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Barcelona, situada a la costa de la
Mediterrània, és una de les ciutats més
cosmopolites d'Europa. Un lloc on conviuen
coneixement, diversió, cultura, creativitat,
tradició i avantguarda. Barcelona destaca per
la seva bellesa arquitectònica marcada pel
modernisme i Antoni Gaudí. Gaudeix dels seus
museus, platges, parcs i la seva exquisida
gastronomia.

Arribada a l'aeroport de BARCELONA on el
vostre tour manager us esperarà i
acompanyarà tot el viatge. Trasllat en autocar al
vostre hotel on passareu les pròximes tres nits
en règim de mitja pensió.. Tour panoràmic
durant el trasllat de l'aeroport a l'allotjament per
conèixer la zona olímpica i Montjuïc.
Dinar lliure,
A la tarda, visita autoguiada en Museu i Estadi
de el Futbol Club Barcelona on descobrireu els
racons més emblemàtics de al Nou Camp.
Retorn al vostre hotel per sopar.

Esmorzar a l'hotel. Trobada amb el vostre guia
oficial per realitzar un tour a peu per conèixer
les zones més emblemàtiques del centre històric.
Dinar lliure.
A la tarda, visita guiada de la Sagrada Família
com l'obra més important d'Antoni Gaudí.
Retorn a l'hotel per sopar.
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Esmorzar a l'hotel. Avui visitarem el Parc Güell i
a més ens endinsarem en l'univers del
Modernisme gràcies a la tecnologia audiovisual i
interactiva més innovadora durant la nostra
visita a el "Gaudí Experience". Temps lliure per
dinar.
Continuarem amb una visita acte-guiada d'una
de les obres més icònica de la ciutat com és la
Casa Batlló.
Retorn a l'hotel per sopar.

Esmorzar a l'hotel i check out.
Dia lliure a Barcelona per gaudir de la ciutat i
realitzar les últimes compres.
Trobada amb l’autocar al vostre hotel i trasllat a
l'Aeroport de Barcelona.
Esperem tornar-vos a veure ben aviat!!


