
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γιάρκεια: 8εκέξεο 
Ανατωρήζεις: 10/03 

 
ΓΤΡΟ ΙΠΑΝΙΑ  

Βαρκελώνη – Φιγκέρες – Νηαλί – Υιρόνα – Βαλένθια – Σολέδο – Μαδρίηη  

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
1η μέρα Αθήνα – Βαρκελώνη  

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο, θαη ηελ 
δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ιζπαλίαο, ηελ Βαξθειώλε. Σν κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο 
Μεζνγείνπ, πόιε θαινζρεδηαζκέλε θαη άλεηα καο ππνδέρεηαη ζήκεξα Άθημε, κεηαθνξά 

θαη ζα μεθηλήζνπκε κία πξώηε επαθή κε ηελ πόιε όπνπ ζα θάλνπκε κία πεξηπαηεηηθή 
μελάγεζε. Θα μεθηλήζνπκε από ην Ιζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ηελ γνηζηθή ζπλνηθία , 

γλσζηή σο Barrio Gotico , κε ηα παλέκνξθα πέηξηλα  ζνθάθηα. ήκα θαηαηεζέλ ηεο 
γεηηνληάο είλαη ν θαζεδξηθόο λαόο ηεο Αγίαο Δπιαιίαο ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα 
εληππσζηαθόο. Θα πεξπαηήζνπκε ζηνλ εκπνξηθό δξόκν Porta  del Angel όπνπ κπνξείηε λα 

θάλεηε ηα ςώληα ζαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα παξαιαβή δσκαηίσλ θαη μεθνύξαζε. 
Σν απόγεπκα Θα πεξπαηήζνπκε ζηελ νκνξθόηεξε θαη αθξηβόηεξε ιεσθόξν ηεο 

Βαξθειώλεο ηελ Paseo de Gracia. Θα δνύκε ηα θαιύηεξα μελνδνρεία ηεο πόιεο κε ηα 
εζηηαηόξηα ηνπο κέρξη 3 αζηέξηα michelin γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο γαζηξνλνκίαο, ηηο 
αθξηβόηεξεο θίξκεο ξνύρσλ ησλ δηαζεκόηεξσλ νίθσλ κόδαο ηνπο θόζκνπ αιιά πάλσ απ’ 

όια ζα ζαπκάζνπκε ηα δύν δηαζεκόηεξα ζπίηηα ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα Antonio Gaudi, 
ην Casa Battlo θαη ην Casa Mila, όπσο επίζεο θαη ηα ζπίηηα ησλ θαιύηεξσλ αξρηηεθηόλσλ 

ηεο επνρήο όπσο ηνπ Lluis Domenech I Montaner, ηνπ Puig I Cadafalch , ηνπ Enric 
Sagnier θαη πνιιώλ άιισλ.  Γηα ην βξάδπ  ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε 
Flamenco ζηελ παηξίδα ηνπ θαη λα αθεζείηε ζηνλ έληνλν θαη γεκάην πάζνο ξπζκό ηνπ. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2η μέρα Βαρκελώνη   
Η πξσηλή καο μελάγεζε, ζα αξρίζεη από ηνλ επηβιεηηθό λαό ηεο Sagrada Familia, ην 
ζεκαληηθόηεξν έξγν ηνπ Gaudi πνπ είλαη θαη ην πην επηζθέςηκν κλεκείν ηεο Βαξθειώλεο. 

Θα ζπλερίζνπκε πξνο ην Οιπκπηαθό ρσξηό, ην Οιπκπηαθό ιηκάλη θαη ηελ Barceloneta , ην 
παιηό ςαξνρώξη κε ηηο παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ. Θα πεξάζνπκε από ηελ κεγαιύηεξε θαη 

εκπνξηθόηεξε πιαηεία ηελ Plaza Cataluna θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα θαηεθνξίζνπκε ηνλ 
παζίγλσζην πεδόδξνκν Las Ramblas, κε ηελ αγνξά ησλ ινπινπδηώλ ηεο, κε ηνπο 

ππαίζξηνπο θαιιηηέρλεο θαη δσγξάθνπο, κε ηελ αζηείξεπηε δσληάληα ηεο. πλερίδνληαο, 
ζα δνύκε ηελ βξύζε θαλαιέηαο, λα πηείηε λεξό γηα λα μαλά επηζηξέςεηε ζηελ Βαξθειώλε 
ζύκθσλα κε κία ηνπηθή παξάδνζε θαη είλαη επίζεο ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ νπαδώλ ηεο 

πην επηηπρεκέλεο νκάδαο ηνπ 21 αηώλα, ηεο Μπαξηζειόλα. Πεξπαηώληαο, ζα δνύκε ηελ  



 
 

 

 

Plaza Real θαη ζην ηέινο ηνπ πεδόδξνκνπ δεζπόδεη ην πειώξην άγαικα ηνπ Κνιόκβνπ. Θα 
αλεθνξήζνπκε πξνο ην Montjuik (ιόθν ησλ Δβξαίσλ) θαη ζα δνύκε ην Οιπκπηαθό ζηάδην 

κε ζρεδόλ όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Οιπκπηάδαο ηνπ 1992. Η επόκελε ζηάζε καο είλαη 
ην Ιζπαληθό ρσξηό, κηα κηθξνγξαθία ηεο Ιζπαλίαο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ 

παγθόζκηα έθζεζε ηνπ 1929. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3η μέρα Βαρκελώνη- Δκδρομή Φιγκέρες- Μοσζείο Νηαλι- Υιρόνα  

Η νινήκεξε μελάγεζε καο, ζα αξρίζεη από ηελ Girona, κηα παλέκνξθε πόιε ζηηο όρζεο 
ηνπ πνηακνύ Onar κε παλέκνξθα δσγξαθηζηά ζπίηηα. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ θαζεδξηθό λαό 

ηεο πόιεο θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πξώελ εβξατθή ζπλνηθία όπνπ κέλαλε νη Sefardites, 
νη Δβξαίνη ηεο Ιζπαλίαο. Μεηά από έλα θαθέ ζα ζπλερίζνπκε πξνο ην Figueres ηελ πόιε 

ηνπ Dali. ην κνπζείν ηνπ ζα δνύκε ηελ κεγαιύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηνπ πνπ ππάξρεη 
ζηνλ θόζκν. Έλα ζαπκάζην θηίξην κε πίλαθεο θαη έξγα ηνπ από ηα λεαληθά ηνπ ρξόληα έσο 
θαη ηνλ ζάλαηό ηνπ. ε πνιιά από ηα έξγα ηνπ εκθαλίδεηαη ε Gala, ε γπλαίθα θαη ν 

έξσηαο ηεο δσήο ηνπ, θαη ζην θέληξν ηνπ κνπζείνπ βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ ζηνλ ρώξν θαη 
ζηελ πόιε πνπ ηνλ ηίκεζε όζν θαλείο άιινο. Βγαίλνληαο από ην κνπζείν απνιαύζηε 

επίζεο ηελ έθζεζε θνζκεκάησλ πνπ απνηειείηαη από 37 κνλαδηθά θνζκήκαηα ηα νπνίν 
ζρεδίαζε ν πνιπηάιαληνο δσγξάθνο . Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζηελ Βαξθειώλε. 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4η μέρα Βαρκελώνη - Βαλένθια 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ πην ηππηθή κεζνγεηαθή πόιε ηεο Ιζπαλίαο ηε 
Βαιέλζηα. Πξσηεύνπζα ηνπ Λεβάληε, όπσο ιέγεηαη ζηα Ιζπαληθά ε αλαηνιηθή πιεπξά ηεο 
Ιζπαλίαο. Άθημε λσξίο ην απόγεπκα θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν . 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η μέρα Βαλένθια -Μαδρίηη  
Μεηά ην πξσηλό ζα θάλνπκε κηα παλνξακηθή πεξηήγεζε ηεο πόιεο, πνπ θνπβαιάεη ηελ 
αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηζκηθή παξάδνζε ησλ ρηιίσλ ρξόλσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο. ήκεξα ε 

Βαιέλζηα ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα από ηηο πην κνληέξλεο πόιεηο ηεο 
Δπξώπεο. Θα πεξάζνπκε από ηελ παιηά πόιε θαη ζα δνύκε ην δεκαξρείν ηεο πόιεο πνπ 

πξνζδίδεη έλα ζηπι αλαγελλεζηαθνύ κπαξόθ θαη ήηαλ έδξα ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ ηελ 
επνρή ηνπ εκθπιίνπ. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην παιάηη ηνπ Marques de dos Aguas, 
ζεκεξηλό κνπζείν θεξακηθήο κε ηελ ζαπκάζηα αιαβάζηξηλε  πξόζνςή ηνπ. Θα 

πεξπαηήζνπκε επίζεο ζηελ αγνξά κε ην παιηό ρξεκαηηζηήξην θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ 
θαζεδξηθό λαό κε ηνλ πύξγν Mikelet, πνπ ζεσξείηαη ζύκβνιν ηεο πόιεο. ηελ ζπλέρεηα 

αλαρώξεζε γηα ηελ  Μαδρίηη . Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπνο. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6η μέρα Μαδρίηη   
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηλή καο μελάγεζε ζηελ Μαδξίηε. Θα 

επηζθεθηνύκε ίζσο ηελ ζεκαληηθόηεξε Πηλαθνζήθε ζηνλ θόζκν (Museo de Prado). Σα 
πάλσ από 10.000 έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπιινγή ηνπ, πξνζθέξνπλ έλα κνλαδηθό ηαμίδη 
ζην Χξόλν θαη ζην Χξώκα. Θα απνιαύζνπκε ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ Δι Γθξέθν, 

Βειάζθεζ, Γθόγηα λα “ζηέθνληαη” δίπια ζε άιινπο εμ’ ίζνπ ζεκαληηθνύο δσγξάθνπο. ηελ 
ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πην κπνέκ ζπλνηθία ζηελ θαξδηά ηεο Μαδξίηεο, ηελ 

πεξίθεκε Barrio de la letras, ,ηελ γεηηνληά ησλ ηερλώλ όπνπ έδεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ 
πνιινί απ’ ηνπο ζπνπδαίνπο δσγξάθνπο θαη ινγνηέρλεο ηεο Ιζπαλίαο όπσο ν Μηγθέι ληε 

Θεξβάληεο ααβέδξα (Miguel de Cervantes Saavedra) , ν Λόπε δε Βέγα (Lope de Vega) 
θαη ν Φεδεξίθν Γθαξζία Λόξθα (Federico García Lorca).Σα βξάδηα είλαη ε γεηηνληά πνπ 
ρηππάεη ε λπρηεξηλή δσή ηεο πόιεο κε cervecerias (κππξαξίεο), tapas, Jazz club θηι. Η 



 
 

 

 

μελάγεζε καο ζα ηειεηώζεη ζηελ θαξδηά ηεο Μαδξίηεο ησλ Αςβνύξγσλ, ηζηνξηθό θαη 
εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο .Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε ηελ 

αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία Salamanca κε ηα θνκςά θαηαζηήκαηα. Απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο 
ζηελ Plaza Oriente, κε ζέα ην Βαζηιηθό παιάηη ή πεξηπιαλεζείηε ζηα ζνθάθηα ηεο παιηάο 

πόιεο θαηαιήγνληαο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαδξίηεο ηελ Plaza Mayor θαη απνιαύζηε 
κηα δεζηή ζνθνιάηα ζηελ θεκηζκέλε Chocolatería San Ginés . Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

7η μέρα Μαδρίηη- Σολέδο  
Μεηά ην πξσηλό, αλαρώξεζε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πην ηζηνξηθή πόιε ηεο Ιζπαλίαο, ην 

κεζαησληθό Σνιέδν. Έλα θπζηθό απόξζεην νρπξό (ιόγσ ηνπ πνηακνύ Σάγνπ) πνπ 
ππάξρεη από ηελ επνρή ησλ Ρσκαίσλ. Η πόιε ησλ ηξηώλ πνιηηηζκώλ ( Άξαβεο-Δβξαίνη- 

Χξηζηηαλνί) θαη ε πόιε ηνπ Γνλ Κηρώηε θαη ησλ Caballeros ηνπ Cervantes . Σν δηακάληη 
ζην ζηέκκα ηεο Ιζπαληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηώλα όηαλ ν ήιηνο δελ έδπε 
πνηέ ζην imperio . Σελ πόιε όπνπ έδεζε θαη κεγαινύξγεζε ν El Greco. Έλα κνπζείν από 

κόλν ηνπ. Θα επηζθεθηνύκε ηνλ ηζηνξηθόηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν Γνηζηθό λαό ηεο 
Ιζπαλίαο κε ηελ θιαζηθή Γνηζηθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ 13νπ αηώλα. Δζσηεξηθά ζηνλ λαό, ζα 

δνύκε πίλαθεο δσγξαθηθήο  ακύζεηεο αμίαο ηνπ El Greco ,όπσο ην Expolio θαη ηε ζπιινγή 
Απνζηόισλ θαζώο θαη πίλαθεο ηνπ Tiziano, ηνπ Rafaello  θαη ηνπ Caravaggio. ηε 
ζπλέρεηα ,ζηην εθθιεζία ηνπ Santo Tome (Αγίνπ Θσκά), ζα ζαπκάζνπκε ην 

ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν έξγν ηνπ Δι Γθξέθν “Η Σαθή ηνπ Κόκεηα Οξγθάζ” ,έλα 
αξηζηνύξγεκα πνπ απνηππώλεη όιεο ηηο επηξξνέο θαη ηερλνηξνπίεο ηνπ πεξίθεκνπ 

Κξεηηθνύ δσγξάθνπ. Καηεθνξίδνληαο πξνο ηελ εβξατθή ζπλνηθία ζα ζπλαληήζνπκε ην 
ζπίηη ηνπ El Greco όπνπ έδεζε κε ηελ γπλαίθα ηνπ Ιεξσλύκε θαη ηνλ γην ηνπ Γηώξγν-
Μαλώιε . Πξηλ πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ Μαδξίηε ζα επηζθεθζνύκε έλα 

εξγνζηάζην ηεο πεξίθεκεο Σνιεδαληθήο ηέρλεο «Damasquinadν», κηα ηέρλε πνπ 
πξνέξρεηαη από ηελ καθξηλή Γακαζθό θαη βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία επάλσ ζε αηζάιη . 

Δπηζηξνθή ζηελ Μαδξίηε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
8η μέρα Μαδρίηη-Αθήνα  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ιίγνο ρξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζε ζαο. Μεηαθνξά ζην 
αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Αζήλα. 

 
 
Σιμή ζσμμεηοτής Καη’ άηομο  

 
Περιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα-Βαξθειώλε θαη Μαδξίηε-Αζήλα κε 

απεπζείαο πηήζεηο ηεο Aegean Airlines  
 1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά επηβάηε  

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία  4 αζηέξσλ  
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά θαη 4 δείπνα ζην ζύλνιν (1 δείπλν ζηε Βαιέλζηα θαη 

3 ζηελ Μαδξίηε) 

 Γώξν ε εθδξνκή Φηγθέξεο-Χηξόλα-Μνπζείν αιβαληόξ Νηαιί 
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 

ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 

Αλαρώξεζε Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

8ημέρες 

 

BCN: Gran Barcino 4*  

VLC:Rey Don Jaime4*  

 MAD: Mayorazgo 4* 

 

€ 775  € 975 € 715 



 
 

 

 

 Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  

 Φ.Π.Α. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ κε 

θαιύςεηο covid 
 
Γεν περιλαμβάνονηαι: 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
 Δπηπιένλ γεύκαηα, πνηά ζηα δείπλα. 

 Ο δεκνηηθόο θόξνο ζηα μελνδνρεία 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ (€ 145) 

 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό 
 
 

Οι πηήζεις μας: 
 

Με Aegean Airlines  

A3 710 ATH BCN 08:40 10:55 

A3 711 BCN ATH  13:15 17:50 

 

 
ημείωζη: 

 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 H ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα παξαιεθζεί θακία από απηέο.. 
 
 


