
PUTOVANIE DO BARCELONY
Monaco, Alpy, Barcelona    

5.-11. 6. 2017
(7– dňový autobusový zájazd)

        A opäť cestujeme! Tento rok naozaj ďaleko. Až do Španielska, 
do Barcelony. Keďže cesta bude naozaj dlhá, zastavíme sa aj na jeden deň 
v Monaku a cestou späť sa trochu ochladíme zo slnečnej krajiny „bieleho 
baletu“ v krajine „galského kohúta“ pod krídlami Mont Blancu.
       Náš program bude naozaj pestrý a cesta náročná. Ale ozajstné 
cestovanie je také. Ťažké, ale krásne a obohacujúce.
Tak sa všetci tešme na spoločné poznávanie sveta!
Ak sa Vám to zapáči, môžeme o rok vymyslieť inú, nemenej zaujímavú 
destináciu.

LA

Tu je itinerár našej cesty:

 

Cestovná kancelária COIMEX business & event travel, s.r.o. 

 
                                            
ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTO:
Banská Štiavnica – 17.00 hod.   (Gymnázium, Kolpašská ul. 9) 

Program:
1. deň: odchod z Banskej Štiavnice v popoludňajších hodinách, smer Viedeň, Graz.
2. deň: 9 hod. pauza, podľa výberu: Monaco: prehliadka kniežacieho paláca, fakultatívne 
Oceánografického múzea, Casína, resp. Nice: prehliadka mesta s anglickou promenádou, historické
centrum, múzeá Chagalla, Matisse, v neskorých večerných hodinách odchod do Barcelony.
3. deň:  príchod v ranných hodinách do Barcelony, prehliadka mesta, park Güell, 
katedrála Sagrada Familia, časť Grácia, Gaudiho architektúra, ubytovanie. 
4. deň: raňajky, pokračovanie prehliadky: Plaza de Catalunya, najznámejšia ulica La 
Rambla, historická tržnica, gotická časť Bario Gothico, múzeum katalánskeho umenia,  
večerná Barcelona z Montjuic s farebnými fontánami.návrat na ubytovanie
5. deň: raňajky, presun lanovkou na najvyšší kopec v okolí Barcelony Tibidabo s 
čarokrásnym výhľadom, návrat do starého prístavu s Kolumbovým pamätníkom, 
námorným múzeom, Transbordadorom Aeri. Návšteva supermodernej časti Maremagnum
s Akváriom, individuálne voľno, odchod z Barcelony vo večerných hodinách, cesta nocou 
do Francúzska a Švajčiarska.
6. deň: 9 hodinová pauza:
Chamonix - dejisko prvých ZOH, fakultatívne lanovkou pod Mont Blanc 4810 m.n.m...
Odchod smer Slovensko.
7. deň: ráno resp. dopoludnia príchod do Banskej Štiavnice.
Zmena programu vyhradená.
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