
 

                
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όροφος )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefi  .  gr   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΣΚΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΜΠΟΡΝΤΩ -  ΜΠΙΛΜΠΑΟ -  ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 8ημ. 
Τουλούζη, Καρκασσόν, Μπορντώ, Αμπελόνες Château du Taillan, Ντουν ντου Πιλά, Αρκασόν, 

Σαν Σεμπαστιάν, Μπιλμπάο, Μπιαρίτζ, Λούρδη.

Αναχωρήσεις:                                  30 Ιουλίου’20
                                                            03, 06   Αυγούστου ’20     

1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ –ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Συγκέντρωση  το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση  για την  Τουλούζη, την τέταρτη μεγαλύτερη  πόλη
της Γαλλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής βιομηχανίας
της  Ευρώπης  καθώς  και  έδρα  της  αεροκατασκευαστικής  εταιρείας  Airbui.  Άφιξη,  μεταφορά  και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ  - ΚΑΡΚΑΣΣΟΝ  
Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο ιστορικό μεσαιωνικό κέντρο της  πόλη που είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Γαρούνα και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε το περίφημο Κανάλι Μιντί,
το Καπιτώλιο της Τουλούζης,  την Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό που
δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για την Καρκασσόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και μια από τις
λίγες οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα οι οχυρώσεις και το
παλιό μεσαιωνικό κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα επισκεφθούμε την οχυρωμένη πολιτεία της
Καρκασόν  (Cité  de  Carcaiionne)   και  θα  περιπλανηθούμε  στα  γραφικά  στενά  της  πόλης.  Το  1996  η
μεσαιωνική  παλαιά  πόλη  χαρακτηρίστηκε  Μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  από  την
UNESCO.  Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην  Τουλούζη. Διανυκτέρευση

3η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ  - ΜΠΟΡΝΤΩ
Πρωινό  στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση για το Μπορντώ,  πρωτεύουσα του νομού Ζιρόντ.  Άφιξη νωρίς  το
μεσημέρι  μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.  Απογευματινή  περίηγηση  σε  μία  από  τις
ομορφότερες  πόλης της Γαλλίας, την  «ωραία κοιμωμένη» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Χτισμένη στην
όχθη του ποταμού Γκαρόν, κουβαλά μιαν ιστορία περί κρασιού που αγγίζει τα δύο χιλιάδες χρόνια. Στην
πανοραμική  περιήγηση  θα  δούμε   τον Καθεδρικό  ναό  Saint-Adré με  τον  πύργο  του Pey-Berland,  τον
μεγαλοπρεπή καθεδρικό Ναό του Saint-Michel με το επιβλητικό καμπαναριό του, που αγγίζει τα 114 μέτρα
και την πλατεία Quinconei, τη μεγαλύτερη της Γαλλία, με το μνημείο τιμής προς τους Γιρονδίνους και με το
άγαλμα της Ελευθερίας στην κορυφή του. Επιστροφή στο μεσημέρι στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

4η μέρα:  ΜΠΟΡΝΤΩ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΝΕΣ & ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  Château du Taillan -  ΝΤΟΥΝ  ΝΤΟΥ  
ΠΙΛΑ – ΑΡΚΑΣΟΝ
Πρωινό ξενοδοχείο. Το Μπορντώ  είναι ο τόπος όπου το κρασί  λατρεύτηκε περισσότερο από οπουδήποτε 
στον κόσμο και που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πλέον εκλεκτές ετικέτες  της αγοράς.  Σήμερα θα 
επισκεφθούμε την διάσημη αμπελουργική περιοχή  του Μπορντώ,  φημισμένη  για τα μεγάλα κτήματα του, 
με  1.200.000 τ.χλμ. αμπελιών και με πάνω από 50 ονομασίες απ’ τις καλύτερες στον κόσμο. Λέγεται πως το
μυστικό της εξαιρετικής τους γεύσης κρύβεται στο πλούσιο σε ασβεστόλιθο υπέδαφος της Ακιτέν. Εδώ 
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και να κάνουμε γευσιγνωσία στο διάσημο οινοποιείο Château 
du Taillan. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους μεγαλύτερους αμμόλοφους της Ευρώπης, Ντουν ντου 
Πιλά που βρίσκονται στο κόλπο του Αρκασόν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το κοσπολίτικο Αρκασόν, 
διάσημο τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
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5η μέρα:  ΜΠΟΡΝΤΩ –  ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο, μία από τις ποιο γνωστές και σημαντικές  πόλεις στη
Χώρα των Βάσκων. Στάση στο κοσμοπολίτικο Μπιαρίτζ, που βρίσκεται  στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας
στις  ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού,  γνωστό παγκοσμίως  στους λάτρεις του σέρφ.  Το  Μπιαρίτζ  έγινε
διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα  Ευγενία και το παλάτι της στην παραλία. Την δεκαετία του
’70  το Μπιαρίτζ  ήταν η πιο διάσημη  λουτρόπολη της Ευρώπης. Στην πανοραμική μας  περιήγηση θα δούμε
το Παλάτι της Ευγενίας, την  Ορθόδοξη Εκκλησία του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. Αργά το
απόγευμα άφιξη  στο Μπιλμπάο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα:  ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό  ξενοδοχείο  και  πανοραμική  ξενάγηση.  Θα  δούμε   την  αψιδωτή  Πλάθα  Νουέβα  (Καινούργια
Πλατεία), το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα, την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν Βία (Μεγάλη
Οδός) με τα κομψά καταστήματα, και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της παλιάς πόλης. Τέλος
θα δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ και χρόνος ελεύθερος
για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το μουσείο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΠΙΑΡΙΤΖ ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ  –ΛΟΥΡΔΗ   
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Λούρδη. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το Σαν 
Σεμπαστιάν ή Ντονόστια στην γλώσσα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της αυτόνομης 
Χώρας των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων, λιμάνι της Ισπανίας με 
σημαντική αλιεία,  μοντέρνο  τουριστικό θέρετρο και  διάσημο για τη κουζίνα της. Στο Σαν Σεμπαστιάν 
αναλογούν τα περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη 
στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του  
Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση θα 
διασχίσουμε την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ και 
αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα). Θα 
περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά 
κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή 
όλη μέρα.  Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε 
νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία 
Κόρο.  Αναχώρηση για την  θρησκευτική πρωτεύουσα της Γαλλίας  τη Λούρδη, που βρίκεσται στους 
πρόποδες των Πυρηναίων στο νομό Άνω Πυρηναία, στην περιοχή της Οξιτανίας. Πριν από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, η πόλη ήταν πιο γνωστή για το οχυρό κάστρο που υψώνεται στο κέντρο της. Το 1858 η Λούρδη ήρθε 
στην επικαιρότητα όταν η δεκατετράχρονη αγρότισσα, Μπερναντέτ Σουμπιρού, ισχυρίστηκε ότι σε μία 
σπηλιά, εμφανίστηκε η Παναγία. Αργότερα η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από 
τους σημαντικότερους τόπους  προσκυνήματος των καθολικών. Χρόνος ελεύθερος να επισκεφθούμε τον 
θαυματουργό Ναό της Παναγίας της Λούρδης και το σπίτι της Μπερναντέτ Σουμπιρού.  Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση 

8η μέρα: ΛΟΥΡΔΗ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ – ΑΘΗΝΑ   
Πρωινό  στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο  της
Τουλούζης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα  το βράδυ. 

                                                                                             Early Booking                         

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                   695 €                   795 €
Τιμή σε μονόκλινο                                                                   995 €                  1.095 €                                          
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)                                                495 €                   595 €                       
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & 
check points                                                                              185 €                   185 €           

Σημείωση :Το Early booking ισχύει για  περιορισμένο αριθμό  θέσεων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1524


Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης   Αθήνα- Τουλούζη – Αθήνα με Air France.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα 

με το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Ηôtel de Brienne Toulouie 4*,  Hotel  Golden Tulip Bordeaux

Euratlantique 4*, Hotel  Silken Indautxu 4*, Hôtel Paradii Lourdei 4*) ή παρόμοια.
 Πρωινό  μπουφέ  καθημερινά.  
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
  Φ.Π.Α.
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Check Pointi.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Τουλούζη 2,53€,  Μπορντώ 2€, Λούρδη 2,10€ ). 

Πτήσεις 
Αναχώρηση :  ΑF 1865      Αθήνα – Τουλούζη                 21.05      23.20        
Επιστροφή   :  ΑF  1708     Τουλούζη    – Αθήνα              16.00      20.00       

. 
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