Circuit de Catalunya \Hiszpania-wycieczka multiaktywna

Barcelona • Montmelo • Rialp • Park Narodowy Aigües Tortes y Estany de Sant
Maurici • Rzeka Noguera Pallares • Pla De Beret • Sanktuarium Montagarri •
Esterri • Barcelona
Doskonałe połączenie najsłynniejszych sportowych atrakcji Barcelony z aktywnym wypoczynkiem
w Pirenejach. Poczuj się jak kierowca F1 siadając za kierownicą wyścigowego samochodu na torze
Circuit de Barcelona-Catalunya, przejdź się po murawie największego europejskiego stadionu –
Camp Nou. Wspaniałe przeżycia i dreszczyk emocji gwarantowany! A to dopiero początek
niezapomnianej przygody, której kontynuacja będzie miała miejsce w Pirenejach – wycieczka 4x4
przez park narodowy, rafting po rzece Nougera Pallares i wycieczka rowerowa w scenerii
pirenejskich szczytów pozwolą maksymalnie i aktywnie wykorzystać czas.

Atuty oferty
•
•
•
•

wizyta na stadionie Camp Nou
rzejazd torem Grand Prix F1 Circuit de Barcelona – Catalunya
rafting Rzeką Noguera Pallaresa w Pirenejach
Barcelona na rowerze

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Barcelony. Transfer do hotelu w okolicy Barcelony,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. BARCELONA NA ROWERZE
Śniadanie. Przejazd busem do BARCELONY. Zwiedzanie tętniącej życiem stolicy Katalonii na
rowerach. Trasa w większości przebiega ścieżkami rowerowymi. W trakcie ok. 3-godzinnej trasy
zaplanowany jest przejazd wzdłuż Passeig de Gárcia obok słynnych domów dzieła Gaudiego,
uznawanych za wizytówkę Barcelony, przejazd obok Sagrada Familia, Łuku Triumfalnego, Parku
Ciutadella i Portu Olimpijskiego; przejazd wzdłuż nadmorskiej promenady. Po południu wizyta na
słynnym stadionie Europy Camp Nou, jednym z symboli Katalonii. Zwiedzanie muzeum klubu FC
Barcelona. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. TOR WYŚCIGOWY GRAND PRIX F1 CIRCUIT DE BARCELONA-

CATALUNYA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do MONTMELO, zwiedzanie słynnego toru
wyścigowego Grand Prix F1 Circuit de Barcelona-Catalunya. Uczestnicy będą mieli szansę usiąść
za kierownicą wyścigowego samochodu i przejechać po torze F1 o długości 4,727 km. Po południu
przejazd autobusem w Pireneje do RIALP. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. 4X4 PRZEZ PIRENEJE
Śniadanie. Przejazd samochodem 4x4 przez PARK NARODOWY AIGÜES TORTES Y ESTANY
DE SANT MAURICI. Krótki trekking. Miejsce to uznawane jest za jeden z piękniejszych rejonów
Pirenejów. Około 400 jezior, mnóstwo szczytów do zdobycia oraz niepowtarzalna mozaika zieleni,
wody i granitu tworzą spektakularne krajobrazy. To prawdziwy raj dla miłośników spędzania czasu
na łonie natury. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5. DZIEŃ. RAFTING PO RZECE NOGUERA PALLARES
Śniadanie. Przejazd busem do miejsca rozpoczęcia raftingu po RZECE NOGUERA PALLARES,
który odbywa się w scenerii pirenejskich szczytów. Jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych
regionu. 14-kilometrowy spływ przez głębokie górskie wąwozy, porośnięte lasami z pewnością
dostarczy wielu wrażeń. Rafting odbywa się pod opieką profesjonalnych instruktorów. Po raftingu
odpoczynek nad rzeką. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. PLA DE BERET – sanktuarium MONTGARRI – ESTERRI
Śniadanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia wycieczki rowerowej: PLA DE BERET. Po 6 km
przystanek w SANKTUARIUM MONTGARRI. Czas wolny. Kontynuacja zjazdu do ESTERRI –
malowniczej pirenejskiej wioski. Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.Trasa rowerowa: ok. 36 km,
zjazdy: ok. 900 m.
7. DZIEŃ. BARCELONA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do BARCELONY. Zakwaterowanie. Czas wolny. Kolacja,
nocleg.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Dla osób,
które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer do
wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelach ***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami •
wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przelot • przejazd komfortowym autokarem lub busem (zależnie
od ilości osób) • opieka pilota • aktywności wymienione w programie wraz z niezbędnym sprzętem
• przejazd po torze wyścigowym formuły 1 Circuit de Barcelona-Catalunya • ubezpieczenie KL i
NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 203 EUR.
2. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich, zdrowych, sprawnych fizycznie,
przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
3. Zależnie od warunków atmosferycznych program może ulec zmianie.

