Barcelona dla najlepszych

CEL: nagrodzenie najlepszych kontrahentów, podtrzymanie dobrych relacji biznesowych
GRUPA: 6-30 osób, najważniejsi kontrahenci
TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik
DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 2-3 dni

CENA: od 3 900 zł/os.

HOTEL

OLIVIA PLAZA****

Olivia Plaza
Plaça Catalunya 19.
08002 Barcelona, Hiszpania
Tel.: +34 93 316 87 00

Hotel Olivia Plaza położony jest przy Plaza Catalunya
w centrum Barcelony. Stylowe, eleganckie pokoje wyposażone
są w telewizor z płaskim ekranem, bezpłatny sejf i oferują
widok na plac. Znajduje się w nich także sofa lub fotele oraz
stolik.
W nowoczesnej restauracji Nineteen serwowane są dania
kuchni śródziemnomorskiej.
Hotel Olivia Plaza usytuowany jest zaledwie 100 metrów od
słynnej alei La Rambla z licznymi restauracjami i ulicznymi
straganami.
Liczba pokoi: 113
Udogodnienia: ogród, taras słoneczny

Kliknij po więcej informacji

Internet: Wi-Fi jest dostępny w całym hotelu i jest bezpłatny

LOKALIZACJA
Plaza Catalunya
1 minuta spacerem od Plaza Catalunya
2 minuty spacerem od ulicy La Rambla

HOTEL

WYŻYWIENIE

WINDSOR
Restauracja zlokalizowana jest w modernistycznym budynku,
w bliskiej odległości od ulicy La Rambla.
Szef kuchni Carlos Alconche serwuje dania kuchni katalońskiej
w eleganckiej oprawie, korzystając ze świeżych, sezonowych
produktów. Dania polecane przez szefa kuchni to morszczuk
z zapiekanymi karczochami oraz pieczona przez 12 godzin
jagnięcina.
Restauracja posiada wygodny taras połączony z salą główną,
gdzie można zorganizować bankiet lub biznesową kolację.

WYŻYWIENIE

BOTAFUMERIO

7 PORTES

Restauracja została założona w 1975 roku i od tego czasu jest
jedną z najbardziej rozpoznawalnych restauracji w Barcelonie.

7 Portes, czyli 7 Wrót jest to klasyczna katalońska restauracja,
znajdująca się w centrum Barcelony. Została otwarta
w 1836 roku, a na przestrzeni lat odwiedzały ją takie sławy
jak Pele czy Salvador Dali.

Ceniona jest głównie za wyśmienite dania z ryb i owoców morza.
Restauracja podzielona jest na kilka mniejszych sal, w których
można zorganizować kolacje biznesowe. Szef kuchni oraz
właściciel w jednej osobie, poleca zupę rybną, paelę z owocami
morza oraz homara przyrządzanego w stylu katalońskim.
Całości dopełniają hiszpańskie wina podawane do kolacji.
Restauracja jest polecana przez przewodnik Lonely Planet oraz
National Geographic.

Specjalnością szefa kuchni są dania z żabnicy oraz paele.
Podawane do dań wyśmienite hiszpańskie wina oraz muzyka
na żywo sprawiają, że goście chętnie wracają do tego miejsca.
W 2013 roku restauracja zdobyła certyfikat jakości portalu
Tripadvisor.

ATRAKCJE

ZWIEDZANIE BARCELONY

MECZ FC BARCELONA

„To miasto ma czarodziejską moc. Zanim się człowiek obejrzy,
wejdzie mu pod skórę i skradnie duszę.” Cytat pochodzi z książki
Cień Wiatru, Carlos Ruiz Zafón i w pełni oddaje klimat Barcelony.

Barcelona nieodłącznie kojarzy się z piłką nożną. Liczne
zwycięstwa lokalnej drużyny sprawiły, że rzesze kibiców z całego
świata ściągają na mecze do stolicy Katalonii. Na imponującym
stadionie Camp Nou grają najlepsi zawodnicy: Leo Messi, Xavi czy
Gerard Pique.

W czasie jednego dnia nie sposób dogłębnie poznać wszystkich
jej zabytków. Będziecie mieli Państwo okazję podziwiać tętniącą
życiem La Ramblę, plac Katalonii, czy przemierzać wąskie uliczki
starego miasta. W przerwie zaprosimy na espresso do kawiarni,
gdzie przesiadywał Picasso z ówczesną bohemą. W programie
zwiedzania nie zabraknie także katedry św. Eulalii, słynnej
bazyliki Sagrada Familia oraz Parku Güell.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w meczu, które z pewnością
będzie niezapomnianym przeżyciem. Zapewniamy bilety, transfer
na stadion oraz organizujemy spotkanie w pubie po meczu w celu
świętowania zwycięstwa lokalnej drużyny.

ATRAKCJE

REGATY

POKAZ FLAMENCO

Barcelona leży nad samym morzem, co stwarza wspaniałe
warunki do organizacji regat.

Flamenco jest typowym tańcem Andaluzyjskim, ale również
w Barcelonie można odnaleźć miejsca, gdzie kultywowana jest
tradycja tej sztuki.

Proponujemy Państwu regaty żeglarskie na luksusowych
jachtach. Spotkanie ze skiperami odbędzie się w porcie
Olimpijskim, z którego podczas Igrzysk Olimpijskich wypływali
najlepsi żeglarze świata, aby rywalizować o medale.
Nasze regaty będą niemniej emocjonujące. Każdy z uczestników
będzie miał wyznaczoną rolę na jachcie a cała załoga będzie
rywalizować z innymi jednostkami.
Na zwycięzców będzie czekać butelka hiszpańskiej Cavy.

Zaprosimy Państwa na wieczór flamenco w sercu Barcelony.
W pierwszej kolejności zostaniecie Państwo poczęstowani
specjałami kuchni hiszpańskiej, zaś w drugiej części wieczoru
będzie można podziwiać niesamowity festiwal tańca, muzyki
i śpiewu.

LOKALIZACJA I TRANSPORT

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI

TRANSPORT
Przelot z Warszawy do Barcelony trwa 3 godziny
6 minut. Linie lotnicze LOT obsługują to połączenie
7 razy w tygodniu.
Transfer z lotniska do centrum Barcelony trwa
30 minut.

Na miejscu zapewniamy transfery busem lub
samochdami.

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji.

Ofertę wyjazdu do Barcelony przygotowała:

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności
wyjazdu w wybranym terminie:

693 841 351
magda@sporturismo.pl
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