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INFORMACJE PRAKTYCZNE – WYJAZDY INDYWIDUALNE  

NA MECZE FC BARCELONA 

Karty pokładowe - otrzymacie je Państwo mailem na około 3 dni przed 

wylotem. Karty należy bezwzględnie wydrukować na osobnych kartkach i 
zabrać z sobą na lotnisko - z kartami pokładowymi kierujemy się  

od razu do kontroli bezpieczeństwa (jeśli nie mamy wykupionego  
bagażu rejestrowego) lub do stanowisk odpraw (jeśli wykupiliśmy  

bagaż rejestrowy). 

Uprzejmie prosimy zweryfikować dzień i dokładną godzinę meczu  

jeszcze przed wyjazdem! 

  

Najczęściej kwaterujemy klientów w hotelach w urokliwej 

miejscowości Calella -  kilkadziesiąt minut jazdy kolejką do centrum 
miasta. 

Na życzenie jesteśmy gotowi zorganizować nocleg w samym mieście. 

  

1. Transport z lotniska Barcelona Girona do Barcelony 

Najszybszy transfer - taxi ok. 120 Euro, 90km bezpośrednio w okolice Camp 
Nou. Transport autobusowy - szczegóły znajdziesz tutaj. Szczegóły połączenia 

Girona Lotnisko - Barcelona (Estacio Nord- stacja Północna) znajdziesz tutaj. 
Zazwyczaj autobusy odjeżdżają po wylądowaniu samolotu. Bus terminal 

znajduje się po wyjściu z terminala lotniczego na prawo, bilety kupuje się przy 

przystanku autobusowym. Autobus kosztuje ok. 16 euro w jedną stronę. 

- przejazd bezpośrednio na stadion Camp Nou 

Autobus dojeżdża na stację autobusową Estacio Nord. Stamtąd można złapać 
taxi - postój taxi tuż po wyjściu ze stacji Estacio Nord, ok. 7 km z dworca jest 

na stadion Camp Nou. Po mieście taxi nie są bardzo drogie. Ewentualnie 

metrem: ze stacji Arc de Triomf metrem linia L1, (czerwona) do stacji Placa de 
Sants, gdzie trzeba się przesiąść na linię L5 (niebieska) dojechać do stacji 

Collblanc - stąd już jest blisko do stadionu. 

2. Przejazd z lotniska Barcelona Girona do Calella: 

Nie ma publicznego dogodnego połączenia lotniska Barcelona Girona z Calella 

(ewentualnie przez Blanes, pociąg + bus, lub pociąg + taxi) możemy zamówić 
dla Państwa transfer (busem) koszt ok. 30 euro za 2 osoby, taxi wyniesie ok. 

http://www.barcelonabus.com/
http://www.sagales.com/pubdocs/4196_aeroport-girona-costa-brava---barcelona-(estacio-nord)-2014-08-12.pdf
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60 euro. 

3. Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie - pokazujecie Państwo potwierdzenie rezerwacji, którą 
otrzymali Państwo w przesyłce, w Calalla prosimy pamiętać o opłaceniu 0,5 

euro opłaty miejscowej za ososbę/dzień - ta opłata zgodnie z katalońskim 
prawem musi być opłacane na miejscu.  

4. Przejazd z Calelli na mecz 

Kolejką R1 ze stacji kolejki w Calelli udajemy się na dworzec Barcelona Sants a 
stamtąd pieszo lub metrem liną niebieską L5 na stację Collblanc - blisko 

stadionu Camp Nou. 

5. Odbiór biletu. 

Z przesłanym przez nas voucherem (potwierdzeniem zakupu biletu) 

podchodzicie Państwo do kas stadionu Camp Nou numer 80 lub 81 obok bramy 
nr 9 i tam odbieracie bilet, pokazując voucher. Na bilecie będzie napisane 

ACCES - wejście, PORTA - brama, BOCA - "usta", FILA - rząd, SEIENT - 
miejsce. Kwota na bilecie może się różnić od tej którą Państwo uiścili za 

wykupioną kategorię, wynika to z kosztów pośredników przy zakupie biletu. 

Życzymy wielkich wrażeń na meczu. 
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6. Przejazd do Calelli po meczu. 

Po meczu polecamy udać się pieszo do stacji kolejowej Barcelona Sants - ok. 
2km, idąc Avinguda de Madrid a później Carrer de Guitard. Na stacji trzeba 

udać się do kolejki R1 - kierunek Calella, Blanes lub Massanes (Macanet). 
Wchodząc do stacji trzeba się kierować lekko na prawo. Kolejka jest bardzo 

wygodna, biegnie wzdłuż wybrzeża piękną trasą, ma klimatyzowane składy. 
Czas jazdy do Calelli ok. 1 godziny. 

W godzinach późno wieczornych i nocnych powrót do Calelli autobusami 
podmiejskimi: szczegóły tutaj.  

7. Co należy zobaczyć w Barcelonie 

W Barcelonie warto zobaczyć: kościół Sagrada Familia, najsłynniejszy deptak 

świata – La Rambla, twórczość Gaudiego: Casa Batlo, Casa Mila, Parc Guell, 

wzgórze Monjuic ze stadionem olimpijskim, Stary Port - Port Vell. 

Barcelona jest to miasto dość łatwe do poruszania się po nim. Dobrze 
skomunikowane i dobrze oznaczone zarówno na przystankach metra jak i 

nazwy ulic są widocznie oznaczone. Do głównych zabytków dojeżdża się baz 
problemów metrem. 

8. Jedzenie w Barcelonie 

Kuchnia w Barcelonie jak i w całej Katalonii powinna zadowolić każde 
podniebienie. Jest urozmaicona, można skosztować zarówno dużo mięs, ryb, 

jak i owoców morza. Kuchnie serwują sporo warzyw i owoców, nie brakuje też 
pysznych katalońskich deserów np. słynna Crema Catalana. Położenie 

Katalonii, bliskość gór oraz wybrzeża, ciepły śródziemnomorski klimat 
powoduje urozmaicenie kuchni tego regionu. Jakie miejsca w Barcelonie 

możemy Państwu polecić? 

1. Mercato Boqueria (tuż przy Rambli - obok stacji metra Liceu) - warto go 

po prostu zwiedzić - przejść się po straganach zobaczyć bogactwo morza w 
postaci kramów z rybami i owocami morza, kramy mięsne, warzywne i 

owocowe. Można tam zaspokoić głód w jednym z tapas barów, pokazując 
palcem, na co mamy ochotę. Warto również wypić Cave - katalońskie wino 

musujące lub Canię - czyli szklaneczkę chłodnego piwa. Po prostu powiedzmy 
barmanowi "kania por favor!" 

2. Restauracji jest tak wiele, że trudno polecić konkretną, prawie każda w 
porze lunchu oferuje tzw. "Manu Del Dia", czyli menu dnia - wybiera się 

wówczas z kilku propozycji 1 danie na pierwsze, 1 danie na drugie, deser oraz 
napój, często na koniec jeszcze dostaniemy kawę. Cena często nie przekracza 

http://www.barcelonabus.com/
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10 Euro a zaspokoi głód nawet największego łasucha. 

Po prostu wybierajmy miejsca gdzie siedzi dużo ludzi, gdzie są szubko 
obsługujący kelnerzy, gdzie talerze wypełnione są ciekawymi potrawami. 

Kuchnia katalońska zaspokoi każde polskie podniebienie! 

9. Powrót Calella - Lotnisko Barcelona Girona. 

Na lotnisku trzeba być ok. 2h przed podaną godziną startu, bramka jest 

zamykana na 30 lub 40 (zależnie od linii) minut przed wylotem! Nie ma 
publicznego dogodnego połączenia z Calelli (bardzo rzadko jeździ autobus), 

(ewentualnie przez Blanes, pociąg + bus, lub pociąg + taxi) na lotnisko 
Barcelona Girona, możemy zamówić dla Państwa transfer (busem) koszt ok. 30 

euro za 2 osoby, taxi wyniesie ok. 60 euro. 

10. Przejazdy do Calelli z lotniska Barcelona El Prat 

Zarówno z lotniska jak i z Calelli polecamy przejazd kolejką. Na lotnisku El-Prat 

wsiadamy w kolejkę R2. Na stacji Barcelona Sants przesiadamy się na kolejkę 
R1, która jedzie w kierunku Calella, Blanes lub Massanet. 

 

 


