
 
 
   
 

2014 VÅR - WEEKEND    
SITGES OG BARCELONA i CATALONIA      

Bli med på vår sjeldne tur direkte t / r Barcelona  
fra 1. – 4. mai  

 

SITGES - vi gir våren i Catalonia en feriefølelse...  
I tilknytning til en av Europas vakreste byer, ligger en mye mindre by, SITGES. Som sin  
naboby Barcelona tilbyr Sitges også bading og 300 soldager i året,  et stort utvalg av             
restauranter, barer, shopping, kultur og vakre omgivelser. Likevel er Sitges ganske       
forskjellig fra Barcelona. Til tross for sin 28 000 innbyggere føles byen relativt liten og 
selve bykjernen er ikke så stor. De trange, hvitvaskede gater er overfylt med  koselige 
restauranter og tapasbarer, fasjonable butikker og kafeer, fisk- og sjømat butikker, oste 
butikker, vinbodegar og frukt- og grønnsaks handlere. For i denne byen går man fortsatt 
til fiskehandler for å kjøpe fisk, i ostebutikken for å kjøp ost eller til markedet i sentrum.  
Sitges er en gammel fiskerlandsby, som har bevart sin opprinnelige sjarm og har flotte 
sandstrender langs hele byen. Sitges kan skryte av sine årlige arrangementer som ”Fiesta 
Mayor” med mennesketårn, fyrverkeri og musikk i gatene. Det fargerike karneval i februar 
som strekker seg 100 år tilbake i historien. Rallye Sitges, blomsterfestivalen, hvor hele 
Sitges fylles av fargerike blomster, og ikke minst Sitges filmfestival som tiltrekker seg 
kjente personer fra filmbransjen fra fjern og nær. Mange av gruppene som reiser med oss 
til Barcelona, får ofte oppleve Sitges i løpet av sitt opphold og dette resulterer i at mange 
nevner: «Neste gang skal vi til Sitges». For de fleste som besøker Sitges blir positivt  
overrasket. Byens størrelse er ideell for gruppens samhold, og vi møter mest sannsynlig 
på en av våre venner på en av de mange barene eller på shoppingrunden. Sitges ligger 
bare en 30 minutters busstur fra Barcelona, og vingårdene i Penedès regionen ligger kun 
20 minutter unna.   
 

Dag 1. Torsdag 1. mai   Stavanger - Barcelona - Vindristriket Penedes  
Buss fra Time Sparebank kl. 07.00 og ankomst Sola for innsjekk med direktefly til 
Barcelona. Avgang er kl. 08.30. Vel fremme i Barcelona kl. 11.15 er vi klar for å 
møte vår lokalguide og buss. Vi drar med buss til Penedes fylket bare 30 minutters 
kjøretur. Vingården Bodegas Pares Balta er fra 1790 og ligger midt i Penedes  
vindistrikt. Familien Cusine driver fullverdig både vin og matproduksjon. Viner her 
har god kvalitet under mest mulig naturlige former. Ingen sprøytemidler brukes på 
vinbondens åker. Vi får en runde ute i vinmarkene og lærer om ting som kan      
påvirke produksjon. Vin fremstillingen får vi høre om samt spesialiteten Cava - 
spansk musserende vin laget etter champagnemetoden. Vi besøker grotten der den 
fremstilles. Vi får smake på 2 røde viner, 1 hvit og 1 glass sprudlende cava. Etterpå 
spiser vi en tradisjonell lunsj og koser oss sammen i restauranten. Vel forsynte  
etter opplevelsene bærer det til Sitges og vårt hotell Antemare, et 4**** hotell i 
den rolige og hyggelige byen.  
 

Dag 2. Fredag 2. mai    SITGES  - Byrundtur  
Frokost serveres på hotellet før vår lokalguide tar oss med en tur i Sitges. Vår 2 
timers lange byrunde avsluttes med en hyggelig lunsj nede ved havnen. (Lunsjen er 
ikke inkludert). Vi nyter atmosfæren og våren ved havet. Fritid til litt             
egeninteresse frem til vi møtes for felles middag om kvelden. Vår erfaring er at 
Sitges er optimalt sted å bo sammenlignet med travle og pulserende Barcelona, 
byen som vi faktisk opplever best sammen med turguide.  
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Sagrada Familia Barcelona  

Coluombus Monument  
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Dag 3. Lørdag 3. mai  Sitges - Utflukt til Monserrat    
Frokost på hotellet før turen går mot vakre vin-distriktet ved foten av det hellige 
fjellet Montserrat, som betyr ” rufsete ”. De særegne fjellformasjonene er synlige 
fra stor avstand. Fjellet består av rosa konglomerat, en form av sedimentære     
bergarter, som gir vakre farger og som er et eldorado for fjellklatrere. Vel oppe på 
toppen av fjellet ligger det tusen år gamle klosteret og herfra er utsikten             
formidabel. På baksiden av fjellet på veien ned finner vi restauranten vår hvor vi 
skal nyte dagens lunsj som består av et landsens måltid med drikkevarer. Vel forsynt 
drar vi tilbake til Sitges. En ettermiddag til egen disposisjon frem til felles middag.  
 
Dag 4. Søndag  4. mai  Sitges Barcelona - Stavanger 
Vi spiser frokost på hotellet. Vi sjekker ut og lesser bagasje i bussen. I dag skal vi 
besøke travle Barcelona, byen som er så stolt av sin arkitektur og ikke minst for  
Gaudi sine verdenskjente bygninger. Byen er en trendsetter innenfor mote og uteliv 
og tilbyr noe for enhver smak. Byen har en gatestruktur som er lett å ta seg frem i. 
En av de mest kjente gatene heter Las Ramblas. Her finner du alt fra sjonglører,  
akrobater, blomster boder og dyreforretninger med blant annet iguaner, høns og 
skilpadder. En mer fornem gate er Passeig de Gracia som er kjent for sin vakre     
jugend-arkitektur, og det er her flere av Gaudi`s berømte bygninger ligger.   
Her finner du også de store motehusene og uterestauranter på rekke og rad.  
Etter OL i 1992 gjennomgikk byen en betydelig renovering nede ved havnen. Her 
vrimler det av flotte bygninger og mengder av bittesmå tapasrestauranter. Stolt er 
byen av 6 strender som ligger nært. Vell ferdige med en god lunsj kl.15.30 drar vi til 
flyplassen for innsjekk. Flyavgang er kl. 18.00 og ankomst Sola er kl. 20.30.        
Bussavgang til Time Sparebank er kl. 21.00.  
 
Pris pr. Person i dobbeltrom ved min. 40 betalende deltagere: kr. 9300,- 
 
Prisen inkluderer:        
* Fly t/r Stavanger — Barcelona med egen charter (  inkl. flyskatt  ) 
* Servering t/r på flyet. Mat + 1 drikke, samt kaffe/te ( Alkohol kan kjøpes )  
* Tur i vindistriktet Penedes m lokalguide, vinsmaking og lunsj ankomstdag 
* 3 netter i 4**** Hotel m. frokost i Sitges  
* 3 middager på vårt hotell 
* 3 lette lunsjer ( Penedes, på turen til Monserat og i Barcelona siste dag )    
* All bruk av buss iflg program  
* By sightseeing med norsktalende lokalguide i Barcelona  
* Reiseleder fra Ideréiser as og representant fra Time Sparebank Grethe B. Undheim 
 

Tillegg: 
* Enkeltrom kr. 1100,- 
* Drikke til maten  
* Evt. entreer og ekstra utflukt til Barcelona.  
 

 

Bindende påmelding direkte til Idèreiser AS- innen 14. mars.  
Ved påmelding faktureres depositum på kr. 3950,-  
 
Depositum er ikke refunderbart grunnet strenge regler hos våre samarbeidspartnere  
( flyselskap og hotell ), samt kort innsalgstid.  
 

 

Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. F.eks.  ruteendringer, flyavgifter, 
forsinkelser, oljetillegg, og valutakurser etc. Vi forbeholder oss retten til å endre på ”dag for dag” pro-
grammet på grunn av vær og kapasitetsforhold. Depositum tapes ved avmelding grunnet spesielle regler 
hos charter selskap og våre leverandører.  

Stiges strender 

Stiges marina  

Maleriske Stiges  

Monserat Kloster  

Barcelona  


