ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 4,5 ΗΜΕΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Τιµή:

από 360 €

Αν/σεις: 30/9 & 7,14,27/10 & 8,15,22,29/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
1η Ηµέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Βαρκελώνη. Άφιξη και η περιήγηση µας ξεκινάει από το λόφο
Μοντζουίκ, όπου θα απολαύσουµε την πανοραµική θέα της πόλης και του λιµανιού. Συνεχίζουµε προς το
Ολυµπιακό χωριό & το Ολυµπιακό στάδιο όπου πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες το 1992. Στο Ισπανικό χωριό θα
θαυµάσουµε όλες τις γειτονιές των Ισπανικών πόλεων µαζεµένες. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το εργαστήρι
φυσητών γυαλιών. Θα έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για φαγητό ή καφέ και να ψωνίσετε διάφορα σουβενίρ.
Επόµενος σταθµός το αξιόλογο έργο του διάσηµου Γκαουντί - η Σαγράδα Φαµίλια (Άγια Οικογένεια) και ακολουθεί
η Πλατεία Καταλονίας µε τη διάσηµη Ramplas. Θα περπατήσουµε στα σοκάκια της Γοτθικής συνοικίας και θα
καταλήξουµε στην Barceloneta, την παλιά παραλία της Βαρκελώνης όπου θα επισκεφθούµε το ενυδρείο της πόλης
(έξοδα ατοµικά). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
2η Ηµέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΧΙΡΟΝΑ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ιστορική πόλη της Χιρόνα, όπου θα θαυµάσουµε µεταξύ άλλων τον
καθεδρικό ναό και την εβραϊκή συνοικία. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούµε στα γραφικά σοκάκια του
κάστρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το Φιγκέρες, όπου βρίσκεται το µουσείο - θέατρο του διάσηµου ζωγράφου

Salvador Dali. Αφεθείτε στη σουρεαλιστική ατµόσφαιρα που αποπνέουν τα έργα του από τα πρώτα χρόνια της
καλλιτεχνικής του δραστηριότητας ως και τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Βγαίνοντας από το µουσείο, σας
προτείνουµε να επισκεφθείτε την Καθολική εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Θαυµάστε τη Γοτθική αρχιτεκτονική του µε
τις τοξωτές οροφές και την απλότητα του ναού. Προτείνουµε επίσης να επισκεφθείτε εκτός των άλλων το Μουσείο
Κοσµηµάτων καθώς και το Μουσείο Παιχνιδιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η Ηµέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – MONTSERRAT – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε για το µοναστήρι των Βενεδικτίνων µοναχών. Μέσα από µια όµορφη διαδροµή
θα απολαύσουµε τη θέα του Όρους MONTSERRAT. Η ιστορία του µοναστηριού ξεκινάει από το 880 µ.Χ., όπου σε
ένα σπήλαιο βρέθηκε το ξύλινο άγαλµα της Παρθένου Μαρίας. Θαυµάστε τον Καθεδρικό Ναό, δώστε προσοχή στις
ατέλειωτες εικόνες – αγάλµατα, όπου φέρουν ελληνικά ονόµατα και αφήστε το βλέµµα σας να περιπλανηθεί από
υψόµετρο 1100 µ. Μετά την επίσκεψή µας στο µοναστήρι, οι τολµηροί θα έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για µια
βόλτα µε το τρενάκι (έξοδα ατοµικά). Στην επιστροφή µας προς τη Βαρκελώνη θα επισκεφθούµε το διάσηµο Torres,
όπου οι υπεύθυνοι του οινοποιείου θα µας ξεναγήσουν στα αµπέλια και θα πάρουµε µια γεύση από τοπικά κρασιά σε
συνδυασµό µε τοπικούς µεζέδες (tapas) προσφορά του γραφείου µας. Επιστροφή στη Βαρκελώνη. Υπόλοιπο της
ηµέρας ελεύθερο.
4η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ GAUDI KAI ΓΗΠΕ∆Ο CAMP NOU (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βαρκελώνη. Η σηµερινή περιήγηση είναι αφιερωµένη στο διάσηµο Αντόνιο
Γκαουντί και στις δηµιουργίες του. Ξεκινάµε µε το Πάρκο Γκουέλ, τον καµβά της δηµιουργίας του που βρίσκεται
στο λόφο "el Carmel". Το πάρκο Γκουέλ περιέχει δηµιουργήµατα του Gaudí όπως σιντριβάνια µε δράκους όλα
διακοσµηµένα µε το πολύχρωµο µαρµάρινο µωσαϊκό που χαρακτηρίζει την πόλη της Βαρκελώνης. Πίσω από τη
βασική είσοδο θα βρείτε ένα τεράστιο φυσικό µπαλκόνι όπου και µπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας µε θέα
σχεδόν όλη την πόλη της Βαρκελώνης. Μέσα στο πάρκο θα βρείτε ένα µικρό σπιτάκι στο οποίο ο ίδιος ο
αρχιτέκτονας έχει µείνει σε κάποιο διάστηµα της ζωής του. Συνεχίζουµε µε το Κάζα Μπατλό (Casa Batlló) στη µέση
της λεωφόρου Passeig de Gràcia το οποίο ανακατασκευάστηκε µε τις τεχνικές του µοντερνισµού και αρ νουβό και
ξεπέρασε κάθε εκκεντρικότητα, οι ντόπιοι το ονοµάζουν και Σπίτι των Οστών λόγω της εµφάνισης του. Σειρά έχει
το Κάζα Μιλά (Casa Milà), γνωστό και ως Λα Πεδρέρα (La Pedrera) που σηµαίνει στα καταλανικά, το λατοµείο.
Σχεδιάστηκε µεταξύ του 1906 µε 1910 και ολοκληρώθηκε το 1912 για να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία για την
εύπορη οικογένεια Μιλά. Το Πεδρέρα στεγάζει σήµερα ένα µουσείο αφιερωµένο στον Γκαουντί, το εκθεσιακό
κέντρο του Καϊσα ντε Καταλούνια, ένα επιπλωµένο διαµέρισµα µουσείο, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες που
κατοικούνται από απογόνους τον αρχικών κατοίκων. Κλείνοντας το κεφάλαιο Γκαουντί θα επισκεφτούµε το
ξακουστό γήπεδο Camp Nou, έδρα της F.C.Barcelona όπου όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να ξεναγηθούν στο γήπεδο
και να αγοράσουν σουβενίρ της οµάδας. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
5η Ηµέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και µεταφορά στο αεροδρόµιο της Βαρκελώνης, για την πτήση της επιστροφής .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΗΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
5

7,14/10

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

4* ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΡΩΙΝΟ

545 €

745 €

CALELLA PALACE 4*

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

450 €

560 €

455 €

685 €

530 €

840 €

550 €

880 €

ABBA GARDEN 4*
4

27/10

GRAN HOTEL BARCINO
4*

ΠΡΩΙΝΟ

SANSI DIPUTACIO 4*

ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡ/ΜΙΩΝ

ΑΕΡ/ΚΗ

150 €

ALITALIA

150 €

AEGEAN

150 €

ALITALIA

WINTER SPECIAL OFFER
5

8,15,22,29/11

4* ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΡΩΙΝΟ

435 €

655 €

CALELLA PALACE 4*

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

360 €

460 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσεως
1 αποσκευή και 1 χειραποσκευή ανά άτοµο
∆ιαµονή σε ξενοδοχείο 4* µε πρωινό ή ηµιδιατροφή
Μεταφορές , Περιηγήσεις /εκδροµές ως αναφέρονται
ανωτέρω
 Έλληνας αρχηγός – ξεναγός στον προορισµό
 Ταξιδιωτική ασφάλεια





∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδροµίου 150 €
Φιλοδωρήµατα
∆ηµοτικά τέλη ξενοδοχείο : 1,25€ για 4* κατηγορία
ξενοδοχείου ανά άτοµο ανά βραδιά πληρωτέα
απευθείας στα ξενοδοχεία

ΠΤΗΣΕΙΣ:
AEGEAN

ALITALIA

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ

A3680 – 08:40-10:50
A3681 – 11:50-15:45

ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ

AZ717 ATH-FCO 0555-0700
AZ74 FCO - BCN 0905-1055
AZ79 BCN - FCO 1825-2010
AZ722 FCO - ATH 2150-0045

Προαιρετικές εκδροµές:
ΧΙΡΟΝΑ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ: 65€ το άτοµο
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ GAUDI KAI ΓΗΠΕ∆Ο CAMP NOU: 40€ το άτοµο
MONTSERRAT – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES : 50€ το άτοµο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•

Στις αναχωρήσεις 30/9 & 7,14/10 περιλαµβάνεται η εκδροµή ΧΙΡΟΝΑ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ
Στο 4ηµερο πρόγραµµα δεν γίνεται η 4η ηµέρα του 5ήµερου προγράµµατος
Στις εκδροµές δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι σε µουσεία , οινοποιεία ,γήπεδα
Το ξενοδοχείο CALELLA PALACE 4* είναι 50 χιλιόµετρα από την Βαρκελώνη
Τα ξενοδοχεία µπορεί να αντικατασταθούν µε παρόµοια χωρίς αλλαγή κατηγορίας
Στις αναχωρήσεις µε ALITALIA πρόγραµµα τις 2ης ηµέρας θα γίνεται την 5η ηµέρα

•
•
•
•
•
•

Η σειρά του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καµία επίσκεψη
Σε όλα τα ξενοδοχεία µας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε µπουφέ
Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε τα σηµερινά ισχύοντα ναύλα.
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση µε το check in
Κάθε νέα έκδοση του τιµοκατάλογου καταργεί τον προηγούµενο.
ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 1 KING SIZE BED + 1
EΞΤΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

