
 
 

 

Γηάξθεηα:  6 εκέξεο 
Αλαρσξήζεηο:  02,22/03 & 20/04 

 

Χώξα ησλ Βάζθσλ 
Μπηικπάν - Σαλ Σεκπαζηηάλ 

 

Πξόγξακκα Eθδξνκήο 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Μπηικπάν  
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηε Σώξα ησλ 
Βάζθσλ θαη ην Κπηικπάν. Ρν Κπηικπάν ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ βαζθηθνύ 

πιεζπζκνύ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα γλσξίδεη ξαγδαία αλάπηπμε θαη αλαδηακόξθσζε. Γελ 
είλαη όκσο ε πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο, κε ηνλ (άηππν έζησ) ηίηιν απηό λα ηνλ δηαηεξεί ε 

Βηηόξηα. Ξαλνξακηθή μελάγεζε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε θαη λα πξνζαλαηνιηζηνύκε. Ρν 
Κπηικπάν είλαη κία από ηηο πξώηεο πόιεηο πνπ ηδξύζεθαλ ηνλ 14ν αηώλα, ζηνλ δξόκν ησλ 

πξνζθπλεηώλ γηα ην κνλαζηήξη Παληηάγν ληε Θνκπνζηέια ζηε Σώξα ησλ Βάζθσλ. Ρνλ 19ν 
θαη 20ό αηώλα, εμειίρζεθε ζε κεγάιν βηνκεραληθό θέληξν, κε βαξηά βηνκεραλία, ιόγσ 
θπξίσο ηεο πςειήο πνηόηεηαο ηνπ ηνπηθνύ ζηδήξνπ. Ζ επεμεξγαζία ζηδήξνπ θαη ε αιηεία 

ζηνλ Αηιαληηθό (κε ηνπο Βάζθνπο λα θηάλνπλ κέρξη ηνλ ζεκεξηλό Θαλαδά ζην θπλήγη 
θαιαηλώλ) απνηέιεζαλ δηαρξνληθά ηηο πην απνδνηηθέο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηόζν ηεο 

ρώξαο όζν θαη ηνπ Κπηικπάν. Ωζηόζν κε ηελ είζνδν ηεο Ηζπαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. Θαη εδώ αξρίδεη ε πνιύ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία απηήο ηεο πόιεο. Ρα 
εξγνζηάζηα έθιεηζαλ, ην ςάξεκα πεξηνξίζηεθε, βάζεη ησλ λέσλ επξσπατθώλ θαλόλσλ, θαη 

ην Κπηικπάν, παξάθκαζε έληνλα θαη επηθίλδπλα. Ζ αλεξγία απμήζεθε θαηαθόξπθα, ν 
εζληθηζκόο ην ίδην, θαη ην ηέικα νδήγεζε ζε άζρεκεο θαηαζηάζεηο. Όκσο, ακέζσο εηέζε 

έλαο λένο ζρεδηαζκόο: κία λέα βηνκεραλία επξόθεηην λα αλαπηπρζεί ζην Κπηικπάν, απηή 
ηνπ πνηνηηθνύ ηνπξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ πςειή γαζηξνλνκία. Θαη 
ε πόιε άξρηζε λα μαλαρηίδεηαη θαη λα μαλαδσληαλεύεη. Πήκεξα ην βηνηηθό επίπεδν ησλ 

θαηνίθσλ είλαη από ηα πςειόηεξα ζηελ Δπξώπε κε κέζν εηζόδεκα θαη’ άηνκν ηα 1.950 
επξώ. Όζν γηα ην κεγάιν νξόζεκν ηεο πόιεο, είλαη πιένλ ην Κνπζείν Γθνπγθελράηκ, πνπ 

ζρεδίαζε ν Ακεξηθαλόο αξρηηέθηνλαο Φξαλθ Γθέξη θαη εγθαηληάζηεθε ην 1997 από ηνλ 
Σνπάλ Θάξινο. Μεθηλάκε ινηπόλ ηε γλσξηκία καο κε ηελ πόιε πνπ βξέρεηαη από ηνλ 
πνηακό Λαβάξν θαη δηαζέηεη 17 γέθπξεο θαη 18 πάξθα. Πήκεξα ζα πεξάζνπκε από ηελ 

Ξαιηά Ππλνηθία κε ηνπο 7 δξόκνπο ηεο αξρηθήο ράξαμεο ηνπ Κπηικπάν πνπ παξακέλνπλ 
ίδηνη από ην 1400 (!) αιιά ζα πάξνπκε θαη κηα γεύζε από ηελ αλαγελλεκέλε Δλζάλρε, ηε 

λέα πόιε κε ηηο κεγάιεο ιεσθόξνπο θαη ηα εκβιεκαηηθά ηζηνξηθά θαη θνπηνπξηζηηθά θηίξηα. 
Ζ Δλζάρε ζρεδηάζηεθε ηνλ 19ν αηώλα σο πξνέθηαζε ηεο Ξαιηάο Ξόιεο, ζηα πξόηππα ηεο 
Βαξθειώλεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Κπηικπάν είλαη εληππσζηαθή. Παλ κάζεκα ηζηνξίαο ηνπ 

ζηπι: ζε κία βόιηα βιέπεηο γύξσ ζνπ εμαηξεηηθά δείγκαηα γνηζηθά, λέν-γνηζηθά, κπαξόθ, 



 
 

λέν-κπαξόθ, Αξ Λνπβό, Αξ Ληεθό, αιιά θαη ζύγρξνλα κε ππνγξαθέο πνιύ δηάζεκσλ 

αξρηηεθηόλσλ. Κεξηθά κόλν από ηα αμηνζέαηα ηνπ Κπηικπάν πνπ ζα δνύκε ζήκεξα θαη ηηο 
επόκελεο εκέξεο είλαη ην ηζηνξηθό αιιά θαη πξσηνπνξηαθό Ξαλεπηζηήκην Γένπζην ηνπ 

1886, ε εκβιεκαηηθή Θπθιηθή Ξιαηεία, ε Ξαιηά Αγνξά, ην ηζηνξηθό ζέαηξν Αξηάγθα ηνπ 
1890, ην Γεκαξρηαθό Κέγαξν θ.α. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.  
Γηαλπθηέξεπζε ζην Κπηικπάν. 

 
2ε εκέξα: Μπηικπάν – Γθέηζν & επίζθεςε ζην Μνπζείν Guggenheim  

Μεθηλάκε ην πξσί γηα ην δηάζεκν Μνπζείν Guggenheim. Δπίζθεςε ζην Κνπζείν, ην 
θνπηνπξηζηηθό θηίξην ηνπ Ακεξηθαλνύ αξρηηέθηνλα Φξαλθ Γθέξη θαη ζήκα θαηαηεζέλ πιένλ 
ηεο πόιεο ηνπ Κπηικπάν − έλα κνλαδηθό επίηεπγκα κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο, πνπ όηαλ 

εγθαηληάζηεθε ην 1997, όρη κόλν πξνθάιεζε παγθόζκηα εληύπσζε γηα ηνλ πξσηόηππν 
ζρεδηαζκό ηνπ, αιιά θαη έδσζε κηα ζεκαληηθή παγθόζκηα πξνβνιή ζηελ πόιε. Γηα λα 

είκαζηε εηιηθξηλείο, ην κνπζείν απηό έβαιε ην παξεθκαζκέλν ηόηε Κπηικπάν ζηνλ 
παγθόζκην ηαμηδησηηθό ράξηε, αιιά ζήκαλε θαη ηελ εθθίλεζε γηα κία λέα αξρηηεθηνληθή 
πξνζέγγηζε ησλ κνπζείσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Κεηά ην ζαύκα ηνπ Κπηικπάν, νη πόιεηο 

δεηνύλ κνπζεία θαη θηίξηα από ζηαξ αξρηηέθηνλεο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ ηα ίδηα ζαλ εθζέκαηα 
ράξε ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπο – αλάινγα παξαδείγκαηα έρνπκε θαη ζηελ Διιάδα (βι. Κνπζείν 

Αθξόπνιεο, Ξξνζζήθεο ηνπ Θαιαηξάβα ζην Νιπκπηαθό Πηάδην, ΘΞΠΛ). Ρν ζρήκα ηνπ 
Κνπζείνπ Γθνπγθελράηκ, πνπ ζπκίδεη κεγάιν θαξάβη, ήηαλ ηδέα ηνπ Φξαλθ Γθέξη γηα λα 
ηηκήζεη ην βηνκεραληθό παξειζόλ ηεο πόιεο κε ηα κεγάια λαππεγεία. Δμάιινπ ηαηξηάδεη θαη 

ε ηνπνζεζία κε απηό ην ζρήκα – είλαη ζαλ ην κνπζείν λα πιέεη ζηνλ πνηακό Λαβάξν. Ρα 
πιηθά πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ είλαη ην κπεηόλ θαη ην ζίδεξν. Όζν γηα ηα 

εθζέκαηα, θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ κεγαιύηεξσλ θαη δηαζεκόηεξσλ θαιιηηερλώλ ηνπ 
20νύ θαη ηνπ 21νπ  αηώλα θαη ζα ηα απνιαύζνπκε όια κε ηελ εζπρία καο ζε εηδηθή 

μελάγεζε κε δηπισκαηνύρν μελαγό. Mεηά ηελ επίζθεςή καο ζην Κνπζείν Γθνπγθελράηκ, 
ζπλερίδνπκε γηα λα δνύκε άιιν έλα πξσηνπνξηαθό γηα ηελ επνρή ηνπ αξρηηεθηόλεκα ηνπ 
Κπηικπάν. Ρελ θξεκαζηή γέθπξα ηεο Βηζθάηα, ζηελ πεξηνρή Γθέηζν, ην επίλεην ηεο 

πεξηνρήο. Θαηαζθεπάζηεθε ην 1893 από ηνλ αξρηηέθηνλα κεραληθό Αικπέξην Ξαιάζην θαη 
είλαη ε πξώηε γεξαλνγέθπξα ζηνλ θόζκν. Γηαλπθηέξεπζε ζην Κπηικπάν. 

 
3ε εκέξα: Μπηικπάν – Οινήκεξε εθδξνκή ζε Τνξξειαβέγθα – Σαληαηέξ – 
Σαληηγηάλα Νηει Μαξ – Σπειηέο Αιηακίξα 

Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα κία νινήκεξε εθδξνκή ζηε γεηηνληθή απηόλνκε πεξηθέξεηα ηεο 
Θαληαβξίαο. Ξξώηνο καο ζηαζκόο ε πξσηεύνπζα  ηεο Θαληαβξίαο ην Σαληαληέξ, ηε 

κεγάιε παξαζαιάζζηα πόιε θαη ην παιαηό επίλεην ηνπ βαζηιείνπ ηεο Θαζηίιεο. Ρν όλνκα 
ηεο πόιεο είλαη δηάζεκν εληόο θαη εθηόο Ηζπαλίαο ράξε ζηελ νκώλπκε ηξάπεδα, από ηα 
κεγαιύηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο Δπξώπεο, ε ίδηα ε πόιε σζηόζν παξνπζηάδεη 

κεγάιν ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό ελδηαθέξνλ. Πηελ πεξηνρή καξηύξεζε ν Άγηνο Δκεηέξην 
(San Emeterio), πεξίπνπ ην 300 κ.Σ. από ην όλνκα ηνπ νπνίνπ κάιινλ πξνέξρεηαη, κέζσ 

παξαθζνξάο θαη ην ηνπσλύκην «Παληαληέξ». Πηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηελ 
θσκόπνιε ηεο Τνξξειαβέγθα, ηζηνξηθόο ππξήλαο ηεο πεξηνρήο, κε έλα ζεκαληηθό 
θηελνηξνθηθό παδάξη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε εβδνκάδα. Πηε ζπλέρεηα, ζα 

επηζθεθζνύκε έλα από ηα πην ηζηνξηθά ρσξηά ηεο Ηζπαλίαο ηε Σαληηγηάλα ληει Μαξ. 
Βόιηα θαη επίζθεςε - πνιύ θνληά- ζην πεξίθεκν Σπήιαην ηεο Αιηακίξα, ε ιεγόκελε θαη 

«Θαπέια Πημηίλα ηεο Ιίζηλεο Δπνρήο». Δδώ αλαθαιύθζεθαλ νη ζπάληεο πξντζηνξηθέο 
βξαρνγξαθίεο πνπ άθεζαλ κε αλνηρηό ην ζηόκα ηνπο επηζηήκνλεο, θαζώο ππνινγίζηεθε 
πσο δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ 35.000 ρξόληα! Ρν απζεληηθό ζπήιαην έρεη θιείζεη γηα ην θνηλό, 

κε ζθνπό λα πξνζηαηεπζεί απηό ην αλεθηίκεηεο αμίαο κλεκείν. Πηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε 
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ζην Κπηικπάν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε κέξα: Μπηικπάν – Γθέξληθα – Μπηαξίηδ – Σαλ Σεκπαζηηάλ 

Ξξσηλή αλαρώξεζε κε ηειηθό καο πξννξηζκό ην Παλ Πεκπαζηηάλ. Ξξώηα όκσο ζα έξζνπκε 
ζην ηζηνξηθό ρσξηό ηεο Γθεξλίθα (Guernica, ή Γθνπεξλίθα όπσο έρνπκε κάζεη λα ηε ιέκε 
ζηα ειιεληθά). Δίλαη ν νηθηζκόο πνπ βνκβαξδίζηεθε αλειεώο από ηε γεξκαληθή αεξνπνξία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηζπαληθνύ Δκθπιίνπ πνιέκνπ, ζηηο 26 Απξηιίνπ 1937), θαη ε 
θαηαζηξνθή ηνπ ελέπλεπζε ηνλ Ξάκπιν Ξηθάζν λα δεκηνπξγήζεη ίζσο ην πεξηθεκόηεξν 

έξγν ηνπ. Κία από ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο, όζν θαη ζνθαξηζηηθέο απεηθνλίζεηο ηεο 
βηαηόηεηαο ηνπ πνιέκνπ, ηνλ πίλαθα «Γθεξλίθα» πνπ εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Κνπζείν 
Κνληέξλαο Ρέρλεο Βαζίιηζζα Πνθία, ζηε Καδξίηε. Θαηόπηλ ζα θαηεπζπλζνύκε ζηελ 

Γαιιία, γηα ηελ δηάζεκε ινπηξόπνιε πνπ βξίζθεηαη ζηελ αληίπεξα πιεπξά ησλ Γάιιν-
ηζπαληθώλ ζπλόξσλ, ην Μπηαξίηδ, έλα θνζκνπνιίηηθν ζέξεηξν ησλ Γάιισλ ζηνλ 

Αηιαληηθό, αληίζηνηρν κε εθείλα ηεο Θπαλήο Αθηήο. Ζ δηαδξνκή καο δηαξθεί πεξίπνπ 1 ½ 
ώξα. Άθημε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηα θαη θαθέ ζηελ θνζκνπνιίηηθε απηή 
παξαζαιάζζηα πόιε. Πηε ζπλέρεηα ζα μαλακπνύκε ζηελ Ηζπαλία θαη ζα θαηεπζπλζνύκε 

ζην Σαλ Σεκπαζηηάλ, ηελ παλέκνξθε απηή πόιε θαη «γαζηξνλνκηθή πξσηεύνπζα» ηεο 
Ηζπαλίαο. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε ζην Παλ 

Πεκπαζηηάλ. 
 
5ε εκέξα: Σαλ Σεκπαζηηάλ  

Ζκέξα αθηεξσκέλε ζην Σαλ Σεκπαζηηάλ (Ληνλόζηηα, ζηα βαζθηθά) ε ζεκεξηλή. Ηδξύζεθε 
ην 1524 θαη ε παιαηά πόιε ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ακκώδε ηζζκό πνπ ζπλδέεη ηελ επεηξσηηθή 

ρώξα κε ην δύζθνιν θαη απόηνκν Κόληε Νπξγνύι, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη από ην θξνύξην 
Ια Κόηα ηνπ 16νπ αηώλα. Ζ ζύγρξνλε πόιε εθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ όρζσλ ηνπ 

πνηακνύ Νπξνπκέα.  Θάπνηε ην Παλ Πεκπαζηηάλ ήηαλ έλα ηαπεηλό ςαξνρώξη, σζηόζν ηνλ 
19ν αηώλα κεηακνξθώζεθε ζε ζέξεηξν ηεο πςειήο θνηλσλίαο, όηαλ ε βαζίιηζζα Ηζαβέιια 
Β' ην επέιεμε γηα ηηο ζεξηλέο ηεο δηαθνπέο. Ρε βαζηιηθή παξάδνζε ζπλέρηζε ε Καξία 

Θξηζηίλα θαη επί ησλ εκεξώλ ηεο (ηέιε 19νπ αηώλα αξρέο 20νύ), ην Παλ Πεκπαζηηάλ έγηλε 
ηόπνο ζπλάληεζεο ηεο επξσπατθήο αθξόθξεκαο. Πηα ζαιόληα ηνπ θαδίλν (ζήκεξα ζην ίδην 

θηίξην ζηεγάδεηαη ην δεκαξρείν) ζπλσζηηδόηαλ ν πινύηνο θαη ε αξηζηνθξαηία ηεο Δπξώπεο, 
όπσο θαη ζηε «βαζηιηθή» παξαιία, ηελ αραλή, παλέκνξθε, ακκνπδεξή Θόληζα, κηα από ηηο 
σξαηόηεξεο παξαιίεο πνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο κέζα ζε πόιε. Ζ απαγόξεπζε ηεο 

ραξηνπαημίαο, αιιά θπξίσο νη πόιεκνη νδήγεζαλ ην Παλ Πεκπαζηηάλ ζε πξνζσξηλή 
παξαθκή. Ρα ηειεπηαία ρξόληα όκσο νη ηνπξίζηεο επέζηξεςαλ, ηδίσο Γάιινη θαη Ηηαινί. Ρν 

Παλ Πεκπαζηηάλ δηαηεξεί ηελ παιηά θνζκνπνιίηηθε αηκόζθαηξά ηνπ, ζηελ νπνία έρεη 
πξνζηεζεί θαη έλα αμηνζεκείσην ξεθόξ: ε παιηά πόιε, δηαζέηεη ηε κεγαιύηεξε 
ζπγθέληξσζε κπαξ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζε νιόθιεξε ηελ Ηζπαλία! Δπίζεο από ην 1953 

θαη θάζε Πεπηέκβξην, πξαγκαηνπνηείηαη εθεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δηεζλέο 
θηλεκαηνγξαθηθό θεζηηβάι, ην πεξίθεκν Φεζηηβάι ηνπ Παλ Πεκπαζηηάλ. Ζ πόιε θεκίδεηαη 

θπζηθά θαη σο θνξπθαίνο γαζηξνλνκηθόο πξννξηζκόο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, κε 
εζηηαηόξηα πνπ θάζε ρξόλν απνζπνύλ ηηο πςειόηεξεο δηαθξίζεηο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. 
Βαζηθά αμηνζέαηα ηνπ Παλ Πεκπαζηηάλ είλαη ηα αλάθηνξα Κηξακάξ θαη Αγηέηε, κε ηνπο 

ππέξνρνπο θήπνπο ηνπο. Δθεί θαηέιπαλ νη βαζηιείο ηεο Ηζπαλίαο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. 
Πήκεξα ινηπόλ ζα πεξηεγεζνύκε θαη ηα ζνθάθηα ηεο ζηελ πόιε γηα λα ηελ γλσξίζνπκε 

θαιύηεξα, λα μερπζνύκε ζηα πινύζηα θαηαζηήκαηα θαη ηηο αγνξέο ηεο θαη θπζηθά λα 
δεηπλήζνπκε θαη λα γεπζνύκε ηηο ιεηρνπδηέο ηεο. Γηαλπθηέξεπζε ζην Παλ Πεκπαζηηάλ.  
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6ε εκέξα: Σαλ Σεκπαζηηάλ – Μπηικπάν – Αζήλα  

Ξξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα κηα γξήγνξε ηειεπηαία βόιηα ζηελ 
πόιε. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Κπηικπάν γηα ηελ  πηήζε επηζηξνθήο καο κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ ζηελ Αζήλα. 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
 5 ζπλνιηθά δηαλ/ζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* 

 Ξξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 
 Όιεο νη κεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο, εθδξνκέο θαη μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 
 Ζ είζνδνο ζην κνπζείν Guggenheim 
 Γηπισκαηνύρνη ηνπηθνί μελαγνί γηα ηηο εκπεξηζηαησκέλεο μελαγήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην πξόγξακκα (Κπηικπάν) 
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζύλνδνο ηνπ γξαθείνπ καο 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.   
  Νη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ θαη επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο : 285 € 
 Δίζνδνη ζε αμηνζέαηα 

 
 

Πηήζεηο κε LUFTHANSA  

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

ΑΘΖΛΑ – ΚΝΛΑΣΝ  06.10 07.45 

ΚΝΛΑΣΝ – ΚΞΗΙΚΞΑΝ  08.55 11.10 

ΚΞΗΙΚΞΑΝ – ΦΟΑΛΘΦΝΟΡΖ  13.10 15.20 

ΦΟΑΛΘΦΝΟΡΖ – ΑΘΖΛΑ  16.50 20.35 

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

22/03  ΑΘΖΛΑ – ΚΝΛΑΣΝ  06.10 07.45 

ΚΝΛΑΣΝ – ΚΞΗΙΚΞΑΝ  08.55 11.10 

27/03 ΚΞΗΙΚΞΑΝ – ΕΟΗΣΖ  14.40 16.40 

ΕΟΗΣΖ – ΑΘΖΛΑ  17.55 21.30 

Ηκέξεο 2/3θιηλν 1θιηλν 

6εκέξεο 02,22/03 € 649 € 969 

6εκέξεο 20/04  € 749 € 1069 



 
 

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

20/04 ΑΘΖΛΑ – ΚΝΛΑΣΝ  06.00 07.35 

ΚΝΛΑΣΝ – ΚΞΗΙΚΞΑΝ  08.40 10.50 

25/04 ΚΞΗΙΚΞΑΝ – ΦΟΑΛΘΦΝΟΡΖ  14.45 16.50 

ΦΟΑΛΘΦΝΟΡΖ – ΑΘΖΛΑ  19.05 22.30 

 
 

 
Σεκείσζε: 
H ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρσξίο λα παξαιεθζεί θακία από απηέο.  
 

 
  

  


