БАРСЕЛОНА- сърцето на Каталуния
05.10 – 10.10.2020 г.

Оля! Така ще Ви посрещне Барселона – слънчева и приветлива. Палми, слънце, бели плажове, стара
и модерна архитектура, футбол, фламенко и луда южна страст, която ти казва „Добре дошла у дома“.
Барселона е вторият по големина град в Испания и столица на автономната област Каталуния. Много
от сградите в града датират от Средновековието, а някои – още от римската епоха.
Най‐космополитният и най‐добре икономически развит град в цялата страна. Има нещо, по което си
приличат големите европейски градове, но Барселона не може да се сбърка с нито един друг град.
Спокоен, чист, древен, подреден, просто красив. Класа и изящество строи от всеки ъгъл.

Програма:
Дeн 1, 05.10.2020 г.
Отпътуване от Русе в 02:00 ч. за полет от Букурещ до
Барселона в 07:20 ч. Кацане в 09:40 ч. на летище
Барселона. Посрещане с табела от Вашият гид и
организирана автобусна екскурзия на български език до
планината Монсерат и посeщение на едноименния
манастир. Манастирът е забележителен не само с
изключително богатата си история на религиозен център,
но и със спиращата дъха красота на заобикалящата го
природа. В превод „монсерат” означава назъбена планина,
защото върховете на планината са придобили причудливи
форми вследствие на вековното действие на планинската
река. Един от хребетите дори е под формата на камила. В
лоното си, обгърнало светия храм, планината пази закрилницата на Каталoния – Черната Богородица.

Статуята на Моренетата („черничката”) – Черната Богородица, и до днес привлича поклонници от
цял свят в закътания на височина от 1200 м. манастир. С течение на годините и вековете статуята
ставала все по-известна, след като се разнесла славата за мистичната й лечителска сила. Вярва се, че
ако човек докосне топката, която Моренета държи в дясната си ръка, желанието му ще се сбъдне.
Трансфер и настаняване в хотел “Volga” в Калея: https://www.hotelvolga.es/. Вечеря. Нощувка.
Ден 2, 06.10.2020 г.
Закуска. Придвижване до площад Каталуния в Барселона за старт в 10:30 ч. от информационният
туристически център за организирана пешеходна
обиколка с екскурзовод на български език “Сърцето на
Барселона“, която обхваща Готическия квартал и Ел
Борн. Сърцето на Стария град, на чиято територия
всички почитатели на историята се чувстват съвсем
комфортно. Тесните улички със средновековни сгради
встрани от Рамблата, чиито партерни етажи днес
приютяват
множество
бутици,
отвеждат
до
впечатляващата градска катедрала „Санта Круз и Санта
Еулалия”. В тура са включени площад Каталуния, Ла
Рамбла, Пазара Букерия, Готическия квартал,
Катедралата Санта Еулалия, Базиликата Санта Мария
дел Мар, Кметството и парламента на Каталония,
Кралския площад, Пристанището и статуята на Колумб,
Квартал Борн, Базиликата Санта Мария дел Мар (в
зависимост от часовете е възможно да се посети
безплатно отвътре) и Двореца на Каталонската Музика.
Свободно време. Връщане обратно до хотела. Вечеря.
Нощувка.
Ден 3, 07.10.2020 г.
Закуска. Придвижване до площад Каталуния в
Барселона за старт в 10:30 ч. от информационният
туристически център за организирана пешеходна обиколка “По стъпките на Гауди“, която показва
чудесата на визионера архитект Антонио Гауди. Всяка една от неговите творби са шедьоври в
архитектурата и са включени в списъка на ЮНЕСКО. Стартираме разходката по Пасейдж де Грасия,
един от най-красивите булеварди известен и с най-скъпите и маркови магазини, по който ще
разгледаме първия и единствен награден от кметството проект на Гауди – Manzana de la Discordia
(района на „разногласието”). Това име е дадено на три сгради, построени през първото десетилетие
на ХХ век, поради контраста в тяхната архитектура: Casa Batllo (дело на Антони Гауди, с мозайка
фасада и форми, наподобяващи дракон, и украсена керамика), Casa Amatler (дело на Josep Puig
Cadafalch - сграда в стил готически, Възраждане с многоцветни керамика по фасадата във формата на
триъгълник), Casa Lleo Morera (дело на Луис Доменек и Монтанер, с фасада украсена с растителни

орнаменти в духа на модернизма). Посещение на Casa Mila (La Pedrera или „каменоломната”) в
11:00 ч. за всички, които са заявили предварително, а за останалите 1 час свободно време за кафе или
шопинг. Посещение на „Парк Гюел“ в 13:00 ч., друг архитектурен шедьовър на великия Антони
Гауди, със своята необикновенна архитектура, фигури и статуи, изградени от малки цветни
порцеланови парченца, част от историческото наследство на ЮНЕСКО. Има и платена част в парка и
се прави предварителна заяка и плащане на билетите. Свободно време. Можете да посетите един от
най-красивите паркове в града – парка Сиутаделя, а Триумфалната арка и зоологическата градина се
намират до него (метро станция Arc de Triomf - червена линия). Връщане обратно до хотела. Вечеря.
Нощувка.
Ден 4, 08.10.2020 г.
Закуска. Придвижване с влак до площад Каталуния в Барселона и след това с метро до базиликата
Саграда Фамилия за старт в 10:30 ч. на тура. Вашият екскурзовод ще Ви разкаже историята на
емблемата на града и ще я обходите отвън с него, а за тези, които са заявили и платили
предварително посещение отвътре, в 11:30 ч. ще
влезете с гида. Следва разглеждане отвън на найобширният в света обект в стил Арт Нуво –
болничният комплекс Сан Пау и Сан Креу. Болницата
Санта Креу и Сан Пау (Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau – Свети Кръст и Свети Павел), наричана за кратко
Болница Сан Пау, е пример за поредния полет на
мисълта и въображението в градоустройствените
висини на Барселона с невероятните Каза Мила, Каза
Батло, Каза Висенс, Парк Гюел, кулата Фигерас и
други
на
забележителния
Антонио
Гауди.
Сътворителят на този потресаващ болничен комплекс в
Барселонското сърце е архитектът Луис Доменек и
Монтанер. Той изваял първо на хартия удивително
красивите сгради и после стоял неотлъчно до
строителите, за да ръководи материализирането на
своите нетрадиционни идеи. Свободно време.
Връщане обратно до хотелa. Вечеря.Нощувка.
Ден 5, 09.10.2020 г.
Закуска. Придвижване до площад Каталуния в
Барселона и след това с метро до площад Испания за
старт в 10:30 ч. на тура „Гордостта на Барселона “разглеждане на забележителностите на хълма
Монжуик, площад Испания, бившата вече Арена за корида (сегашен мол), музея на Каталунското
национално изкуство, Павилионът на Mиeс Ван дер Рое, Олимпийският комплекс, Замъкът Монжуик
и градините. Височината на хълма е 185 м., пристанището е разположено непосредствено до него и
до 1401 г. е служил като сигнален фар. Монтжуик е едно от най-интересните места в града.
Монтжуик винаги е бил стратегически пункт за Барселона. През 1640 г., след войната срещу Фелипе

IV, на върха на хълма е бил издигнат замък. След предаването на града в ръцете на Фелипе V
Бурбонски, в края на войната за испанското наследство, замъкът е превърнат във военен затвор. Едва
в наше време, в началото на 60-те години на миналия век, военните предават старинния замък на
града и сега в него е открит военно-исторически музей. По желание и срещу допълнително
заплащане и предварителна завка ще посетим Побле Еспаньол в превод “Испанското село”, в
което може да се изгубите в лабиринт от алеи, стълбички в стил „Гауди“ и зеленина. Poble Espanyol е
построено за Световното изложение през 1929 г. и първоначалният план е бил да се разруши след
края на Изложението, но впоследствие, за щастие на туристите, решението е отменено и днес тук
могат да се видят емблематични исторически сгради и автентични занаяти от всички краища на
Испания. За разлика от „Мини Европата“ в Амстердам, тук повече от постройките са в естествена
големина. Така например, можеш да се разходиш по уличка в Андалусия, без изобщо кракът ти да е
стъпвал там. Свободно време. Връщане обратно до хотела.Вечеря. Нощувка.
Ден 6, 10.10.2020 г.
Закуска. Свободно време. Възможност за еднодневна екскурзия до Фигерес и Жирона срещу
допълнително заплащане. Отпътуване за Фигерас
– родното място на Салвадор Дали, където се
намира
театъра-музей
на
гения
на
сюрреалистичното изкуствo, в който ще влязат
всички, които са заявили и платили предварително
входната такса в 12:30 ч. След края на обиколката
се отправяме към Жирона, главен град на
едноименната провинция, прочут с добре
запазения си исторически център – Катедралата,
еврейският квартал, мостовете над р. Оняр и
цветните къщи, разположени край бреговете на
реката. В сърцето на Средновековната Жирона се
намира най-голямата забележителност на града –
римските крепостни стени със средновековната Торе Жиронела. Старата част на Жирона, която е с
оградена с крепостна стена се намира на хълма на капуцините. Свободно време по главната
търговска улица на Жирона – "Рамбла". Отправяме се към Калея и след това към летището. Полет в
21:45 ч. и пристигане в 01:55 ч. в Букурещ. Трансфер до Русе.
*Забележка: Програмата може да претърпи промени и се препотвърждава 1 месец преди
провеждането й.

Цена: 1290.00 лева на човек в двойна стая
Цена за трети възрастен: 1290.00 лева
Цена за деца до 10 години: 970.00 лева
Цена за единична стая: 1690.00 лева
ОТСТЪПКА ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.05.2020 г. – 100.00 лева (важи само

за възрастен настанен в двойна/тройна/ единична стая).
Пакетната цена включва:
 Самолетни билети Букурещ - Барселона - Букурещ с включен 1 брой ръчен багаж до 10 кг. с
размери 40х30х20 см ( Wizz Air).;
 5 нощувки със закуски в хотел “Volga”4* в Калея, https://www.hotelvolga.es/Трансфери Русе Букурещ - Русе и летище Барселона – хотел - летище Барселона;
 Организирани пешеходни обиколки с екскурзовод на български език “Сърцето на Барселона“,
„По стъпките на Гауди“, „Гордостта на Барселона“ (без входните такси на посещаваните
обекти);
 Организирана автобусна екскурзия на български език до планината Монсерат и посeщение
на едноименния манастир;
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица под 71 г. за целия престой;
 Екскурзоводско обслужване на български език;
 Водач от MG Travel при минимум 20 души.

Пакетната цена не включва:
 Такса за чекиран багаж до 20 кг. – 150 лева в двете посоки, за чекиран багаж до 32 кг.: 220 лева.
*Забележка: Таксите за чекиран багаж са ориентировъчни, тъй като непрекъснато се
промянят. Окончателната цена се препотвърждава при закупуването на самолетните билети!
 Градска такса от 1 евро на ден за лица над 16 г. - заплаща се на рецепция от туристите;
 Градски транспорт в Барселона – около 10 евро за целия престой.
 Транспорт до Барселона – около 40 евро за целия пррестой.
 Еднодневна екскурзия до Фигерес и Жирона с включен транспорт при минимум 20 души –
50 евро на човек;
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица на и над 71 г.: 3 лв. на човек на ден
/заплаща се предварително от България/;
 Плащане на приоритет по полета с Wizz air (дава ви възможност да вземете с вас 1 ръчен багаж в
салона на самолета с размери 55х40х20 см. +1 малка чанта 40х30х20 см. + Гише за чекиране и
качване на борда с предимство) – 59 лв. (цената се препотвърждава при закупуване);
/задължително, заявява се и се заплаща предварително от България/;
 Входни такси в посещаваните обекти,

Обекти със задължителна предварителна резервация:
 Къщата Ла Педрера или Casa Milà – входна такса с включено екскурзоводско
обслужване: 27 евро за възрастен; 22 евро за студент; 15 евро за дете 7-12 г.;
 Парк „Гюел“ – входна такса за платената част от парка: 10 евро за възрастен; 8 евро за
дете между 7 г. и 12 г. и лица над 65 г.;
 Базиликата Саграда Фамилия – входна такса с включено екскурзоводско обслужване:
20 евро за възрастен; 18 евро за възрастен под 30 г. и студент; 15 евро за лица над 65 г.; 4
евро за инвалид и деца под 11 г.;
 Музеен архитектурен резерват „Побле Еспаньол“ или Испанското село: 15 евро за
възрастен, 11 евро за лица над 65 г., 13 евро за студенти, 8 евро за деца между 4 г. и 12 г.;
 Музеят на Салвадор Дали във Фигерес: 15 eвро за възрaстен, 11 евро за студенти и лица

над 65 г.;
Други обекти, които по желание може да посетите в свободното си време:
Сградата Casa Batlio – входна такса: 22 евро;
Болничният комплекс Сан Пау и Сан Креу – входна такса: 8 евро;
Музей на Каталунското национално изкуство - входна такса: 12 евро;
Замъкът Монжуик и градините - 5 евро.
*Забележка: Цените на входните такси за тези обекти са ориентировъчни!
 Разходи от личен характер.





Полетно разписание:
Отпътуване
Bucharest – H.Coanda (OTP)
Barcelona – El Prat (BCN)
Day
Depart
Arrive
05.10.2020

07:20

09:40

Wizz air
Stops
Nonstop

Връщане
Barcelona – El Prat (BCN) - Bucharest - H.Coanda (OTP)
Day
Depart
Arrive
10.10.2020

21:45

01:55

Wizz air
Stops
Nonstop

*При записване се внася депозит в размер на 30% от стойността на пакета, а остатъкът от
сумата се доплаща 30 дни преди датата на отпътуване.
Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня в брой или по банков път. Върху
офертните цени не се начислява ДДС. Фактури се издават с неначисляване.
АСПРО МГ ЕООД има сключена Застраховка “Отговорност на туроператора” по смисъла на
чл.42 от Закона за туризма. Полицата е с номер 03700100002560/12.03.2021 г. на Евроинс АД гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43.

