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BARCELONA MARATHON 2018
Duminica 11 Martie 2018
Perioada deplasarii 09 - 12 Martie 2018

Barcelona Marathon - 11 Martie 2018
Maratonul din Barcelona a ajuns la o editie aniversara, in 2018 fiind editia cu numarul 40. Barcelona este
unul dintre cele mai frumoase orase din Europa, iar maratonul organizat in luna martie traverseaza
orasul, alergatorii pornind din Piata Spaniei si trecand pe langa cele mai importante atractii turistice din
Barcelona. Traseul va poarta pasii pe langa stadionul Camp Nou, La Pedrera, Sagrada Familia, Arcul de
Triumf, Cartierul Gotic si Portul Barcelona.
Maratonul este organizat anual in luna martie si a fost inaugurat in anul 1978. Acum este unul dintre
evenimentele cele mai populare din Europa, cu peste 15 000 de participanti anual care alearga pe traseul de
42 de kilometri pe strazile capitalei Cataluniei, avand parte de o atmosfera extraordinara in intreg orasul si
trecand pe langa cateva locatii emblema ale Barcelonei. Start-ul si finish-ul sunt pe Avenida Maria Cristina,
langa Piata Spaniei, in fata Palatului National si a binecunoscutei Fantani Magice care functioneaza pe
intreaga durata a maratonului.
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Vremea in luna martie este blanda spre deosebire de mare parte din restul continentului, iar temperatura
medie dimineata este intre 10 si 15 grade. Cursa este in mare parte plata, fara pante grele, oferind excelente
conditii pentru alergat.

Pachet Marathon

Central
Hotel Rialto 3*
Superior
Hotel Four Points by
Sheraton Diagonal 3*Sup
Explore
Hotel Barcelo Sants 4*

Tarif pentru persoana
in camera dubla
cu mic dejun (EURO)

Tarif insotitor in
camera dubla cu
mic dejun (EURO)

350

275

390

315

450

375

Tariful include:
 Bilet de avion cu Blue Air
 Taxe de aeroport
 Taxa de bagaj de mana de 10 Kg/persoana
 3 nopti cazare cu mic dejun la hotelul ales
 Taxa de participare la Barcelona Marathon (neinclusa pentru insotitor)
 TVA
 Kit de calatorie “Be A Local in Barcelona” cu sfaturi pentru vizitarea orasului, restaurante si
locuri de divertisment.
Tariful nu include:
 Taxa de bagaj de cala optionala (50 Euro/persoana/dus-intors)
 Alte mese in afara micului dejun la hotel
 Asigurarea medicala si asigurarea storno a calatoriei (optionala)
Orar de zbor: BLUE AIR
09 Martie: Plecare din Bucuresti Otopeni la ora 14:25. Sosire la 16:45 in Barcelona.
12 Martie: Plecare din Barcelona la ora 12:25. Sosire in Bucuresti la 16:30.
NOTA:
 Tariful este de persoana in camera dubla si include serviciile mentionate in tabel. Acest tarif
poate suferi modificari in functie de disponibilitatile la avion si cazare in momentul
efectuarii rezervarii ferme, existand locuri limitate la aceasta oferta.
 Hotelul Rialto este situat in Cartierul Gotic, Sheraton este situat pe traseul de maraton,
existand posibilitatea pentru insotitori sa vada alergatorii din fata hotelului si apoi sa
mearga la punctul final cu metroul, linie directa pana in Piata Spaniei, in vreme ce Barcelo
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Sants este situat langa gara Sants, la aprox 1 km de start/finish si cu accesibilitate foarte
buna spre aeroport si spre centrul orasului.
Perioada de cazare in Barcelona este 09 - 12 Martie 2018. Pentru modificarea perioadei din
oferta sau alte variante de cazare si transport, va rugam sa ne contactati telefonic la 021 233
4775 sau pe e-mail la adresa dragos@exploretravel.ro.
Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului local. Ca
atare, facilitatile comune si cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale
TVA este inclus in tarifele afisate.
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