
 

Personalerejse til Barcelona 
 
I dag er Barcelona en hektisk storby med 1,7 mio. 
indbyggere, men byen har eksisteret i over 2000 
år og byder derfor på både romerske ruiner og 
store gotiske paladser. 
 
Barcelona er rig på liv døgnet rundt, masser af 
energi, industri, kunst og spændende historie. 
Byens berømte Boulevard La Rambla er fyldt med 
små butikker, plattenslagere, kræmmermarked og 
er et "must" at opleve. Det samme er det gotiske 
kvarter, hjertet i middelalderens Barcelona, hvor 
domkirken og pladserne er et besøg værd. 

 
 
 
 

                                            

Dag Program 
1. dag Flyrejse København - Barcelona 

 
Dansktalende ledsager møder gruppen i lufthavnen 
Transfer med bus til hotellet 
 
Indkvartering på:  
 Hotel HCC Montblanc 
 Via Laietana 61 
 E-08003  Barcelona 
 hcchotels.es/en/hotel/hotel-hcc-montblanc 
              
Hotel HCC MontBlanc ligger i kvarteret Ciutat Vella i Barcelona og er tæt på Palau 
de la Musica Catalana, Plaça Catalunya og Barcelona Katedral. I nærheden er også 
Arc de Triomf og Las Ramblas.  
 
Byrundtur til fods med dansktalende guide i det gotiske kvarter og Ramblas 
 
Middag på Restaurant Els Quatre Cats Calle Montsio, 3  

MENU: 
Ristet brød med tomater  
Varianter af koldt kød 

Marineret laks 
Escalibada” 
Kød kroketter 

Muslinger á la fisherman 
Ovnbagt havaborre 

Citronsorbet 
 

Inkluderede drikkevarer: 
½ flaske vin pr. person, vand & 1 kop kaffe. 
Vin kan ændres til øl (max. 2 stk.) 
 

2. dag Ophold på Hotel HCC Montblanc inkl. morgenmad 
 



 

Dansktalende guide møder gruppen på hotellet og man følges ad til Santa Cateria 
og Boqueria (typiske markeder) 
Dette arrangement slutter ved El Chipiron Restaurant, hvor Tapaskokkeskolen 
starter. El Chipiron ligger ved havnen i Maremagnum centeret. 
   
”Kokkeskole” – tapas fremstilling 
Gruppen lærer hvordan man fremstiller tapas menuer og spiser efterfølgende den 
mad, man har fremstillet 
 
Arrangementet foregår på engelsk. 
Gruppen deles i 2  eller 3 hold. 
Man fremstiller 11 tapas retter (kolde og varme) samt 1 dessert 
Vin, øl, sodavand og vand er inkluderet 
 
Eftermiddagen er til fri disposition 
 
Middag med flamenco show på Tablao Cordobes  
Tablao Cordobes ligger på Las Ramblas i gåafstand fra hotellet  
 
Flamenco show starter 
 

3. dag Ophold på Hotel HCC Montblanc inkl. morgenmad 
 
Dansktalende guide møder gruppen på hotellet 
For afgang med bus til sightseeing Barcelona  
 
Besøg i Sagrada Familia (entré er inkluderet)  
 
Frokost på Can Cortada Restaurant  
 

MENU: 
”Starters” med forskellige smagsprøver 
Sauterede nudler med hvidløgsauce 

Catalansk ristet brød m/tomat & olivenolie 
Andelår med Rosemary olie m/æblegelé, asparges og  

Hindbær coulis 
Citron sorbet 

 
Inkluderede drikkevarer:  
½ fl. vin eller 2 øl samt mineralvand og kaffe  
Vin kan ændres til øl (max. 2 stk.) 
 
Afgang med bus med besøg på Formel 1 banen, Circuit de Catalunya, hvor 
verdensmesterskaberne foregår 
Engelsktalende guide ledsager gruppen 
Besøg og rundvisning på banen – gruppen deles i 2 hold: 
 
Ankomst og velkomst 
 
Hold 1 besøger banen, mens gruppe 2 kører løb på banen ved siden af Circuit de 



 

Catalunya 
 
Bussen returnerer til hotellet 
 
Afgang med bus fra hotellet for transfer til Xalet de Montjuic 
 
Middag på Xalet de Montjuic Restaurant  
 

MENU: 
Gratinerede grønsager i butterdej m/gedeost 

Kulmule supréme m/mini grønsager og ”Sofrito” fra Palafrugell 
Kaffe mousse m/chokolade  

 
Inkluderede drikkevarer:  
1 fl. hvidvin og 1 fl. rødvin pr. 3 personer, mineralvand og kaffe, petit fours  
 
Bussen venter udenfor restauranten – transfer tilbage til hotellet   
 

4. dag Morgenmad på hotellet og klargøring til hjemrejse 
 
Afgang med bus fra selskabet Autocars Calella fra hotellet  
Transfer til lufthavn 
 
Flyrejse Barcelona - København 
 

 


