BARCELONA 5 – 10
Mars 2015
Få platser är så genomsyrade av historia och samtidigt så djärvt moderna.
Denna själfulla stad sjuder av liv lika mycket nattetid som i fullt dagsljus. Den är
känd för huvudgatan La Rambla, för sina barer, sina museer och sin livslust.
Reseledare är Margareta Bellander Puyoles, som bor med sin familj i Sitges
utanför Barcelona sedan 70-talet. Välkomna!

5/3 Torsdag
Flygtiderna är följande med SAS:
Stockholm – Köpenhamn 06:15 – 07:30
Köpenhamn – Barcelona 08:35 – 11:20
Vår reseledare Margareta Bellander Puyoles
möter på flygplatsen. Med buss tar vi oss till
utsiktsplatsen på berget Montjuic, där vi kan
njuta av en fantastisk utsikt över Barcelona.
Här uppe finns mängder av konstgallerier,
museer och teatrar.
Efter att ha lämnat väskorna på hotellet följer
en orienteringspromenad med lunch innan
incheckning på Catalonia BARCELONA EIXAMPLE
1864 4**** www.hoteles-catalonia.com, ett
utmärkt hotell med perfekt läge i Barcelonas
historiska centrum, Eixample nära Passeig de
Gràcia och Gran Via. Här i området Eixample hittar
vi mängder av originella byggnader, som kända
arkitekter skapat åt sina förmögna klienter. Antoni
Gaudis många hus är särskilt iögonfallande. (1852 –
1926).

En av de största sevärdheterna är Gaudis Sagrada
Familia, - kyrkan som aldrig blir färdig. Kyrkan blev
hans livsverk, fjorton år levde han som en eremit
på platsen. Han ligger begravd i kryptan. (lunch)

6/3 Fredag
Med lokalbuss tar vi oss till Parc Güell , en
av de mest originella allmänna platser, som
någonsin gjorts. Härifrån har man också fin
utsikt över Barcelona.
Men det mest
uppseendeväckande är allt som är täckt med
trencadis – mosaik gjord av krossat kakel – till

största delen ett verk av Gaudis medarbetare
arkitekten Josep Maria Jujol.
Casa Batlló vid Passeig de Gràcia nr 43 i
Barcelona, var ett renoveringsarbete utfört av
Gaudí 1904-1906. År 1900 anlitades Gaudí av
industrimagnaten Josep Batlló Casanovas för
att bygga om hans hus. Byggnaden med sina
fantastiska skorstenar och tak har sagts
symbolisera legenden om Sankt Göran och
draken, vars fjälliga rygg välver sig över
fasaden.
Vi avslutar dagen i ”Den Gamla staden” med
den berömda aveny La Rambla och mänger
med trendiga butiker och restauranger. I
närheten ligger också Picasso-museet,
Olympiska hamnen, Palau Güel, Palau de la
Musica Catalana och kyrkan Santa Maria de
Mar. (frukost, lunch)
7/3 Lördag
Hela dagen är ledig för shopping och egna
strövtåg i denna underbara stad. Varför inte
besöka Picassomuseet eller Fondació Joan
Mirró . Palau de la Musica Catalan är ett
fantastiskt musikpalats och är absolut sevärt
www.palaumusica.org liksom Sagrada Familia.
(frukost)
8/3 Söndag
Salvador Dali (1904 – 1989) står på dagens
program. Vi tar höghastighetståget till
Figueres (55 minuter). Dalimuseet i Figueres
kan betecknas som det största surrealistiska
objektet i världen. Det visar konstnärens

gärning i all dess kompromisslöshet, och
innehåller sevärda mästerverk av målaren,
från hans inledande artistiska försök till de
allra sista skapelserna. Det är en upplevelse
att få träda in i Salvador Dalis fängslande
universum. Vi åker tillbaka till Barcelona med
snabbtåget efter lunch. Eventuellt spelar
Barca på Camp Nou denna kväll. Kanske är du
intresserad av att se en fotbollsmach med
detta välkända lag?
(frukost, lunch)
9/3 Måndag
Gott vin med bröd, manchegoost och fuet
(torkad korv), får vi på den trevliga, lilla
familje-ägda Bodegan Pares Balta i
vindistriktet Penedés. Bodegan har funnits i
samma familjs ägo sedan 1790. Alla viner är
ekologiska sedan skörden 2004. Här bjuds vi
på Cava och familjens finaste Prioratvin.
Avskedslunchen äter vi i den charmiga staden
Sitges, som ligger vid havet, en vitkalkad by
med trånga gränder, känd för sitt speciella
ljus, som lockat många konstnärer.
(frukost. lunch)
10/3 Tisdag
Flyget med Vueling går enligt följande:
Barcelona – Stockholm 12:20 – 16:00
Barcelona – Köpenhamn 12:15 – 15:15
(frukost)

Pris: 12.800:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg 2875:- sek:Avbeställningsskydd med ERV: 6% av resans pris.
Priset inkluderar:
-

Flyg enligt ovan med SAS på ditvägen och Vueling på hemvägen
Busstransport flygplatsen – hotellet samt utflykten den 9/3.
Fyrstjärnigt hotell med bra läge enligt ovan.
Frukostpension
5 luncher
Inträde till Parc Güell, Casa Batllo samt Dalimuseet i Figueres
Snabbtåg Barcelona – Figueres t. o.r.
Utflykt till vindistriktet Pénedés med besök på Pares Balta och i Sitges
Svensk reseledare Margareta Bellander.
EU-moms

Anmälan görs till Kerstin Lindström Tre K Travel AB Tel 076-9465577 snarast men senast 1/12 2014.
Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 3000:- sek/person. Slutbetalning senast 31/1 2015.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travel´s särskilda resevillkor, dvs avbokning före den 1/12 2014
blir kostnaden anmälningsavgiften 3.000:- sek/person. Om avbokning sker mellan 1/12 2014 och
31/1 2015 blir kostnaden 50% av resans pris och om avbokning sker efter den 31/1 blir kostnaden
100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring ” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos Europeiska ERV. www.ERV.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurser, flygskatter, flygtider m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström, Tre K Travel
0769465577.

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485-580450, 0769465577
www.treK-travel.se

