Предколедна екскурзия до Барселона
***Ранни записвания до 20.07.17г.
Настаняване в “Expo Hotel Barcelona” 4*, с включена закуска
Барселона, столица на испанската провинция Каталуния, е дестинация,
предпочитана от все повече хора по света. Екскурзията в Барселона предлага
всичко, което търсите от една почивка – средиземноморски климат, богато
културно и архитектурно наследство, вдъхновяваща артистична атмосфера и
вълнуващ нощен живот. Барселона е вторият по големина град в Испания след
Мадрид (и вековен негов съперник), но е най-важният промишлен и културен
център на страната. Днес градът заема първо място на Иберийския полуостров в
сферата на промишлеността и търговията. Забележителното му развитие през
годините е резултат от същността на неговите жители. Неслучайно казват, че
Барселона е „най-европейският” град в Испания, тъй като винаги е бил отворен
към нови открития и течения. Градът е космополитен и това се забелязва в
начина на живот и мислене на хората в него. В този смисъл, Барселона е
неповторима смесица на историческото и модерното, което неминуемо ще Ви
впечатли по време на почивката Ви в района.
Период на провеждане:
06.12.2017 – 10.12.2017 / 4 нощувки
13.12.2017 – 17.12.2017 / 4 нощувки
Цени:
Дати

На човек в
стая с 2 легла

На човек в
стая с 1
легло

За трети
човек в стая
с 2 легла

06.12.17-10.12.17
13.12.17-17.12.17

456€
456€

686€
686€

445€
445€

2 възрастни
и 1 дете
(2-12г.) в
една стая
1013€
1013€

Програма
Ден 1
Събиране на летище София за полет до Барселона. Кацане в Барселона в 20:50ч.
Трансфер до хотела. Настаняване. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Панорамна обиколка на Барселона с екскурзовод на български език.
Екскурзията продължава с разходка до хълма Монтжуик - едно от най-често
посещаваните места в Барселона. По желание Рицарска вечер - Представление,
което пресъздава историческите битки на рицарите защитавали своите крале от
нашествениците вестготи и араби. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време в Барселона – необходимо е ползването на градски
транспорт или туристическа програма по желание: Полудневна екскурзия
Шедьоврите на Гауди. Следобед свободно време или по желание - Екскурзия из
готическия квартал на Барселона - Бари Готик. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време в Барселона – необходимо е ползване на градски
транспорт или по желание: Полудневна екскурзия до Абатство Монсерат и
„Черната Мадона“ - духовното място на Каталуния и една от най-големите
ценности на мастира „Черната Мадона”.
Ден 5
Закуска. Свободно време в Барселона. Следобед отпътуване за летитище Ел Прат,
Барселона. Директен полет за София. Кацане в София около 01:30ч. местно време.
Цената включва :
Самолетен билет София – Барселона – София с авиокомпания Wizz Air;
* Летищни такси;
* Голям салонен багаж до 15кг. с резмери 56-45-25 см.
* 4 нощувки със закуски в хотел Expo 4*, Barcelona или подобен 4*;
* Панорамна обиколка на Барселона с екскурзовод на български език;
* Посещение на хълма Монджуик;
* Трансфер летище – хотел- летище;
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
* Представител от България по време на пътуването.
Цената не включва :
* Увеличение на летищни или горивни такси – ако има такова се заплаща
задължително; Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани
по желание; Градска такса на стойност 3,30 euro на човек за целият престой.

Допълнителни ексурзии ( по желание на клиента +допълнително заплащане) :
* Полудневна екскурзия до Абатство Монсерат и „ Черната Мадона„ с
екскурзовод на български език. Цена: 70 лв за възрастен / 35 лв за деца до 11.99
години;
* Целодневна екскурзия Шедьоврите на Гауди, с включени входни такси за
Саграда Фамилия, Парка Гюел и Къщата на Гауди, намираща се в парка.
Цена: 152 лв за възрастен / 76 лв за дете;
* Рицарска вечер с включена входна такса, вечеря и трансфер.
Цена: 94 лв / 46 лв (деца 2 – 12г)
* Екскурзия из готическия квартал на Барселона - Бари Готик с екскурзовод на
български език – 30 лв за възрастен / 15 лв за деца до 11.99 години;
Задължително се заплащат:
* Градска такса на стойност 3,30 euro на човек за целият престой;
*Увеличение на летищни или горивни такси – ако има такова се заплаща
задължително.
Полетно разписание:
София – Барселона: Излита в 18:45 / Каца в 20:50
Барселона – София: Излита в 21:30 / Каца в 01:30
***Минимален брой за провеждане на пътуването няма. Седалките в полета и
стаите в хотела са гарантирани. Възможна е промяна на полетното разписание,
като клиентите ще бъдат уведомени своевременно. Туроператора си запазва
правото да прави промени в програмата. Градски транспорт: 2,15 EUR
(еднопосочен билет); 12,60 EUR (карта за 2 дни); 18,45 EUR (карта за 3 дни).
Условия за резервации:
 Депозит: 300 лв при записване;
 Доплащане: 22 дена преди дата на тръгване;
Условия за анулации:
 до 60 дни преди датата на полета: без неустойка;
 от 60 до 30 дни: 300 лв;
 от 29 до 20 дни: 50% от общата стойност на пътуването;
 от 19 до 14 дни: 80% от общата стойност на пътуването;
 под 14 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума.

