
 

 

 

 

 
Δηάξθεηα: 8εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 16/07 
 

 

Οη άγλωζηεο γωληέο ηεο Ννηηνδπηηθήο Γαιιίαο 

Ο Δξόκνο ηεο Λεβάληαο… 
 

Καζζαιία- Θαζίο- Αημ αλ Πξνβάλο- Αβηληόλ- Οξνπέδηα κε ιεβάληεο- Γθνξλη 

Χσξηό Βorries- Αββαείν Notre-Dame de Senanque- Αξι- Θαξθαζόλ 

Σνπινύδε- Κπνξληώ-Κνπζείν Θξαζηνύ "La Cité du Vin" 
 

ΈΈλλαα  κκννλλααδδηηθθόό  ζζεε  εελλδδηηααθθέέξξννλληηαα  θθααηη  εελληηππππώώζζεεηηοο  ηηααμμίίδδηη,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ππξξννζζεεγγκκέέλλνν  θθααηη  

ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλνν  ζζεε  άάγγλλωωζζηηεεοο  ππεεξξηηννρρέέοο  ηηεεοο  ΝΝννηηηηννδδππηηηηθθήήοο  ΓΓααιιιιίίααοο,,  κκεε  θθααζζηηξξννππννιιηηηηεείίεεοο,,  

κκεεζζααηηωωλληηθθάά  ρρωωξξηηάά  θθααηη  ππιιννύύζζηηαα  ππννιιηηηηηηζζηηηηθθάά  θθααηη  ηηζζηηννξξηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  θθααηη  ζζεε  

ππααγγθθννζζκκίίωωοο  γγλλωωζζηηννύύοο  γγααζζηηξξννλλννκκηηθθννύύοο  ππααξξααδδεείίζζννπποο!!!!!!  
 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Μαζζαιία- Πεξηήγεζε   
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Πξνβεγθίαο θαη ην 

κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Δπξώπεο, ηε Καζζαία. Ζ πόιε ηδξύζεθε από Έιιελεο Φσθαείο πεξί 
ην 600 π.Χ. θαη ήηαλ ε πξώηε πόιε-θξάηνο ηεο αξραίαο Διιάδαο ζην ζεκεξηλό Γαιιηθό 

έδαθνο. Δίλαη γελέηεηξα ηνπ Έιιελα γεσγξάθνπ θαη εμεξεπλεηή Ππζέα (4νο π.Χ. αηώλαο). 
Άθημε θαη παλνξακηθή πεξηήγεζε ηεο πόιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηα 
δίδπκα θάζηξα-θπιάθηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, θαζώο θαη ηελ 

εληππσζηαθή βαζηιηθή Λνηξ Ληακ ληε ια Γθαξλη (Notre Dame de la Garde), πνπ είλαη γηα 
ηε Καζζαιία όηη ε Sacré Cœur ηεο Κνλκάξηξεο γηα ην Παξίζη. Από ηνλ ιόθν ζα 

απνιαύζνπκε ηελ κνλαδηθή ζέα πξνο ηε Κεζόγεην θαη πξνο ην ιηιηπνύηεην λεζάθη Ηθ κε ην 
θξνύξην πνπ θαηαζθεύαζε ν Φξαγθίζθνο Α΄ ην 1516 γηα λα πξνζηαηεύζεη ην ιηκάλη. Σν 
θάζηξν κεηαηξάπεθε αξγόηεξα ζε θπιαθή πνιηηηθώλ θξαηνύκελσλ - εθεί, ζην "Αιθαηξάδ 

ηεο Καζζαιίαο" όπσο επνλνκάδεηαη, θπιαθίζηεθε θαη ν Θόκεο Κνληερξήζηνο, ζύκθσλα κε 
ην νκώλπκν κπζηζηόξεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Γνπκά. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Σν απόγεπκα ζα αθνινπζήζεη πεξίπαηνο ζην Παιηό Ιηκάλη, ζηελ πεξηνρή ησλ 
θξνπξίσλ κε ην εληππσζηαθό κνπζείν MuCEM (Κνπζείν ησλ Πνιηηηζκώλ ηεο Δπξώπεο θαη 
ηεο Κεζνγείνπ) θαη ζηελ γξαθηθή ζπλνηθία Παληέ. Σν βξαδάθη κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηελ 

ηνπηθή ζπεζηαιηηέ "κπνπγηακπέζα" (ςαξόζνππα) ζπλνδεπόκελε κε έλα πνηήξη ξνδέ θξαζί 
ηεο πεξηνρήο. Γηαλπθηέξεπζε.     

 
 



 

 

 

 
2ε εκέξα: Μαζζαιία – Καζίο- Πεξηήγεζε- κίλη Κξνπαδηέξα - Μαζζαιία    

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Θαζίο, ην πεξίθεκν γξαθηθό ςαξνρώξη ηεο Πξνβεγθίαο, πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Θαιάλθ (Calanque). Πιαηζησκέλν ζηε κία ηνπ 

πιεπξά από ηνλ Cap Canaille, ηνλ ςειόηεξν ζαιάζζην βξάρν ηεο Γαιιίαο (394 κέηξα) θαη 
ζηελ άιιε από ην Δζληθό Πάξθν Θαιάλθ, ην Θαζίο απνηειεί πξαγκαηηθή "ηξνθή" γηα θάζε 
ηαμηδηάξηθε ςπρή. Οη αληαλαθιάζεηο ζηα ιακπεξά λεξά ηνπ ιηκαληνύ ησλ παζηέι θηηξίσλ 

θαη ηνπ παλύςεινπ πύξγνπ, δεκηνπξγνύλ ζηνπο επηζθέπηεο ηελ αίζζεζε όηη κπαίλνπλ κέζα 
ζε έλαλ ηκπξεζηνληζηηθό πίλαθα. Έλαο πξαγκαηηθόο ζεζαπξόο, ηα κηθξά ζνθάθηα ηνπ Θαζίο 

ζην ηζηνξηθό ηκήκα ηνπ ρσξηνύ είλαη θσηεηλά θαη πνιύρξσκα. ηελ πιαγηά ηνπ ιόθνπ 
βξίζθεηαη ην κεζαησληθό θάζηξν, ην νπνίν όκσο δελ είλαη πιένλ επηζθέςηκν γηα ην θνηλό, 
θαζώο ιεηηνπξγεί σο πνιπηειέο μελνδνρείν. Γξαθηθό θαη όκνξθν, ην ιηκάλη ηνπ ρσξηνύ κε 

ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηξάηεο θαη ηα πνιύρξσκα ζπίηηα ησλ ςαξάδσλ, απνηειεί ίζσο ην 
σξαηόηεξν ζεκείν γηα θσηνγξαθίεο. Θα πεξηεγεζνύκε κε ζθάθνο γηα λα δνύκε ην Θαζίο 

από ηε ζάιαζζα θαη λα επηζθεθζνύκε ηα ιεπθά θηνξδ ηεο Μεζνγείνπ. Θα ζαπκάζνπκε 
ηα ζπίηηα ζε παζηέι ρξσκαηηζκνύο θαηά κήθνο ηεο αθηήο θαη ζα θάλνπκε κηα βνπηηά ζηα 
θξύα λεξά ηεο Κεζνγείνπ. Δπηζηξνθή ζηε Καζζαιία γηα ςώληα θαη απνγεπκαηηλέο βόιηεο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Μαζζαιία - Αημ αλ Πξνβάλο - Αβηληόλ 
ήκεξα πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ "πόιε ησλ λεξώλ", όπσο επνλνκάδεηαη ε 
αξηζηνθξαηηθή, θνκςή θαη δσληαλή Αημ αλ Πξνβάλο (Aix-en-Provence), ε πην όκνξθε ίζσο 

πόιε ηεο Γαιιίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Πξνβεγθίαο. Ζ Αημ είλαη γλσζηή γηα ηηο 
ζεξκέο ηακαηηθέο ηεο πεγέο, αιιά θαη σο ε γελέηεηξα ηνπ κεγάινπ Γάιινπ δσγξάθνπ Πσι 

εδάλ (1839-1906). Φζάλνληαο, ζα πεξηπιαλεζνύκε ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν κε ηα 
δαηδαιώδε πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ηα πνιιά ζηληξηβάληα θαη ηα επηβιεηηθά θηίξηα, όπνπ ζα 
δνύκε έλαλ από ηνπο παιαηόηεξνπο Θαζεδξηθνύο λανύο ηεο Γαιιίαο, ην θεληξηθό ζηληξηβάλη 

ηεο Ρνηόληαο, ηελ πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ κε ην ξνιόη, ηελ Θνπξ Κηξακπό (Cours 
Mirabeau), ηνλ πην αλζνζηόιηζην δξόκν ηεο πόιεο θαη έλαλ από ηνπο σξαηόηεξνπο δξόκνπο 

ηεο Δπξώπεο, θαζώο θαη πνιπάξηζκα ηδησηηθά κέγαξα, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ 13ν 
έσο θαη ηνλ 16ν αηώλα. Διεύζεξνο ρξόλνο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο θαη ηηο εθιεπηπζκέλεο 

κπνπηίθ ηεο πόιεο. Κελ παξαιείςεηε λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ ζαο ζην κπηζηξό "Les Deux 
Garçons" ηνπ 1792, δηάζεκν γηα ηνπο εμέρνληεο πειάηεο ηνπ (Πσι εδάλ, Δκίι Ενιά, 
Έξλεζη Χέκηλγνπετ θ.ά.). Γηαζρίδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ γξαθηθή Γαιιηθή ύπαηζξν, 

θζάλνπκε ζηελ επηβιεηηθή θαη αξηζηνθξαηηθή Αβηληόλ (Avignon), πνπ δηαξξέεηαη από ηνλ 
Ρνδαλό θαη ππήξμε παπηθή έδξα θαηά ηνλ 14ν αηώλα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Αθνινπζεί βξαδηλόο πεξίπαηνο ζηελ πόιε πνπ βξίζθεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο 
UNESCO. Κε ηελ πξώηε καηηά, ε ηζηνξηθή "πάπηζζα" Αβηληόλ καγεύεη ηνπο επηζθέπηεο κε ηηο 
πιαηαλνζθέπαζηεο πιαηείεο ηεο κε ηα ακέηξεηα θαθέ θαη κπηζηξό, ηα επηβιεηηθά θηίξηα ηνπ 

19νπ αηώλα, ηα παιαηνπσιεία θαη ηελ ραξνύκελε κεζνγεηαθή αηκόζθαηξα. Κηα εηθόλα 
ρίιηεο ιέμεηο! Σν πνηάκη λα θπιά, ζηε κέζε ηνπ λα ζηέθεη ε κηζνγθξεκηζκέλε γέθπξα αηλ 

Κπελεδέ θαη ζηελ απέλαληη όρζε λα νξζώλεηαη εδώ θαη αηώλεο ην κεγαιεηώδεο επηβιεηηθό 
παπηθό αλάθηνξν. Καο πεξηκέλεη έλα παξακύζη! Θα πεξπαηήζνπκε ζε πνιιά θηδνγπξηζηά 
κεζαησληθά δξνκάθηα, πνπ όια ηνπο νδεγνύλ ζηελ όκνξθε θεληξηθή πιαηεία ηεο ηζηνξηθήο 

πόιεο, ζηελ Πιαο ληε ι΄Οξιόδ (Place de l΄ Horloge), κπξνζηά ζην Γεκαξρείν (Hôtel de 
Ville) θαη ηελ Όπεξα. Γηαλπθηέξεπζε.     

 
 
 

 



 

 

 

4ε εκέξα: Αβηληόλ- Οξνπέδηα κε ιεβάληεο- Μνπζείν ηεο Λεβάληαο- Γθνξλη- Χωξηό 
Bories- Αββαείν ηνπ Σελάλθ 

ήκεξα καο πεξηκέλεη ε πεξηνρή ηεο επαξρίαο  Ινπκπεξόλ (Luberon), όπνπ ζα 
απνιαύζνπκε ηηο κνλαδηθήο νκνξθηάο εθηάζεηο κε ηηο αλζηζκέλεο ιεβάληεο, ην ζήκα-

θαηαηεζέλ ηεο Πξνβεγθίαο. Αλεπηηήδεπην, αξσκαηηθό θαη κηθξνζθνπηθό, απηό ην ινπινύδη 
όρη κόλν καγεύεη όινπο όζνπο ην βιέπνπλ, αιιά θαηαθέξλεη λα αηρκαισηίζεη ηηο αηζζήζεηο 
θαηά κήθνο ηνπ "Route de la Lavande" ("Ο Γξόκνο ηεο Ιεβάληαο"), κηα θαξδηά κπιε-

κσβ ισξίδα πνπ ζπλδέεη πεξηζζόηεξνπο από 2.000 παξαγσγνύο από ην Drôme, ην 
νξνπέδην du Vaucluse θαη ην Alpes-de-Haute-Provence. Ζ ίδηα ε ιέμε πξνέξρεηαη από ην 

ιαηηληθό lavare, πνπ ζεκαίλεη "πιέλσ". Από ηελ αλαθάιπςή ηνπ ζε αξραίνπο, κε 
θαηαγεγξακκέλνπο ρξόλνπο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αδηαθξίησο γηα νηηδήπνηε - από άξσκα 
κέρξη θαζαξηζηηθά ή αθόκα θαη ηνλσηηθά γηα ηελ πξόιεςε ησλ παλάδσλ. Από ηα κέζα 

Ηνπλίνπ  κέρξη ηα κέζα Απγνύζηνπ ηα ρσξάθηα ηεο Πξνβεγθίαο κεηακνξθώλνληαη ζε απηόλ 
ηνλ παξάδεηζν ζην ρξώκα ηεο ιεβάληαο - κεγάιεο εθηάζεηο πνπ ιάκπνπλ από ην έληνλν 

κσβ ρξώκα ηεο αλζηζκέλεο ιεβάληαο θαη ζθνξπάλε αξώκαηα παληνύ. Απηή ε εηθόλα ζα καο 
εληππσζεί σο κηα μερσξηζηή ηαμηδησηηθή εκπεηξία! Θα επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν ηεο 
Λεβάληαο (Musée de la Lavande), θαζώο θαη ην ζθαξθαισκέλν ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ 

κεζαησληθό ρσξηό Γθνξλη (Gordes), έλα από ηα πην όκνξθα ρσξηά ηεο Γαιιίαο, πνπ είλαη 
αγθαιηαζκέλν από ιεβάληεο. Ζ κέξα απηή ζα είλαη γεκάηε κε εηθόλεο από ην ρωξηό Bories 

κε ηα κνλαδηθά πέηξηλα ζπίηηα θαη ην ππέξνρν Αβαείν ηνπ Σελάλθ (Notre-Dame de 
Sénanque) ηνπ 12νπ αηώλα. Αξγά ην απόγεπκα ζα επηζηξέςνπκε ζηελ Αβηληόλ θαη ζα 
έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα βόιηεο. Γηαλπθηέξεπζε.     

 
5ε εκέξα: Αβηληόλ - Αξι - Καξθαζόλ - Τνπινύδε 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κηα ππέξνρε δηαδξνκή κε πξώην καο ζηαζκό ηελ πόιε Αξι (Arles), 
ηε "Ρώκε ηεο Γαιαηίαο", ζηελ νπνία έδεζε γηα 16 κήλεο ν Βίλζελη Βαλ Γθνλγθ, ν κεγάινο 
"λνκάδαο" δσγξάθνο ηνπ 19νπ αηώλα, πνπ ην 1888 άθεζε ηελ νκίριε ηεο Οιιαλδίαο θαη 

αλαδήηεζε ην θσο ηεο Πξνβεγθίαο. Πνιιά από ηα αμηνζέαηα ηεο Αξι έρνπλ ηελ ζθξαγίδα 
ηνπ ξσκατθνύ ηεο παξειζόληνο, θαζώο ε πόιε ηδξύζεθε ην 46 π.Χ. από ηνλ Ηνύιην 

Θαίζαξα κε ηελ νλνκαζία Αξειάη, δειαδή "πόιε ησλ βάιησλ" θαη ζήκεξα απνηειεί ην πην 
ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηαηεξεκέλεο πόιεο κε ηέιεηα ξσκατθή ππνδνκή. Όια 

βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ θεληξηθή πιαηεία Γεκνθξαηίαο (Place de la 
République). ηελ βόξεηα πιεπξά βξίζθεηαη ην Γεκαξρείν ηνπ 17νπ αηώλα θαη πίζσ ηνπ ην 
Φόξνπκ. Ο Θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Saint-Trophime είλαη κία από ηηο σξαηόηεξεο ξνκαληθέο 

εθθιεζίεο ηνπ 12νπ αηώλα - ηελ επνρή πνπ ε Αξι είρε γίλεη κεγάιν ζξεζθεπηηθό θέληξν. Ζ 
Αξέλα (ην ξσκατθό ακθηζέαηξν) είλαη από ηα κεγαιύηεξα θαη πην θαινδηαηεξεκέλα 

ξσκατθά κλεκεία ηεο Πξνβεγθίαο, ρσξεηηθόηεηαο 22.000 ζεαηώλ, αληίγξαθν ηνπ 
Θνινζζαίνπ ηεο Ρώκεο. πλερίδνπκε γηα ηελ θαζηξνπνιηηεία Θαξθαζόλ (Cité de 
Carcassonne), κία πόιε κε πινύζηα ηζηνξία θαη κηα από ηηο ιίγεο νρπξσκέλεο κεζαησληθέο 

πόιεηο, ησλ νπνίσλ έρνπλ δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα νη νρπξώζεηο θαη ην παιηό κεζαησληθό 
ηνπο θέληξν (κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO). Παλνξακηθή 

πεξηήγεζε ζηελ Θαξθαζόλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα επηζθεθζνύκε ηελ Αθξόπνιε, 
ηελ παιηά πόιε κε ην Θάζηξν ηνπ 12νπ αηώλα, πνπ έρεη επαλεηιεκκέλα επηιεγεί σο θπζηθό 
ζθεληθό γηα ην γύξηζκα ηαηληώλ επνρήο, όπσο ν Ρνκπέλ ησλ Γαζώλ. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα 

ζηελά ιηζόζηξσηα γξαθηθά ζνθάθηα πνπ ζπκίδνπλ γαιαηηθό ρσξηό, ζα δνύκε ηα ηδηόηππεο 
αξρηηεθηνληθήο ζπίηηα κε ηνπο ππξγίζθνπο, θαζώο θαη ηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ αηλ Λαδέξ κε 

ηα ππέξνρα βηηξώ θαη ην κεγαιύηεξν εθθιεζηαζηηθό όξγαλν ηεο Γαιιίαο. Θα ζπλερίζνπκε 
κε ηελ Θάησ Πόιε, πνπ απνηειεί ηελ λεώηεξε επέθηαζε θαη δηαζρίδεηαη από ην Καλάιη ηεο 
Μεζεκβξίαο (Le Canal du Midi), ηνλ κήθνπο 240 ρηιηνκέηξσλ πδάηηλν δίαπιν, πνπ ελώλεη 

ηε Κεζόγεην κε ηνλ Αηιαληηθό κέζσ ηνπ πνηακνύ Γαξνύλα (Garonne), έλα ηερλνινγηθό 
επίηεπγκα ηνπ 17νπ αηώλα, έλα κεγαιεηώδεο έξγν πδξνκεραληθήο. Ζ Θαξθαζόλ είλαη κηα 



 

 

 

πόιε πεξήθαλε γηα ηελ απζεληηθόηεηα ηεο γαζηξνλνκίαο ηεο. ηνλ ειεύζεξό ζαο ρξόλν 
κελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε ην πεξίθεκν θνπά γθξα ή ην παξαδνζηαθό πηάην θαζνπιέ 

κε θαζόιηα, ινπθάληθν θαη πάπηα - έλαο παξάμελνο, αιιά λνζηηκόηαηνο ζπλδπαζκόο.  ηε 
ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Σνπινύδε, ηελ ηέηαξηε ζε κέγεζνο πόιε ηεο Γαιιίαο. 

Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Αθνινπζεί πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθό κεζαησληθό 
θέληξν ηεο πόιεο πνπ είλαη θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Γαξνύλα (Garonne) κε ηελ 
ηζηνξηθή γέθπξα Πνλη Λεθ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην Θαπηηώιην, ηελ 

Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ηνλ επηβιεηηθό Θαζεδξηθό λαό πνπ δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο 
πόιεο, θαζώο θαη ην πεξίθεκν Θαλάιη ηεο Κεζεκβξίαο (Le Canal du Midi). Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
6ε εκέξα: Τνπινύδε - Μπνξληώ  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Κπνξληώ, ην θακάξη ηεο Λνηηνδπηηθήο Γαιιίαο θαη πξσηεύνπζα 
ηεο Αθνπηηαλίαο, θηηζκέλν ζηελ αξηζηεξή όρζε ηνπ πνηακνύ Γαξνύλα (Garonne). Αληιεί 

δσληάληα από ηνπο θνηηεηέο ηνπ, αιιά επηδεηθλύεη θαη έλαλ εθιεπηπζκέλν ραξαθηήξα, ράξε 
ζην θαλαηηθό νηλόθηιν θνηλό ηνπ, ην νπνίν θαηαθζάλεη από θάζε γσληά ηεο Δπξώπεο γηα 
λα κπεζεί ζηα κπζηηθά ηνπ θξαζηνύ, ζηνλ "ακπειώλα ηνπ θόζκνπ". ηελ πεξηνρή όπνπ ν 

νίλνο νξίδεη ηελ Art de Vivre, όια είλαη κεζπζηηθά όκνξθα, δηόηη "νίλνο επθξαίλεη 
θαξδίαλ"… ηηιάηε, ζαγελεπηηθή, κε ηνλ ραιαξό αέξα ηεο γαιιηθήο εμνρήο, ε γελέζιηνο 

πόιε ηνπ κεγάινπ θηινζόθνπ ηνπ Γηαθσηηζκνύ Montesquieu, έρεη πνιιά επίζεηα: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sémillon Muscadelle.. 50 νλνκαζίεο δηάζεκεο θαη 1200 
θξαζηά από αλαθηνξηθνύο ακπειώλεο "Châteaux" κηαο άιιεο επνρήο. Ζ νρύξσζή ηεο, ε 

ιεγόκελε "bordelais", είλαη ε ακπεινπξγηθή ηεο δώλε. Ζ "Ωξαία Θνηκσκέλε", όπσο ηελ 
απνθαινύλ, μύπλεζε κέζα από κηαλ αλάπιαζε εθαηνληάδσλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα θαη πξνζηαηεύνληαη από ηελ UNESCO. Σνλ 19ν αηώλα ν Βίθησξ 
Οπγθώ έιεγε: "Πάξηε ηηο Βεξζαιιίεο, πξνζζέζηε ηελ πόιε ηεο Anvers (Ακβέξζα) θαη ζα 
έρεηε ην Κπνξληώ". Ζ πόιε πνπ ζήκεξα είλαη ιηκάλη ζην πισηό ηκήκα ηνπ πνηακνύ, έρεη 

επίζεο έληνλε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδπάδεηαη άξηζηα θαη κε αληίζηνηρε 
βηνκεραληθή. Φζάλνληαο, μεθηλάκε ηελ μελάγεζή καο ζηελ ηζηνξηθή πόιε, ζηελ νπνία 

ζπλππάξρνπλ κεζαησληθά κλεκεία κε ηελ εθιεπηπζκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπ 18νπ αηώλα. Θα 
δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, ην Γεκαξρείν, ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ 

Χξεκαηηζηεξίνπ, ηελ κεγαιύηεξε πιαηεία ηεο Γαιιίαο, ηελ πιαηεία Quinconces, ζα 
πεξηδηαβνύκε ζηα ζηελά ηεο παιηάο πόιεο κε ηα παιαηνπσιεία, ηα κνπζεία ηέρλεο, ηηο 
galléries, ηα bistrots, ηα cafés, ηα παληνπσιεία-θηγνπξίληα κηαο άιιεο επνρήο θαη ζα 

βνιηάξνπκε ζην ξνκαληηθό Port de la Lune - Ιηκάλη ηνπ Φεγγαξηνύ - πξηλ πςώζνπκε ην 
πνηήξη καο γηα κηα πξόπνζε: "A votre santé"! Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Μπνξληώ- Μνπζείν θξαζηνύ "La Cité du Vin"  
Πξσηλή επίζθεςε ζην κνπζείν ηνπ θξαζηνύ "La Cité du Vin" πνπ άλνημε ην 2016 ζηελ 

δπηηθή όρζε ηνπ πνηακνύ Γαξνύλα θαη θηινδνμεί λα ζπλδέζεη ηελ πόιε κε ηελ νηληθή 
θνπιηνύξα. Βξίζθεηαη ζε κηα αλαπηπζζόκελε ηνπξηζηηθά πεξηνρή θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

κε πνιύ θαληαζία! Απνηειεί έλα εμαηξεηηθό ππόδεηγκα αξρηηεθηνληθήο θαη ηαπηόρξνλα καο 
μελαγεί κε έλα κνληέξλν multimedia ζηπι. ηελ θαξδηά ηνπ κνπζείνπ ππάξρεη κηα κόληκε 
έθζεζε 19 ζεκαηηθώλ ρώξσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ κηα γεληθή εηθόλα ησλ ακπειώλσλ ηνπ 

θόζκνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ νηθόζηησλ ακπειηώλ, ηνπο πεξίπινθνπο ηξόπνπο παξαγσγήο 
ηνπ θξαζηνύ, ηηο γεπζηηθέο λόηεο ηνπ πνηνύ, ηζηνξηθέο παξνπζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά 

θξαζηνύ θαη ηελ γεληθόηεξε νηληθή ηζηνξία, πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 6000 π.Χ. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

 
 



 

 

 

 
8ε εκέξα: Μπνξληώ - Αζήλα  

Χξόλνο ειεύζεξνο γηα ηειεπηαίεο βόιηεο ζηελ πόιε. Λσξίο ην κεζεκέξη κεηαθνξά ζην 
αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.  

 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΖΛΑ-ΚΑΑΙΗΑ, ΚΠΟΡΛΣΩ-ΑΘΖΛΑ κε 
AEGEAN AIRLINES  

 Δπηά δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4*: Γύν (2) ζηελ Καζζαιία, Γύν 

(2) ζηελ Αβηληόλ, Κία (1) ζηελ Σνπινύδε, Γύν (2) ζην Κπνξληώ  
 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Κεηαθνξέο, επηζθέςεηο, μελαγήζεηο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν πνύικαλ όπσο 
αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  

 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 
Δελ Πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 400 
 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

    

 

Πηήζεηο κε ηελ AEGEAN AIRLINES 

Δηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Καζζαιία  13.25 15.15 

Κπνξληώ – Αζήλα  16.25 20.35 

 

ΣΣεεκκεεηηώώζζεεηηοο::    

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο θαη επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε 
δηαθνξεηηθή ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 
 

 
 

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη΄άηνκν  

Αλαρώξεζε  Ξελνδνρείν   2θιηλν 1θιηλν Παηδηθό έωο 11 εηώλ  

16/07 4* € 1095 € 1595 € 795 


