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S P A N I A  

Paște în Barcelona și Costa Brava 

Barcelona – Girona – Figueres – Empuriabrava – Tarragona – Sitges – San Sebastian – Montserrat 

De la 590 € /pers/sejur 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 20.04.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* pe 

Costa Brava, lângă Barcelona 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – 

Barcelona – București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel-aeroport 

 Tur panoramic de Barcelona 

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație. 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Barcelona Istorică: 55 €/ persoană   

 Barcelona lui Gaudi: 79 €/ 

persoană (include intarea la 

Sagrada Familia și Parcul Güell)   

 Montserrat: 60 €/ persoană    

 Girona, Figueres și Empuriabrava: 

55 €/ persoană  

 Costa Dorada - Tarragona, Sitges 

și San Sebastian: 55 €/ persoană  

 Nou! Reducere 15% la pachetul 

de       excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

3 excursii opționale. 



În decorul magistral al Barcelonei lui Gaudi, la umbra magnificei catedrale 

Sagrada Familia,  în spectacolul forfotei de pe străzi și piațete, în 

aranjamentul vitrinelor magazinelor se simte atmosfera pregătirilor pentru 

Sarbătoarea Paștelui și aici în Catalonia. Acestă regiune, cu tradiții și chiar o 

limbă distinctă față de restul Spaniei, ne întâmpină cu exuberanță, 

generozitate și căldură, cu atracții spectaculoase, opere de artă fascinante, 

cu mâncare delicioasă, peisaje de vis, toate repere ale unei călătorii pe care 

promitem că le vei păstra cu drag în colecția ta de amintiri. Vino să petrecem 

Sărbătorile de Paște într-o destinație de vis, împreună cu Senior Voyage! 

 

Ce te va încânta în această călătorie  

 Contemplarea capodoperei moderniste a lui Gaudi, Sagrada Familia 

 Plimbarea pe străzile din Barri Gòtic, feericul cartier vechi al Barcelonei 

 Bucuria de a asista la un spectacol de flamenco live 

 Călătoria prin Munții Montserrat și vizita la mănăstirea veche de 1000 de ani 

 Plajele de pe Costa Brava, fără îndoială, cea mai frumoasă dintre cele trei 

coaste de vacanță din Spania 

 Figueres și cea mai mare colecție de opere ale lui Salvador Dalí din lume 

 Călătoria în trecutul antic, în Tararagona, vechea capitală a Hispaniei 

 Gustul fructelor de mare pe toată Costa Brava, la grătar sau în paella 

 

Bine ai venit în Barcelona! Soarele ne întâmpină la hotelul nostru din Costa 

Brava, în imediata apropiere a Barcelonei, locație ideală pentru explorarea 

regiunii Catalane. După ce ne acomodăm cu camera de hotel, avem întâlnire cu 

ghidul și grupul de aventurieri cu care vom împărtăși experiențele care ne 

așteaptă în această vacanță. După o scurtă întâlnire de informare, te poți decide 

ce excursii opționale alegi pentru următoarele câteva zile, dacă nu ai făcut-o încă 

din țară. Pentru o mai bună planificare a programului turistic, recomandăm 

rezervarea excursiilor opționale din țară. 

Excursii gratuite 

 Barcelona tur panoramic 

Luăm un prim contact cu orașul de pe coasta Mediteranei, unul dintre marile 

centre culturale ale Europei, ai cărui locuitori inspiră prosperitate, încredere și 

un rafinament pe care nu le mai întâlnești aproape nicăieri altundeva în Spania. 

Descoperim locurile emblematice ale Barcelonei printr-un tur panoramic cu 

autocarul. Începem cu o oprire în zona mai înaltă a orașului, Dealul Montjuïc, 

unde ni se deschide o panoramă asupra metropolei. Continuăm turul cu 

autocarul și trecem în revistă Stadionul Olimpic, Muzeul Național de Artă 

Catalană, Fântana Muzicală, Piața Spaniei, Universitatea, Piața Cataluniei, Torre 

Agbar și multe alte atracții. Turul panoramic se va realiza în prima zi de 

program, pe drumul dinspre aeroport spre hotel.  
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Excursii opționale 

 Barcelona Istorică 

 Dedicăm această zi capitalei Cataloniei. Începem turul cu emblema orașului, 

Sagrada Familia, pe care o admirăm la exterior și promitem să revenim pentru a 

o vizita pe îndelete din interior. Poposim apoi în Ciutadella, cel mai frumos parc 

al metropolei catalane, după care suntem conduși către unele dintre cele mai 

emblematice atracții ale Barcelonei. Prima este mănăstirea medievală Pedralbes, 

înconjurată de o grădină de o frumusețe rarisimă. Cea de a doua este însuși 

altarul fotbalului catalan, Camp Nou, celebrul stadion al echipei FC Barcelona. 

Apoi ne îndreptăm către Barrio Gotico, cartierul istoric al Barcelonei pentru un 

tur pietonal pe străzile pline de culoare. Ajungem la Catedrală, Palatul 

Viceregelui, Plaça de Jaume I și Plaça Reial, cea mai elegantă piață a Barcelonei, 

unde admirăm lampadarele proiectate de Gaudi. Ne luăm un moment de răgaz în 

cea mai veche și fotogenă piață a orașului, Mercat de la Boqueria. În apropiere 

avem întâlnire cu La Rambla, cea mai faimoasă stradă pietonală din Barcelona, 

un loc de o efervescență uluitoare, unde cu siguranță, e imposibil să nu fim 

tentați de magazinele de renume sau de cele de suveniruri. Fie te lași curpins de 

febra cumpărăturilor, fie urmărești spectacolul care se desfășoară în fața ochilor. 

Sunt prea multe de văzut într-o singură vizită. Deci, facem așa cum trebuie și 

promitem să revenim următoarea zi, pentru întâlnirea cu Barcelona lui Gaudi.  

 

 Barcelona lui Gaudi 

 Pentru mulți vizitatori ai orașului, Barcelona se confundă cu arhitectura 

unică a lui Gaudi. În această excursie putem admira la interior cele mai 

importante lucrări ale lui Gaudi, artistul care și-a pus într-un mod atât de 

spectaculos amprenta asupra Barcelonei: Sagrada Familia și Parcul Güell. 

Dimineața ne grăbim să fim în fața impresionantei La Sagrada Familia, visul lui 

Gaudí și una dintre cele mai emblematice creații ale sale. Acesta este proiectul în 

care arhitectul a investit cam tot ce avea în ultimii 16 ani din viață, lăsându-le 

moștenire barcelonezilor un edificiu monumental, unic, dar și datoria morală de 

a o finaliza. După vizita la interior, continuăm turul cu Parcul Güell, construit de 

Gaudí în partea înaltă a orașului. De aici mergem pe bulevardul Passeig de Gràcia 

care impresionează prin multitudinea de clădiri elegante cu arhitectură 

modernistă, cum ar fi La Pedrera și Casa Batlló, două dintre cele mai frumoase 

case ale lui Gaudi și opriri esențiale într-un tur de Barcelona. Timp liber pentru a 

vizita la alegere una dintre cele două case (biletul de intrare nu este inclus în 

tariful excursiei). Vom termina în partea modernă a Barcelonei, numită 

Barceloneta, unde vedem Portul Olimpic, plaja și cartierul pescarilor.  

 Pentru a putea organiza această excursie și a evita cozile lungi, biletele 

trebuie achiziționate online în avans. De aceea, pentru a participa la această 

excursie este necesară înscrierea din țară. 

 

 Girona, Figueres și Empuriabrava     

 Astăzi ne îndepărtăm de Barcelona, motivați să descoperim Girona și 

Figueres, două dintre cele mai pitorești orașe pe Costa Brava, și Empuriabrava, 

un oraș luxos, cu o rețea de canale navigabile care ne amintesc de Veneția.  

 Mai întâi, vizităm orașul istoric Girona. Ne vom pierde în labirintul de străzi, 

poposim la Catedrala din Girona, vedem casele colorate de-a lungul râului Onyar 

și vom călători prin cel mai bine conservat cartier evreiesc din Europa.  

 În continuare, mergem pe urmele geniului suprarealist Salvador Dalí până la 

Figueres, lângă granița cu Franța. Vizităm locul unde s-a nascut Dalí, precum și 

legendarul muzeu dedicat marelui artist, proiectat de Dalí însuși pe ruinele unui 

vechi teatru municipal. Încercăm să intrăm în mintea flamboaiantă a artistului în 

timp ce admirăm vasta colecție a operei sale, inclusiv unele dintre cele mai 

ciudate artefacte imaginabile.  

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa stațiune: 1,20 €/zi/persoană, 

va fi achitată la hotel (taxa este 

valabilă în momentul publicării 

programului, dar poate suferi 

modificari, fiind independentă de 

agenția de turism) 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 

 Aparat audio pentru tururile 

ghidate: 1,5 €/ persoană/ zi 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare. 

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

 

 După căteva ore petrecute în Figueres, ne îndreptăm spre Empuriabrava. 

Istoria zonei, odinoară un loc dezolant, mlăștinos, începe cu viziunea unor 

investitori care au întrezărit perspectiva unei stațiuni moderne. Oamenii și-au 

îndeplinit visul de a construi case mari, confortabile, luxoase în tot orașul, cu 

debarcader și ambarcațiune în fața fiecărei case. Practic, în loc de alei, în aproape 

tot orașul sunt canale de navigație, iar mijlocul de transport cel mai întâlnit sunt 

bărcile cu motor. Avem ocazia să explorăm cei 25 de kilometri de canale și de a 

naviga prin oraș cu o croazieră de o oră (extracost). Vedem printre altele, vilele 

luxoase ale unor celebrități cum ar fi George Clooney sau Lionel Messi.  

 

 Costa Dorada: Tarragona, Sitges și San Sebastian 

 După micul dejun ne urcăm în autocar și  călătorim înapoi în timp în 

Tarragona, capitala antică a Hispaniei. Datând din secolul al II-lea î.Hr., vechiul 

oraș-port Tarragona are de oferit secole de istorie și farmec vizitatorilor. Orașul 

găzduiește și unul dintre cele mai importante și bine conservate situri 

arheologice romane din Spania, Patrimoniu Mondial UNESCO. Mai întâi oprim 

pentru a admira „Podul Diavolului”, un impresionant apeduct de 217 metri 

lungime și 26 de metri înălțime, exemplu spectaculos al ingineriei civile romane. 

Apoi facem un tur pietonal în atractivul centru medieval pentru a vedea 

Amfiteatrul Tarragona și Forumul Roman. Aflăm la fața locului despre castellas, 

sau castelele umane, sport apărut în secolul al XVIII-lea lângă Tarragona și 

răspândit în alte părți ale regiunii. Apoi ne oprim în Plaça de la Font pentru a 

savura fructe de mare proaspete la grătar, de la una dintre numeroasele 

restaurante care mărginesc piața.  

 În a doua parte a zilei ne bucurăm de farmecul modernist al Sitgesului, 

supranumit și „Saint Tropez-ul Spaniei”. În Sitges întâlnim o atmosferă boemă și 

plină de viață, într-un decor aproape idilic în care casele tradiționale ale 

pescarilor alternează cu buticuri, restaurante cochete, muzicieni și artiști stadali. 

Orașul Sitges își datorează faima, într-o mare măsură, plimbărilor idilice pe 

malul mării. Așa că noi vom face întocmai, iar pe traseu vom vedea biserica San 

Bartolomé și Santa Tecla, Scara Mare, Palatul Maricel și fermecătorul „Colț 

liniștit”, unde muzicienii însuflețesc atmosfera. Toate aceste locuri ne conduc 

spre plaja din San Sebastian. Încheiem ziua bucurându-ne de locația idilică, 

considerată de New York Times cea mai frumoasă plajă urbană din Europa.  

 

 Montserrat 

 Montserrat reprezintă inima identității catalane, cea mai renumită mănăstire 

din Catalonia, înființată în 1025. Complexul benedictin adăpostește „Fecioara 

Neagră”, una dintre cele mai emblematice obiecte de cult ale Spaniei. După o 

scurtă călătorie cu autocarul, urcăm în cabina unui tren cu cremalieră care ne va 

duce la mănăstire. Aici avem ocazia să admirăm peisajul natural dominat în 

fundal de crestele muntelui Montserrat. Odată ajunși la mănăstire, facem o 

plimbare în complexul monahal și descoperim bogata istorie a Abației Santa 

Maria de Montserrat. De peste 1000 de ani pelerinii și alți călători urcă acest 

munte pentru a vizita sanctuarul. Pentru o experiență completă a vizitei în 

Montserrat, ascultăm cel mai vechi cor de copii din Europa, denumit La 

Escolania. Profită din plin de timpul liber rămas pentru a vizita celebra Madona 

Neagră și a vedea câteva dintre operele lui Picasso, El Greco și Dali la Muzeul 

Montserrat. Sau poți urca în telecabină (cost suplimentar) până în vârful 

muntelui și profita de panorama uimitoare asupra regiunii.  
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Luna Club Hotel & Spa 4 
www.lunashotels.com 

 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 150 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 15 euro 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani 

achită un supliment de 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu 

pot fi onorate in 2022. 

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 

 Localizare 

Hotelul este situat la nord de Barcelona, într-o zonă liniștită, între stațiunile 

Santa Susanna și Malgrat de Mar. Luna Club se află la doar 250 de metri de plaja 

din Malgrat de Mar și la aproximativ 5 minute de mers cu mașina de centrul 

orașului.  

 

 Facilitățile hotelului 

Complexul are 2 piscine, una interioară şi una exterioară, deschise pe tot 

parcursul anului, plus o piscină pentru copii. Restaurantul hotelului oferă 

preparate din bucătăria catalană. Oaspeții se pot relaxa în grădina hotelului sau 

la cele două baruri cu terasă. Hotelul oferă cursuri gratuite de yoga, pilates, tai 

chi şi watsu. La un cost suplimentar, oaspeţii se pot destinde cu masaje. Internet 

wireless este disponibil în întregul hotel şi este gratuit.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt dotate cu balcon, aer condiționat, telefon, frigider, televizor LCD 

cu canale prin satelit, birou și internet wireless. Băile private includ articole de 

toaletă gratuite și uscător de păr. 
 

   
  

   
  

 

 

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


