Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak w Barcelonie"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
CENA ZAWIERA:
przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz/lub Easyjet
odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
3 noclegi
wyżywienie śniadania
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) +
dodatkowo 1 mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
podatki lotniskowe
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE ZAWIERA:
transferów z/do hotelu i po mieście
opłaty lokalnej płatnej w hotelu 0,75-1,5 eur/os/dzień w zależności od hotelu
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście - lotnisko El Prat jest blisko centrum, dojazd kolejką, bilet od 0,95 eur przy zakupie karty T-10; nieliczne linie lądują na lotnisko
Barcelona Girona, skąd dojazd do centrum specjalnym autobusem lotniskowym ok 16 eur
Wyloty
Wylot z
Wylot z
Wylot z
Wyjazd
Wylot z
Wylot z
Wylot z

Warszawy (Okęcie): wtorek, czwartek, niedziela
Warszawy (Modlin): poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek, sobota
Poznania: środa, niedziela
z Krakowa: czwartek, niedziela, lub na lotnisko Barcelona Girona wtorek, sobota
Gdańska: tylko niedziela; od kwietnia środa i niedziela
Katowic: środa, niedziela
Berlina: kilka razy dziennie

Na zapytanie możliwe pobyty przedłużone od 4 do 7 noclegów.
NOCLEGI:
- najtańsze noclegi to hotele / hostale położone zazwyczaj w ścisłym centrum miasta, w starej zabudowie. Pokoje małe, okna mogą wychodzić na podwórka lub nawet
na klatki schodowe. Przeważnie bez sniadań. Często są to obiekty bardzo klimatyczne.
- hotele 2** i 3*** - hotele ze śniadaniami położone w centrum
- hotele 4*** - hotele ze śniadaniami, położone zazwyczaj poza ścisłym centrum, konieczny dojazd metrem
- hotele na wybrzeżu - 3***, często poza sezonem mamy w promocji również 4****. Położone w miejscowościach wzdłuż kolejki podmiejskiej do Bracelony - czas jazdy do
centrum około godziny, koszt biletu ok 5 eur/1 stronę, przy grupie można zejść z ceną do ok 3 eur/1 stronę. Hotele ze śniadaniami, w większości posiadają baseny,
blisko plaża. Warto dokupić obiadokolacje w formie bufetu (w godzinach od 19-21) - dopłata od 60 zł/os/3 noclegi

Noclegi

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 3***/4***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo
szczegółowe informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku
oferowanych przez nas hoteli 3***/4*** w Barcelonie.
Ten nowy, elegancki hotel znajduje się w pobliżu nowej stacji metra Badalona/Pompeu Fabra (2. linia). Ok. 20 min do Barcelony. W pobliżu popularne
centra handlowe "Calle del Mar" i "Dalt de la Vila" oraz plaża. Obiekt zapewnia bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Szykownie urządzony hotel Rafaelhoteles Badalona jest idealnym miejscem na krótki pobyt. Podczas pobytu warto odwiedzić miejskie muzeum, w którym
Rafael Hotel (4 można dowiedzieć się czegoś o rzymskich ruinach pozostałych po starożytnej osadzie Baetulo.
gwiazdki)
Pokoje: rządzone ze smakiem, wanna/prysznic, WC, suszarka, tel., TV-sat. z kanałem muzycznym, płatny sejf, minibar, klimatyzacja, ogrzewanie.
Ponadto do dyspozycji gości: hol z barem, restauracja "El Badiu", kącik internetowy, pralnia, 2 tarasy.
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu.
Opłata klimatyczna: do zapłacenia na miejscu.
Strona WWW hotelu

Hotel Lyon znajduje się w tradycyjnej, rybackiej dzielnicy Barcelony, nieopodal położonej w centrum miasta plaży i oferuje zakwaterowanie w
funkcjonalnie urządzonych pokojach, których atrakcyjna cena przypadnie do gustu osobom planującym ekonomiczny pobyt.
Lyon (1
gwiazdka)

Po obfitym śniadaniu mogą Państwo wybrać się na spacer wzdłuż imponującego nabrzeża Barcelony, na którym można napić się porannej kawy i coś
przekąsić. Mogą tu Państwo spędzić cały dzień, spacerując po uroczej okolicy, lub wybrać się do Dzielnicy Gotyckiej bądź popularnej dzielnicy Born
położonej w odległości 5-minutowego spaceru od hotelu.
W obiekcie znajduje się niewielki salon, w którym można zasiąść i poczytać lub porozmawiać z przyjaciółmi bądź innymi Gośćmi.
UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hostale (hostele, pensjonaty) w centrum miasta. Po złożeniu zapytania odnośnie
terminu otrzymają Państwo szczegółowe informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hostel
jest tylko jednym z kliku oferowanych przez nas hostali w centrum Barcelony.

Santa Ana (
gwiazdek)

Hostal Santa Ana położony jest w samym centrum Barcelony, w odległości zaledwie 240 metrów od placu Plaça Catalunya i 1 minutę spacerem od
deptaka Portal de l'Angel. Obiekt oferuje całodobową recepcję oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Na miejscu dostępny jest sejf, przechowalnia bagażu, jak również pralnia, wypożyczalnia rowerów i punkt informacji turystycznej.
Funkcjonalne pokoje wyposażone są w wentylator, umywalkę i ogrzewanie. Hostal udostępnia pokoje z prywatną lub wspólną łazienką.
W okolicy obiektu zlokalizowane są rozmaite bary, sklepy i restauracje. Goście docenią dobre połączenia komunikacji publicznej. Z hostalu można w 3
minuty dojść do centrum handlowego El Corte Inglés.
W odległości 300 metrów od obiektu zlokalizowana jest stacja metra oraz przystanek autobusowy, z którego kursują autobusy na lotnisko.

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele w centrum miasta. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo
szczegółowe informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku
oferowanych przez nas hoteli w centrum Barcelony.
Ten uroczy hotel położony jest zaledwie kilka minut spacerem od alei Las Ramblas i oferuje strefę bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu
oraz jasny centralny dziedziniec pełen roślin. Jedynie 200 metrów dzieli obiekt od stacji metra Liceu.
Peninsular (1
gwiazdka)

Hotel Peninsular oferuje zakwaterowanie w klimatyzowanych niewielkich, prosto urządzonych pokojach z prywatną łazienką. Personel całodobowej
recepcji udostępnia przechowalnię bagażu i udziela informacji na temat Barcelony.
Hotel Peninsular znajduje się na skraju modnej dzielnicy Raval z wieloma tętniącymi życiem barami. Jedynie kilka kroków dzieli obiekt od alei Las Ramblas
z kolorowymi artystami ulicznymi i ulicznymi kawiarniami.
Hotel położony jest w odległości 250 metrów od słynnego targu Boqueria i o 500 metrów od barcelońskiej katedry. Przy placu Plaça Catalunya, który
oddalony jest od obiektu o 10 minut spacerem, znajduje się przystanek autobusów kursujących na lotnisko i stacja kolei miejskiej.

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 3***/4***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo
szczegółowe informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku
oferowanych przez nas hoteli 3***/4*** w Barcelonie.
Hotel Novotel Cornellà położony jest na obrzeżach centrum Barcelony, 10 minut spacerem od stadionu drużyny piłkarskiej RCD Espanyol. Obiekt
Novotel
Barcelona
Cornella (4
gwiazdki)

oddalony jest o 9 km od lotniska El Prat i oferuje odkryty basen oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Odkryty basen znajduje się w hotelowym ogrodzie. Latem przy basenie Goście mogą korzystać z baru oraz wypożyczalni ręczników. W hotelowym kąciku
zabaw dzieci mają do dyspozycji gry i konsolę Xbox 360.
Pokoje są w pełni dźwiękoszczelne i klimatyzowane. Ich wyposażenie obejmuje telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz zestaw do
przygotowywania kawy i herbaty.
Restauracja Claravia serwuje potrawy kuchni śródziemnomorskiej przyrządzane z najświeższych produktów. Kawiarnia Trencadis zaprasza na rozmaite
koktajle i przekąski.
Hotel znajduje się 5 minut spacerem od dworca kolejowego Almeda de Cornellà, z którego można w 15 minut dojechać do centrum Barcelony.

Miasta
Barcelonę można zaliczyć do grupy najpiękniejszych miast Europy. Na każdym kroku można spotkać zabytkową architekturę, urokliwe uliczki i parki.
Skarby gotyku, tradycyjne tańce, modne bary i wyśmienita kuchnia - Barcelona ma wszystko, czego można oczekiwać od tętniącej życiem, dynamicznie

Barcelona

Skarby gotyku, tradycyjne tańce, modne bary i wyśmienita kuchnia - Barcelona ma wszystko, czego można oczekiwać od tętniącej życiem, dynamicznie
rozwijającej się i dumnej z własnej historii metropolii. Choć spacery po pełnych uroku i tętniących życiem uliczkach Barcelony same w sobie stanowią
doskonałą rozrywkę, spragnieni dodatkowych atrakcji z pewnością nie będą narzekać. Mieszkańcy Barcelony uwielbiają się bawić i nie ma miesiąca, by
nie było ku temu jakiejś okazji. Będąc w Barcelonie warto spróbować hiszpańskich przekąsek tapas, serwowanych w prawie każdej knajpce, a także dań
wyśmienitej kuchni katalońskiej. Miejscowe specjalności to arros negre - owoce morza i warzywa z ryżem i sosem z mątwy i paella - potrawa na bazie
żółtego ryżu z warzywami, mięsem lub owocami morza. Nocna rozrywka w Barcelonie uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Życie nocne
zaczyna się o północy. Będąc w Barcelonie warto zobaczyć m.in. Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa Milá, Park Güell, Parc de la Ciutadella, ulica Las
Ramblas, L'Aquarium de Barcelona, Barrio Gotico, czyli Dzielnica Gotycka, Magiczna Fontanna, stadion piłkarski Camp Nou, Montjuic, Muzeum Picassa,
plaże Barcelony, La Rambla, zabytkowa hala targowa La Boqueria, Plaza Real.

Kraje

Hiszpania

Gorący klimat i wzgórzyste ukształtowanie terenu

Terminy

Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

od: 15-01-2018
do: 20-03-2018

od: 10-04-2018
do: 20-06-2018

od: 21-06-2018
do: 30-09-2018

hotel 3*** wybrzeże

hotel 3*** centrum

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

hotel 2** centrum

hotel 4****

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os.
dorosła):
699,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
649,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
649,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 049,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 249,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
699,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 049,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 249,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 399,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 299,00 zł

hotel 1* centrum
Liczba noclegów: 0

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-osobowego (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Modlin

Warszawa

20:35

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

17:55

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

10:55

0,00 zł

Ławica

Poznań

17:50

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

17:55

100,00 zł

Balice

Kraków

09:35

100,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

17:50

100,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

