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KATALONIA YLLÄTTÄÄ RUNSAUDELLAAN 

1. matka: 13.-18.3.2014 

2. matka: 20.-25.3.2014 

PÄIVÄ 1 (to) 

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla; lähtöselvi-
tyksen jälkeen aamiaisaikaa loungessa. Aamulento Barce-
lonaan (klo 07.00-10.00). Oma opas ja bussi ovat vastassa. 
Tulokuljetuksen yhteydessä kaupunkikiertoajelu ja kevyt 
lounas/tapas. Kiertoajelun yhteydessä ihailemme kaupun-
kikuvaa ja Välimerta. Kiertoajelun kohteita ovat mm. Mont-
juïc-kukkula ja sen nähtävyydet, Port Vell (vanha satama), 
Maremagnum, Barceloneta, Port Olimpic, Avenida Diagonal, Camp Nou (Barçan kotistadion), Katalonian aukio, 
Ciutadellan puisto, Palau del Mar, Funicular… 

Las Ramblas oli aikoinaan hiekkakäytävä rannalta keskustaan. Tänä päivänä Las Ramblas – oikeastaan 
viidestä bulevardista koostuva kokonaisuus – on varsin kaunis ja vilkas kaupankäynti-, viihde- ja ajan-
vietebulevardi, joka halkoo koko itäisen Barcelonan ja on 
lähes 1,2 km pitkä. Bulevardi on Espanjan tunnetuin, eikä 
syyttä. Täällä on lintukauppiaita, lehtikioskeja, taiteilijoita, 
kahviloita, katumusikantteja, kukkakioskeja, baareja, turis-
teja – ja taskuvarkaita. Las Ramblasilla tuoksuvat kukat lukui-
sissa värikkäissä kukkakioskeissa. Kadun varrella on monia 
hyviä ostospaikkoja, joista löytyy erikoisiakin tuliaisia mm. 
jalkapallon ystäville, ja maailmankuulu kauppahalli La Bo-
quería sijaitsee niinikään Las Ramblasin varrella. Oopperan 
ystävien käyntikohde voisi olla La Liceu… Bulevardin meren-
puoleinen pää päättyy Maremagnumiin, joka on ostoskeskus 
pienvenesataman ja IMAX-teatterin vieressä. 

Kiertoajelumme päättyy tasokkaaseen keskustahotelliin, esim. 
Hcc Montblanc***.  

Omaa aikaa yhteiseen tuloillalliseen saakka. 

PÄIVÄ 2 (pe) 

Tutustuminen lähemmin Barcelonaan jalkaisin. Näemme mm. 
Ciutat Vellan (vanhan kaupungin), elämää pursuavan puistokatu 
Ramblan ja kauppahallin, joka tunnetaan nimellä Mercado de la 
Boquería. Halli on pakko nähdä – se on globaalistikin kuuluisa! 
Kierros päättyy yhteiseen lounaaseen. Loppupäivä omaa aikaa. 

PÄIVÄ 3 (la) 

Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle pohjoi-
seen päin; päivän teemana on Dalí! Käymme PortLligatissa sekä 
Figueresissä. 

PortLligat ja Casa Museu Salvador Dalí  

Cadaquesin lähistöllä on PortLligatin kylä, jonne Dalí muutti 
v. 1930 vaimonsa Galan kanssa. Taiteilijan kodiksi hankittuun 
kalastajamajaan lisättiin vuosien varrella viereisiä rakennuk-
sia ja vuodesta 1997 talokokonaisuus on toiminut museona, 
Casa Museu Salvador Dalí. 

Teatro Museo Dalí Figueresissä on Espanjan toiseksi suosi-
tuin museo, Madridin Pradon jälkeen. Dalí osti tämän ränsis-
tyneen teatterin itselleen, teki muuttoa usean vuoden ajan, 
ja teki samalla talosta itsensä näköisen rakennuksen ja näyt-
telytilan. Sisääntulossa jo dalímaiset taideteokset toivottavat 
tervetulleeksi. Teatro Museu Dalí on maailman merkillisimpiä ja omintakeisimpia taidemuseoita, hyvin 
dalímainen. Täällä on esillä toistatuhatta tämän surrealismin mestarin työtä; tauluja, piirroksia, instal-
laatioita, optisia harhoja, päähänpistoja, patsaita ja Dalín jotakuinkin merkillisiä makuuhuoneita. 
Tervetuloa taiteen omaan suvereeniin tivoliin!  
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Lounas Figueresissä. Myöhään iltapäivällä paluu takaisin Barcelonaan ja hotelliimme. – Ilta omaa aikaa. 

PÄIVÄ 4 (su) 

Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan viinitilalle ja Mont-
serratin luostariin.  

Penedèsin alue (n. 50 km Barcelonasta) on tunnettu viineistään 
vuosisatojen ajalta. Käymme joko Codorníulla, joka kuuluu 
mailman suurimpiin kuohuviinin tuottajiin, tai Torreksella, 
joka on Pohjoismaissa varsin tunnettu viinintuottaja.  

Montserrat nousee jyrkästi ja yllättäen viljavilta Katalonian 
tasangoilta.On hyvin todennäköistä, että Barcelonan mesta-
riarkkitehti Gaudí sai inspiraatiota tästä mahtavasta luonnonmuodostelmasta – samannäköisyyttä hänen 
teoksiinsa löytyy kyllä! Montserratista on matkaa Barcelonaan n. 50 km. Huipulta näkymät ovat mahtavat, 
ja kirkkaalla säällä voi nähdä aina Tibidaboon saakka – kenties jopa Mallorcaankin!  

Päivän aikana nautimme maukkaan lounaan aitokatalonialaiseen tapaan. Paluu hotelliin myöhään iltapäivällä.  

PÄIVÄ 5 (ma) 

Tutustuminen Antoni Gaudín ihmeellisiin arkkitehtonisiin luomuk-
siin, jotka antavat Barcelonalle aivan oman leimansa. Aloitamme 
Casa Museu Gaudísta, Sagrada Familiasta ja Parc Güellistä.  

Antonio Gaudí (25.6.1852–10.6.1926) oli katalonialainen 
arkkitehti ja katalonialaisen modernismin tärkein edustaja. 
Tyylihistoriallisesti hänet luokitellaan art nouveaun ja orga-
anisen arkkitehtuuriin edustajaksi, mutta hän kehitti huikean 
omaperäisen ja jopa surrealistisen arkkitehtonisen muoto-
kielen. Gaudí työskenteli pääasiassa kotikaupungissaan Barce-
lonassa.  

Yhteinen kevyt lounas, jonka jälkeen loppupäivä omaa aikaa 
yhteiseen läksiäisillalliseen saakka. 

PÄIVÄ 6 (ti) 

Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme lentokentälle, ja paluu Suomeen on edessä. Paluulento Helsinkiin (klo 
10.40-15.40). 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Barcelona ja Katalonia 

Matkan ajankohta: 1. matka: 13.-18.3.2014 2. matka: 20.-25.3.2014 

Matkan hinta:  à 1.285 € / hlö (edell. väh. 35 matkustajaa) kumpanakin ajankohtana 

Hintaan sisältyvät: – Helsinki-Barcelona-Helsinki suorilla Norwegianin reittilennoilla 
 – aamiais-lounge ennen menolentoa 
 – kuljetukset Espanjassa paikallisella, hyvätasoisella bussilla 
 – suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut koko oleskelun ajan, retkillä ja 

lentokenttäkuljetuksilla 
– majoitukset keskustassa sijaitsevassa *** hotellissa aamiaisineen 
– ateriat matkalla ohjelman mukaisesti (kolme lounasta, kaksi illallista, tapas-
annos kuohuviineineen), osin ruokajuomineen 
– opastetut retket ohjelman mukaisesti 

Hintaan ei sisälly: – ruokajuomat 
  – muita kuin ohjelmassa mainittuja aterioita tai yllämainittuja ruokajuomia 
  – muita kuin ohjelmassa mainittuja retkiä tai sisäänpääsyjä 
  – matkavakuutus. Jokaisella on hyvä olla matkatavara- ja matkustajavakuutus 
  kattavine peruutusturvineen. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää, palvelu- tai toimitusmaksuja. 

Lisämaksusta:  - yhden hengen huone, à 285 € koko ajalle. Huom! Ilman huonetoveria majoit-
  tuvan on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu 
  – yöpyminen lentokenttähotellissa ennen matkaa (lento lähtee klo 7 ja ryhmien 
  tulee olla kentällä 2 h aikaisemmin), lisähinta à 48 €/hlö/yö jaetussa 2 hengen 
  huoneessa 


