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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 4ημ.
“Η Πόλη του Γκαουντί”

Girona, Figueres

Αναχώρηση :       25 Οκτωβρίου

Δώρο η εκδρομή στη Girona, Figueres

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ- ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – Ξενάγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ισπανίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά & θα ξεκινήσουμε μία πρώτη επαφή με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε από 
το Ιστορικό κέντρο της πόλης, τη γοτθική συνοικία, γνωστή ως Barrio Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα σοκάκια. 
Σήμα κατατεθέν της γειτονιάς είναι ο καθεδρικός ναός της Αγίας Ευλαλίας ο οποίος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός. 
Θα περπατήσουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο & ξεκούραση. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στην ομορφότερη και ακριβότερη λεωφόρο της 
Βαρκελώνης την Paseo de Gracia. Θα δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατόρια τους μέχρι 3 
αστέρια michelin για τους λάτρεις της γαστρονομίας, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων των διασημότερων οίκων 
μόδας τους κόσμου αλλά πάνω απ’ όλα θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα 
Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila, όπως επίσης και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής 
όπως του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch , του Enric Sagnier και πολλών άλλων.  Για το βράδυ  σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος 
ρυθμό του. 

2η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - Ξενάγηση πόλης  
Η πρωινή μας ξενάγηση, θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi 
που είναι και το πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης. Θα συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το 
Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες του. Θα περάσουμε από την
μεγαλύτερη και εμπορικότερη πλατεία την Plaza Cataluna και στην συνέχεια θα κατηφορίσουμε τον πασίγνωστο 
πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των λουλουδιών της, με τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους, με την 
αστείρευτη ζωντάνια της. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την βρύση καναλέτας, να πιείτε νερό για να 
επιστρέψετε ξανά στην Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική παράδοση και είναι επίσης το σημείο συνάντησης των 
οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21 αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza Real και 
στο τέλος του πεζόδρομου δεσπόζει το πελώριο άγαλμα του Κολόμβου. Θα ανηφορήσουμε προς το Montjuik (λόφο 
των Εβραίων) και θα δούμε το Ολυμπιακό στάδιο με σχεδόν όλες οι εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992. Η 
επόμενη στάση μας είναι το Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια
έκθεση του 1929. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση στην άλλη Βαρκελώνη. Θα δούμε το
περίφημο Parque Guel, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας της φύσης και αρχιτεκτονικής που έχει 
κηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Διασχίζοντας τα ακριβότερα προάστια της 
πόλης, θα προσεγγίσουμε το γήπεδο της Barcelona, το Camp Nou, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες . 
Επόμενη στάση το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα στενάκια της συνοικίας El Born, όπου θα δούμε την εκκλησία 
Santa Maria del Mar, μοναδικό δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια κάνοντας μία στάση στο Hospital Sant
Pau, το μεγαλύτερο μοντερνιστικό συγκρότημα στον κόσμο, ένα νοσοκομείο βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο της 
Unesco , και έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I Montaner. Στην συνέχεια,  θα καταλήξουμε στον λόφο 
Montjuik , όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό σιντριβάνι , ένα πρόγραμμα φωτός, νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό
περιβάλλον.
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3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – GIRONA - FIGUERES
Η ολοήμερη ξενάγηση μας, θα αρχίσει από την Girona, μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού Onar με 
πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην 
εβραϊκή συνοικία όπου μένανε οι Sefardites, οι Εβραίοι της Ισπανίας. Μετά από ένα καφέ θα συνεχίσουμε προς το 
Figueres την πόλη του Dali. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή έργων του που υπάρχει στον κόσμο.
Ένα θαυμάσιο κτίριο με πίνακες και έργα του από τα νεανικά του χρόνια έως και τον θάνατό του. Σε πολλά από τα 
έργα του εμφανίζεται η Gala, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, και στο κέντρο του μουσείου βρίσκεται ο τάφος 
του στον χώρο και στην πόλη που τον τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την 
έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποίο σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος . 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Βαρκελώνη.

4 μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

HOTEL   ΝΗ     Β  arcelona Diagonal Center 3*   

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                 500 €                                 
Τιμή σε μονόκλινο                                                                750 €    
Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο                                           485 €
Φόροι αεροδρομίων                                                           160  €                               

HOTEL     Ronda     Lesseps   4* ή παρόμοιο  

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                                                 550 €                                 
Τιμή σε μονόκλινο                                                                800 €    
Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο                                           485 €
Φόροι αεροδρομίων                                                            160 €                               
Σημ. Οι  παιδικές  τιμές   ισχύουν  για  παιδιά  έως  12 ετών σε  δωμάτιο μαζί  με τους  γονείς τους.     

Περιλαμβάνονται:

 Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines 
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,                                                      

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
 Δώρο η εκδρομή Girona – Figueres
 Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
 ΦΠΑ
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 



Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
 Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων 
 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
 Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
 Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις 
Αναχώρηση : Α3 710   Αθήνα - Βαρκελώνη      08.45  - 11.00  
Επιστροφή  :  Α3 711   Βαρκελώνη – Αθήνα     11.45 -  15:50 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μετά 
θα υπάρξει προσαύξηση 10% στην τιμή του πακέτου εκτός φόρων  
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