
 

TUR TIL BARCELONA   
fra 1. mai - 4. mai -  2014 

 

Barcelona, for tiden det mest populære reisemålet i Europa. Byen er kjent for sin arkitektur og ikke 
minst for Gaudi sine verdenskjente bygninger. Byen er en trendsetter innenfor mote og uteliv, så her 
vil vi finne noe for enhver smak. En av de mest populære gatene heter La Ramblas, her kan du  
oppleve gjøglere og akrobater. Besøk gjerne bugnende blomsterboder og dyreforretninger, som kan 
vise oss alt fra iguanaer, høns og til skilpadder. En annen hovedgate er den mer fornemme gaten 
Passeig de Gracia. Den er kjent for sin vakre jugend-arkitektur. Her finner du de store motehusene 
og uterestaurantene på rekke og rad. Etter OL i 1992 gjennomgikk byen en betydelig ansiktsløfting 
nede ved havnen. Det har resultert i enda flere arkitektoniske perler og steder hvor man kan nyte 
god drikke og små tapas - retter. Her kan en også ta en liten pause fra byens pulserende liv, eller 
kanskje en av de 6 strendene kan friste dere? Turen gir maks uttelling for 1 mai helgen, for vi flyr  
direkte med egen charter til Barcelona og får nyte 4 flotte dager med 3 netter på hotell.  
 

Dag 1   Torsdag 01. mai STAVANGER  - BARCELONA  
Kl.06.30 Innsjekk starter for vårt charterfly til Barcelona. 
Kl.08.30 Avgang fra Sola til Barcelona. Servering ombord. Alkoholholdige varer kan kjøpes. 
Kl.11.15 Ankomst Barcelona. Vi blir hentet med buss og fraktet til hotellet. Bagasje settes på hotellet for 
  oppbevaring frem til innsjekk.  
Kl.14.00 Innsjekk på hotellet.  
 

Dag 2  Fredag  02.  mai BARCELONA   
Kl.07.– 10  Frokost servers på hotellet.  
 

Dag 3  Lørdag 03. mai  BARCELONA   
Kl.07.– 10  Frokost servers på hotellet. 
 

Dag 4   Søndag 04. mai BARCELONA - STAVANGER  
Kl.07-10 Frokost servers på hotellet før vi har utsjekk og avreise. 
Kl.15.00 Avreise til flyplassen for innsjekk. 
Kl.18.00 Flyavgang fra Barcelona. Enkel servering ombord. Alkoholholdige varer kan kjøpes. 
Kl.20.15 Ankomst Stavanger. 

 
Pris pr. person opp til 10 personer med fly/ i dobbeltrom   kr.  4590,- 
Pris pr. person opp til 10 personer KUN FLY, inkl. flyskatter kr.  2750,- 
 
NB! Bestiller du kun flyreisen vil transfer, mat på fly komme som tillegg i prisen.  
 
 

Ved påmelding behøver vi:   
Navn som står i pass, fødselskommune, fødselsdato og passnummer. Depositum på kr. 3400 ,- 
 
Inkludert i prisen er:         Tillegg i prisen: 
* Charterfly t/r Stavanger - Barcelona inkl. flyskatt ( inkl. 1498,- )  * Enkeltrom kr. 1000,- 
* Enkel servering på flyturen ( Alkoholholdige varer kan kjøpes ).   * Tillegg for middage og lunsjer 
* Transfer tur/retur flyplass    
* 3 hotellovernattinger med frokost        
* Representant fra Idèreiser as er på plass på hotellet    

 
På vår Charterfly har vi kapasitet på 168 personer. Således tilbys andre firma /grupper og indivi-
duelle å være med for så å dele flysetene. Individuelle, foreninger, gutteturer som ønsker kortwe-
ekend. Vi fordeler våre gjester på forskjellige sentrale hoteller. Opplevelsespakke tilbys med til-
legg tilrettelagt hver enkelt gruppe. Dette er en etterspurt weekenden i mai. Likeledes skredder-
syr vi bedriftsbesøk som passer hver gruppe. Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår 
kontroll vedr. turen dvs.  valutaendringer, flyavgifter, miljøavgifter og oljepriser. 

  Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe, Tlf. +47 51425744, Fax: +47 51425745,  Mobil +47 909 77 141 
www. idereiser. no      Email. ide@idereiser. no 

*Sykkelturer *Flybilletter *Firmareiser *Storbyferier *Tematurer  *Grupper med fly/buss *Helseferier *Spaferier  


