
 

 

 

 
Γηάξθεηα:4, 5εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 4ήκεξν: 17 & 24/11 

                        5ήκεξν: 26, 28/10 | 16,30/11 
 

ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 
Γώξν ε εθδξνκή Φηγθέξεο- Μνπζείν αιβαληόξ Νηαιί - Σδηξόλα 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Βαξθειώλε – Ξελάγεζε πόιεο  

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο, ηελ 

Βαξθειώλε. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Ξεθηλάκε ακέζσο γηα ηελ 

πξώηε καο πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζην θέληξν ηεο Βαξθειώλεο. Θα πεξπαηήζνπκε ηελ La 
Ramplas ηνλ δηαζεκόηεξν πεδόδξνκν ηεο Ιζπαλίαο. Η La Ramplas κε ηελ αγνξά   ησλ 

ινπινπδηώλ ηεο, κε ηνπο ππαίζξηνπο θαιιηηέρλεο θαη δσγξάθνπο ηεο κε ηελ αζηείξεπηε 

δσληάληα ηεο. Θα δνύκε ην δηάζεκν θη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνλ θόζκν, ζέαηξν ηεο 

όπεξαο   Gran Teatre del Liceu  Σηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ θεληξηθή αγνξά 

ηξνθίκσλ θαη θξνύησλ ηελ La Boqueria. Μία εθπιεθηηθή αγνξά όπνπ κπνξείηε λα 
δνθηκάζεηε ηα δηάζεκα Ιζπαληθά αιιαληηθά, εμσηηθά θξνύηα θαη λα θάηε θξέζθα ςάξηα 

θαη ηάπαο. Η κεγαιύηεξε θαη παιαηόηεξε αγνξά ηεο Ιζπαλίαο ζαο πεξηκέλεη λα γεπηείηε ηα 

ππέξνρα πξντόληα ηεο. Σπλερίδνληαο ηελ βόιηα καο ζα δνύκε ηελ βξύζε Canaletas, λα 

πηείηε λεξό γηα λα ¨επηζηξέςεηε¨ ζηελ Βαξθειώλε ζύκθσλα κε κία ηνπηθή παξάδνζε. 

Δίλαη επίζεο ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ νπαδώλ ηεο πην επηηπρεκέλεο νκάδαο ηνπ 21 
αηώλα, ηεο Barcelona F.C. Καηόπηλ ζα βξεζνύκε ζηελ «θαξδηά» ηεο Βαξθειώλεο, ηελ 

πιαηεία Catalunya  κε ηα ζηληξηβάληα ηεο θαη ην ηεξάζηην αλεκνιόγην ζην πάησκα ηεο. 

Από εθεί ζα ζπλερίζνπκε ζηελ πεξίθεκε ιεσθόξν Passeig de Gracia κε ηα πην αθξηβά 

θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο θαη ηα σξαηόηεξα ζπίηηα από ηελ επνρή ηνπ Καηαιαληθνύ 

κνληεξληζκνύ όπσο ηελ Casa Lleó i Morera ηνπ Lluis Doménech i Montaner, ηελ 
Casa Amatller ηνπ Josep Puig i Cadafalch θαη ηελ Casa Batllo ηνπ κεγάινπ Antoni 

Gaudí ζρεκαηίδνληαο ην Τεηξάγσλν ηεο Discordia ( Γηρόλνηα). Πην πάλσ βξίζθεηαη άιιν 

έλα κεγάιν έξγν ηνπ  Antoni Gaudí  ε Casa Mila.   Θα ηειεηώζνπκε ηελ πξώηε καο 

επαθή κε ηελ πόιε ζηνλ παξάιιειν δξόκν Ramplas Catalunya. Απνιαύζηε έλαλ θαθέ  

ή Tapas ή ην θαγεηό ζαο ζε έλα από ηα πνιιά καγαδηά πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

θεληξηθνύ δηαδώκαηνο απηνύ ηνπ δξόκνπ. 
 

2ε εκέξα: Βαξθειώλε – 2ε μελάγεζε πόιεο  

Η μελάγεζε καο αξρίδεη, ρξεζηκνπνηώληαο ην ιεσθνξείν, ην ιόθν Montjuic όπνπ 

βξίζθεηαη ην νιπκπηαθό ζηάδην θαη όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο νιπκπηάδαο ηνπ 1992 εθεί 

ζα θάλνπκε ζηάζε γηα λα απνιαύζνπκε κία Παλνξακηθή ζέα ηεο Βαξθειώλεο. Σηελ 
ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην Passeig de Gracia δηαζρίδνληαο ηελ πόιε θαη ζα 

θαηαιήμνπκε, πεξλώληαο από ηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Barceloneta, ζην Porto 

Olympico. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην αξηζηνύξγεκά ηνπ Antoni Gaudí ε πεξίθεκε 



 

 

 

εθθιεζία Sagrada Familia πνπ είλαη αθόκε ππό θαηαζθεπή. Αξρηθά ζα ηελ δνύκε 
πεξηκεηξηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην εζωηεξηθό ηεο. Δδώ ζα ηειεηώζεη 

θαη ε πξσηλή καο μελάγεζε, Δπηζηξνθή ζην ζεκείν απ’ όπνπ καο παξέιαβε ην πξσί ην 

ιεσθνξείν. 

Γηα όζνπο ην επηζπκνύλ, θαη αθνύ πξώηα δνζεί ειεύζεξνο ρξόλνο γηα ιίγε μεθνύξαζε θαη 

θαγεηό ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηεο Sagrada Familia, ζα μεθηλήζεη κία πξναηξεηηθή 
μελάγεζε ζην Park Guell ηνπ Antoni Gaudí, κλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO από ην 1984. Τν Park Guell είλαη ην ηέιεην παξάδεηγκα αξκνλίαο θύζεο θαη 

αξρηηεθηνληθήο. Σηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κία ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο ζην Hospital de 

Sant Pau, έλα λνζνθνκείν βγαικέλν κέζα από παξακύζη κλεκείν Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO από ην 1997 θαη έξγν ηνπ κεγάινπ αξρηηέθηνλα  Lluis 
Domenech i Montaner. Από εθεί Θα θαηεπζπλζνύκε ζην Arc de Triomf (Αςίδα 

Θξηάκβνπ) πνπ είλαη από ηα ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο πόιεο θαη κε ηα πόδηα πιένλ ζα 

εηζέιζνπκε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζ’ έλα εμίζνπ ζεκαληηθό αμηνζέαην ην Parc de la 

Ciutadella. 

 
3ε εκέξα: Βαξθειώλε – Χηξόλα – Φηγθέξεο   

Πξσηλό θαη μεθηλάκε γηα ηελ γελέηεηξα ηνπ κεγάινπ θαηαιαλνύ δσγξάθνπ ην Figueres! 

Μεηά από κηα παλέκνξθε δηαδξνκή ζρεδόλ 2 σξώλ δηαζρίδνληαο δάζε από πεύθα θαη 

ιεπθέο θηάλνπκε ζην κνπζείν ζέαηξν ηνπ εθθεληξηθνύ δσγξάθνπ Σαιβαδόξ Νηαιί. Τν πην 

επηζθέςηκν κνπζείν ζηελ Καηαινλία θαη ην ηξίην ζε νιόθιεξε ηελ Ιζπαλία πεξηιακβάλεη 

ηελ κεγαιύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηνπ Νηαιί ζηνλ θόζκν! Σε έλα νλεηξηθό θηήξην ζα 
ζαπκάζνπκε πίλαθεο από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ! 

Βγαίλνληαο από ην κνπζείν απνιαύζηε επίζεο ηελ κόληκε έθζεζε θνζκεκάησλ πνπ 

απνηειείηαη από 37 κνλαδηθά θνζκήκαηα ηα νπνία ζρεδίαζε ν πνιπηάιαληνο δσγξάθνο! 

Μεηά από έλα θαθέ ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Figueres αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο 

Girona όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο παλάγηαο κε ην κεγαιύηεξν θιίηνο 
γνηζηθνύ λανύ ζηνλ θόζκν! Δπίζεο ζα πεξπαηήζνπκε ζην εβξατθό πξνάζηην, έλα από ηα 

θαιύηεξα δηαηεξεκέλα ζηελ Δπξώπε όπνπ κέλαλε νη ζεθαξδηηεο, νη εβξαίνη ηεο Ιζπαλίαο 

κέρξη ην 1492! Η Girona κε ην πνηάκη ηεο ηνλ όλαξ θαη ηα παλέκνξθα δσγξαθηζηά 

ζπηηάθηα ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ πνπ ζπκίδνπλ Φισξεληία! Δπηζηξνθή ζηελ Βαξθειώλε. 

Γηα ην βξάδπ  ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε Φιακέλγθν ζηελ παηξίδα ηνπ θαη λα 
αθεζείηε ζηνλ έληνλν θαη γεκάην πάζνο ξπζκό ηνπ. 

 

4ε εκέξα: Βαξθειώλε   

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη εκέξα ειεύζεξε. Σαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε  ην κνπζείν 

ηνπ κεγαιύηεξνπ δσγξάθνπ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ηνπ Pablo Picasso. Σε πέληε 

παλέκνξθα κεζαησληθά παιαηάθηα απνιαύζηε πίλαθεο ηεο πξώηκεο θάζεο ηνπ γλσζηνύ 
δσγξάθνπ. Γίπια αθξηβώο βξίζθεηαη ην θαηαπιεθηηθό λέν κνπζείν Μνληέξλαο Τέρλεο 

ΜΟCO .  Άιιεο πξνηάζεηο είλαη κία επίζθεςε ζην Δλπδξείν ή κηα βόιηα κε ην Τειεθεξίθ. 

 

5ε εκέξα: Βαξθειώλε – Αζήλα 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα 
Αζήλα. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο  

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο από / πξνο αεξνδξόκην θαη μελνδνρείν Βαξθειώλεο 
 Ξελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε ηνπηθό μελαγό 

 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο 

 Αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 Φ.Π.Α. 

 Αζθάιεηα ηαμηδίνπ (αζηηθήο επζύλεο) 
 Δηδηθή αζθάιεηα COVID-19 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 Όηη δε αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα 

 Δίζνδνη ζηα κνπζεία  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ € 145 

 

Πηήζεηο κε Vueling Airlines  

26/10  

Γηαδξνκή  Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Βαξθειώλε VY 8101 14.55 17.05 

Βαξθειώλε – Αζήλα VY 8100 10.45 14.40 

Πηήζεηο κε Vueling Airlines  

28/10, 16/11, 30/11 

Αζήλα – Βαξθειώλε VY 8101 15.10 17.20 

Βαξθειώλε – Αζήλα VY 8100 10.45 14.40 

 
Πηήζεηο κε Aegean Airlines   

17,24/11 

Αζήλα – Βαξθειώλε Α3 710 08.40 10.55 

Βαξθειώλε – Αζήλα Α3 713 16.50 20.55 

 
 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Αλαρώξεζε Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

4ήκεξν  17 & 24/11  

4* 

€ 445  € 565 € 385 

5ήκεξν 26/10 € 495 € 655 

 

€ 445 

 

5ήκεξν 28/10 € 575 € 735 € 515 

5ήκεξν 16 & 30/11 € 395 € 545 € 345 



 

 

 

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

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

 Σην 4ήκεξν πξόγξακκα δελ πεξηιακβάλεηαη ε 4ε κέξα ηνπ 5κεξνπ πξνγξάκκαηνο 


