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Barcelona és lloc d'oportunitats. Una ciutat
mil·lenària oberta al mar i internacionalment
coneguda per l'art modernista, cultura,
llengua i identitat pròpies, i una extensa
gastronomia. Les terres catalanes són riques
per la seva gent i el seu patrimoni històric.
Una herència que encara preval i s'obre avui
al món.

Tour de Música a Lloret de Mar - Barcelona

5 DIES – 4 NITS

Arribada a l’aeroport internacional Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat on el nostre tour
manager 24h rebrà el grup. L’autocar us durà
a l’hotel Evenia Park a Lloret de Mar i allí
romandreu quatre nits, vora el mar. Check in i
sopar a l’hotel.

Després d’emorzar, passarem el dia sencer a
Barcelona. Visitarem La Sagrada Família i el
Park Güell amb un guia oficial i a la tarda hem
organitzat un concert a l’església de Sant
Gaietà. Tornada a l’hotel i sopar.

Avui coneixerem el Monestir benedictí de
Montserrat, una de les seus espirituals del país.
L’Escolania, cor de nois i noies resident al
monestir, canta cada dia. Tindreu l’oportunitat
de fer un cant d’ofrena just abans de la seva
intervenció.
Tornada a l’hotel. Per la tarda-nit hem preparat un
concert a Sant Iscle de Vallalta. Sopar a l’hotel.
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Després de tants concerts i visites, avui
dediquem un dia especial en un dels més
complets parcs temàtics d’Espanya.
PortAventura es troba a la costa de Tarragona i
compta amb tres parcs independents: Ferrari
Land, Caribe Aquatic Park i PortAventura Park.
Una jornada lúdica per a divertir-vos plegats
amb més de 50 atraccions distribuïdes en set
àrees temàtiques diferents.
Tornada a l ‘hotel i sopar.

Check out. Mentre ens preparem per tornar a
casa, passarem el matí a Barcelona i visitarem
l’estadi del FC Barcelona, un dels clubs de fútbol
més emblemàtics d’Europa.
Podrem passejar pel parc de la Ciutadella o pel
Castell de Montjuïc, entre d’altres, abans de
reprendre el camí a l’aeroport.
El vostre tour manager s’acomiada de vosaltres i
esperem que l’experiència hagi estat la millor de
totes.

Contacte: info@goestravel.com

Tour de Música a Barcelona
5 DIES – 4 NITS


