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Sjarmerende Sitges
Den hyggelige badebyen Sitges ligger kun 30 minutter syd for Barcelona.

Sitges er en perfekt base hvis du vil utorske kysten syd for Barcelona eller

besøke vindistriktene Penede ̀s og Priorat.

Sitgtes er en sjarmerende og trivelig badeby, og stranden her er enda bedre

en den man finner i Barcelona by. Sitges er derfor en super destinasjon hvis

man vil oppleve noe annet enn kun storbyen Barcelona.

Her finnes også en rekke gode restauranter og cafe ́er, bra uteliv, et par

interessante museer og flere modernistiske bygninger.
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Sitges Festa Major
Sitges' store byfest, Festa Major, vil arrangeres

denne helgen (siste dag er 26 august). Det

kommer til å være masse liv og røre i byen i

forbindelse med dette.

Morsomt :-)

Flytider
Forslaget tar utgangspunkt i at følgende

direktefly med Norwegian. Alle tider er lokale.

Utreise lørdag 26.08.2017 

Avreise Oslo kl. 09:00 direkte 

Ankomst Barcelona kl. 12:20

Hjemreise mandag 28.08.2017 

Avreise Barcelona kl. 15:45 direkte 

Ankomst Oslo kl. 19:10

Overnatting

Hotel Melia Sitges 

Hotel Melia Sitges har totalt 307 rom og er like

perfekt for ferie som for kurs- og

konferansegrupper. Hotellet har stor

konferansekapasitet (1400 personer) og

brukes ofte i celebre anledninger, blant annet

blandt politikere og en årlig internasjonal

filmfestival.

Melia Sitges ligger ved en sjarmerende havn i

et rolig omra ̊de av Sitges, kun en kort

spasertur fra strendene Balmins og Aiguadolç,

og tilbyr et spa, en stilfull hage med

utendørsbasseng og en restaurant med

terrasse. Beliggenheten er sentral, med kun

10-minutters spasertur til byens

begivenhetsrike sentrum og 20 minutters

spasertur fra togstasjonen. Herfra kommer du

deg til Barcelona sentrum pa ̊ 40 minutter.

Rommene pa ̊ Melia ́ har klimaanlegg, moderne,

minimalistisk innredning, putemeny og

flatskjerm-TV med satellittkanaler. Hotellets

spa er tilgjengelig mot ekstra kostnad, og kan

skilte med treningsstudio,

vannmassasjebasseng, badstue og dampbad.

Om ønskelig er også massasjer tilgjengelig.

Konferansefasilitetene er gode. Totalt 17

konferansesaler, hvor den nest største tar 700

personer i teaterstil.

Programforslag

Lørdag

12:15 - 12:30 Ankomst Barcelona

På flyplassen blir vi møtt av en representant fra

Firmatur.no. Denne personen viser oss bussen

og tar oss med til hotellet.

13:15 - 13:30 Ankomst hotell og innsjekk

Innsjekk starter vanligvis fra kl. 15:00, men

dersom det er ledige rom vil vi få disse tildelt.

Dersom det ikke er ledige rom, setter vi fra oss

bagasjen på hotellet og sjekker inn individuelt

etter...

14:00 - 17:00 Sitges Quiz med tapaslunsj

inkl. drikke

En morsom måte å oppleve Sitges på.

Vi deles opp i lag og får utlevert et oppgavesett

hvor vi selv må legge strategien på hvordan vi

skal sanke mest poeng og se og gjøre mest

mulig moro og ikke minst vinne. Vi har startsted

og avslutningssted, men hvordan vi løser

oppgaven er opp til hvert enkelt lag.

Tanken med en slik quiz er at man skal se og

oppleve deler av byen som man typisk ikke fått

sett eller hørt i løpet av en vanlig guidet tur.

Det vanker heder og ære til vinnerlaget, samt

en liten premie til vinnerlaget.

Inkludert er tapaslunsj og 2 drikke (øl/vin/brus)

per person.

20:30 - 23:30 Pool Party med Barbeque

middag og live Jazz underholdning

Hotel Melia Sitges har et flott uteområde med

basseng og hage. Her har vi kveldens middag -

Poolparty og barbeque.

Uformelt og trivelig!

Inkludert er mat og drikke samt Jazz duo som

er med på å lage god stemning!

Søndag

07:00 - 10:00 Frokost

Vi nyter en god frokost på hotellet.

10:00 - 15:00 Utflukt til det hellige fjellet

Montserrat med katalansk lunsj

Vi besøker det hellige fjellet Montserrat, et

spektakulært og vakkert sted med en liten

landsby midt i fjellsiden 725 m.o.h. Montserrat

er kanskje mest kjent for sitt Benedikt kloster

fra 1100 tallet, hvor den svarte Jomfruen ”La

Virgen Negra” befinner seg.
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Pa ̊ va ̊r dagstur til Montserrat blir det tid til a ̊

besøke den lille lansbyen, klosteret og dens

jomfru, samt høre klosterets guttekor fremføre

gregorianske hymner.

Vi avslutter turen på en typisk katalansk finka

ved foten av fjellet og spiser lokal

husmannskost.

20:30 - 23:30 Middag på Can Laury

Restaurant Can Laury Peix ligger i Aiguadolc

Marina og serverer god middelhavsmat med

fersk fisk, sjømat og paella.

Restauranten har 3 forskjellige deler; Inne har

de plass til 80 gjester, et mindre rom med plass

til 24 personer, samt terrassene ved

vannkanten med plass til 60 og 120 personer.

Inkludert er 3 retter middag inkludert drikke

(rødvin, hvitvin og mineralvann).

Mandag

07:00 - 10:30 Frokost

Vi nyter en god frokost på hotellet, og nyter det

siste av Sitges før vi reiser hjem.

10:30 - 12:00 Utsjekk hotell

13:30 - 13:45 Avreise fra hotellet

15:45 - 16:00 Avreise Barcelona

19:00 - 19:15 Ankomst Oslo

Pris
Forslaget tar utgangspunkt i en gruppe på 70

personer.

Valutakursen er forholdsvis ustabil og tilbudet

tar derfor utgangspunkt i dagens kurs.

Det tas forbehold om feil samt at valutakurs,

skatter/avgifter forblir uendret.

Fly og hotell er reservert. Øvrig program er

ikke reservert.

Pakkepris Hotel Melia * * * * 

Kr. 8.550,- per person i standard dobbeltrom * 

Tillegg for standard enkeltrom, kr. 1.950,-. 

Kr. 8.950,- per person i DELUXE dobbeltrom ** 

Tillegg for standard enkeltrom, kr. 1.550,-. 

* standard rom er noe enklere enn DELUXE

rom, og består av to enkeltsenger som står

inntil hverandre.

** DELUXE rom er mer eksklusive, og har en

king size seng.

Vi håper forslaget frister og at vi får gleden av

å arrangere deres firmatur også i 2017.

Med vennlig hilsen 

Stig Selås 

Firmatur.no

T:+47 9111 7878 

E: stig@firmatur.no
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Hotell

Hotel Calipolis

Hotel Calipolis ligger i Sitges sentrum, kun 50

meter fra stranden.

De elegante rommene på Calipolis har

flatskjerm-TV og eget bad med hårføner og

klimaanlegg. Design og farge på fellesarealer

og rom er behagelige og gir en fin atmosfære.

Hotellrestauranten Agora serverer

middelhavsretter. Hotellet har også en bar og

sommerterrasse med utsikt over sjøen og

promenaden.

Hotellet har 170 rom med gratis WIFI over alt

for hotellets gjester. Det finnes også

konferansesenter, et utendørsbasseng og et

treningsstudio på hotellet.

Pris på Calipolis er i utgangspunktet ca.

600,- kr rimeligere p.p i dobbeltrom.

Restauranter

Finca Mas Solers

Finca Mas Sollers er et vakkert palass fra

1800-tallet som tidligere var Gran Casino de

Barcelona. Beliggende i Sant Pere de Ribes,

kun 15 minutter med buss fra Sitges.

Her finnes flere  vakre saler med forskjellig

størrelse hvor den største tar 950 personer i

bankett. I tillegg finnes det flere vakre steder

ute i hagen  for både coctails, aperitiffer og

aktiviteter. Palasset er et av de mest populære

stedene for bryllup og

forretningsarrangementer i Barcelona omegn.

Middag på La Masia

La Masia ligger i sentrum av Sitges.

Kjøkkenet på La Masia har spesialisert seg på

middelhavs og katalansk mat av høy kvalitet.

Både kjøtt og fiskeretter er å finne på

restaurantens meny.

Interør er påvirket av katalansk kultur og

tradisjoner.

Aktiviteter

Konkurranse med diverse strandaktiviteter

Ved stranden Terramar deles vi inn i lag og

konkurrerer med SUP (Stand Up Paddle, enten

monstersup eller individuelle), trøbåt og

kajak/kano. Lagene roterer så vi får prøve alle

aktivitetene.

Engelsktalende instruktører forteller hvordan

dette gjøres. Aktiviteten tar ca 2 timer. På

sommeren er det anbefalt å gjøre dette tidlig

på morgenen før det blir for varmt og fullt på

stranden.

Etter aktiviteten og litt fritid på stranden

spaserer vi sammen til La Masia for lunsj.

Utflukter

Vintur til Penedes

Turen ga ̊r ut til vakre Penede ̀s, det største

vindistriktet i Spania etter La Rioja. Her vil vi fa ̊

en privat omvisning av feltene,

prosessanleggene og kjelleren, og vi vil blant

annet lære om planting, høsting, gjæring,

aldring og tapping av vin. Etter turen vil det

vœre mulighet for a ̊ smake pa ̊ utvalgte

produkter fra ga ̊rden.

Etter besøket pa ̊ vinga ̊rden reiser vi til en av de

finere restaurantene i omra ̊det og blir servert

en 3 retters middag med viner og cava fra

ga ̊rden vi har besøkt.

Sykkeltur i Penedes

Turen ga ̊r til Penede ́s hvor vi vil bli tatt med pa ̊

en fantastisk sykkeltur blant druerankene pa ̊

landsbygda.

Underveis vil vi fa ̊ muligheten til a ̊ besøke en

lokal vinga ̊rd og smake pa ̊ noen av ga ̊rdens

produkter. Etter sykkelturen vil vi spise en 3

retters lunsj i restauranten Cal Blay, med viner

og cava fra ga ̊rden vi har besøkt.

Katamarantur med BBQ lunsj og bading

Bli med pa ̊ en herlig seiltur i en flott katamaran.

Vi ga ̊r ombord fra havnen i Sitges. Na ̊r vi

kommer ut pa ̊ a ̊pent hav, seilene er hevet og

beste "point of seil" er valgt kan man nyte en

herlig utsikt over byen.

Om bord pa ̊ katamaranen vil det bli servert

drikke (mineralvann) samt barbeque lunsj.

Eksklusiv bruk av båten.

Denne aktiviteten er innenfor deres

budsjetter dersom vi bytter den ut med

utflukt til Montserrat. Pristillegg på ca. 800,-

kr p.p.

Alternativer
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