
 

 

Hola! 

Przedstawiamy Państwu kilka propozycji odkrywania Barcelony po polsku z licencjonowanym przewodnikiem. 

Chcemy pokazać główne atrakcje miasta, omijając kolejki oraz próbując lokalnych specjałów ! 

 

Każdy klient jest traktowany wyjątkowo a wycieczki są dopasowane do lokalizacji hotelu, czasu trwania, rodzaju 

transportu i Państwa preferencji.  

Wycieczki podzielone są tematycznie:   

POPULARNE    strona 2 

ARTYSTYCZNE    strona 4 

 WIDOKOWE    strona 6 

KULINARNE    strona 7 
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Spacerem po starym mieście - 3h Spacer po Barrio Gotico – gotyckiej dzielnicy, jednej z najbardziej 

urokliwych w Barcelonie, gdzie wąskie uliczki i średniowieczne budynki tworzą fantastyczny klimat. Zobaczymy takie miejsca 
jak: słynna ulica La Rambla, urokliwy plac Placa Reial, rynek La Boqueria, Katedrę św. Eulalii, Pałac Królewski oraz pobliski 
plac Placa de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau de la Generalitat, w którym mieści się siedziba rządu katalońskiego.    
La Rambla uważana jest za najpiękniejszą aleję świata a kręte uliczki Barrio Gotico to między innymi sceneria z filmu 
„Pachnidło”.  Podczas wycieczki zobaczymy też pałac hrabiego Guell’a, jedno z pierwszych dzieł Gaudiego, które mieści się 
niedaleko La Rambla. Pospacerujemy również po dzielnicy La Ribera, znanej z książki „Katedra w Barcelonie”.  
Spacer można połączyć z wycieczką rowerową, wtedy całość trwa 5h.  
 
„Ta wycieczka do wspaniałe wprowadzenie do Barcelony! Jeżeli to twój pierwszy raz w tym mieście to zacznij od tej opcji”. 

 
Świat Gaudiego - 4h Podczas zwiedzania poznamy osobę ekscentrycznego architekta Antoniego Gaudiego oraz 

jego przyjaciela, milionera Eusebiego Güella. Miejsca, które zobaczymy to: Aleja Passeig de Gracia, gdzie znajdują się m.in. 
budynki, tj. Casa Milà i Casa Batlló; Park Güell (ZWIEDZANIE) - niedoszła rezydencja dla najbogatszych mieszkańców 
Barcelony początku XX wieku a dziś park miejski, zaprojektowany przez geniusza architekta Antoniego Gaudiego oraz 
kościół La Sagrada Familia (ZWIEDZANIE) - dzieło życia Gaudiego w budowie od 1882 roku. Świątynia Pokutna Świętej 
Rodziny, uważana za symbol stolicy Katalonii, na którą Antonio Gaudí poświęcił ponad połowę swojego życia. Ze względu na 
walory architektoniczne w 2005 roku Sagrada Familia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można 
wycieczkę wydłużyć 1h i zwiedzić budynek LA PEDRERA 
 
 

 

 

 

 

Rowerami w kółko - 3h  
Zobaczycie Państwo Barcelonę z innej perspektywy. Proponujemy spokojny przejazd wzdłuż starego portu i plaży, byłej 
fabrycznej dzielnicy Poble Nou i powstajęcej nowoczesniej 22@.  Odkryjecie piękno nadmorskiej Barcelony, zobaczycie jakie 
zmiany nastąpiły od Olimpiady 1992 (wioska olimpijska i 22@) a także poczujecie luźny klimat w parku Ciutadella, gdzie 
znajduje się m.in. zoo i parlament Katalonii. Przystanki przy hotelu W, Porcie Olimpijskim, przy Torre Agbar, Łuku 
Triumfalnym i w parku Ciutadella.  
 

  

POPULARNE 

Passeig de Gracia jest to jedna z najważniejszych arterii w Barcelonie. Ulica, która już na początku XX w. 
była modną i najdroższą w Barcelonie. Casa Batlló - modernistyczny dom zaprojektowany przez Antoniego 
Gaudiego, budynek o wyjątkowej i niepowtarzalnej urodzie. Casa Milà, bardziej znana jako La Pedrera 
(kamieniołom) jest również modernistycznym budynkiem Gaudi’ego, który został zbudowany z piaskowca 
ze wzgórza Montjuïc. Faliste oraz zaokrąglone kształty elementów ozdobnych mają przypominać morze. 
Budowla znajduje się na liście budynków światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO od 1984 roku. 

https://www.barcelonapopolsku.pl/la-sagrada-familia/
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Montserrat - 5h Z Barcelony wyjeżdżamy do Montserrat. 1h jazdy na północny zachód od Barcelony, do 

malowniczego masywu górskiego, na którego zboczach znajduje się klasztor benedyktynów i sanktuarium Czarnej Madonny 
z Montserrat. Na miejscu zwiedzimy bazylikę oraz posłuchamy śpiewu Escolania, jednego z najbardziej znanych chórów 
chłopięcych Europy (tutaj zależy to od dokładnej daty, bo chór podróżuje po świecie). W opcji jest również dotarcie na 
jeden z punktów widokowych, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na okolicę. Na miejscu mamy do wyboru kilka 
rzeczy do zrobienia, tj.: pokaz audiowizualny o klasztorze, degustacja likierów, wspaniałe muzeum sztuki, czy też wyjazd 
kolejką zębatą na górę.   
 

 

 
Top Barcelona - 6h Podczas programu zapoznają się Państwo z głównymi atrakcjami Barcelony. Pospacerujemy po 

Aleja Passeig de Gracia, gdzie znajdują się m.in. budynki zaprojektowane przez Gaudiego tj. Casa Milà i Casa Batlló; kościół 
La Sagrada Familia - dzieło życia Gaudiego w budowie od 1882 roku. Świątynia Pokutna Świętej Rodziny, uważana za 
symbol stolicy Katalonii, na którą Antonio Gaudí poświęcił ponad połowę swojego życia. Ze względu na walory 
architektoniczne w 2005 roku Sagrada Familia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dopełnieniem 
będzie spacer po Barrio Gotico – gotyckiej dzielnicy, jednej z najbardziej urokliwych w Barcelonie, gdzie wąskie uliczki  
i średniowieczne budynki tworzą fantastyczny klimat. Wyjedziemy na wzgórze Montjüíc, z którego rozciągają się 
niepowtarzalne widoki na leżącą u jego stóp Barcelonę. Zobaczymy budynek muzeum narodowego MNAC, przejedziemy 
przez Plac Hiszpański, zwiedzimy stadion olimpijski i obiekty sportowe będące arenami rozgrywek olimpijskich w 1992 roku.  

 
WINNICE CAVA - 5h Jedziemy do regionu Penedes odwiedzić jednego z najbardziej znanych producentów wina 

musującego CAVA w miejscowości Sadurni d'Anoia (ok. 1h jazdy z Barcelony). Podczas zwiedzania dowiemy się o historii  
i metodach produkcji oraz spróbujemy tego wspaniałego napoju. Do Penedes jest największym regionem Katalonii i zgodnie 
z badaniami archeologicznymi już w 7 wieku p.n.e produkowano tu wino. Region jest tak rozległy, że wyodrębniono tu trzy 
podregiony w ramach apelacji, które są charakterystyczne ze względu na specyfikę mikroklimatów: począwszy od cech 
górskich (superior), poprzez pośredni (central) i nadmorski.   

 
Barcelona w pigułce z Camp Nou - 6h Podczas programu zapoznają się Państwo z głównymi atrakcjami 

Barcelony. Miejsca, które zobaczymy to: Stare Miasto (Barrio Gótico) i Katedrę; aleję Passeig de Gracia, miejsce gdzie 
znajdziemy dzieła Antoniego Gaudiego - Casa Milà i Casa Batlló; Kościół La Sagrada Familia, w budowie od 1882 roku 
zaprojektowany przez Gaudiego. Na koniec zwiedzimy CAMP NOU - największy stadion Europy należący do klubu 
sportowego FC Barcelona i drugi na świecie, zaraz po Estadio Azteca w Meksyku. 
 

 

WRÓĆ DO MENU  

POPULARNE 

https://www.barcelonapopolsku.pl/la-sagrada-familia/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estadio_Azteca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
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Picasso, 4 koty i Stare Miasto  - 4h Zwiedzanie muzeum Picassa w Barcelonie, spacer po dzielnicy La Ribera 

(bogata dzielnica średniowiecza, znana z książki „Katedra w Barcelonie”) i słynnym Barrio Gotico – gotyckiej dzielnicy, 

jednej z najbardziej urokliwych w Barcelonie, gdzie wąskie uliczki i średniowieczne budynki tworzą fantastyczny klimat. 

Zobaczymy takie miejsca jak: Kościół Santa Maria del Mar, dawne targowisko El Born z ciekawie wyeksponowanymi 

fundamentami XVII wieku, Katedrę św. Eulalii, Pałac Królewski oraz pobliski plac Placa de Sant Jaume z Ratuszem oraz Palau 

de la Generalitat, w którym mieści się siedziba rządu katalońskiego. Zobaczymy również dawne miejsce artystów, gdzie 

młody Picasso przeżywał pierwsze zakrapiane winem i cavą tertulie, czyli spotkania do białego rana.  

 

Dzień z Gaudim - 8h Podczas zwiedzania poznamy osobę ekscentrycznego architekta Antoniego Gaudiego oraz jego 

przyjaciela, milionera Eusebiego Güella. Miejsca, które zobaczymy to: Aleja Passeig de Gracia, gdzie znajdują się m.in. 

budynki zaprojektowane przez Gaudiego tj. Casa Milà i Casa Batlló; Park Güell (ZWIEDZANIE) - niedoszła rezydencja dla 

najbogatszych mieszkańców Barcelony początku XX wieku a dziś park miejski, zaprojektowany przez geniusza architekta 

Antoniego Gaudiego oraz kościół La Sagrada Familia (ZWIEDZANIE) - dzieło życia Gaudiego w budowie od 1882 roku. 

Świątynia Pokutna Świętej Rodziny, uważana za symbol stolicy Katalonii, na którą Antonio Gaudí poświęcił ponad połowę 

swojego życia. Ze względu na walory architektoniczne w 2005 roku Sagrada Familia została wpisana na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Podczas wycieczki zobaczymy też pałac hrabiego Guell’a, jedno z pierwszych dzieł Gaudiego oraz 

średniowieczny szpital, gdzie geniusz zmarł. Wycieczka przewiduje wejście do 3 wybranych obiektów. 

 
Świątynia Pokutna Świętej Rodziny, znana jako Sagrada Familía jest najpopularniejszym kościołem 

rzymsko-katolickim w Barcelonie, uważana za symbol stolicy Katalonii. Bazylika została zaprojektowana 
przez geniusza architekta Antoniego Gaudíego, który poświęcił na ten projekt ponad połowę swojego 

życia, wzorując się także na masywie górskim Montserrat. Założeniem autora projektu było, aby budowla 
przypominała jeden wielki organizm. Ze względu na walory architektoniczne w 2005 roku Sagrada Familia 

została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół jest w budowie od 1882 roku. 
DLA KLIENTÓW DARMOWE FOLDERY PO POLSKU O SAGRADA FAMILIA 

 

Szlakiem Modernizmu - 6h Zapraszam na długi spacer szlakiem burżuazji początków XX wieku i artystów, którzy 

tworzyli jeden z najbardziej znanych styli architektonicznych Barcelony. Wielcy architekci jak Gaudi, Domenec i Montaner, 

Puig i Cadafalch czy Jujol to znane osobistości z tamtych lat, które tworzyły kolorową rzeczywistość. Rozpoczniemy od 

najdroższej alei Barcelony czyli PASEIG DE GRACIA, gdzie zobaczymy budynki Casa Batllo i La Pedrera, jedne z najbardziej 

znanych budowli modernizmu. Po zwiedzeniu parku pójdziemy spacerem w stronę Sagrada Familia, po drodze mijając 

perełki modernizmu tj. CASA  DELS PUNTXES czy Casa Amaya. Na koniec dojdziemy pod szpital św.Krzyża i św.Pawła 

(zwiedzanie), zaprojektowany przez architekta Domenec i Muntaner’a.  

 
Warsztat układania mozaiki 
Wspaniały sposób na dopełnienie dnia o tematyce secesyjnej to własnoręczne 

ułożenie mozaiki pod okiem fachowca. Zajęcia trwają ok. 3h. Taki czas wystarczy na 

zrobienie podstawowego dzieła. Każdy uczestnik dostanie zestaw narzędzi i różne 

rodzaje materiałów do dyspozycji, z których będzie mógł stworzyć swoją własną, 

niepowtarzalną mozaikę. 

 

ARTYSTYCZNE 

https://www.barcelonapopolsku.pl/la-sagrada-familia/
https://www.barcelonapopolsku.pl/la-sagrada-familia/
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Warsztat Flamenco! Prywatna lekcja flamenco! Muzyka, rytm, emocje! Jedna z najlepszych tancerek  

w Barcelonie odkryje przed wami sekrety tego  pasjonującego tańca i nauczy podstawowych kroków. A wszystko 

bez stresu, w przyjaznej i wesołej atmosferze. Zabierz ze sobą wspaniałe doświadczenie oraz DYPLOM! Olé! 

 
 

 
 
 
Kolacja z pokazem Flamenco Zapraszamy 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, warsztaty artystów. 
Znajdziemy tu syntezę hiszpańskiej architektury, miejsce pełne życia artystycznego, znane m.in. z filmu 
„Pachnidło”. W opcji po kolacji pokaz magicznych fontann przy Placu Hiszpańskim. 

 

 

 

 

WRÓĆ DO MENU  

ARTYSTYCZNE 
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Z dołu i z góry - 4h  
Wycieczka po Barcelonie widzianej z poziomu ulicy i lotu ptaka. Okrążymy miasto jadąc elektryczną hulajnogą a później tą 
samą trasę pokonamy helikopterem. Zaczniemy przy znanym deptaku LAS RAMBLAS i pomniku Krzysztofa Kolumba, gdzie 
odbierzemy pojazdy. Obserwując stary port i kołyszące się przy nim żaglówki dojedziemy do starej, rybackiej dzielnicy La 
Barceloneta, gdzie na samym początku plaży znajduje się Hotel W - budynek w kształcie żagla. Jadąc wzdłuż plaży 
przystaniemy przy Porcie Olimpijskim, zobaczymy kolorowy gejzer czyli TORRE AGBAR i znany kościół SAGRADA FAMILIA  
w budowie od 1882 roku! Przejedziemy również przez ekskluzywną aleję Passeig de Gracia, gdzie będzie można podziwiać 
niektóre z budowli Antoniego Gaudiego. Po oddaniu naszego nowoczesnego środka transportu przejedziemy do Heliportu, 
skąd helikopter zabierze nas na 10-minutowy lot wokół Barcelony. 

 
 

 
 

 

Widoki miasta 6h Wycieczka na dwa przeciwległe wzgórza miasta - Turó de la Rovira oraz Montjuic. Przejedziemy 

również kolejką linową nad portem kończąc przy plaży. Na początek pojedziemy do miejsca z gdzie mieściły się kiedyś działa 

przeciwlotnicze skąd widać fantastyczną panoramę niemal całego miasta, w tym tak znane budynki jak Sagrada Familia, 

Torre Agbar, Wieże Mapfre czy hotel W. Bunkry powstały w 1938 roku w czasie wojny domowej w Hiszpanii i były miejscem 

oporu przeciwko faszystom. Stamtąd pojedziemy na na wzgórze Montjüíc, z którego rozciągają się niepowtarzalne widoki 

na leżącą u jego stóp Barcelonę *Port i stare miasto. Zobaczymy budynek muzeum narodowego MNAC, Plac hiszpański, 

zwiedzimy stadion olimpijski i obiekty sportowe będące arenami rozgrywek olimpijskich w 1992 roku.  

  

WIDOKOWE 
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Tapas i wino - 4h (kulinarny spacer po starym mieście) Zapraszam na spacer po najstarszych 

dzielnicach Barcelony i wprowadzenie w kulinarny świat tapas. Dzielnica Gotycka to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w 
Barcelonie, gdzie średniowieczna zabudowa, ciasne uliczki i tamtejsi muzycy tworzą fantastyczny klimat. Przechadzając się, 
będziemy podziwiać Barcelonę wizualnie a przystając w lokalnych barach poznamy jej smaki. Na początek wprowadzenie do 
katalońskiego rodzaju tapas, czyli pa amb tomàquet (chleb nacierany pomidorem i oliwą z oliwek) z zestawem szynek i 
różnych suszonych kiełbas, zagryzanych oliwkami z regionu i zapijanych czerwonym winem. Dzielnica La Ribera, bardziej 
znana jako el Born, została zbudowana w czasach, kiedy Katalonia była potęgą morską i handlową. Zobaczymy Bazylikę 
Santa Maria del Mar, jedno z najbardziej znanych dzieł gotyku katalońskiego. Budowa tej struktury jest motywem znanej 
powieści historycznej KATEDRA W BARCELONIE, której autorem jest Ildefonso Falcones. W tym klimacie poznamy różne 
Baskijskie Pintxos, cydr Zapiain czy txacoli (typ wina białego), które będą początkiem smakowej rewolucji.  
 
 
Od śniadania do siesty   
Agata Dybowska, która wprost żyje dla znakomitej jakości jedzenia, poświęci Wam pełną uwagę i pokaże co 
najsmaczniejsze. Chodząc po starym mieście, odwiedzając dobre lokale, delikatesy z żywnością i lokalne 
restauracje doświadczysz tego, co Barcelona ma najlepsze. 6 restauracji, lokali gastronomicznych  
i specjalistycznych delikatesów z żywnością. 12 porcji + próbowanie i dzielenie się lokalnymi produktami, 
włącznie z winem. Tour kończy się obiadem w bardzo dobrej restauracji.  

 

Zajęcia z gotowania Paella 
Chciałbyś się nauczyć gotować jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich potraw? Gotowanie PAELLA to  

oferta dla tych, którzy lubią bawić się kuchnią oraz odkrywać lokalne smaki. W miłym towarzystwie lokalnego 

wina lub egzotycznego drinka sprawy gotowania nabierają tempa i dobrej energii. Na pewno zechcesz to 

powtórzyć będąc już w Polsce. Oferujemy wysyłkę specjalnego materiału potrzebnego do gotowania Paella. 

 

Super opcja dla ciekawskich! Mini gra na La Boquería – na lokalnym targu pełnym 

kolorowych stoisk z owocami, koktajlami i hiszpańskimi tapasami, uczestnicy wezmą 

udział w mini grze. Otrzymają od nas mapki z zaznaczonymi stoiskami, na których 

dostaną od sprzedawcy lokalne przekąski, jeżeli poproszą o nie w miejscowym języku. 

(3 przekąski i 1 napój w czterech różnych punktach)  

 

 

 

WRÓĆ DO MENU  

KULINARNE 


