
 

 Propozycja FLAMENCO 2018 INDYWIDUALNI KLIENCI 

 

POLSKI PRZEWODNIK + WYGODNY TRANSPORT + DODATKOWE USŁUGI 
00 34 661 849 761  /  sebastian@barcelonapopolsku.pl  /  Licencja No. 2889 

Tablao de Carmen  

Zapraszam do najlepszego w Barcelonie miejsca, gdzie można zachwycać się flamenco. Tablao de Carmen 

jest hołdem dla wielkiej tancerki Carmen Amaya, jednej z najważniejszych postaci w historii flamenco, sztuki 

pasji, tańca i muzyki. Miejsce to położone jest w andaluzyjskiej części Pueblo Espanyol, znanego miasteczka 

hiszpańskiego zbudowanego w Barcelonie w 1929 roku. Można tu podziwiać hiszpańską architekturę: rynek 

(Plaza Mayor), budynek siedziby władz miejskich, kościół, klasztor, warsztaty artystów. Znajdziemy tu syntezę 

hiszpańskiej architektury, miejsce pełne życia artystycznego, znane m. in. z filmu „Pachnidło”. 

 

LOKALIZACJA  
Cena obejmuje wejście do miasteczka (13euro) od godziny 16:00.  
Noc flamenco można połączyć z pokazami magicznej fontanny 500m obok miasteczka.   
ROZKŁAD POKAZÓW FONTANN  
 
PIERWSZA SESJA: KOLACJA o 18:00, POKAZ o 18:45 
DRUGA SESJA: KOLACJA o 20:30, POKAZ o 21:15 
 
 

 
 
MENU TAPAS  61,00€  
• oliwki • Marynowany ser • pikantne ziemniaczki • sałaka andaluzyjska • szaszłyczki z kurczaka • krokieciki z 
byczego ogona • bomby barcelońskie (kulki ryżowe z mięsem) • DESER  Kataloński krem • NAPOJE • Woda 
mineralna, wino lub sangria i kawa 
 
MENU CARMEN 75,00€ 
DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH:  
• Oliwki • Szynka D.O. Jabugo z chlebem nacieranym pomidorem • Marynowany ser Manchego   
DO WYBORU PIERWSZE DANIE: sałatka andaluzyjska lub zupa krem 
DO WYBORU DRUGIE DANIE: ROSTBEF z serem parmentier lub Morszczuk po andaluzyjsku 
DESER Krem czekoladowy • NAPOJE  Woda mineralna, wino RIBERA DE DUERO lub sangria i kawa 
 
Dostępne również MENU VIP 85,00 euros (grupa min 25pax)  
 

Pokaz trwa 1h – Pojemność lokalu: 150 osób - Artyści: 10-12 osób  

 
PRZEDPŁACAJĄĆ MASZ 3€ ZNIŻKI NA OSOBĘ   
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http://www.tablaodecarmen.com/reserva.php?lang=en&m=3
http://www.tablaodecarmen.com/en/
https://goo.gl/maps/8j1PiPsL1t62
https://w110.bcn.cat/portal/site/FontMagica/menuitem.f40c52caf996696f89484b42917409a0/index21f6.html?vgnextoid=1c54ec65b80e1410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=1c54ec65b80e1410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=en_GB
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Tablao Cordobes  

Nie istnieje, ani w Barcelonie, ani w Hiszpanii, żadne inne tablao, które tak przyciąga najwybitniejszych 
artystów tej sztuki, zarówno żyjące legendy flamenco jak i młodych. Położone samym sercu Las Ramblas od 
1970 roku, Tablao Cordobés to mały klejnot rzemiosła inspirowany sztuką Nazari, udekorowany pod 
kierunkiem konserwatorów i rzemieślników Zarządu Alhambra. Pod namiętnym przewodnictwem rodziny 
artystów flamenco, jest to najważniejsza restauracja pokazowa w mieście i oferuje starannie tradycyjną 
kuchnię z lokalnymi produktami najwyższej jakości.  
 

  
 
 
Godziny pokazów Od 15 de marca do 31 października:  
Tapas 17:00 – Pokaz o 17:50 (59 €) 
Kolacja o 18:00 – Pokaz o 19:15 (79'5 €) 
Kolacja o 19:30 - Pokaz o 21:00 (79'5 €) 
Kolacja o 21:15 - Pokaz o 22:30 (78'5 €) 
Kolacja o 22:30 - Pokaz o 23:45 (69 €) 
  
 
KOLACJA W FORMIE BUFETU SRÓDZIEMNOMORSKIEGO   
Lokal proponuje wycieczkę gastronomiczną do smaków dzisiejszych i minionych, uformowanych przez ponad 
44 klasyków, ze specjalnym akcentem na paelle i dania z ryżu. 
 

 
PRZEDPŁACAJĄĆ MASZ 3€ ZNIŻKI NA OSOBĘ   

http://www.tablaodecarmen.com/reserva.php?lang=en&m=3
http://www.tablaocordobes.es/es/artistas
http://www.tablaocordobes.es/es/artistas
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Palacio del Flamenco   
Palacio del Flamenco jest odrestaurowanym teatrem z 1920 roku i jest obecnie największym teatrem 
flamenco w Barcelonie. Dysponując wygodnymi siedzeniami, teatr jest wyposażony w najnowocześniejszy 
sprzęt audiowizualny, dzięki czemu można tu zobaczyć pokaz na wysokim poziomie. LOKALIZACJA  
 
 PIERWSZY POKAZ Flamenco y Olé:  
- KOLACJA o 18:00  
- POKAZ o 18:25 do 19:25 
 
DRUGI POKAZ Flamenco Bajanó:  
- KOLACJA o 19:55  
- POKAZ o 20:20 do 21:20  
 
TRZECI POKAZ Flamenco Pasión:  
- POKAZ o 21:50  
- POKAZ o 22:30 do 23:30 
 

  

PRZYKŁADOWE MENU 
 
Show & Drink (sangría) ...................................... 35€ 
 
Special Offer & Show ......................................... 50€ 
Tradycyjna Paella + sałatka + miseczka owoców morza + Profiteroles z czekoladą + Sangría lub wino  
 
Tapas Menu & Show ........................................... 65€ 
Hiszpańska Tortilla + Kałamarnica z sosem imbirowym + smażone krewetki + łosoś w sosie limonowym + 
Kurczak z ziemniakami +  polędwica wołowa + Profiteroles z czekoladą + Sangría lub wino 
 
 
Pokaz trwa 1h – Pojemność lokalu: 380 osób - Artyści: 14 osób 

 

PRZEDPŁACAJĄĆ MASZ 3€ ZNIŻKI NA OSOBĘ 

  

http://www.tablaodecarmen.com/reserva.php?lang=en&m=3
http://www.palaciodelflamenco.com/?lan=es#home
https://goo.gl/maps/36o2xRgdTgo
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FLAMENCO LAS ARENAS  http://arteflamencobarcelona.com/en/ 

Świetny pokaz flamenco w byłej arenie walk byków zamienionej na centrum handlowe. Flamenco 
Arte to grupa artystów wysokiego poziomu, którzy zaprezentują różne style tańca ( m inj. Sevillanas 
czy Bulerumba). Las arenas ma wspaniały puntk widokowy z którego wspaniale widać plac 
hiszpański. W opcji z kolacją jedzenie serwuje się w restauracji na górze lub na pietrze pokazów. 
 
Pokazy o 18:30, 20:00, 21:30 
Noc flamenco można połączyć z pokazami magicznej fontann, którą widać z tarasu widokowego. 
Sprawdź ROZKŁAD POKAZÓW 

 

 
 
 
MENU Z TAPAS (45€ w restauracji obok pokazu lub 50€ w restauracji piętro wyżej na tarasie widokowym) 
• pikantne ziemniaczki •  katalońskie krokiety •  hiszpańska szynka  •  sery katalońskie •  pintxo z anchovies 
• Woda mineralna, wino lub sangria i kawa 
 
MENU Z KOLACJĄ (48€ w restauracji obok pokazu lub 56€ w restauracji piętro wyżej na tarasie 
widokowym) 
PIERWSZE DANIE DO WYBORU: 
Frytki z szynką i jajecznicą (typowe katakońskie danie) • cukinie z grila z serem i pomidorem • sałatka Mussol 
(sałata, awokado, jajko, rzodkiewka) • Escalivada (grilowane warzywa podawane na zimno z sosem) • 
kiełbasa z ziemniakami 
DRUGIE DANIE DO WYBORU: 
Kurczak z wolnego wybiegu z ziemniakami • Eskalopki wołowe z serem kozim i grilowanymi karczochami • 
Antrykot wołowy z ziemniakami • grilowany Tuńczyk  
DESER DO WYBORU: Krem kataloński • Profiteroles z bitą śmietaną i czekoladą  

NAPOJE Woda mineralna, wino i kawa 
 
Kolację można zrobić przed lub po spektaklu. 
 
Pokaz trwa 45  min– Pojemność lokalu: 120 osób – Artyści 8/10 osób 
 

 

PRZEDPŁACAJĄĆ MASZ 3€ ZNIŻKI NA OSOBĘ 

https://w110.bcn.cat/portal/site/FontMagica/menuitem.f40c52caf996696f89484b42917409a0/index21f6.html?vgnextoid=1c54ec65b80e1410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=1c54ec65b80e1410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=en_GB

