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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

De lente begint dit jaar in Barcelona!
Veelzijdige Catalaanse stad waar áltijd wel
iets te beleven is

Start de lente van 2019 met een 5-daagse vlieg/excursiereis naar
bruisend Barcelona! Maar kennis of hernieuw uw kennismaking met
deze veelzijdige Spaanse stad waar altijd wel iets te beleven valt. En
waar het hele jaar door toeristen uit de hele wereld
neerstrijken. Omdat liefhebbers van cultuur en architectuur hier
absoluut aan hun trekken komen. Ook bij deze reis geldt comfortabel
vertrek uit Limburg, bustransfer naar de luchthaven van Düsseldorf,
verblijf in een aangenaam 3* hotel en ook nog eens inclusief twee
uitgebreide excursies (inclusief entrees) met een Duitstalige gids.
Daarbij ziet en hoort u alles over de belangrijkste
bezienswaardigheden. En daarnaast is er ruim baan om ook uw eigen
plan te trekken. Tijdens deze 5-daagse stedentrip ben u alle dagen
onder de hoede van eigen Jacobs Reizen reisbegeleiding.

 

Dag 1 - Donderdag 21 maart

Limburg – Düsseldorf – Barcelona

Vanuit de door u gekozen opstapplaats brengen wij u in de vroege
middag per bus naar Düsseldorf vanwaar u om 16.35 uur (onder
voorbehoud) met Eurowings naar Barcelona vliegt. Na landing volgt
de transfer naar 3* hotel Evenia Rocafort (rocafort-
barcelona.eveniahotels.com). Uw kamer (gratis WIFI) is van
de gebruikelijke faciliteiten voorzien en het hotel (51 kamers) ligt op
enkele minuten van de bekende Plaza Espana. Bovendien is er een
metrostation op slechts 100 m. Na het inchecken is de rest van de

5 dagen vanaf
€ 725,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar Limburg
- Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Barcelona v.v.
met Eurowings

20 kg ruimbagage

Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.

4 nachten op basis van logies/ontbijt
in 3* hotel Evenia Rocafort

4 x ontbijt (buffet)

Hele dagexcursie met bus en gids
modern & historisch Barcelona

Halve dag excursie Parc Güell &
Sagrada Familia (inclusief entrees)

Duitstalige gids ter plekke

Eigen Spauwen Travel
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis

Exclusief
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avond vrij te besteden.

Dag 2 - Vrijdag 22 maart

Hele dagexcursie modern & historisch Barcelona

Na genoten te hebben van het uitgebreide ontbijtbuffet gaat u de
hoogtepunten van Barcelona zien. Per bus en deels te voet neemt
een Duitstalige gids u vandaag mee door en rond deze boeiende stad.
Te beginnen met de berg Montjuïc waar zich het Olympisch stadion
bevindt en vanwaar u een schitterend uitzicht over de stad heeft. U
maakt kennis met de Olympische wijk en de Olympische haven. De
gotische wijk is een absolute parel, hier dateren veel gebouwen én de
kathedraal uit de 15e eeuw. U wandelt o.a. ook over de
wereldberoemde Ramblas vol kraampjes en altijd weer met
“artiesten” die hun kunnen tonen. De avond is weer naar eigen inzicht
in te vullen.

 

Dag 3 - Zaterdag 23 maart

De schatten van Gaudi (halve dag)

Ontbijt en weer de stad in. Vandaag per bus en met gids naar Parc
Güell, kleurrijk meesterwerk vol exotische vormen van Gaudi. Deze
Catalaanse architect heeft als geen ander de Jugendstil in zijn
Barcelona tot uiting gebracht. Natuurlijk staat vandaag ook een
bezoek aan de beroemde – nog steeds niet voltooide – Sagrada
Familia op het programma. Verbaas u over zowel de buiten-
als binnenkant van dit kunstwerk waarover de meningen heel erg
uiteen lopen…. De rest van de dag is vrij te besteden.

 

Dag 4 - Zondag 24 maart

Vrije dag of optioneel naar het Klooster van Montserrat

Ontbijt en daarna doet u vandaag wat u wilt. Misschien heeft u wel zin
in een optionele (kosten ca € 45,-) excursie (op 45 km. van Barcelona)
naar de berg Montserrat waar het imposante Benedictijns “Santa
Maria de Montserrat” klooster uit de 11e eeuw staat. Al van ver biedt de
1236 meter hoge berg een grandioze aanblik. U bezoekt het klooster
en de basiliek waarvan de Zwarte Madonna de beschermheilige is.

Dag 5 - Maandag 25 maart

Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies

Toeristenbelasting (te voldoen in
hotel) ca. € 1,- p.p. per nacht

Verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 25

U reist gegarandeerd met Jacobs
reisbegeleiding. De deelnemers
kunnen van Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Jacobs reizigers én
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Barcelona – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt heeft u nog tot de late namiddag vrije tijd. Nog bijna
een hele dag dus om naar de haven te gaan, te shoppen, een
museum (Picasso) te bezoeken of bijvoorbeeld om gebruik te maken
van de hop-on-hop-of bus. Een geweldige manier om de stad nog
eens comfortabel vanuit een bus te bekijken. U bepaalt zelf waar u in-
en uitstapt en via een oortje krijgt u bij gedurende de hele rondrit
deskundige uitleg. Het ticket is doorgaans de gehele dag geldig. Onze
reisbegeleiding informeert u graag over hoe en wat. In de late
namiddag volgt de transfer naar de luchthaven waar de terugvlucht is
voorzien om 19.30 uur (onder voorbehoud). Eenmaal geland (ca. 21.50
uur) in Düsseldorf, is er weer vervoer voorzien naar uw opstapplaats in
Limburg.  

 

 

 

Hotelinformatie

Evenia Rocafort ***

Hotel verzorging: Logies/ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 170,-

Hotel website: http://rocafort-barcelona.eveniahotels.com/
Hotel adres: Carrer de Rocafort, 23-25, 08015 Barcelona, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

deelnemers van onze Duitse agent.

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
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