PROGRAMMA SPANJE

DAG 1
Na de laatste passagiers opgehaald te hebben, rijden we via België, Frankrijk
naar Spanje, met een paar sanitaire stop. U krijgt de gelegenheid om uw benen
te strekken,eten, drinken, en te roken. Er wordt door de organisatie van
Govinda Tours drinken uitgedeeld tijdens de reis, maar dit zal niet continue
zijn. Neem ook uw eigen drinken mee.

DAG 2
Aankomst in het appartement in de middag uren. Bij het inchecken dient u €
100,- borg te betalen per appartement. Heeft u de app. in goede staat
achtergelaten krijgt u uw borg weer terug. Verzoek om 1 persoon van de groep
naar de reisleider te komen met de borg en de paspoorten van de personen die
in 1 appartement zullen verblijven. Na het inchecken is men vrij om de buurt
te verkennen en boodschappen te doen.

DAG 3
Omstreeks 09.00 uur vertrekken we richting Torderra Markt, Deze markt is de
grootste markt uit de provincie Gerona. Rond 14.30 uur bent weer terug in uw
appartement.

DAG 4
Omstreeks 5.00 uur in de ochtend vertrekken we richting Andorra, waar u
belastingvrij kunt inkopen. Neem eten en drinken meer voor onderweg. Is een
lange rit heen en terug.
Indien u niet meegaat, geeft dat tijdig aan bij uw reisleider.

DAG 5
U bent deze hele dag vrij. In uw vrije dag kunt u met de boot naar Tossa de
Mar, Carten, Bowlen. U kunt met openbaar vervoer naar Blanes of een
boottocht boeken bij het strand.

DAG 6
Rond 9.30 uur vertrekken we richting Barcelona. Eerst bezoeken wij Sagrada
Familia. Hier kunt u foto’s maken van de Kathedraal. Er is geen gelegenheid
om de Kathedraal van binnen te zien. Vervolgens gaan wij naar Ramblas. De
meest bekende straat van Barcelona. En natuurlijk niet te vergeten kunt u ook
naar de markt voor fruit, vis, en natuurlijk Bakkeljauw.

Indien u vis of vlees koopt. Deze tijdens de terugreis in de bagageruimte
plaatsen en niet in de bus.
Het is mogelijk voor de voetbal liefhebbers om Camp Nou te bezoeken. De
reisleidsters zullen inventariseren wie er naar Camp Nou willen. Bij
minimaal 15 aanmeldingen zal een bus ingezet worden naar Camp Nou.
Men krijgt 2 uur de tijd om in Camp Nou te besteden.
Indien er op deze dag een wedstrijd is in Camp Nou, dan is het niet
mogelijk om Camp Nou te bezoeken. U dient entreegeld te betalen om
Camp Nou te bezoeken.
Rond 17.00 dient weer te verzamelen voor de rondrit door Barelona en de
terugreis naar Lorett de Mar.

DAG 7
Omstreeks 09.30 uur vertrekken we richting Malgret de Mar, daar kunt u
winkelen en genieten van de strand. In de middag gaan we naar de Wijnkelder,
hier kunt u proeven van diverse soorten wijnen en kopen.

DAG 8
Geen excursie. U bent de gehele dag vrij.

DAG 9
Omstreeks 08.00 uur gaat u uitchecken en uw bagage naar de bus brengen. 1
van de familieleden loopt dan terug om de borg op te halen. Rond 9.00 uur
vertrekken we richting Nederland.U mag het aantal bagage wat u op de
heenweg had weer meenemen. Geen extra bagage. Bagage mag niet zwaarder
dan 20 kg wegen.

DAG 10
Terugkomst in Nederland.

