
BARCELONA-
KYSTEN & 
ANDORRA 

GRUPPEREJSE - KATALONIEN

Dag 1: Ankomst til Barcelona
Vi modtages af den danske rejseleder og transporteres til 
Malgrat de Mar, hvor vi indlogeres på Hotel Monteplaya 
3★. 

Dag 2: Barcelona sightseeing
Guidet køretur gennem Barcelona, hvor vi bl.a. 
kommer forbi den olympiske havn, Jean Nouvels 
opsigtsvækkende vandtårn, tyrefægterarenaen og 
meget mere. Køreturen fortsætter op mod det historiske 
OL-stadion ”Estadi Olímpic Lluís Companys” og videre 
til Calatravas smukke tårn op ad det grønne bjerg, 
Montjuic. Vi holder et fotostop ved La Sagrada Familia, 
Barcelonas største vartegn, som går under navnet ”den 
ufuldendte kirke”. Slutteligt er der tid til at indtage Las 
Ramblas og på egen hånd mærke byens kunstneriske 
puls.

Dag 3: Galas Slot og Middelalderbyen Pals
I dag er første stop på busturen et besøg på det utrolige 
spændende lille slot, som Salvador Dalí forærede sin 
kone Gala efter istandsættelsen. Vi fortsætter til Pals, en 
over 1000 år gammel landsby bygget i romansk/gotisk 
stil. Vi slutter dagen med lækker frokost på en typisk 
katalansk masía.

Dag 4: På egen hånd
Tag en afslappende dag på stranden, spørg guiden vedr. 
spadsereture i området eller genbesøg Barcelona i eget 
tempo. S-toget kører 2 gange i timen, og billetterne er 
billige.

Dag 5: Figueres og Sydfrankrig
En indholdsrig og smuk køretur venter. Vi begynder 
i Figueres, hvor den kendte spanske kunster Salvador 
Dalí havde hjemme. Vi ser en del af hans værker og 
skøre påfund, inden vi fortsætter langs floden Tête 
mod Andorra. Vi gør bl.a. holdt i Villefranche med den 
velbevarede bymur fra 1600-tallet.

Dag 6: Andorra la Vella
Rundvisning i det historiske centrum forbi det gamle 
parlament, indrettet i et flot rigmandspalæ, med indblik 
i fyrstedømmets specielle historie. Herefter udflugt til 
Meritxell, hvor Andorras skytspatron har til huse.

Dag 7: Frokost i bjergene
Fri til sidst på formiddagen, hvor vi skal besøge en 
spansk landsby, som kun har adgang fra Andorra. Vi 
spiser frokost og returnerer til Andorra, her er der tid til 
de sidste indkøb.

Dag 8: Hjemrejse
Efter morgenmaden tager vi afsked med Andorra og 
transporteres til Barcelona lufthavn.

Forbehold for ændringer i programmets rækkefølge.

STORBYER, DEJLIGE BADESTRANDE 
OG MALERISKE LANDSKABER

En betagende rejse, der kombinerer den spanske provins Katalonien, med 
storbyen Barcelona i fokus, og det unikke fyrstedømme Andorra. Vi begynder 
turen med 4 overnatninger i det smukke Malgrat De Mar, nord for Barcelona, 
og fortsætter til Andorra, hvor vi tilbringer 3 overnatninger i dette bedårende 
lille land. Andorra ligger mellem Frankrig og Spanien og med sin lille størrelse 
har landet kæmpet sig til sin uafhængighed og toldfrie status. Denne tur er rig 
på enestående seværdigheder og kultur samt unikke kystlinjer og fortællinger.

8 DAGE
FRA KR. 7.995,-  

Pr. person v/2 pers. i dbl. værelse

Inkluderet i prisen

  Fly Aalborg - Barcelona t/r

  Transfer lufthavn - hotel t/r

   4 nætter på Hotel Monteplaya 3★

  3 nætter på Art Hotel 4★

  Halvpension med vand og vin til aftensmaden

  Dansk rejseleder

  Udflugter ifølge program

Tilkøb: Enkeltværelse: kr. 1.400,- 
Havudsigt hotel Monteplaya: pr. person kr. 400,- 
Afbestillingsforsikring: kr. 425,-

Afrejse fra: Aalborg
Afgang: 12/09/2019
Hjemkomst: 19/09/2019
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