
Barcelona
4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

B
arc

el
o

n
a

 ø
 V

i e
d

e ň

Baleárske more

M a l o r ka
Va l e n c i a

A r a g o n

F r a n c ú z s k o

M e n o r ka

Barcelona
K a t a l á n s k oK a t a l á n s k o

Program:

1. deň – prílet do Barcelony, katalánskej metropoly na 
brehu Stredozemného mora. Začiatok prehliadkou iko-
nickej rímsko-katolíckej katedrály Sagrady Família, 
ktorá v sebe nesie celoživotný odkaz geniálneho architek-
ta Antonia Gaudího. Jej výstavba začala v  roku 1882 a do 
dnešného dňa pokračujú stavebné práce na jej dokončení, 
ktoré je plánované na rok 2026. Pokračovanie najkrajšou a 
najslávnejšou triedou mesta Passeig de Grácia. Zastávka 
pri najvýznamnejších ukážkach modernej architektúry, na 
čele ktorých stoja stavby od Antonia Gaudího, Josep Puig 
i Cadafalcha, či Luisa Domenech Montanera - Casa Batló, 
Casa Ametller, Casa Milá (La Pedrera). Zastávka na hlavnom 
barcelonskom námestí Plaça de Catalunya, krátky presun 
na hlavnú turistickú tepnu historického centra mesta, ulicu 
La Rambla, ktorá je plná pouličných predajcov, umelcov 
a  živých sôch. Osviežujúca zastávka na vôňami a farbami 
hrajúcej starej tržnici Boqueria. Zakončenie prehliadky pri 
pamätníku Krištofa Kolumba, ktorý je vstupnou bránou 

k  La Barcelonete, prímorskej štvrti s prístavom plným lu-
xusných jácht. Individuálne voľno, návrat do hotela.

2. deň  – raňajky, celodenná prehliadka mesta pokračuje 
v stredovekom centre s nádhernou Katedrálou sv. Eulálie, 
stredom gotického mesta - námestie Sant Jaume, starý 
Kráľovský palác, spleťou uličiek až ku kostolu Santa Maria 
del Mar vo štvrti  El Born. Možnosť spoločnej návštevy bar-
celonského akvária, jedného z  najväčších v  Európe alebo 
štadióna legendárneho klubu FC Barcelona s múzeom. 
Individuálne voľno. Večerné predstavenie svetla, hudby 
a vody pod holým nebom v podaní magických barcelon-
ských fontán. Návrat do hotela.

3. deň  – raňajky. Voľný deň a individuálny program 
v  Barcelone. Možnosť návštevy niektorého z početných 
múzeí - múzeum Pabla Picassa, Námorné múzeum, 
múzeum Katalánskeho umenia, múzeum - galéria Joana 
Miró alebo fantastického múzea vedy - CosmoCaixa. 
Poloha mesta na brehoch mora ponúka možnosť krásnej 

prechádzky, odpočinku a kúpania na pláži, či plavby. Na vý-
ber je aj návšteva olympijského štadiónu, interiérov slávnej 
katedrály Sagrada Familia, či niektorého z parkov - mestský 
park Ciutadela alebo Park Guell s  mnohými nezameni-
teľnými architektonickými prvkami A. Gaudího. Návrat do 
hotela. 

4.deň – raňajky, transfer na letisko, odlet z Barcelony.

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

22.06. - 25.06. 580 560
01.09. - 04.09. 580 560

V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň  Barcelona  Viedeň, transfer na letisko 
a späť s nástupom v NR, TT alebo BA, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. 
Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., doprava v meste, pobytová taxa 
(platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) 
KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 80 EUR/os. (platba na mieste). 
Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 185 EUR/3 noci.

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/spanielsko/barcelona-letecky

