ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΙΒΗΡΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΗΣ,
8 ΗΜΕΡΕΣ
από 770€
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
7/10/2017
21/10/2017 &
18/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΠΟΡΝΤΟ – ΤΟΥΛΟΥΖΗ – ΚΑΡΚΑΣΟΝ – ΑΝ∆ΟΡΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΗΜΕΡΑ 1η: ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ (395 χλµ.)
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο και πτήση για Μαδρίτη. Άφιξη και αναχώρηση για το Μπιλµπάο µε
ενδιάµεσες στάσεις. Ξεκινάµε την επίσκεψη στην πόλη µε βόλτα στο παλιό τµήµα του Μπιλµπάο, όπου
µπορούµε να ανακαλύψουµε λιθόστρωτους δρόµους, γοητευτικές πλατείες και γωνιές. Μάρτυρες η εντατική
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και το λιµάνι της Βίλα. Θα δούµε τον γοτθικό καθεδρικό ναό του Σαντιάγο, την
Πλάθα Νουέβα, την εκκλησία Σαν Αντόν και τα αρχαία ερείπια στα οποία βασίζεται αλλά και την
πολυσύχναστη αγορά Ribera που φιλοξενεί πάνω από 500 χρόνια ιστορίας. Η αστική ζωντάνια αυτής της
πόλης δεν φαίνεται να έχει τέλος. Επίσκεψη στο Μουσείο Guggenheim, που θεωρείται ένα από τα πιο
διάσηµα κτίρια της πόλης και αναγνωρίζεται παγκοσµίως. Σχεδιασµένο από τον Αµερικανό αρχιτέκτονα
Frank O. Gehry, το Μουσείο Guggenheim του Μπιλµπάο βρίσκεται σε έκταση 32.500 m2, στις εκβολές του
ποταµού Nervión, 16 µέτρα κάτω από το επίπεδο του Μπιλµπάο και διασχίζεται από τη γέφυρα La Salve,
µια από τις κύριες εισόδους της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 2η: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – BISCAYAN COAST – GUERNIKA –
ΜΠΙΛΜΠΑΟ (150 χλµ.) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Φεύγουµε από το Μπιλµπάο προς την ακτή Biscayan. Θα απολαύσετε την πανοραµική θέα των παραλιακών
πόλεων, όπως το Bermeo, µια πόλη µε έντονα στοιχεία ναυτικής παράδοσης, τη Mundaka, που βρίσκεται
στην εκβολή του ποταµού Mundaka και διάσηµη λόγω των πρωταθληµάτων του Surf και στη συνέχεια
φτάνουµε στη Guernika. Θα επισκεφθούµε το οινοποιείο Txakoli όπου θα δούµε τις τεχνικές επεξεργασίας
κρασιού και θα δοκιµάσουµε κρασιά παραγωγής. Θα επισκεφθούµε το Casa de Juntas del Señorío de
Vizcaya (η αίθουσα συνάντησης των κυρίων της Vizcaya). Η καρδιά του µνηµείου είναι το “Guernika
Tree”, που συµβολίζει την ελευθερία των Βάσκων. Το σηµερινό κτίριο είναι ένα καλό παράδειγµα
νεοκλασικού, το οποίο κτίστηκε από τον Antonio Echevarría. Το κτίριο συνδυάζει τις λειτουργίες της
Εκκλησίας και του Κοινοβουλίου. Για το λόγο αυτό σε µια κυκλική περιοχή όπου κτίστηκε σε κάθε πλευρά,
βρίσκονται οι θέσεις για τα µέλη του κοινοβουλίου και στην κεφαλή υπάρχει ένας βωµός, όπου ο πρόεδρος
είχε το γραφείο του. Θα επισκεφθούµε επίσης το Guernika Peace Museum Foundation. Σκοπός του
µουσείου είναι η διάδοση των βασικών αρχών της ειρήνης, καθώς και η ενηµέρωση των επισκεπτών σε
αυτές τις ιδέες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 3η: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΜΠΟΡΝΤΟ
(350 χλµ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη του Σαν Σεµπαστιάν όπου θα επισκεφθούµε το ιστορικό της κέντρο
για να θαυµάσουµε το ενεχυροδανειστήριο που δεσπόζει επιβλητικά, την πλατεία Plaza de la Constitucion, η
οποία είναι περιτριγυρισµένη από όµορφες κατοικίες, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποτε υπήρξε αρένα
ταυροµαχιών και θα το καταλάβετε από τον µεγάλο αριθµό των µπαλκονιών. Επίσης αξίζει την επίσκεψή
σας το ενυδρείο, το Museo de San Telmo, που φιλοξενεί ένα αριστούργηµα του Ελ Γκρέκο, καθώς και το
Palacio del Mar. Στη συνέχεια θα βρεθούµε στο διαµάντι του Ατλαντικού την πόλη Μπιαρίτζ όπου πήρε το
όνοµα της από τους Βάσκους και αποτέλεσε το ορµητήριο των φαλαινοκυνηγών τον 12ο αιώνα. Αργότερα
στα µέσα του 18ου αιώνα, γιατροί συνέστησαν ότι ο ωκεανός στο Μπιαρίτζ είχε θεραπευτικές ιδιότητες,
παροτρύνοντας τους ασθενείς να κάνουν προσκυνήµατα στην παραλία για υποτιθέµενες θεραπείες για τις
παθήσεις τους. Στην συνέχεια και µέσα από µια διαδροµή στην Γαλλική φύση θα φτάσουµε στην όλη του
Μπορντό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 4η: ΜΠΟΡΝΤΟ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Το Μπορντό (γαλλ. Bordeaux) είναι πόλη της Ν.∆. Γαλλίας στην ιστορική περιοχή της Ακουιτανίας,
πρωτεύουσα του νοµού Ζιρόντ. Είναι χτισµένη στην αριστερή όχθη του ποταµού Γκαρόν. Είναι ένα απ’ τα
πολυπληθέστερα κέντρα της Γαλλίας. Το λιµάνι του είναι απ’ τα σπουδαιότερα της Γαλλίας και η πόλη, που
η θέση της είναι µακριά απ’ τα γαλλογερµανικά σύνορα, έγινε έδρα διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών
στους τρεις τελευταίους γαλλογερµανικούς πολέµους. Σήµερα, έχει ναυπηγεία, χυτήρια, βιοµηχανία
µεταλλουργίας και αναπτυγµένη γεωργία, γνωστή για τα περίφηµα κρασιά Μπορντό. Η περιήγησή µας
περιλαµβάνει το λιµάνι µε τα ιστορικά κτίρια ων 12-15 αιώνα και στη συνέχεια το κέντρο τις πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 5η: ΜΠΟΡΝΤΟ – ΤΟΥΛΟΥΖΗ (246 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Τουλούζη . Είναι χτισµένη στης όχθες του ποταµού Γκαρόν, 150 χιλιόµετρα
βορειότερα της µεσογείου και 230 χιλιόµετρα ανατολικότερα του ατλαντικού ωκεανού. Η µητροπολιτική
περιοχή της Τουλούζης είναι το 4ο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γαλλίας, πίσω από αυτό του Παρισιού,
της Λυών και της Μασσαλίας. Η Τουλούζη είναι ιδιαίτερα γνωστή ως το Ευρωπαϊκό κέντρο της
αεροδιαστηµικής βιοµηχανίας καθώς στην πόλη εδρεύουν µεγάλες εταιρίες όπως ή Airbus και η Galileo. Η
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων της παλιάς πόλης µε τα τούβλα µε ροζ απόχρωση, της έχει χαρίσει το
ψευδώνυµο “η Ροζ Πόλη”. Στην περιήγησή µας θα δούµε το Μουσείο των Αυγουστίνων της Τουλούζης, τον
Κήπος των Φυτών της Τουλούζης, το Πανεπιστήµιο της Τουλούζης, την Βασιλική του Αγίου Σέρνιν, το
∆ηµοτικό Στάδιο της Τουλούζης το Ρωµαϊκό Αµφιθέατρο «Πουρπάν-Ανσελί», την Πλατεία του Καπιτόλιου
της Τουλούζης, το Θέατρο του Καπιτόλιου και τον Καθεδρικός Ναός της Τουλούζης, µεταφορά στο
ξενοδοχείο, διαν/ση.

ΗΜΕΡΑ 6η: ΤΟΥΛΟΥΖΗ – ΚΑΡΚΑΣΟΝ – ΑΝ∆ΟΡΑ (280 χλµ.)

Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη καστρούπολη τις Καρκασόν. Άφιξη και ξεκινάµε την ξενάγησή µας
στην Καστρούπολη της γαλλικής Καταλονίας. Μια πόλη επηρεασµένη από δύο λαούς, αναλλοίωτη στο
πέρασµα του χρόνου µε αξέχαστες εικόνες και πανέµορφα τοπία. Η περιήγησή µας θα ξεκινήσει από το
λόφο της πόλης και θα συνεχιστεί στο κάστρο µε το διπλό κυκλικό τείχος, ενισχυµένο µε πολεµίστρες και
αµέτρητους πυργίσκους. Στην συνέχεια θα αρχίσουµε την ανάβαση των Πυρηναίων µε προορισµό την
πρωτεύουσα Ανδόρα. Μέσα από µία καταπράσινη διαδροµή µε καταπράσινα βουνά και γραφικά χωριά που
συνδυάζουν την γαλλική και ισπανική κουλτούρα. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.

ΗΜΕΡΑ 7η: ΑΝ∆ΟΡΑ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ (610 χλµ.)
Αποχαιρετούµε τα Πυρηναία µέσα από µια µαγευτική διαδροµή µε κατεύθυνση την Σαραγόσα. Η Σαραγόσα
(ισπανικά προφέρεται Θαραγόθα) είναι µία από τις σηµαντικές πόλεις της Ισπανίας, πρωτεύουσα της
οµώνυµης επαρχίας και η πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνοµης περιφέρειας της Αραγωνίας. Με την άφιξη
θα ξεκινήσει η περιήγηση της πόλης. Η Σαραγόσα αποτελεί έδρα καθολικού αρχιεπισκόπου και έχει δύο
καθεδρικούς ναούς που χρονολογούνται ο µεν ένας από τον 12ο αιώνα ο δε άλλος από το 1681. Άλλα
σηµαντικά ιστορικά οικοδοµήµατα της πόλης αυτής είναι η Λόνχα ρυθµού αναγέννησης, η Αουντένθια
ανάκτορο διαµονής των κοµίτων της Λούνας και ο Πύργος της Αλχαφερίας, ανάκτορο µόνιµης διαµονής
των άλλοτε Βασιλέων της Αραγώνας, καθώς επίσης και το ιστορικό Πανεπιστήµιο της Σαραγόσας που
ιδρύθηκε το 1558. Άφιξη στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 8η: ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την περιήγηση µας, η οποία θα µας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα
της ισπανικής πρωτεύουσας. Θα δούµε τα εντυπωσιακά µνηµεία και τις πλατείες, αρχίζοντας µε το
κεντρικότατο σηµείο της πόλης, την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλµα σύµβολο της πόλης. Θα
δούµε επίσης την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο. Χρόνος ελεύθερος
στην διάθεση µας , µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής µας.
Προαιρετικές εκδροµές: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – BISCAYAN COAST – GUERNIKA 45 €
Σας προτείνουµε:
• Τι είναι αυτό που κάνει το Μπιλµπάο να συζητιέται διεθνώς ως νέο µοντέλο ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης; Γιατί οι Βάσκοι έχουν τα περισσότερα αστέρια Michelin στην Ευρώπη; Απαντήσεις θα
έχεις µόνο όταν βρεθείς στη χώρα τους, την Euskal Herria.
• Από το απόγευµα ξεκινάει ο µαραθώνιος στα µπαράκια. Οι Βάσκοι δεν κάθονται ποτέ µόνο σε ένα. Η
«Bitoque Albia» στους κήπους της Albia είναι από τα pintxos bars στα οποία θα επιστρέψετε πολλές
φορές για τις δηµιουργίες του σεφ Darren Williamson και τις πολύ καλές τιµές. Στο ίδιο τετράγωνο θα
βρείτε το πιο παλιό pintxos bar της πόλης το «Café Iruna» ( 1903 ), που συγκεντρώνει το
κουλτουριάρικο κοινό. Από τα πιο δηµοφιλή µπαρ στην Plaza Nueva είναι το «Victor Montes».
• Μπορντό και κόκκινο κρασί είναι δύο έννοιες που πάντα πάνε µαζί . Το µικρόκλιµα τις περιοχής σας
υπόσχεται δοκιµές κρασιών στην καλύτερη περιοχή τις Γαλλίας.

•
•
•

Τα τοπικά τυριά στην Ανδόρα είναι ένα µείγµα γαλλικών τυριών σε συνδυασµό µε την πείρα των
ανθρώπων στα Πυρηναία και τα αγνά υλικά.
Το εντυπωσιακό Κέντρο Θαλασσοθεραπείας «Caldea Thermal Spa» είναι µία τέλεια επιλογή.
Στην Andorra La Vella θα βρείτε πανέµορφα εστιατόρια, ορισµένα στεγασµένα σε παραδοσιακά
κτήρια εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Στην κουζίνα του τόπου κυρίαρχη θέση έχουν τα κρεατικά και τα
αλλαντικά. ∆οκιµάστε οπωσδήποτε χοιρινό κρέας µε µανιτάρια, κρεµµυδόσουπα, συκώτι πάπιας και
ποικιλία αλλαντικών.

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18/11
Αθήνα – Ρώµη : AZ 717 05:55-07:00 Ρώµη – Μαδρίτη : AZ 58 08:00–10:35
Μαδρίτη – Ρώµη : AZ 63 17:55-20:20 Ρώµη – Αθήνα : AZ 722 21:50-00:45
ΑΝΧΩΡΗΣΕΙΣ : 7/10 & 21/10
Αθήνα –Μαδρίτη : 09:05–12:00
Μαδρίτη –Αθήνα : 12:55-17:35

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής Αθήνα – Μαδρίτη – Αθήνα

•

Μεταφορές από και προς τα αεροδρόµια εξωτερικού

•

2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Μπιλµπάο µε πρωινό

•

2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*- 4* στο Μπορντό µε πρωινό

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3* στην Τουλούζη µε πρωινό

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Ανδόρα µε πρωινό & Βραδινό

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Μαδρίτη µε πρωινό & Βραδινό

•

Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα

•

Έµπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου µας. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων

•

Είσοδοι σε µουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, θεµατικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται

•

Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα γεύµατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα

•

Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7,21/10/2017 & 18/11/2017

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ
ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ
2-12

ΦΟΡΟΙ

3*- 4*

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ 2 ∆ΕΙΠΝΑ

770€

1.100€

720€

150€

