Допълнителни екскурзии
ОБЗОРНА ЕКСУРЗИЯ НА БАРСЕЛОНА (включена в цената)
Описание: Обзорната екскурзия на град Барселона включва “Саграда Фамилия”– визитната картичка на
града; две от най-известните къщи построени от архитекта Гауди - “Каса Батйо”и “Ла Педрера”; площад
“Испания”с Националния дворец ; хълма “Монтжуик” с музейния архитектурен комплекс “Побле Еспаньол”;
“Олимпийския пръстен” със съоръжения, построени в чест на Олимпийските игри през 1992 г.; паметника на
Колумб. Свободно време на площад “Каталуния”, откъдето започва "Рамбла"– най-оживената улица на града,
изобилстваща от необичайни магазинчета, заведения и живи статуи, и Готическия квартал – старата част на
Барселона, с криволичещи тесни улички и средновековни сгради.

ВЕЧЕРЕН СПЕКТАКЪЛ "РИЦАРСКИ ТУРНИР"
Описание: фламенко - спектакъла пресъздава по един лек и забавен начин испанската история и култура.
Представлението ще ви потопи в бурята на историческите битки на рицарите защитавали своите крале от
нашествениците вестготи и араби , а след кратък антракт с великолепна испанска музика ще се насладите на
страстите, и дълбоките чувства на фламенко спектакъла пресъздадени от темпераментни танцьори и талантливи
музиканти.

ЦЕЛОДНЕВНА ТОСА ДЕЛ МАР И ПОСЕЩЕНИЕ НА ЖИРОНА
Описание: Красотата на Коста Брава. Панорамният път към Тоса дел Мар ще ни разкрие красотата на найизвестната крайбрежна ивица на Испания – Коста Брава – възпявана от много писатели и поети. Тоса дел Мар е
едно от най-красивите крайбрежни селища, разположени на тази ивица. Старият град, обявен за национално
богатство, с тесните китни улички и малки магазинчета придава неповторима атмосфера на града. Вашия отдих
на Коста Брава, а също и разказите за това слънчево крайбрежие не би бил пълен без посещение на една от
най-известните испански винарни. Вина, колбаси, ликьори, сладкиши, зехтин са част от културата и
гастрономията на този район. Там ще можете не само да ги опитате но и да ги закупите на по-изгодни цени.
Посещение на Жирона.

ЦЕЛОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ МОНТСЕРАТ И МАГИЧЕСКИЯ ФОНТАН
Описание: Отпътуване към планината Монтсерат - духовното място на Каталуния където е построен
бенедиктински манастир с хилядолетна история. Екскурзията ще ви даде възможност да се насладите на
прекрасни пейзажи, да се полюбувате на необичайните форми на скалите и да изживеете една неповторима
духовна наслада в манастира, разположен в едно от най-живописните места на страната. Ще имате възможност
да се докоснете и до една от най-големите цености на манастира „Черната Мадона”. Посещение на Магическия
фонтан на Барселона на български език.

ЦЕЛОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ СВЕТЪТ НА ДАЛИ
Описание: Посещение на театъра-музей във Фигерес, създаден от великия художник и посещение на замъка
"Пубол", който Дали подарява на своята муза и спътница в живота Гала при завръщането им в Европа.

Допълнителните екскурзии се осъществяват при минимум 30 записани туристи Редът за
посещение на забележителностите и свободното време щебъдат определени от екскурзовода
преди тръгването. Не се предоставят сухи пакети за пропуснати хранения по време на
допълнителните екскурзии. Часовете на отпътуване и връщане в хотела подлежат на
потвърждение!

