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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ-ΤΖΙΡΟΝΑ
5 ΗΜΕΡΕΣ -- ΑΠΟ 465€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ/ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΤΑΛΙ-ΤΖΙΡΟΝΑ

ΑΝΑΧ. 22, 23, 26, 29, 30/12 & 02, 03/01
Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες/ Μουσείο Σαλβαντόρ Νταλί - Τζιρόνα
Πλήρης ξενάγηση πόλης
Εξασφαλισμένη είσοδος στην Sagrada Familia
Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός
Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
1η μέρα Αθήνα – Βαρκελώνη,Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας και την
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά στο
ξενοδοχείο και η πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στην καλοσχεδιασμένη αυτή πόλη
και το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, θα ξεκινήσει από το ιστορικό της κέντρο, την
γοτθική συνοικία, γνωστή ως Barrio Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα σοκάκια και
σήμα κατατεθέν της τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Αγίας Ευλαλίας. Θα
περπατήσουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel, όπου μπορείτε να κάνετε τα
ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στην
ομορφότερη και ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης, την Paseo de Gracia. Θα
δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατόριά τους μέχρι 3 αστέρια
Michelin, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων των διασημότερων οίκων μόδας του κόσμου,
αλλά κυρίως θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα
Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila, καθώς και τα σπίτια των καλύτερων
αρχιτεκτόνων της εποχής - 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.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα Βαρκελώνη,Ξενάγηση
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, τον οποίο θα θαυμάσουμε και εσωτερικά (εξασφαλισμένη είσοδος). Θα
συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το
παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες. Θα περάσουμε από την μεγαλύτερη και
εμπορικότερη πλατεία - την Plaza Cataluna - και θα φθάσουμε στον πασίγνωστο
πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες
και ζωγράφους και την αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα
δούμε την βρύση καναλέτας - να πιείτε νερό για να επιστρέψετε ξανά στην Βαρκελώνη,

σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Εδώ είναι επίσης το σημείο συνάντησης των
οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21ου αιώνα, της Μπαρτσελόνα.
Περπατώντας, θα δούμε την Plaza Real και στο τέλος του πεζόδρομου το πελώριο
άγαλμα του Κολόμβου. Ανηφορίζοντας προς τον λόφο Montjuik (λόφο των Εβραίων)
θα δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο με σχεδόν όλες τις 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 ανακηρυχθεί 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. Στη συνέχεια θα δούμε το Hospital Sant Pau, το μεγαλύτερο
μοντερνιστικό συγκρότημα του κόσμου - ένα νοσοκομείο βγαλμένο από παραμύθι,
έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I Montaner και μνημείο της UNESCO και θα καταλήξουμε στον λόφο Montjuik, όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό σιντριβάνι,
ένα πρόγραμμα φωτός, νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα Βαρκελώνη, Τζιρόνα, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας θα αρχίσει από την Τζιρόνα (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 ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Μετά από
έναν καφέ θα συνεχίσουμε προς το Φιγκέρες (Figueres), την πόλη του Σαλβαδόρ
Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως,
από τα νεανικά του χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του εμφανίζεται
η Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ 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 οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στην Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα Βαρκελώνη,Ελεύθερη ημέρα
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περίφημη κεντρική
αγορά La Boqueria, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τα διάσημα ισπανικά αλλαντικά, το
περίφημο Jamon Pata Negra, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και tapas. Η
μεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά της Ισπανίας σας περιμένει να γευτείτε τα υπέροχα
προϊόντα της. Επισκεφθείτε επίσης το μουσείο του μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου
αιώνα, του Πάμπλο Πικάσο, δείτε το πάρκο Ciutadella, που κατασκευάστηκε για την
παγκόσμια έκθεση του 1888 και δίπλα του δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου ή ανεβείτε
με το τελεφερίκ στον λόφο Montjuik. Διανυκτέρευση.

5η μέρα Βαρκελώνη -Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.

Σημείωση: Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να
διαφοροποιηθεί χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι.
Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βαρκελώνη- Αθήνα με
απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων
Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες -Χιρόνα -Μουσείο Σαλβαντόρ Νταλί
Πρωινό μπουφέ καθημερινά
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό
λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός /συνοδός του γραφείου μας
Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες
Φ.Π.Α.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών

Δεν περιλαμβάνονται :
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

