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Shoppaile valtavalla Gran Vialla, nauti kahvikupponen ja 
leivos aidossa espanjalaisessa konditoriassa, vieraile Pradon 
taidemuseossa tai Palacio Real linnassa. Ilta tapasbaarissa 
flamencoesitystä ihastellen on unohtumaton kokemus. 

Vaikka Madrid tunnetaankin vilkkaasta yöelämäs-
tään ja erinomaisista ravintoloistaan, on matkailijal-
le tarjolla mielenkiintoinen valikoima upeita muse-

oita ja taidegallerioita  Madrid, majesteetillinen 
suurkaupunki, kuhisee toimintaa ja pursuaa 

historiaa ja kulttuuririentoja, mutta 
lumoaa matkailijan rauhallisilla puis-
toilla, tyylikkäällä muodilla, loistavilla 
viineillä ja runsailla tapas-baareilla  
Todellista kaupunkilomaa ja vieraan-
varaista tunnelmaa!

MAdRid

Aurinkoinen Barcelona tunnetaan arkkitehtuuristaan ja 
hiekkarannoistaan. Näe arkkitehti Gaudin upeat raken
nukset, Picassomuseo sekä keskiaikainen keskusta, ”casco 
antiguo”. Eloisa pääkatu, La Rambla, ei nuku koskaan!

Nauti tunnelmasta kävelykaduilla, maistele 
tapaksia baarissa, tutustu kauppahalliin ja pik-
kuputiikkeihin  Tässä miljoonakaupungissa voi 

helposti yhdistää kaupunki- ja rantalomailun  
Barcelonan kulttuuritarjonta on monipuo-

lista, ostosmahdollisuudet ovat mahtavat 
ja kaupunki houkuttelee korkeatasoi-
sella ruokakulttuurillaan  Tarjolla on 
lukuisia laadukkaita museoita, teatte-
reita, upeaa arkkitehtuuria ja vilkasta 
yöelämää  Barcelona on kataloniaa 
parhaimmillaan! 

BARCElonA

Husa Paseo del Arte 
Uusi hotelli lähellä tärkeimpiä museoita  
kävelymatka ravintola- ja yökerhoalueille  
Tilavat ja modernit huoneet: suihku/kylpy, 
wc, tietokoneliitäntä, ilmastointi, tv, radio, 
puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja, sola-
rium, kuntosali, pesulapalvelu  Ravintolassa 
tasokas menu 

Regina 
Sijainti lähellä plaza Cibelesiä, puerta del Solia, 
Gran Viaa ja parhaita kasinoja  Elegantisti sisuste-
tuissa huoneissa on suihku/kylpy, wc, ilmastointi, 
satelliitti-tv, radio, puhelin  Ravintola tarjoaa es-
panjalaisia ja kansainvälisiä annoksia  hotellissa 
on huonepalvelu, autonvuokraus, pesulapalvelu 

Rialto 
Vanhassa kaupungissa, Goottilaisella alueella 
kaupungintalon vieressä lähellä picasso-
museota, katedraalia, Ramblasia ja satamaa  
Tilavissa huoneissa kylpy/suihku, wc, ilmas-
tointi, satelliitti-tv, puhelin, minibaari  Ravin-
tola tarjoilee kansainvälisiä ja katalonialaisia 
annoksia  hotellissa on myös snack-baari 

Confortel Almirante 
Sijainti Barcelonan keskustassa kävelymatkan päässä 
kuuluistasta Goottilaisesta katedraalista  keskikokoi-
sissa hyvällä maulla sisustetuissa huoneissa on kylpy/
suihku, wc, ilmastointi, satelliitti-tv, radio, puhelin, 
minibaari, hiustenkuivaaja  hotellissa on aamiais-
ravintola, autonvuokraus, pesulapalvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 10
helmi 2 11
maalis 4 14
huhti 7 18
touko 10 22
kesä 14 27
heinä 16 33
elo 17 30
syys 13 25
loka 9 19
marras 4 12
joulu 1 9

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 6 13
helmi 7 14
maalis 8 16
huhti 11 18
touko 17 21
kesä 17 25
heinä 19 26
elo 21 28
syys 21 25
loka 17 21
marras 13 16
joulu 7 14


