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Viešbučio aprašymas
4* viešbutis Hotel Abbot yra kairėje Eixample pusėje, maždaug 2 km nuo miesto centro ir Katalonijos aikštės bei maždaug 3
km nuo uosto. Paprasto ir šviesaus interjero numeriuose rasite mini barus, seifus ir vonios kambarius su plaukų džiovintuvais,
TV, oro kondicionieriais, plokščiaekraniais televizoriais bei nemokamu belaidžiu internetu. Siekiant didesnio komforto vonios
kambariuose, svečiams siūlomos kosmetikos priemonės. Viešbutyje taip pat yra kambariai nerūkantiems.
Netoliese yra parodų centras „Fira“, o vos per 10 minučių nueisite iki Montžuiko kalvos. Per mažiau nei 4 minutes galite pasiekti
žymiausius restoranus, barus, naktinį klubą Space Barcelona, Monjuic funikulierių, prekybos centrą L'illa, taip pat ir pagrindinę
Sants Estació traukinių stotį, iš kurios kursuoja autobusai, metro ir išvyksta antžeminiai traukiniai. La Pedrera, Casa Batlló,
Sagrada Familia ir Las Ramblas yra maždaug 5 minutės nuo viešbučio viešuoju transportu. Viduržemio jūra ir Barselonetos
paplūdimys yra maždaug už 2,5 km, o Barselonos oro uostas – maždaug už 15 km (20 minučių).
Apgyvendinimo įstaigoje veikia kavinė. Visą parą dirbančios registratūros personalas padės užsisakyti ekskursijas su gidais ir
įsigyti bilietus į įvairius renginius.
Svečiai, atvykstantys automobiliu, savo transporto priemones gali pasistatyti garaže (už papildomą mokestį) arba automobilių
stovėjimo aikštelėje.
Oro uostas: 15 km (BCN)
Centras: 0,0 km
Autobusų stotelė: 0,55 km.
Geležinkelio stotis: 0,4 km.
Metro stotis: 0,3 km.
Uostas: 4 km., Jūra: 2,0 km., Paplūdimys: 5 km.
Muziejus: 1,9 km
Baras / Baras: 200 m
Naktinis klubas: 150 m
Restoranai: 100 m
Apsipirkimas: 0,5 km.

Skrydis
Vilnius – Barselona El Prat
Barselona El Prat - Vilnius
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.

Transportas
El Prat oro uostas nuo Barselonos nutolęs tik per 12 km, todėl pasiekti miesto centrą visai nesudėtinga. Galima išsinuomoti
automobilį arba sėsti į taksi, tačiau tokia kelionė gali atsieiti apie 10-40 €. Tačiau taip pat lengvai miestą pasiekti galima ir
autobusu ar metro. Kelionė Aerobus įmonės autobusais, kurie kursuoja kas maždaug 10 min., atsieis apie 8 €. Taip pat vykti
galite ir metro, pasinaudodami tiesiogine, oro uostą ir miestą jungiančia metro linija L9. Kelionė metro gali trukti apie 20 min. ir
kainuoti apie 5,15 €. Papildomai galima užsisakyti pervežimą Barselonos El Prat oro uostas — viešbutis (kainos teirautis
agentūroje). Daugiau informacijos apie viešąjį transportą Barselonoje rasite čia.

Lankytinos vietos
Las Ramblas - garsiausia Barselonos, o gal net ir visos Katalonijos regiono gatvė. Ji įsiterpusi istoriniame Barselonos centre –
Barri Gotic kvartale. Šioje, 1,2 km. ilgio gatvėje klesti prekyba. Tačiau, ten kur vyksta prekyba, gausu ir kišenvagių, todėl čia
reikia būti atsargiems.
Karališkoji aikštėje (Placa Reial) - Netoli Las Ramblas esanti palmėmis apsodinta aikštė. Aplink ją yra daug restoranų ir
klubų, tad ši aikštė atgyja vakarais ir naktimis.
Park Güell - modernizmu tviskantis Barselonos parkas. Tai nuostabus Antonio Gaudi kūrinys, įtrauktas į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą. Šiame parke stovi vienas ilgiausių suolelių pasaulyje, tačiau dėl nuolatinių lankytojų srautų parke ant jo sunku
rasti vietos prisėsti. Įėjimas į parką – apie 7 € (būtina išankstinė laiko rezervacija).
Miesto istorijos muziejus – muziejus įrengtas Placa del Rei aikštėje esančiuose 13 a. Karališkuosiuose rūmuose (Palau Reial).
Tai puiki vieta besidomintiems istorija.
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/savaitgalis-barselonoje
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Pikaso muziejus – pasakoja apie vieno didžiausių Ispanijos talento Pablo Pikaso gyvenimą. Muziejuje saugoma daugiau, nei
3000 šio žymaus menininko darbų.
Jūrų muziejus – įsikūręs Barselonos krantinėje. Jūrų muziejuje-akvariume daugiausia dėmesio skiriama Viduržemio jūros florai ir
faunai. Čia
eksponuojama apie 11 000 gyvūnų, per 450 skirtingų rūšių, gyvenančių 6 mln. litrų vandens. Įėjimas
suaugusiesiems — apie 18 €, vaikams ( nuo 5 m. iki 10 m.) – apie 13 €; 3-4 metų vaikams – apie 6.5 €. (kainos gali keistis).
Montijuic – miesto linksmybių, muziejų ir poilsio rajonas, įsikūręs ant Montijuic kalvos. Šiame rajone galima užsukti ir į daug
įdomių muziejų – Nacionalinį Katalonijos meno muziejų, Archeologijos muziejų, Etnologijos muziejų ir dar keletą kitų.

Įdomūs faktai
- Ispanai garsėja kaip linksmybių ir poilsio mėgėjai. Todėl verta bent trumpam įsilieti į naktinio gyvenimo ir pramogų sūkurį.
- Barselona yra Katalonijos regione, kuris išsiskiria vaizdingomis, uolėtomis pakrantėmis, istoriniais miestais ir savitu kultūriniu
palikimu.
- Jeigu norite Barselonoje pasimėgauti poilsiu ramioje vietoje – pirmyn! Čia tikrai lengvai atrasite vietos iškelti pikniką su vyno
taure rankoje.
- Senamiestyje gausu istorinių pastatų, kurie garsina miestą, atskleisdami modernizmo stiliaus subtilybes.
- Kataloniečiai labai draugiški žmonės ir maloniai priima turistus, mielai atsako į visus kylančius klausimus.
- Pasak „National Geographic, Barselona yra laikoma „geriausio paplūdimio miestu“ pasaulyje, bet jos paplūdimiai poilsiui
nebuvo naudojami net iki 1992 m.

Maistas
Maistas Barselonoje žmonėms labai svarbus, jau valgydami pusryčius jie planuoja ką ir kur valgyti, nes prigriebti kąsnelį
užkandžių, jiems ne išeitis. Ispaniška virtuvė išties labai skani ir sveika. Tad norintys paragauti išskirtinio maisto arba išskirtinių
valgymo poreikių turintys lankytojai nesunkiai ras ką išsirinkti. Viešėdami Barselonoje paragaukite tapas užkandžių populiariausio tradicinio Ispanų virtuvės patiekalų. Tai lengvos, nedidelės, šaltos arba karštos, virtos, troškintos užkandėlės,
pagamintos iš įvairiausių produktų (daržovių, jūros gėrybių, žuvų, mėsos, riešutų). Taip pat išbandykite pupeles su mėsa –
Butiffara, nedideles picas Coques, tradicinį katalonų desertą Crema catalana bei ispanų virtuvės pasididžiavimą – Paella.
Rekoemnduojame išbandyti šiuos restoranus: Caballa Canalla, Can Ros, Bar Velodromo, El Xampanyet, Can Solle, Agua bei Les
Quinze Nits.

Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
- DĖL COVID-19 rizikos REKOMENDUOJAMA reikalavimus grįžus iš užsienio pasitikrinti čia.

COVID-19
Į Ispaniją atvykstantys asmenys privalo turėti vieną iš šių dokumentų:
Neigiamą PGR testo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 72 val. iki atvykimo į Ispaniją, arba
greitojo antigenų testo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 48 val. iki atvykimo į Ispaniją,
rezultatą.
Visiškai pasiskiepiję asmenys gali pateikti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą. Nuo
paskutinio skiepo turi būti praėję ne mažiau kaip 14 dienų.
Persirgimo pažymėjimą, patvirtinantį, kad asmuo yra persirgęs COVID-19 (turi būti nurodyta
pirmojo teigiamo testo data, įrašas, jog asmuo yra pasveikęs bei šalis, išdavusi šį
sertifikatą.) Persirgimo pažymėjuimą galima pateikti, jei nuo viruso diagnozavimo praėjo
daugiau nei 11 dienų. Toks pažymėjimas galioja 180 dienų.
Vaikams iki 12 metų amžiaus pateikti skiepų pažymėjimo ar COVID-19 testo rezultato nereikia.
Taip pat asmenys privalo turėti QR kodą, gautą išvykimo vietoje užpildžius sanitarinės kontrolės
anketą, kurią rasti, užpildyti ir pateikti galima per www.spth.gob.es arba naudojantis aplikacija
Spain Travel Health-SpTH.
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Ispaniją čia: https://keliauk.urm.lt/location/ispanija
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