
Елате да посетим най-голямото изложение за храни, напитки и
морски дарове

ALIMENTARIA 2020
20-24 април Барселона

Да разгледаме и забележитeлностите – от монументът на Христофор Колумб
до творчеството на Гауди – всичко в Барселона очарова и грабва…

ПРОГРАМА
Първи ден (20.04.20)
София – Барселона, полет с El Prat
19:20 – 21:15;
Трансфер до хотела, нощувка.

Втори ден (21.04.20)
Посещение на изложението ALIMENTARIA,
свободно време, нощувка.

Трети ден (22.04.20)
Свободно време или Автомобилна екскурзия в рамките на 4 часа – обща
цена при група от 5 души – 280 евро; при група от 5 до 15 души – 430 евро.
По време на обиколката ще видите: Парк Гуей (ще посетим безплатната част на
парка, като за платената част билети са на стойност 8 евро на човек), Саграда
Фамилия, престой от 40 минути за разглеждане на 3-те фасади на Базиликата,
площад Каталуния, Триумфална Арка, парк Сиутадел, района на Виа Олимпика
с кратка пауза за снимки на района, квартал Барслеонета и плажна ивица,
статуята на Колумб, хълмът Монджуик, престой от 30 минути за снимки от

панорамните тераси с гледка към
пристанището и Барселона,
Олимпийският пръстен, площад
Испания, Магическия фонтан,
Двореца на Каталунското изкуство,
Аренас де Барселона, Камп Ноу, 15
минутна пауза за снимки в района.
Нощувка

Четвърти ден (23.04.20)
Свободно време или екскурзия до

Готически квартал – 70 евро при 5 души и 80 евро при група от 6 до 15
души.



Пешеходен тур в рамките на 2 часа, като по време на тура ще видите: Площад
Каталония, катедралата „Санта Еулалия“, площад Фелипе Нерри, улица
„Бизбе“, Кметство и Парламент на Каталуния, площад „Свети Якоб“ (плаца
Сант Джауме), Кралският площад, Палау Гуей – къща построена от архитекта
Антонио Гауди, паметника на Колумб и яхтено пристанище, Морският музея
старата корабостроителница „Драссанес“, Порт „Вел“, Аквариума на Барселона.
Нощувка.

Пети ден (24.04.20)
Екскурзия до Камп Ноу и музеят на ФК
Барселона – 70 евро при 5 души и 80 евро
при група от 6 до 15 души; Вход - 26 евро.
Пешеходен тур в рамките на 2 часа, като по
време на тура ще видите: Залата с купите на
ФК „Барселона“, интерактивна зала с видео
стени, стадиона от три нива и перспективи,

залата за пресконференции, коментаторските кабини, малкият параклис с
черната Mадона от Монтсерат, резервните скамейки на футболистите и тунела
за излизане на стадиона, съблекалнята на гостуващият отбор.

Пакетна цена на човек в двойна стая: 640 евро
Цената включва:

 полет София- Барселона с вкл. ръчен багаж
 4 нощувки в хотел ACTA AZUL

https://www.hotel-azulbarcelona.com/en/
 Трансфери летище- хотел- летище
 Трансфер хотел- изложение- хотел
 мед. Застраховка

Цената не включва:
 10 кг. куфар на борда – 32 евро
 20 кг. чекиран куфар – 44 евро
 Входен билет за изложението

Екскурзионните програми срещу допълнително заплащане са на български език.
Водач на групата от България при минимум 15 души.

Краен срок за записване 15.03.2020 г.


