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Kategorija

Regionas Hiszpania /

Trumpas aprašymas:

Barselona • Kosta Brava • Montseratas • Penedė • Cherona • Figeresas • Taragona • PobletasIspanijos Katalonijos regionas visų pirma žinomas dėl atostogų prie jūros, bet
Katalonija tai ne tik auksiniai paplūdimiai. Ji garsėja kultūrų įvairove, nuostabia architektūra, istorinių paminklų gausybe bei nepakartojama nuolatinės fiestos atmosfera.
Programoje – svarbiausi Katalonijos lankytini objektai: Spalvingoji regiono sostinė - Barselona, švenčiausia Ispanijos vieta - Montserato kalnas ir jame esantis vienuolynas.
Kelionės metu lankomos vietos, susijusios su žymių ispanų menininkų: Antonio Gaudžio, Pablo Pikaso ir Salvadoro Dali darbais. Žavingoji Cherona - miestelis dar vadinamas
Katalonijos Florencija ir legendomis apipinta Taragona garsėjanti senovės Romos architektūra. Taip pat galėsite paragauti regioninio vyno ir atsipalaiduoti Kosta Bravos
paplūdimiuose. Maršrutas Ispanijoje: apie 600 km.

Kelionės programa:

1. diena Kelionės dalyvių susitikimas oro uoste. Skrydis į Barseloną. Pervežimas į viešbutį, apgyvendinimas. Laisvas laikas (priklauso nuo atvykimo laiko). Vakarienė ir nakvynė.

2. diena. barselona

Pusryčiai. Pervežimas į Barselonos centrą. Pasivaikščiojimas garsiąja Las Ramblas – pagrindine pėsčiųjų gatve, kurioje renkasi gatvės menininkai ir gėlių pardavėjai, kurią
Viktoras Hugo pavadino spalvingiausia ir įdomiausia gatve Europoje. Apsilankymas garsiajame La Boqueria turguje. Pasivaikščiojimas vaizdingomis viduramžių gotikos kvartalo
gatvėmis tarp istorinių daugiabučių namų ir bažnyčių. Apsilankymas Šv. Eulalijos katedroje su vidiniu sodu, apsodintu magnolijomis ir palmėmis, kuriame vaikšto žąsys.
Apsilankymas Eixample rajone ir pasivaikščiojimas Passeig de Grácia, kur į UNESCO sąrašą įtraukti Gaudi projektuoti namai – Casa Milá ir Casa Batlló bei kitų garsių architektų
darbai: Llu+s Domènech ir Montaner bei Josep Puig ir Cadafalch. Grįžimas į viešbutį. Vakarienė ir nakvynė.

3. diena. barselona – kosta
brava

Pusryčiai. Išsiregistravimas. Pasivaikščiojimas po UNESCO saugomą Guelio parką, kur tarp pasakiškos architektūros ir vešlios augmenijos galėsite pamatyti nepakartojamą
Gaudžio vaizduotę. Laisvas laikas, kurio metu savarankiškai galėsite aplankyti Sagrada Familia – šventyklą, kuri laikoma didžiausiu šio iškilaus architekto darbu. Keltuvu galėsite
pakilti į Montjuïc kalvą, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas į miestą. Apsilankymas prie olimpinio deglo nuo 1992 m. Dalyvavimas fontanų šou su šviesos ir garso efektais.
Apsilankymas garsiajame Europos stadione Camp Nou – viename iš Katalonijos simbolių. FC Barcelona klubo muziejaus lankymas. Pervežimas į viešbutį KOSTA BRAVOJE,
apgyvendinimas, vakarienė, nakvynė.

4. diena. montseratas –
penedės regiono vynuogynai

Pusryčiai. Pervežimas į MONTSERATĄ, kalnus su stačiomis sienomis ir kylančiomis viršūnėmis, kur 1000 m aukštyje virš jūros lygio iškilęs didžiulis benediktinų vienuolynas,
Katalonijos dvasinis centras. Apsilankymas XVII a. bazilikoje su stebuklinga Juodosios Madonos (La Moreneta) figūra, kurią, pasak legendos, čia paslėpė Šv. Petras. Stebuklais
garsėjantis kalnas, po Santjago de Kompostelos, antrosios piligrimystės vietos Ispanijoje, yra taip pat katalonų tautinės vienybės simbolis. Nuo kalvos atsiveria nuostabus
vaizdas į ją supantį kraštovaizdį. Turistus iš viso pasaulio jau seniai čią vilioja paslaptinga ir dvasinė vienybės aura. Grįžtant apsilankymas PENEDĖS REGIONO
VYNUOGYNUOSE, garsėjančiuose vynų ir „katalonų šampano“ – cava gamyba. Muziejaus lankymas ir galimybė susipažinti su vietinių vynų gamybos procesu. Kelionė keltuvu
per rūsius su įvairių gamybos laikotarpių vynų kolekcijomis ir degustacija. Grįžimas į viešbutį, vakarienė ir nakvynė.

5. diena. cherona – figeresas

Pusryčiai. Pervežimas į CHERONĄ, vadinamą Katalonijos Florencija. Pasivaikščiojimas po viduramžių sienų apsuptą senamiestį: didžiausia pasaulyje vienanavė gotikinė
katedra, į kurią veda puikūs XVII amžiaus barokiniai laiptai, XIV a. Sant Felix bažnyčia – labiausiai atpažįstamas miesto pastatas, pastatytas senųjų katakombų vietoje, geriausiai
išsilaikiusios pirtys visoje Ispanijoje, jungiančios arabų ir romanų architektūrą, žydų kvartalas. Kelionė į FIGERESĄ, kur gimė Salvadoras Dal+. Apsilankymas unikaliame ir
stulbinančiame ispanų siurrealistiniame teatre-muziejuje su didžiausia jo darbų kolekcija – pasivaikščiojimas meno labirintu. Grįžimas į viešbutį, vakarienė ir nakvynė.

6. diena. kosta brava Pusryčiai. Laisvas laikas – poilsis paplūdimyje. Vakare šokių šou su flamenko muzika (už papildomą mokestį vietoje). Vakarienė, nakvynė.

7. diena. taragona – pobletas

Pusryčiai. Pervežimas į TARAGONĄ. Apsilankymas archeologiniame Passeig Arqueològic komplekse, įtrauktame į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą – komplekse yra romėnų
laikų paminklai: miesto sienų liekanos, teatras, amfiteatras. Romėnų akvedukas Pont del Diable. Pasivaikščiojimas po istorinį centrą su Šv. Marijos katedra, kurio metu taip pat
aplankomas XIX a. rotušės pastatas, 1737 m. Šv. Antano vartai, 1915 m. turgaus halės (El Mercat Central) pastatas. Kelionė į Pobletą. Apsilankymas Reial Monestir de Santa
Maria de Poblet vienuolyne, įtrauktame į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kuris buvo įkurtas 1149 metais Barselonos grafo Ramono Berenguerio IV iniciatyva. Svarbiausia
vienuolyno dalis – Karališkasis Panteonas, kuriame palaidoti aštuoni Aragono karalystės karaliai. Vienuolyne yra piligrimystės namai ir restoranas. Grįžimas į viešbutį, vakarienė
ir nakvynė.

8. diena Pusryčiai. Išsiregistravimas. Laisvas laikas (priklauso nuo išvykimo laiko), pervežimas į oro uostą ir skrydis.

Paslaugos:
2 nakvynės viešbutyje ** / *** Barselonoje; 5 nakvynės ** / *** viešbutyje Kosta Bravoje • dviviečiai numeriai su vonios kambariais • maitinimas: 7 pusryčiai, 7 vakarienės • skrydis
• pervežimai: oro uostas – viešbutis – oro uostas mikroautobusu arba autobusu (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) • atstovo paslaugos • nelaimingų atsitikimų draudimas nėra
įskaičiuotas į kainą

Pastabos:
1. Privalomi mokėjimai vietoje: įėjimo bilietai ir vietiniai gidai: apie 100 EUR, turizmo mokestis: apie 5 EUR už viešnagę. 2. Papildomi mokesčiai (neprivalomi): flamenko vakaras:
apie 40 EUR (grupė nuo 20 asmenų).
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