
 
 
 
 

 

По маршрут:  София – Барселона - *Фигерес и Жирона – *Манастира Монсерат и фонтаните 
на Барселона – София   

5 дни / 4 нощувки/ 4 закуски / 4 вечери 
   Дата: 05 – 09 май 2020 г. 

 

     
Парка Гюел               Саграда Фамилия                        Манастира Монсерат 

 

Барселона е град, който обсебва и влюбва в себе си. Град, чиято красота има силата на откровение и докарва до 

прехлас. Може би е заради морето в комбинация с палмите, които я правят толкова екзотична, неочаквана и различна 

от други европейски градове. Но не е само това. Гауди, Миро, Пикасо, старината, ландшафтът...Облегната на 

хълмовете Сан Матео и Монджуик до южния склон на възвишението Тибидабо, Барселона е ширната под наклон към 

Средиземно море, сякаш устремена към солените му води. В значителна степен магията на града идва от 

материализираните в оригинални конструкции, форми и цветове фантазии на архитекта Антонио Гауди. Без размаха 

на гениалността му Барселона не би била същата. До което и от творенията му да се докоснете, ще се почувствате в 

друго измерение – измерение на сбъднати детски сънища. Защото Гауди е превърнал Барселона в приказка. 

Не се стряскайте, ако, когато напускате Барселона, усетите стягане в сърдечната област. Едва ли имате нужда от 

кардиолог. Диагнозата най-вероятно е влюбване и съпътстващите го мъка от раздялата и копнеж. Не сте единствени. 

Причислили сте се към безбройните поклонници на този така недействителен в красотата си град. Нека 

отпътуването не ви натъжава. Барселона си е там. И ви очаква. 

 

1 ден (05.05.2020) - София / Барселона 
Излитане в 13:10 часа от летище София с редовен полет на България Ер. Кацане  в Барселона в 15:15 часа. Трансфер до 

хотела и настаняване. Вечеря. *Възможност за испанска вечер. Вечерен спектакъл, който по приятен и забавен начин 

представя испанската култура. В голямата бална зала на замъка ще повишите празничното си настроение под звуците на 

великолепна испанска музика докато вечерята. По време на втората част на вечерта ще се насладите на фламенко 

спектакъл, изпълнен с много чувство и страст от темпераментни танцьори и музиканти.  

Връщане в хотела към 00.30 ч. Нощувка.  

 
2 ден (06.05.2020) – Барселона – туристическа обиколка на града (целодневен престой в Барселона) 

Закуска. Панорамна автобусна обиколка на Барселона – Саграда Фамилия (уникална катедрала, проектирана от Гауди, 

изглеждаща като пясъчен замък, останала недовършена след смърта му и достроявана до днес), грандиозния стадион Ноу 

Камп, площад Испания, хълма Монжуик с Олимпийския стадион, музея на Жоан Миро и Замъка от XVIII век, от който се 

открива впечатляваща гледка към града и пристанището, паметника на Христофор Колумб, откъдето започва 

пешеходната обиколка на града. Усетете атмосферата на средновековна Барселона с една разходка между елегантните 

постройки на готическия квартал и по най-известната улица Ла Рамбла, простираща се от паметника на Колумб на 

крайбрежието до площад Каталуния, в центъра на който се намира фонтанът, свързан с поверието, че ако отпиете вода от 

него, един ден ще се завърнете в Барселона. Поразителна е гледката, която се открива по ширналата се Ла Рамбла с  

красивата Плаца Реал с множество палми, фонтани и украсени тераси,  с бароковата църква Витлеем от XVII век, с 

колоритния пазар за цветя, сувенири, книги и привлекателни кафе-тераси. Свободно време. Възможност за посещение на 

Аквариума, разположен в оживената пристанищна част. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 
 
 

     



3 ден (07.05.2020) – *екскурзия Фигерес (с музея на Салвадор Дали) и Жирона 
Закуска. Свободно време. Възможност за *организирана екскурзия до Фигерес и Жирона. Салвадор Дали (1904-1989 г.) 

е знаменит художник сюрреалист, надарен със забележителен талант. Той е бил и продължава да бъде уникално явление 

в обществения живот на Испания и в нейната култура. Музеят на Салвадор Дали, който ще посетим с тази екскурзия, се 

намира в родния му град Фигерес. Идеята за него се заражда в главата на художника още през 1960 г. и до откриването му 

14 години по-късно Дали е напълно отдаден на реализацията на проекта си. В ексцентричната розова сграда, декорирана с 

триъгълни хлебчета, може да се открие голяма част от творчество на художника, включваща някои от най-известните му 

произведения - сюрреалистични скулптури и картини, авангардния диван под формата на алените устни на Мей Уест, 

множество изображения на музата на художника - неговата Гала (Елена Дяконова, незаменимата и обожавана съпруга и 

съветница). Екскурзията продължва в град Жирона - столица на една от 4-те провинции на Каталуния и обявен за град-

музей. Жирона е разположена на брега на река Онияр и всяка година привлича хиляди туристи със старинната си 

архитектура. Това е едно прекрасно място за посещение, където за по-малко от ден можете да се насладите на всякакви 

забележителности - от средновековните градски стени, разходката по които разкрива невероятни гледки към заспалата 

долина, през тесните криволичещи калдъръмени улички и проходчета в един от най-добре запазените еврейски квартали 

в Европа, арабската баня от 12 век, та чак до възправената на върха на импозантно стълбище катедрала с най-широкия 

готически корпус в света. Тези културни съкровища са в основата на автентичната средновековна атмосфера на града, 

поради която през 2015 година Жирона е избрана за снимки на един от най известните съвременни филми ¨Игра на 

тронове¨. Mостовете над р. Онияр - сред които един, проектиран от самия Айфел - и цветните къщи, разположени край 

бреговете на реката, допълват чара на каталунския град. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.  
 
 

4 ден (08.05.2020) – *екскурзия до манастира Монсерат и фонтаните на Барселона 
Закуска. Свободно време. Възможност за *екскурзия до манастира Монсерат с магичните фонтани на Барселона. 

Екскурзията започва следобяд. Пътува се около час и половина. Планината Монсерат се намира почти в географския 

център на Каталуния, на 40 км северозападно от Барселона. Пътуването ще ви даде възможност да се полюбувате на 

прекрасни пейзажи. Няма как да не останете впечатлени от необичайните форми на каменните възвишения, а 

разположеният на едно от най-живописните места в страната манастир "Монсерат" ще предложи не само наслада за 

окото, но и за душата. В построената в чест на Божията майка бенедиктинска света обител се съхранява „Черната Дева” - 

главното съкровище на манастира. То представлява скулптура на Света Дева Мария в романски стил. Столетия наред 

пътешественици и поклонници от цял свят посещават "Монсерат", за да се преклонят пред „Моренетата“, както галено 

наричат каталунците своята покровителка.  

В края на деня ще се отдадем на блестящия спектакъл на танцуващи водни струи, музика, цветове и светлина на 

"Магическите фонтани на Монжуик" срещу националния дворец на Барселона. Първото представление на "Магическите 

фонтани" се състоява на 19 май 1929 г. по време на Световното изложение. Инженер-дизайнерът Карлес Буйгас представя 

плановете си една година преди голямото събитие и мнозина смятат, че проектът е твърде амбициозен, за да бъде 

създаден, камо ли да бъде завършен навреме. Над 3000 работници са наети да работят по произведението и по-малко от 1 

година по-късно се ражда вълшебният фонтан. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.  
 

5 ден (09.05.2020) – свободно време в Барселона или екскурзия Светът на Гауди (вкл. в цената) 
Закуска. Отпътуване за Барселона. Свободоно време в центъра на града до трансфера за летището, а за по-

любознателните сме предвидили екскурзия Светът на Гауди (къщите Батийо и Мила отвън и парка Гюел, без вкл. 

входни такси). Трансфер до летище Барселона. Излитане за България с редовен полет на България Ер в 18:45 часа. Кацане 

на летище София в 22:35 часа. 
 
 

Датa Цена на човек в 

двойна стая 

Доплащане за 

единична стая 

Цена за 3-ти 

възр./дете на доп. 

легло 

05/05/2020 -

09/05/2020 

630 €  

1235 лв. 

80 € 

156 лв. 

580 €  

1134 лв. 
 

 
 
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:   

♦ Самолетен билет София – Барселона – София с А/К Bulgaria Air с включен регистриран багаж до 23 кг и ръчен багаж до 

10 кг + 1 дамска чанта/лаптоп; 

♦ Летищни такси ; 

♦ Трансфери до/от хотела; 



♦ 4 нощувки със закуски и вечери в хотел Garbi 3*** в Калея (директен транспорт до Барселона на всеки 30 мин., достъп до 

плаж и на първа линия до морето) 

♦ Панорамна пешеходна обиколка на Барселона; 

♦ Екскурзия Светът на Гауди в Барселона (къщите Батийо и Мила, парка Гюел). *Не са включени входни такси 

♦ Местен професионален екскурзовод на български език по време на обиколката и екскурзиите; 

♦ Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро 
 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
♦ Испанска вечер (вечеря с фламенко шоу) – 53 € възр./дете (вкл. трансфери и местен екскурзовод на български език) 

при минимум 15 човека 

♦ Екскурзия Фигерес и  Жирона – 59 € възр./ дете (вкл. трансфери, вход за музея на Салвадор Дали и 

екскурзовод на български език) при минимум 15 човека 

♦ Екскурзия Манастира Монсерат и фонтаните на Барселона – 59 € възр./ 29 € дете (вкл. трансфери и 

екскурзовод на български език) при минимум 15 човека 

♦ Вход за парка Гюел – 10 € на човек (включването в екскурзията Светът на Гауди се заявява предварително и входът 

за парка се заплаща при доплащането) 

♦ Доплащане за напитки към вечерята (вино и вода) – 16 € на човек за 4-те вечери 

♦ Доплащане за застраховка "Помощ при пътуване" на ЗК "Евроинс" за лица над 65 г.: 10 лв; 
♦  По желание при сключване на договора и заплащане на депозита – сключване на застраховка “Отмяна на 

пътуване” на ЗК Евроинс или ЗК Мондиал Асистанс 
 

Забележка: Допълнителните мероприятия се заявяват и заплащат предварително в България.  
При заявяване на място цените на допълнителните мероприятия са с 20% по-високи! 

 
МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 15  
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: валидна лична карта или задграничен паспорт с 3-месечна валидност от датата на 
отпътуване; няма здравни и медицински изисквания за страните по маршрута.  
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: депозит – 50% по стандартни цени; доплащане – 30 дни преди датата на отпътуване. 
 


