
 

 
Zorganizowany wyjazd na mecz FC Barcelona  

na Camp Nou! 

    

      

3 – 6.03.2017: FC Barcelona – Celta Vigo 

17 – 20.03.2017: FC Barcelona - Walencja 

 

Dzień 1 

Zbiórka o godzinie 8:15 w hali odlotów lotniska Warszawa-Modlin (przy informacji), wylot. 

Lądowanie w Barcelonie o godz. 13:25, przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Dla chętnych 

wieczorna wizyta w typowym hiszpańskim lokalu z dojrzewającymi szynkami, beczkami z winem 

oraz typową hiszpańską muzyką, możliwość potańczenia i degustacji. Wieczorem obiadokolacja.  

Dzień 2 

Śniadanie. W godzinach przedpołudniowych odpoczynek i czas wolny na wybrzeżu. Obiad w hotelu, 

następnie przejazd do Barcelony. Las Ramblas - główny deptak Barcelony, Placa Catalunya - 

miejsce gdzie świętują kibice FC Barcelony, wizyta na owocowo - rybnym targowisku Boqeria (czas 

na lekki posiłek przed meczem -możliwość spróbowania pysznej katalońskiej kuchni), Przejazd na 

Camp Nou, kuliminacyjny moment wyjazdu, udział w meczu FC BARCELONA. Po meczu powrót do 
hotelu.  

Dzień 3 

Śniadanie. Dzień poświęcony na zwiedzanie Barcelony. Przejazd kolejką (biegnącą nad samym 

morzem, malownicze widoki z kolejki) do centrum Barcelony - Zwiedzanie: najbardziej znany 

zabytek Barcelony Sagrada Familia (Bazylika Św. Rodziny) z zewnątrz, Barri Gotic - najstarsza 

część miasta z katedrą św. Eulalii, Plac Królewski, czas na lunch w części gotyckiej Barcelony, 

następnie spacer do Port Vell (Stary Port), wizyta w Akwarium - dla chętnych. Zwiedzanie 

zabytków związanych ze słynnym architektem Antonio Gaudim: Casa Batlo, Casa Mila. 



 

Następnie Wzgórze Monjuic, tereny poolimpijskie ze stadionem, Pałac Narodów, Plac 
Hiszpański. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd na lotnisko, odprawy hiszpańskie, wylot do Polski. 
Planowe lądowanie w Modlinie o 13:15.  

  

Cena wynosi od 2 090 zł i zawiera: 

- przelot na trasie Warszawa - Barcelona El Prat - Warszawa z bagażem podręcznym (55x40x20cm, 

max. 10 kg + druga sztuka 35x20x20cm),  

- 3 noce w hotelu**** w okolicy Barcelony, nad Morzem Śródziemnym, 

- wyżywienie: 3 śniadania i 3 kolacje w formie bufetu, 

- opiekę pilota wycieczek i przewodnika po Barcelonie, również na meczu, 

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro; NNW 15 000 zł). 

- bilet na mecz FC Barcelona kat. III. 

 

Cena nie zawiera: 

- napojów do obiadokolacji, 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (285 złotych), 

- ewentualnej dopłaty do dużego bagażu lub rejestrowanego (15 kg – 290 zł),  

- ewentualnej dopłaty do biletów wyższych kategorii,  

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce (84 zł),  

- kosztów transferu lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdów komunikacją podmiejską / miejską / 

busa na mecz, podatku turystycznego  (orientacyjnie ok. 100 Euro na os. w zależności od 

wielkości grupy), 

- biletów wstępu (dla chętnych): Sagrada Familia ok. 15 Euro/ Akwarium ok. 18 Euro. 

 


