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Barcelona

UNO-REJSE

HE

30/6-7/7
8 dage

Barcelona er en meget international, men alligevel overskuelig storby.
Den rummer noget for enhver smag: storbyliv med mange spændende
små butikker, stormagasiner, lang kulturhistorie, uforglemmelige seværdigheder og værker af arkitekten Gaudí, fantastiske udsigter, mad med
store variationer, sport, museer, lune aftener, strand, middelalderkvarterer og moderne områder.
Vi bor på et centralt beliggende hotel i Barcelona. Vi følger dagsrytmen
i Spanien. Det betyder, at måltidet midt på dagen ligger mellem kl. 14 og
16. Vi spiser middag ca. kl. 21-23 – de lokale spiser endda senere! Ca. kl.
17-18 har vi et hvil på hotellet. Vi kører med metro eller går rundt i Barcelona, så du skal være i form til at gå meget, også på trapper. En enkelt
dag tager vi på en udflugt ud af byen med bus til Montserrat.

68

D

R ej

Oplevelser på rejsen
Rejseledere:
Tove og Leif Bay
Østermark, Vejle

sen

r.: 4

59

30 Udrejse fra Billund til Barcelona først på aftenen. Ind-

juni kvartering på hotel.

01 Besøg det bugnende fødevaremarked Sant Josep, også

juli kaldet ’Boquería’, der ligger midt på byens hovedstrøg,

Det får du for prisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danske rejseledere
Direkte fly Billund-Barcelona t/r
Transport lufthavn-hotel t/r
7 nætter på 3* hotel
7 x morgenmad
Udflugt til Montserrat med lokal dansk-talende
guide
Entréer og lokal guide: Casa Milá, La Sa-grada
Familia, Park Güell
Drikkepenge til hotel, guide og chauffør
Skat, moms og bidrag til rejsegarantifonden

8 dage kr. 8.750
Enkeltværelsestillæg: Kr. 1.300
Barcelona

Du flyver fra:
Billund

Tilmelding:
Deltagerantal:
OBS:

Inden den 22/3
Herefter ring og hør om pladser
Minimum 20 personer
Rejsen er for enlige 25-60 årige
Ikke egnet for gangbesværede
Forbehold for ændringer

felixrejser.dk/barcelona

Ramblaen. Vi går op ad Ramblaen mod den centrale Plaza de
Cataluña. Videre ad Paseig de Gracia til en af byens vigtigste
attraktioner, Casa Milá, et bygningskompleks med facaden
formet i bløde kurver og med en eventyrlig indretning.

02 Vi ser de ældste kvarterer i byen: Barri Gótic, Born og

juli La Ribera, hvor romerne satte deres spor, og hvor mid-

delalderens herskere byggede beskyttende bymure. Smalle og snoede gader med et utal af små sjove specialbutikker. Om eftermiddagen sardanas dans på domkirkepladsen.
Domkirken er også et besøg værd, ligeså Santa Maria del
Mar, sømændenes kirke, hvor rigtig mange lokale arbejdede
med på projektet.

03 Besøg i Barcelonas allervigtigste attraktion, den kæm-

juli pestore, ufuldendte katedral ’La Sagrada Familia’, (den

hellige familie: Jesus, Josef og Maria). Hovedarkitekten Antoni Gaudí ønskede en kirke, hvor ikke to sten var ens. Inspirationskilderne er drypstenshuler, bjergene ved Montserrat,
træer, sågar lårbensknogler! En anden af Barcelonas vigtige
attraktioner: Park Güell med en eventyrlig haveindretning
og fantastisk udsigt over byen og Middelhavet. Tapas-tur om
aftenen - på spansk manér. Du går ind 3-4 steder og får en
lille hapser/snack af varierende størrelse.

04 Med kabelbane op på Montjuïc-bjerget i den sydlige

juli ende af Barcelona og med udsigt over havnen. På gåtu-

ren ned passerer vi det olympiske stadion og vartegnet fra
OL i 1992. Gåtur i byens tidligere fiskerkvarter, Barceloneta,
hvor gaderne er smalle og lige. Videre langs stranden til den
olympiske havn (OL 1992). Har du lyst, kan du tage dig en
badetur. Om aftenen oplever vi Font Mágica, springvandsshow med lys og lyd på Plaza de España.

05 Udflugt til Montserrat, der er et særpræget bjergområde

juli uden for Barcelona, hvor du kan gå rundt og nyde natu-

ren. Det er samtidig et vigtigt katolsk pilgrimsmål, hvor f.eks.
F.C. Barcelona har deres eget lille kapel, hvor de kan bede
for kampene. Spaniens svar på drengekoret, Wiener Sängerknaben, bor og går i skole i områdets klosterkompleks.

06 Fridag. Tilbud 1: Camp Nou og F.C. Barcelonas Muse-

juli um (Leif). Tilbud 2: Picassomuseet (Tove) eller et andet

museum. På egen hånd: Shopping, badning ved Barcelonas
bynære strand, andre museer, parker eller udstillinger.

07 Hjemrejse om eftermiddagen med fly til Billund.

juli
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