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Velkommen til Kataloniens populære hoved-
stad, hvor livsglæde, kunst og arkitektur 
præger bybilledet. Mange kunstnere har 
igennem tiderne sat sit præg på byen, 
men Antonio Gaudi er den kunster, der 
har formået at præge bybilledet mest. Vi 
skal opleve flere af Gaudis mesterværker 
heriblandt La Sagrada Familia, som i dag 
er byens største vartegn. Udover de mange 
kulturperler og arkitektoniske mesterværker, 
så ligger byen også fantastisk smukt ned til 
Middelhavet.  Vi bor centralt og skal opleve 
Barcelona på nærmeste hold.

REJSEBESKRIVELSE

 UDREJSE  
Udrejse med Vueling direkte fra Aalborg til 
Barcelona. Der kan købes en let anretning 
ombord på Vueling. Transfer til vores hotel.

 HJEMREJSE
Hjemrejse med Vueling direkte fra Barcelona 
til Aalborg. 

 UDFLUGTER 
Barcelona med bus
Halvdagstur 
Vi tager på sightseeing med bus i den katalan-
ske hovedstad. På vej til bjerget Montjuic ser 
vi bl.a. Plaça Espanya og Expo-området fra 
verdensudstillingen 1929. De Olympiske Lege 
1992 fandt sted i Barcelona, og i den forbindel-
se blev der opført en række installationer, som 
vi i dag nyder godt af  - f.eks. OL-stadion, som 
er et af  de smukkeste i Spanien og Calatravas 
fantasifulde kommunikationstårn. Fra Montjuic 
er der en storslået udsigt over Barcelona by og 
havn. Formiddagen slutter i den gamle bydel 
“La Barceloneta”, hvor der bliver lejlighed til 
at afprøve de efterhånden så kendte småretter 
“Tapas” i kvarterets mange autentiske barer og 
restauranter. Efter en passende tid til “tapas-
frokost” mødes vi igen, og dagens udflugt 
slutter ved vores hotel.

Barcelona centrum til fods
Halvdagstur 
Vi går en tur i Barcelona centrum. Vi skal 
bl.a. opleve Las Ramblas, som er en af  de 
mest kendte promenader i hele Europa. Las 

Ramblas starter ved Plaça Catalunya og 
går gennem Barcelonas gamle bydel ned til 
havnen, hvor Colombussøjlen står. Vi udnyt-
ter vores hotels ideelle beliggenhed og går 
forbi Domkirken, Rådhuset og La Generalitat, 
Cataloniens delstatsregering. Vi får også set 
lidt af  Det Gotiske Kvarter, inden rundvisnin-
gen fortsætter på selve Las Ramblas. I løbet 
af  formiddagen bliver der tid til et hvil og en 
forfriskning. Ved frokosttid anbefaler guiden et 
passende område for tapas eller en let menu.

Dag i Gaudís tegn
Halvdagstur 
I dag besøger vi Parc Güell, som er et af  Gau-
dís store værker. Parken er et bevis på, hvor 
meget Gaudí lod sig inspirere af  naturen. Fra 
pladsen med den lange mosaikbænk, lavet i 
bølgeform, har man den smukkeste udsigt ud 
over Barcelona. Og så er der ikke mindst Gau- 
dís uafsluttede mesterværk, La Sagrada 
Familia, som er Barcelonas største vartegn. 
Vi besøger både Parc Güell og La Sagrada 
Familia. Disse to besøg foregår med autor-
iseret dansktalende lokalguide. Rundvisnin-
gen fortsætter til Paseo de Gracia, som er 
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Barcelonas svar på Champs Élysées. På den 
elegante promenade og i sidegaderne finder vi 
over hundrede eksempler på spændende art 
nouveau arkitektur. Flere af  husene er designet 
af  den tids største arkitekter, og to af  Antoni 
Gaudís mest kendte civile huse, Casa Battlò og 
Casa Milà, ligger også på Paseo de Gracia. Så 
for at gøre dagen i Gaudís tegn komplet, kan 
man på egen hånd besøge ét af  de flotte huse, 
som først åbnede for offentligheden for ikke så 
mange år siden.

Flamencoshow med middag
Aftentur
Vi besøger en af  de kendte Flamenco-res-
tauranter og oplever de fantastiske dansere. 
Middag med vand & vin og Flamencoshow 
koster kr. 675,00 pr. person og skal bestilles 
ved tilmelding. 

Eventyr i Barcelona på egen hånd
I løbet af  opholdet vil der være tid til egne 
oplevelser, hvor man kan udforske Barcelona 
på egen hånd. Rejselederen er behjælpelig 
med forslag til seværdigheder.

En livsglædens, kunstens og arkitekturens rejse
DATO OG PRIS
AFREJSEDATO  FLY FRA PRIS
 19. april  Aalborg 6.395
11.  oktober efterårsferie  Aalborg 6.695
 
Tillæg for enkeltværelse 1.700
Tillæg pladsreservation i bus i Spanien 40

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES
ü  Fly Aalborg-Barcelona tur/retur
ü  Gratis parkering i Aalborg lufthavn
ü  Transfer lufthavn-hotel tur/retur
ü  4 overnatninger på hotel Reding
ü  4 x morgenmad 
ü  Udflugter ifølge rejsebeskrivelse
ü  Entré til La Sagrada Familia
ü  Entré til Park Güell
ü  Hotel i hjertet af  Barcelona
ü  Dansk lokalguide
ü  Dansk rejseleder

SE MERE: www.nilles.as/barcelona

PRAKTISKE OPLYSNINGER
VEJRET/TEMPERATUR: 
Barcelona (gns): april 17°, oktober 22 °.

VALUTA: Euro (EUR). 

ØVRIGT: Vi oplever mange af  seværdig-
hederne til fods og turen kan være krævende 
for gangbesværede.

HOTEL
Hotel Reding
C/Gravina 5-7, E-08001 Barcelona
Tlf. +34 934 121 097, www.hotelreding.com
Hotel Redin er beliggende i hjertet af  
Barcelona kun 5 minutter gang fra Plaça 
Catalunya og den flotte avenue Las Ram-
blas. Hotellet råder bl.a. over restaurant, 
bar og elevator. Alle værelser er med bad og 
toilet, aircondition, tv, safeboks, minibar og 
gratis WIFI. Forplejningen består af  spansk 
morgenbuffet.
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