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תיאור:
אוטובוס התיירים של ברצלונה -מומלץ ,חוויה מהנה ומומלצת למטיילים
ולמשפחות אשר גם ייקח אתכם לכל מקום וגם יחסוך לכם המון.
אוטובוס  , bus touristicברצלונה ,חוויה מהנה למטיילים ובמיוחד
למשפחות באוטובוס מאובזר הלוקח אתכם לכל פינות החמד של
ברצלונה .אוטובוס התיירים הזה הוא אטרקציה מהנה ומומלצת במיוחד
בו תוכלו לעלות ולרדת מתי והיכן שרק תרצו ברחבי הקו בברצלונה .אין
לכם מה לחשוש מהתדירות של האוטובוסים היא מעולה ותפתיע אתכם.
עזבו אתכם ממוניות\ האוטובוס עוצר בדיוק היכן שצריך ומאפשר
גמישות מרשימה .העלויות הן בסביבות ה -30אירו ליומיים ובנוסף
תקבלו ספרון הנחות שיעזור לכם לחסוך עוד.
לחקור את היופי של ברצלונה עם מדריך צמוד שיראה לכם כל מה
שכדאי לראות ולדעת בעיר ברצלונה .הסיור מציע תצוגה מקיפה של
העיר הקטלאנית המפוארת וכולל ביקור ב.La Sagrada Familia -סיור
מושלם עבור מבקרים בפעם הראשונה ,הסיור יראה לכם את המראות
הסמליים ביותר של העיר ויאפשר לכם לגלות את הסודות השמורים
ביותר של ברצלונה .אתם בטוח תהינו לדלג על התור הארוך בLa-
 Sagrada Familiaובכך להיכנס כמו  VIPבאטרקציה הפופולארית ביותר
בעיר .בסיור תוכלו גם לבקר בהר  ,Montju&iuml;cהרובע הגותי ועוד.
מספרים מוגבל של משתתפים בכל סיור מבטיח לכם קבוצות קטנות
ותשומת לב אישית של המדריך שלכם.
הסיור כולל:
סיור מקיף בעיר
סיור אינפורמטיבי ,ידידותי ומקצועי
מדריך אישי לקבוצה
כולל כניסה חינם לאטרקציות התיירותיות המקומיות
דילוג על התורים בכניסה
כל המסים ,ההיטלים ודמי השירות כלולים
השובר שלך לסיור מחכה לך & ;ndashאל תפספסו כנסו עכשיו.

לאחר אישור ההזמנה תקבלו ישירות לתיבת הדוא"ל שלכם את השובר.
זה הכרטיס שלך והוכחת הרכישה .אנו מציעים שלושה סוגים שונים של
שוברים המתוארים בהמשך .אנא שימו לב כי אזור המידע על השובר
כולל את כל הפרטים על סוג השובר/אטרקציה/סיור שרכשתם אשר
חלים במיוחד עבור סיור/פעילות זו .לא כל סוגי שוברי מתקבלים בכל
סיור .סעיף המידע בשובר ייתן לכם את כל הפרטים שאתם צריכים
לדעת לטיול מושלם) .עוד פרטים באתר(.

