GIMTADIENIO AKCIJA GALIOJA BIRŽELIO 10 - 11 D. AR IKI TOL,
KAI BAIGSIS LAISVOS VIETOS. JŲ ŠIA KAINA TURIME TIK – 16..
BARSELONA –
MONTSERAT
VIENUOLYNAS
ISPANIJA
2019 m. lapkričio 9 - 12 d.

Kelionių organizatorius

REGUS OLD TOWN
verslo centras
Vilniaus g. 31, Vilnius
Tel. (8-684) 233 57
El. paštas:
info@bohematravel.lt

www.btravel.lt

PRELIMIN ARI KELIONĖS PRO GRAMA
2019 m. lapkričio 9 d. skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Barseloną.
16:50 išvyksta iš Vilnius 19:30 atvyksta į Barselona
(Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės.)
Pasitikimas oro uoste. Pervežimas oro uostas – Barselona (grojantys ir šokantys Barselonos fontanai) - 4 žv.
viešbutis Callela mieste (H Top Calella Palace arba H Top Amaika). Apgyvendinimas 3 naktims.
2019 m. lapkričio 10 d.- pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į Barseloną. Ekskursinė programa ir laisvas laikas.
Lankytinos vietos Barselonoje: Gracijos prospektas, Gaudi architektūros šedevrai, Barselonos katedra, Las Rambla,
La Boqueria turgus, paminklas Kolumbui, Katalonijos aikštė, Sagrada Familia bažnyčia*, gotikinis kvartalas.
Grįžus – vakarienė
.

2019 m. lapkričio 11 d. - pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į Montserat Vienuolyną. Grįžus – vakarienė.
2019 m. lapkričio 12 d. anksti ryte pervežimas į oro uostą.
Tiesioginis skrydis iš Barselonos į Vilnių.
7:35 išvyksta iš Barselona 12:10 atvyksta į Vilnius
(Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės.)

Bendra kelionės kaina - nuo 299 EUR vienam asmeniui
(apgyvendinimas – dvivietis, trivietis kambariai).
Vykstant į kelionę vienam asmeniui, taikoma 80 Eur priemoka už vienvietį kambarį.

Į paketo kainą įskaičiuota:








aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas pagal avialinijų išmatavimus (
registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį,
3 nakvynės 4 žv. viešbutyje Сallela mieste (maitinimas 2 pusryčiai ir 2 vakarienės);
pervežimai : Barselonos oro uostas – Barselona - viešbutis Callelos mieste – Barselonos oro uostas;
išvykos į Montserat vienuolyną ir Barseloną; ekskursija su gidu Barselonoje;
kelionės vadovo paslaugos Ispanijoje;
turisto mokestis miestui – „city tax“,
įėjimo bilietas į Sagrada Familia bažnyčią

Papildomos išlaidos:


kitos asmeninės išlaidos, nepažymėtos aukščiau.
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