
 
 

 

 

 
Γηάξθεηα: 5εκέξεο 
Αλαρωξήζεηο: 01,07,14,21 & 28/09,  05/10 

 
ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 
Χηξόλα – Φηγθέξεο 

 
Γώξν ε εθδξνκή Φηγθέξεο- Μνπζείν αιβαληόξ Νηαιί - Σδηξόλα 

Δμαζθαιηζκέλε είζνδνο ζηελ Sagrada Familia 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 
1ε εκέξα: Αζήλα – Βαξθειώλε –Ξελάγεζε πόιεο   

Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο θαη ηελ 
δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ιζπαλίαο, ηελ Βαξθειώλε. Άθημε, κεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν θαη ε πξώηε καο πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζηελ θαινζρεδηαζκέλε απηή πόιε θαη 
ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ, ζα μεθηλήζεη από ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν, ηελ 
γνηζηθή ζπλνηθία, γλσζηή σο Barrio Gotico, κε ηα παλέκνξθα πέηξηλα ζνθάθηα θαη ζήκα 

θαηαηεζέλ ηεο ηνλ εληππσζηαθό Καζεδξηθό λαό ηεο Αγίαο Δπιαιίαο. Σπλερίδνπκε κε ηελ 
πιαηεία Isidre Nonel θαη ηνλ εληππσζηαθό ηνίρν πνπ είλαη δηαθνζκεκέλνο κε 4.000 

θεξακηθά πιαθάθηα ηα νπνία έρνπλ ηππσκέλα επάλσ ηνπο θσηνγξαθίεο. Όια καδί ηα 
πιαθάθηα δεκηνπξγνύλ κηα κεγαιύηεξε εηθόλα πνπ όηαλ ηελ βιέπεηο από καθξηά 
ζρεκαηίδνπλ έλα κνλαδηθό κσζατθό θηιί. «Ο θόζκνο αξρίδεη κε θάζε θηιί» είλαη ην 

ζύλζεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πιαθέηα ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγήζεθε κε αθνξκή ηελ 
300ε επέηεην από ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο. Σπλερίδνπκε ζηνλ εκπνξηθό δξόκν Porta 

del Angel, όπνπ κπνξείηε λα θάλεηε ηα ςώληα ζαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα 
μεθνύξαζε. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε Flamenco ζηελ παηξίδα 
ηνπ θαη λα αθεζείηε ζηνλ έληνλν θαη γεκάην πάζνο ξπζκό ηνπ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Βαξθειώλε- Ξελάγεζε  

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, 
ηνλ νπνίν ζα ζαπκάζνπκε θαη εζσηεξηθά (εμαζθαιηζκέλε είζνδνο). Μία εθθιεζία 

ζύκβνιν γηα ηελ πόιε ηεο Βαξθειώλεο, όπνπ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πην 
πεξίπινθσλ θαη ρξνλνβόξσλ αξρηηεθηνληθώλ έξγσλ ζηνλ θόζκν. Δίλαη ην έξγν δσήο ηνπ 

Antonio Gaudi, ν νπνίνο αθηέξσζε 43 ρξόληα γηα λα βάιεη ηηο βάζεηο απηνύ ηνπ 
κλεκεηώδεο έξγνπ. Σηελ δηαδξνκή καο κε ην ιεσθνξείν δηαζρίδνπκε ηελ γλσζηή 
ιεσθόξν Passeig de Gracia -ηα Ηιύζηα Πεδία ηεο Βαξθειώλεο, κε ηα εληππσζηαθά 

'κνληεξληζηηθά' θηίξηα, ηα αξηζηνθξαηηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα πνιύ θαιά εζηηαηόξηα , όπνπ 
ζα ζαπκάζνπκε θαη ηα δύν δηαζεκόηεξα ζπίηηα ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα Antonio Gaudi, 

ην Casa Battlo θαη ην Casa Mila, θαζώο θαη ηα ζπίηηα ησλ θαιύηεξσλ αξρηηεθηόλσλ ηεο 



 
 

 

 

επνρήο - ηνπ Lluis Domenech I Montaner, ηνπ Puig I Cadafalch, ηνπ Enric Sagnier θαη 
πνιιώλ άιισλ. Θα ζπλερίζνπκε πξνο ην Οιπκπηαθό ρσξηό, ην Οιπκπηαθό ιηκάλη θαη ηελ 

Barceloneta, ην παιηό ςαξνρώξη, όπνπ ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο ζα κπνξείηε λα γεπηείηε 
ηελ γλσζηή παέγηα .Αλεθνξίδνληαο πξνο ηνλ ιόθν Montjuik (ιόθν ησλ Δβξαίσλ) ζα 

δνύκε ην Οιπκπηαθό Σηάδην κε ζρεδόλ όιεο ηηο 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. Τελ μελάγεζε καο ζα ηελ 

ηειεηώζνπκε ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη  ηελ κεγαιύηεξε θαη εκπνξηθόηεξε πιαηεία - ηελ 
Plaza Cataluna - θαη ζα θζάζνπκε ζηνλ παζίγλσζην πεδόδξνκν Las Ramblas, κε ηελ 

αγνξά ησλ ινπινπδηώλ, ηνπο ππαίζξηνπο θαιιηηέρλεο θαη δσγξάθνπο θαη ηελ αζηείξεπηε 
δσληάληα ηνπ. Σπλερίδνληαο ζηελ Ramblas, ζα δνύκε ηελ βξύζε θαλαιέηαο (Rambla 

Canaletes), ε νπνία θεκίδεηαη γηα ην ζηληξηβάλη κε ην νηθόζεκν ηεο Καηαινλίαο. Ο κύζνο 
ιέεη όηη θάπνηνο πνπ έρεη δνθηκάζεη ιίγν λεξό από απηό ζα επηζηξέςεη ζίγνπξα εδώ. Δδώ 
είλαη επίζεο ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ νπαδώλ ηεο πην επηηπρεκέλεο νκάδαο ηνπ 21νπ 

αηώλα, ηεο Μπαξηζειόλα. Πεξπαηώληαο, θαη πεξίπνπ ζηελ κέζε ηεο La Ramblas ζα δνύκε 
ηελ Plaza Real, κηα θιαζζηθή αξρνληηθή πιαηείa, όπνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηνλ θαθέ 

ζαο. Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κία πξναηξεηηθή μελάγεζε ζηελ "άιιε 
Βαξθειώλε". Θα δνύκε ην πεξίθεκν Parque Guel, έξγν ηνπ Antonio Gaudi, παξάδεηγκα 
αξκνλίαο ηεο θύζεο θαη αξρηηεθηνληθήο, πνπ έρεη αλαθεξπρζεί παγθόζκην κλεκείν 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Γηαζρίδνληαο ηα αθξηβόηεξα πξνάζηηα ηεο πόιεο, 
ζα πξνζεγγίζνπκε ην γήπεδν ηεο Barcelona, ην Camp Nou, όπνπ ζα ζηακαηήζνπκε γηα 

θσηνγξαθίεο. Δπόκελε ζηάζε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη ηα ζηελάθηα ηεο 
ζπλνηθίαο El Born, όπνπ ζα δνύκε ηελ εθθιεζία Santa Maria del Mar, κνλαδηθό δείγκα 
γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο. Σηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Hospital Sant Pau, ην κεγαιύηεξν 

κνληεξληζηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ θόζκνπ - έλα λνζνθνκείν βγαικέλν από παξακύζη, έξγν 
ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα Lluis Domenech I Montaner θαη κλεκείν ηεο UNESCO - θαη ζα 

θαηαιήμνπκε ζηνλ ιόθν Montjuik, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην καγηθό ζηληξηβάλη, έλα 
πξόγξακκα θσηόο, λεξνύ θαη κνπζηθήο ζε έλα κνλαδηθό πεξηβάιινλ. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
3ε εκέξα: Βαξθειώλε- Φηγθέξεο & Μνπζείν Νηαιί-Σδηξόλα  

Η ζεκεξηλή νινήκεξε μελάγεζή καο ζα μεθηλήζεη κε ην Φηγθέξεο (Figueres), ηελ πόιε 
ηνπ Σαιβαδόξ Νηαιί. Σην κνπζείν ηνπ ζα δνύκε ηελ κεγαιύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηνπ 
παγθνζκίσο, από ηα λεαληθά ηνπ ρξόληα έσο ηνλ ζάλαηό ηνπ. Σε πνιιά από ηα έξγα ηνπ 

εκθαλίδεηαη ε Γθαιά, ε γπλαίθα θαη ν έξσηαο ηεο δσήο ηνπ, ελώ 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 νπνία ζρεδίαζε ν πνιπηάιαληνο δσγξάθνο. Σπλερίδνπκε 
γηα ηελ Τδηξόλα (Girona), κηα παλέκνξθε πόιε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Onar κε 

παλέκνξθα δσγξαθηζηά ζπίηηα. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ Καζεδξηθό λαό ηεο πόιεο θαη ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηελ πξώελ εβξατθή ζπλνηθία, όπνπ δνύζαλ νη Σεθαξδίηεο - νη Δβξαίνη ηεο 

Ιζπαλίαο. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηελ Βαξθειώλε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέξα: Βαξθειώλε - Διεύζεξε εκέξα 

Γηα ηε ζεκεξηλή ειεύζεξε κέξα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ηελ πεξίθεκε θεληξηθή 
αγνξά La Boqueria, όπνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηα δηάζεκα ηζπαληθά αιιαληηθά, ην 

πεξίθεκν Jamon Pata Negra, εμσηηθά θξνύηα θαη λα θάηε θξέζθα ςάξηα θαη tapas. Η 
κεγαιύηεξε θαη παιαηόηεξε αγνξά ηεο Ιζπαλίαο ζαο πεξηκέλεη λα γεπηείηε ηα ππέξνρα 

πξντόληα ηεο. Δπηζθεθζείηε επίζεο ην κνπζείν ηνπ κεγαιύηεξνπ δσγξάθνπ ηνπ 20νπ 
αηώλα, ηνπ Πάκπιν Πηθάζν, δείηε ην πάξθν Ciutadella, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ 
παγθόζκηα έθζεζε ηνπ 1888 θαη δίπια ηνπ δεζπόδεη ε Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ ή αλεβείηε κε 



 
 

 

 

ην ηειεθεξίθ ζηνλ ιόθν Montjuik. Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κία νιηγόσξε 
θξνπαδηέξα απνιακβάλνληαο ην ειηνβαζίιεκα θαη αθνύγνληαο δσληαλά jazz θαη chill out 

κνπζηθή . Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέξα: Βαξθειώλε -Αζήλα 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 
 

 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Βαξθειώλε- Αζήλα κε απεπζείαο 

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

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ 
 Γώξν ε εθδξνκή Φηγθέξεο/Μνπζείν Νηαιί-Τδηξόλα 
 Whispers θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο (αθνπζηηθά)  

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 

ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 
 Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  

 Φ.Π.Α. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 
75 εηώλ : 185 € 

 Ο δεκνηηθόο θόξνο ζηα μελνδνρεία 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ  
 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 

 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines γηα όιεο ηηο αλαρωξήζεηο 

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Βαξθειώλε Α3 710 08.20 10.35 

Βαξθειώλε – Αζήλα Α3 711 11.25 15.15 

 

εκείωζε: 
 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Αλαρώξεζε Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

01,07,14,21 & 28/09  
05/10  

Gran Barcino 4* € 635 € 795 
€ 575 

 


