
Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij uw reisdocumenten)

4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

06 april 18 € 599

18 mei 18 € 599

08 juni 18 € 569

14 september 18 € 599

27 oktober 18 € 599

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160

Toegangpakket 
(Musica Catalana - 
Casa Batlo - Sagrada 
Familia - Parc Guell)

€ 65

Halfpension 
(3 avondmalen)

€ 60

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Barcelona
We nemen onze vlucht naar Barcelona. Bij aankomst ma-
ken we een rondrit langs de Avinguda Diagonal, via het 
voetbalstadion Nou Camp en de Plaça d’Espanya naar de 
Montjuícheuvel, met o.a. het Spaans dorp en het olympisch 
stadion. We rijden langs de haven Port Vell, Barceloneta, 
het Olympisch Dorp en de Plaça Catalunya. ’s Namiddags 
flaneren we over de Ramblas en bezoeken la Boqueria, de 
overdekte markt.

Dag 2 • Barcelona
We bezoeken het moderne gedeelte van de stad. We wan-
delen door de modernistische wijk Eixample en bezoeken 
Gaudi’s kleurrijke Casa Batlló (te reserveren bij boeking). 
We passeren de Fundació Tapies en Gaudi’s Casa Milá 
“La Pedrera”. ’s Namiddags genieten we van de architec-
tuur van de Sagrada Familia (te reserveren bij boeking), 
hét levenswerk van Gaudi, en bezoeken we Parc Guëll (te 
reserveren bij boeking). ’s Avonds genieten we van het 
spektakel van de muzikale “Magische Fontein”.

Dag 3 • Barcelona
We ontdekken de oude stad te voet en bezoeken facul-
tatief de kathedraal en het binnenhof met de ganzen van 
Santa Eulalia (± € 4 pp). Nadien bezoeken we het prachti-
ge Palau de la Música Catalana (te reserveren bij boeking). 
We wandelen door de straatjes van de Barri Gotíc met o.a. 
het Museum Frederic Marès, de Plaça Reial met het Palau 
de la Generalitat de Catalunya. ’s Namiddags wandelen we 
naar de oude haven en de wijk Barceloneta waar nog de 
sfeer van de 19e eeuw hangt.

Dag 4 • Barcelona - België
We gaan met de tandradbaan (± € 8,50 pp) naar de top 
van de hoogste heuvel rond Barcelona, de Tibidado, en 
genieten van een fenomenaal uitzicht. Afhankelijk van 
onze vluchturen genieten we van wat vrije tijd. Vervolgens 
nemen we onze transfer naar de luchthaven voor onze 
terugvlucht.

Opgelet:  het programma kan aangepast worden in functie van de 
vluchturen en het spektakel van de Magische Fontein

HOTEL ATENAS (of gelijkwaardig)
Ligging: in de nabijheid van het stadscentrum en 
het openbaar vervoer
Uitrusting: hotel met lift, restaurant, bar,  gratis wifi
Kamers: modern ingericht, badkamer met bad of 
douche, toilet, haardroger, tv, airco, telefoon en kluis
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds 
3-gangen maaltijd of avondmaal in buffetvorm

SERVICE
 � Vluchten Barcelona heen en terug
 � Transfers luchthaven-hotel-luchthaven en rond-
rit met plaatselijke autocar; alle andere verplaat-
singen met openbaar vervoer en te voet
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

CASA MILA BARRI GOTIC

PARC GUELL
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In Barcelona ontdekt u gezelligheid, een unieke sfeer, alles wat modern en trendy is en artistieke creaties van vandaag en uit het verleden. 
Barcelona heeft heel wat te bieden: kunst en cultuur met kunstenaars als Gaudi, Picasso en Dali, zon, zee, lekker eten, cultuur, …

Barcelona SPANJE     


