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BARCELONA PIĘCIU ZMYSŁÓW!



Ilość osób:

Miejsce:

Termin:

min. 10 osób

Barcelona, Hiszpania 

Czerwiec 2021, 6 dni

Jak unikalnie poznać Barcelonę? Za pomocą zmysłów!

Zmysły to zdolność odbierania bodźców zewnętrznych.

Dzięki nim jesteśmy w stanie poznawać otaczający nas świat

i to dzięki nim odczuwamy nieziemską przyjemność.

Wykorzystanie wszystkich pięciu zmysłów podczas pobytu

w Barcelonie jest dostarczającym najwięcej wrażeń sposobem

na doświadczenie uroków tego wyjątkowego miasta.

„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”



DZIEŃ 1: POSMAKUJ! 

PROGRAM WYJAZDU

Przylot do Barcelony. Zakwaterowanie w komfortowym Hotelu Soho

Barcelona 3* lub podobnym.

Przetestujemy pierwszy z naszych zmysłów – SMAK!

Skosztujemy najlepszych win i odkryjemy tapas - jeden z największych

sekretów Hiszpanii. Na trasie natrafimy na najpiękniejsze zabytki w

okolicy oraz na urokliwe ukryte zakątki. To nie będzie trasa turystyczna,

lecz autentyczny, prawdziwy smak Barcelony!

Po kulinarnym doświadczeniu spacer słynną ulicą La Rambla.

La Rambla jest jedną z najbardziej znanych ulic Barcelony. Położona w centrum

miasta, dzięki czemu zwyczajnie nie sposób jej nie zobaczyć i nie odwiedzić. Ma

długość około 1,5 km i rozciąga się od Placu Katalońskiego do kolumny Krzysztofa

Kolumba, górującej nad portem.



DZIEŃ 2: POCZUJ!

Tego dnia w pełni wykorzystamy zmysł węchu.

Odwiedzimy jedyną winnicę produkującą wina dla Rady Miasta

Barcelony. Poddamy się degustacji 3 rodzajów win oraz oliwy z

oliwek. Ale to dopiero trening!

Przetestujemy swój węch, tworząc własne wino!

Aby odzyskać energię, posmakujemy tradycyjnego katalońskiego

lunchu.

Na terenie górskiego obszaru Collserola znajduje się stary wiejski dom, który

został przystosowany do uprawy winnic i produkcji wina. Jest to jedyna

winiarnia, która produkuje wina dla Rady Miasta Barcelony!

Odwiedzimy prestiżowy stadion Camp Nou.

Stadion piłkarski, na którym są rozgrywane mecze FC Barcelona. Jego trybuny

mieszczą 99 354 osób, czyniąc go największym piłkarskim stadionem

w Europie i jednym z największych na świecie. UEFA sklasyfikowała stadion na

5 gwiazdek, jako że arena spełnia najwyższe standardy konstrukcyjne.

*Bilet wstępu na stadion oraz do muzeum nie jest wliczony w cenę.

PROGRAM WYJAZDU



DZIEŃ 3: ZOBACZ!

PROGRAM WYJAZDU

Przyjrzymy się unikalnej wystawie słynnego katalońskiego malarza

Joana Miró.

Wcielimy się w samego artystę Miró! Po wizycie w muzeum

sztuki współczesnej nadejdzie chwila na malowanie ☺

Muzeum Joan Miró położone jest na szczycie wzgórza Montjuic, z którego

rozpościera się zachwycająca panorama Barcelony. Od 2007 roku fundacja

przyznaje nagrodę im. Joana Miró. Przyznawana jest ona co dwa lata artyście

współczesnemu, którego twórczość charakteryzuje się taką samą wolnością,

innowacyjnością i zaangażowaniem, jakie charakteryzowały sztukę Miró.

Obejrzymy widowiskowy pokaz Magicznych Fontann.

Pokaz fontann u podnóża wzgórza Montjuic to niesamowity spektakl łączący

wodę, światło i dźwięk. Jest to jedna z atrakcji w Barcelonie, które naprawdę

warto zobaczyć!



DZIEŃ 4: DOTKNIJ!

PROGRAM WYJAZDU

Wizyta w słynnym Parku Guell.

Park Güell jest jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł słynnego architekta

Antonia Gaudíego w Barcelonie. Miejsce pełne magii i niesamowitych rozwiązań

oraz tajemnic. Od 1984 roku obiekt znajduje się na Liście światowego dziedzictwa

UNESCO. Park Güell był jednym z ostatnich projektów Gaudiego. Początkowo miało

to być osiedle mieszkalne tylko dla najbogatszych.

Tego dnia poznamy Barcelonę bliżej, angażując zmysł dotyku.

Na warsztatach gotowania wcielimy się w zawodowych Master

Chef’ów! Podczas zajęć przygotowujemy jedne z najsłynniejszych

tradycyjnych hiszpańskich potraw. Lekcja gotowania zakończy się

degustacją opracowanego menu.





DZIEŃ 5: POSŁUCHAJ!

PROGRAM WYJAZDU

Angażując ostatni ze zmysłów, przeniesiemy się w andaluzyjski klimat

Pałacu Dalmases.

Spróbujemy swoich sił w niecodziennym wyzwaniu flamenco!

Usłyszymy i wypróbujemy jak działają kastaniety oraz dowiemy się

czym jest perkusja Flamenco Box.

Palau Dalmases to barokowy pałac z XVII wieku, który znajduje się w samym

sercu starego miasta Barcelony. Świetna akustyka pałacu sprawia, że jest to

idealne miejsce dla naszego muzycznego wyzwania.

Odwiedzimy ponadczasową Sagrada Familia*.

Bazylika ta jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na świecie.

Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku, a ostateczną datą ukończenia bazyliki

ma być 2026 r., w którym przypada stulecie śmierci głównego architekta świątyni

Antoniego Gaudiego.

*Możliwość zwiedzenia bazyliki wewnątrz za dodatkową opłatą.

DZIEŃ 6: POWRÓT DO DOMU

Wylot do Warszawy.





CENA: 1 249 EUR 

+przelot od ok. 600 PLN

GRUPA: min. 20 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju dwuosobowym z łazienką

• Transfery lotnisko-hotel-lotnisko na wyłączność

• Karnet 10 przejazdów metrem

• Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje x5

• Atrakcje zgodnie z programem

• Opieka pilota z ramienia Margot Travel

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h

• Ubezpieczenie KL 30 000 EUR w Signal Iduna

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• Obowiązkowa opłata klimatyczna

Cena nie zawiera:

• Przelotu Warszawa-Barcelona-Warszawa

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego

• Biletów wstępu na Camp Nou i do Sagrada Familia

• Wydatków własnych

• Napojów bezalkoholowych i alkoholowych

CENA: 1 575 EUR 

+przelot od ok. 600 PLN

GRUPA: min. 10 osób
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