 2021 órakor.)
CSÜTÖRTÖK: MONTSERRAT Az 1236 m magas, egyedülálló természeti adottságú “Fűrész-hegy” ad
otthont a katalánok leghíresebb zarándokhelyének, melyhez fogaskerekűn kapaszkodunk fel. Bencés
apátsága évszázados hagyományokkal rendelkezik, itt őrzik a csodatévő “Fekete Madonna”-t is. A templomlátogatáson túl ne hagyja ki az adio-vizuális termet (belépő az árban), felfedező sétát a csodálatos
panorámájú Nemzeti Parkban. Az apátság adományi múzeuma El Greco, Caravaggio, Chagall, Dali, Miró,
Picassó egy-egy műveit rejti. (Hazaérkezés kb. 17:30 óra)
BARCELONAI AQUARIUM ÉS A SZÖKŐKUTAK Délutáni városnézés megállókkal a Sagrada Familiánál, a
Montjuic-hegyén, a belvárosban és az Aquiarumba (belépő az árban), majd a szökőkútjáték megtekintése.
(Délután induló program, hazaérkezés 23 óra körül).

CAMP NOU ÉS A SZÖKŐKUTAK Délutáni városnézés megállókkal a Sagrada Familiánál, a Montjuic-hegyén,
a belvárosban és a Camp Nouba (belépő az árban), majd a szökőkútjáték megtekintése. (Délután induló
program, hazaérkezés 23 óra körül).
BARCELONAI SZABADIDŐ ÉS A SZÖKŐKUTAK Délutáni kirándulás szabadidővel a belvárosban, majd a
szökőkútjáték megtekintése. (Délután induló program, hazaérkezés 23 óra körül).
PÉNTEK: BARCELONA VÁROSNÉZÉS ÉS A SZÖKŐKUTAK Délutáni városnéző program a gyönyörű
katalán fővárosban. Gaudi mesterművei mellett a történelmi emlékeket, városi forgatagot, gyönyörű
kilátást is megcsodáljuk. A legfontosabb nevezetességeknél megállókkal (Sagrada Familia templom, Güell
Park ingyenes rész, Montjuic-hegy, Rambla sétálóutca) majd a szökőkútjáték megtekintése. (Délután induló
program, hazaérkezés 23 óra körül).
SZOMBAT: Nincs szervezett kirándulás.
VASÁRNAP: Nincs szervezett kirándulás.
ESTI SZÓRAKOZÁS
FLAMENCO-EST Kiemelkedő színvonalú flameco bemutató híres előadók közreműködésével a Lloret de
mar-i Casinoban. Flamenco-gitár mester, tenorénekes és egy tánckar előadása teszi felejthetetlenné ezt az
estét. Vacsora nélkül, italfogyasztással: KEDD és PÉNTEK
KÖZÉPKORI VÁRJÁTÉK Lovagi torna a Valltordera kastélyban. Középkori környezetben lovas verseny,
csatározások és érdekes lovagi párbaj kísérik a vacsorát. Befejezéskor flamenco show zárja az estét. A
vacsora és a torna idején felszolgált italok benne foglaltatnak az árban. Vacsora nélkül, italfogyasztással
(sangria, pezsgő) (Visszaérkezés éjfél után) KEDD és CSÜTÖRTÖK
BELÉPŐK ODA-VISSZA UTAZÁSSAL EGYÜTT
PORT AVENTURA Ez a hatalmas Vidámpark-komplexum Salouban (Barcelonától kb. 100 km-re), a Costa
Douradan található. A parkban MEDITERRÁNIA-POLINÉZIA-KÍNA-MEXIKÓ és a VADNYUGAT együtt tárul
Ön elé attrakcióival, show-műsorokkal. Sorban állás előfordulhat, ekkor kijelzőn tájékoztatják a várakozási
időkről. A parkba hivatalosan étel-italt nem szabad bevinni. (Az egész napos program után hazaérkezés kb.
21 órakor). KEDD
FERRARI LAND ÉS PORT AVENTURA Ferrari Vidámpark Európában először! (2017. áprilisban nyitott.) A
kombinált belépő a két szomszédos parkba érvényes, előfoglalás szükséges a korlátozott helyek miatt. (Az
egész napos program után hazaérkezés kb. 21 órakor). KEDD
MARINELAND Nagy szabadidőpark fantasztikus delfin show-val, fókákkal, papagáj show- val valamint vízi
csúszdákkal. Megközelítés naponta több alkalommal induló ingyenes autóbuszokkal, melyeket a
parkbelépő felmutatásával tudnak igénybe venni. MINDEN NAP
WATERWORLD Lloret de Marban csúszdapark medencékkel, zöld környezetben. Megközelítés Lloretből
fél óránként, más településről naponta 2 alkalommal induló ingyenes autóbuszokkal, melyeket a belépő
felmutatásával tudnak igénybe venni. MINDEN NAP
HAJÓJEGYEK Menetrend és árjegyzék külön tájékoztatóban.

Megjegyzés: a szervező spanyol utazási iroda fenntartja a jogot a programok módosítására
ÉRKEZÉS: Jelentkezzenek be a recepción az Iroda által kiadott szállodautalvánnyal (voucher), ekkor kell
kifizetni az idegenforgalmi adót is. Itt adnak felvilágosítást arról, hogy mikor lehet felvenni a szobakulcsot
- általában 14 óra után, addigra lesznek készen a takarítással.
FIGYELEM!!! A turisták a zsebtolvajok legfőbb célpontjai, kérjük fokozottan ügyeljenek csomagjaikra.
Ajánljuk, hogy béreljenek széfet a recepción értékeik számára.
ÉTKEZÉSEK: Az étkezésük alap esetben vacsorával kezdődik. A szállodakártyán szerepelnek ezek
időpontjai – ebben az időintervallumban fáradjanak az étterembe a zsúfoltság elkerülése végett - innen
ételt kihozni nem szabad és az italfogyasztást helyben kell fizetni. A csapvíz fogyasztását nem javasoljuk!
(Kimaradó étkezés helyett több hotelben - legkésőbb előző nap délutánig - PICNIC csomag igényelhető a
recepción, vagy a vacsora ebédre történő cseréje is kérhető)
STRANDOLÁS: Szabad strandokat találnak mindenütt, napágyak és napernyők a legtöbb helyen napi 5-6
€/db-ért bérelhetők. A tenger gyorsan mélyül és vegyék figyelembe a zászlójelzéseket is: Zöld zászló:
szabad fürdőzés mindenkinek; sárga zászló: csak jó úszóknak; piros zászló: tilos a fürdőzés! A szállodai
medencék csak nappal használhatók, ott ingyenesek a napozóágyak.
BORRAVALÓ: Az általános 5-10 % itt is a megszokott, programok végén a sofőrnek illik adni 1-2 €-t.
KIRÁNDULÁSOK: Amennyiben nyaralásuk alatt nem csak strandolni szeretnének, hanem ismerkedni is a
környék látnivalóival, válasszanak a kirándulások közül. Népszerűek a szervezett túrák, ahol a vidék
legérdekesebb helyeit idegenvezetővel látogatják meg. A programokat spanyol partnerirodánk (LAIETANA)
szervezi, légkondicionált (PUJOL) autóbuszokkal (plusz kabátka ajánlott!). Jelentkezés és befizetés mindig
az idegenvezetőnél történik írásban, illetve a megbeszélt helyen és időben. A kiírt indulási időpontok
ELŐTT néhány perccel már szíveskedjenek megjelenni (későket a busz nem tudja megvárni a programok
során sem!) és fontos tudni, hogy a spanyol járműveken is szigorúan tilos az étkezés! Templomokba csak
vállat / térdet fedő ruhában léphetnek be!
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY KIZÁRÓLAG KOLLÉGÁNKNÁL BEFIZETETT
PROGRAMOKÉRT TUDUNK FELELŐSSÉGET VÁLLALNI!

HAZAUTAZÁS: A szobákat a legtöbb szálláshelyen reggel 10 óráig kell elhagyni. A kulcs leadása után amennyiben később indulnak - a csomagokat el tudják helyezni a szállodák által kijelölt helyen. Ha
útlevelüket nem vették még fel vagy széfet/távkapcsolót/minibárt béreltek, ne felejtsék elrendezni a
recepción és ne hagyjanak már semmit a szobában! A transzfer időpontját is pontosan szíveskedjenek
betartani, melyről névre szólóan a recepción lehet érdeklődni hazautazás előtt kb. 24 / 48 órával.
(Transzfer cég neve: FROM2)

