
Barcelona Cultuurreis

Voor wie?
12-18jr
Middelbare scholieren
Profielen: C&M, E&M
Vak: aardrijkskunde, geschiedenis
MBO HBO
Groepsreizen 18+

Korte beschrijving
Al het moois van Spaans Catalonië samengevat in Barcelona. 
Tijdens deze reis met uitgebreid aanbod bezoeken jullie alle 
hoogtepunten van de stad. Uw leerlingen zullen versteld staan 
van de rijke historie, imposante bouwwerken en levendige cultuur 
van deze wereldstad. Indrukwekkende kunst van Gaudí, Picasso 
en Dalí tekenen het straatbeeld.

Een mooie combinatie van 
kunsthistorie, ontspanning bij 
FC Barcelona of picknicken 
in Parc Güell maakt deze reis 
geschikt voor alle cultuurgere-
lateerde vakken en is toegan-
kelijk voor alle klassen van de 
middelbare school, MBO en 
HBO

Hoofdactiviteiten
Aangeraden activiteiten bij deze schoolreis

Museu Picasso
Picasso’s experimenten met het Impressionisme, Pointillisme 
en Symbolisme zijn hier te zien in zijn vroege werken, typerend 
van de blauw tot roze periode (1901-1917). Ook ziet u hier zijn 
geleidelijke verschuiving naar het Cubisme en Abstracte kunst.

Sagrada Familia
Gaudi’s incomplete en laatste 
meesterwerk is nog steeds 
één van de populairste at-
tractie en een symbool voor 
Barcelona. Uw leerlingen 
zullen versteld staan van 
de pracht en complexiteit 
van dit bouwerk. Er wordt 
nog steeds dagelijks aan 
gebouwd, al sinds 1882. 
Geschat wordt dat de bouw 
in 2026 klaar is.

Parc Güell
Breng een bezoek aan dit prachtige park ontworpen door Gaudí. 
Kleurrijke mozaïek, banken in de vorm van draken en andere 
bijzondere kunst is hier te bewonderen. Een must voor iedereen 
met interesse in 3D. Het hoogste punt van het park geeft boven-
dien een waanzinnig uitzicht over de stad.

Camp NOU
In dit wereldberoemde stadion 
van FC Barcelona leren uw 
leerlingen wat er komt kijken 
in de wereld van voetbal. Met 
een capaciteit van 98.000 be-
zoekers is het stadion opzich 
al een attractie. Een bezoek 
aan het FC Museum maakt 
het compleet waar de ge-
schiedenis van de club mooi 
weergegeven is van één van 
’s werelds beste voetbalclubs.
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Accommodatie 
(aanbevolen)
Beschikbaarheid en prijs zijn 
exclusief voor ETS Travel

Hotel Roma Reial & Comercio
Een druk bezocht stadshotel
dat regelmatig groepen 
leerlingen ontvangt door heel 
Europa. U vindt hier voor een 
goede prijs de uitstekende 
locatie in een levendige wijk.

Locatie 
Centraal gelegen in het Gotisch Kwartier, de Ramblas is slechts 
1 minuut lopen. De Transfer bussen van het vliegveld stoppen 
aan het begin van de Ramblas waarna het zo’n 10minuten lopen 
is naar het hotel. Het is bekend dat er in hotels in het centrum 
prostituees aanwezig zijn, vandaar dat dit hotel aangeraden is 
voor groepen uit de hogere klassen. Als in elke stad dien je goed 
te letten op je bezittingen.

Kamers en capaciteit
Het hotel heeft een capaciteit van 225 gasten. De leerlingen 
verblijven in een 2-5 persoonskamer, de docenten hebben de 
beschikking over één of twee persoons kamers. Beiden met o.a. 
eigen badkamer en TV.

Faciliteiten hotel o.a.
• Bar
• Ontbijtruimte
• Kluisjes 
• Geschikt voor lichamelijk beperkten.

Voor deze reis zijn tevens andere accommodaties mogelijk. 
Vraag hier gerust naar!

Voor deze reis is een stadsvertegenwoordiger beschikbaar 
en diverse studiemateriaal.
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Dagplanning

Een voorbeeld van een school-groepsreis

Ochtend Middag Avond

Dag 1 Vertrek school, vlucht ontmoeting contactpersoon 
en inchecken accommodatie

Diner in lokaal restaurant

Dag 2 Vrije tijd om rond te kijken,
o.a. op de Ramblas
Rondkijken in Gotische wijk

Nou Camp stadion met rondleiding en 
bezoek aan FC Barcelona museum 
Vrije tijd

Diner in lokaal restaurant

Diner in Hardrock Café

Dag 3 Sagrada Familia Parc Güell Diner in lokaal restaurant

Dag 4 Vrije tijd en terugreis

Voor deze reis zijn ook andere activiteiten mogelijk. Vraag hier gerust naar!
Bij de prijs inbegrepen:
• 4 nachten B&B accommodatie bij Barcelona Urbany Hostel  • 4 keer diner
• 4 keer buffet lunch bij Fresco met mineraal water • Bezoeken zoals hierboven beschreven
• 1:10 gratis plaats voor leiding

Vliegveld transfers niet inbegrepen.


