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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΕΣ – ΧΙΡΟΝΑ – ΝΤΑΛΙ – ΓΚΑΟΥΝΤΙ 
 

 Δϊρο θ εκδρομι Φιγκζρεσ-Χιρόνα- Μουςείο αλβαντόρ Νταλί 
 Πλιρθσ ξενάγθςθ πόλθσ  
 Εξαςφαλιςμζνθ είςοδοσ ςτθν SagradaFamilia 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ 
 Απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

1θ μζρα Ακινα – Βαρκελϊνθ  

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Καταλονίασ, και 
τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ιςπανίασ, τθν Βαρκελϊνθ. Σο μεγαλφτερο λιμάνι 
τθσ Μεςογείου, πόλθ καλοςχεδιαςμζνθ και άνετα μασ υποδζχεται ςιμερα Άφιξθ, 
μεταφορά και κα ξεκινιςουμε μία πρϊτθ επαφι με τθν πόλθ όπου κα κάνουμε μία 
περιπατθτικι ξενάγθςθ. Θα ξεκινιςουμε από το Ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, τθν 
γοτκικι ςυνοικία , γνωςτι ωσ BarrioGotico , με τα πανζμορφα πζτρινα  ςοκάκια. ιμα 
κατατεκζν τθσ γειτονιάσ είναι ο κακεδρικόσ ναόσ τθσ Αγίασ Ευλαλίασ ο οποίοσ είναι 
ιδιαίτερα εντυπωςιακόσ. Θα περπατιςουμε ςτον εμπορικό δρόμο PortadelAngel 
όπου μπορείτε να κάνετε τα ψϊνια ςασ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για παραλαβι 
δωματίων και ξεκοφραςθ. Σο απόγευμα Θα περπατιςουμε ςτθν ομορφότερθ και 
ακριβότερθ λεωφόρο τθσ Βαρκελϊνθσ τθν PaseodeGracia. Θα δοφμε τα καλφτερα 
ξενοδοχεία τθσ πόλθσ με τα εςτιατόρια τουσ μζχρι 3 αςτζρια michelin για τουσ 
λάτρεισ τθσ γαςτρονομίασ, τισ ακριβότερεσ φίρμεσ ροφχων των διαςθμότερων οίκων 
μόδασ τουσ κόςμου αλλά πάνω απ’ όλα κα καυμάςουμε τα δφο διαςθμότερα ςπίτια 
του μεγάλου αρχιτζκτονα AntonioGaudi, το CasaBattlo και το CasaMila, όπωσ επίςθσ 
και τα ςπίτια των καλφτερων αρχιτεκτόνων τθσ εποχισ όπωσ του 
LluisDomenechIMontaner, του PuigICadafalch , του EnricSagnier και πολλϊν άλλων.  
Για το βράδυ  ςασ προτείνουμε να παρακολουκιςετε Flamenco ςτθν πατρίδα του και 
να αφεκείτε ςτον ζντονο και γεμάτο πάκοσ ρυκμό του. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα Βαρκελϊνθ  

Η πρωινι μασ ξενάγθςθ, κα αρχίςει από τον επιβλθτικό ναό τθσ SagradaFamilia, το 
ςθμαντικότερο ζργο του Gaudi που είναι και το πιο επιςκζψιμο μνθμείο τθσ 



 
Βαρκελϊνθσ. Σον ναό κα τον καυμάςουμε και ςτο εςωτερικό του (εξαςφαλιςμζνθ 
είςοδοσ) . Θα ςυνεχίςουμε προσ το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και τθν 
Barceloneta , το παλιό ψαροχϊρι με τισ πανζμορφεσ παραλίεσ του. Θα περάςουμε 
από τθν μεγαλφτερθ και εμπορικότερθ πλατεία τθν PlazaCataluna και ςτθν ςυνζχεια 
κα κατθφορίςουμε τον παςίγνωςτο πεηόδρομο LasRamblas, με τθν αγορά των 
λουλουδιϊν τθσ, με τουσ υπαίκριουσ καλλιτζχνεσ και ηωγράφουσ, με τθν αςτείρευτθ 
ηωντάνια τθσ. υνεχίηοντασ ςτθν Ramblas, κα δοφμε τθν βρφςθ καναλζτασ, να πιείτε 
νερό για να επιςτρζψετε ξανά ςτθν Βαρκελϊνθ ςφμφωνα με μία τοπικι παράδοςθ 
και είναι επίςθσ το ςθμείο ςυνάντθςθσ των οπαδϊν τθσ πιο επιτυχθμζνθσ ομάδασ 
του 21 αιϊνα, τθσ Μπαρτςελόνα. Περπατϊντασ, κα δοφμε τθν  PlazaReal και ςτο 
τζλοσ του πεηόδρομου δεςπόηει το πελϊριο άγαλμα του Κολόμβου. Θα 
ανθφοριςουμε προσ το Montjuik (λόφο των Εβραίων) και κα δοφμε το Ολυμπιακό 
ςτάδιο με ςχεδόν όλεσ οι εγκαταςτάςεισ τθσ Ολυμπιάδασ του 1992. Η επόμενθ 
ςτάςθ μασ είναι το Ιςπανικό χωριό, μια μικρογραφία τθσ Ιςπανίασ, που 
καταςκευάςτθκε για τθν παγκόςμια ζκκεςθ του 1929. Για το απόγευμα ςασ 
προτείνουμε μία προαιρετικι ξενάγθςθ ςτθν άλλθ Βαρκελϊνθ. Θα δοφμε το 
περίφθμο ParqueGuel, ζργο του AntonioGaudi, παράδειγμα αρμονίασ τθσ φφςθσ και 
αρχιτεκτονικισ που ζχει κθρυχκεί παγκόςμιο μνθμείο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ 
Unesco. Διαςχίηοντασ τα ακριβότερα προάςτια τθσ πόλθσ, κα προςεγγίςουμε το 
γιπεδο τθσ Barcelona, το CampNou, όπου κα ςταματιςουμε για φωτογραφίεσ . 
Επόμενθ ςτάςθ το ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ και τα ςτενάκια τθσ ςυνοικίασ ElBorn, 
όπου κα δοφμε τθν εκκλθςία SantaMariadelMar, μοναδικό δείγμα γοτκικισ 
αρχιτεκτονικισ. τθν ςυνζχεια κάνοντασ μία ςτάςθ ςτο HospitalSantPau, το 
μεγαλφτερο μοντερνιςτικό ςυγκρότθμα ςτον κόςμο, ζνα νοςοκομείο βγαλμζνο από 
παραμφκι, μνθμείο τθσ Unesco , και ζργο του μεγάλου αρχιτζκτονα LluisDomenech I 
Montaner. τθν ςυνζχεια,  κα καταλιξουμε ςτον λόφο Montjuik , όπου κα 
καυμάςουμε το μαγικό ςιντριβάνι , ζνα πρόγραμμα φωτόσ, νεροφ και μουςικισ ςε 
ζνα μοναδικό περιβάλλον. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα Βαρκελϊνθ – Χιρόνα -Φιγκζρεσ – Νταλί  

Η ολοιμερθ ξενάγθςθ μασ, κα αρχίςει από τθν Girona, μια πανζμορφθ πόλθ ςτισ 
όχκεσ του ποταμοφ Onar με πανζμορφα ηωγραφιςτά ςπίτια. Θα καυμάςουμε τον 
κακεδρικό ναό τθσ πόλθσ και κα περπατιςουμε ςτθν πρϊθν εβραϊκι ςυνοικία όπου 
μζνανε οι Sefardites, οι Εβραίοι τθσ Ιςπανίασ. Μετά από ζνα καφζ κα ςυνεχίςουμε 
προσ το Figueres τθν πόλθ του Dali. το μουςείο του κα δοφμε τθν μεγαλφτερθ 
ςυλλογι ζργων του που υπάρχει ςτον κόςμο. Ζνα καυμάςιο κτίριο με πίνακεσ και 
ζργα του από τα νεανικά του χρόνια ζωσ και τον κάνατό του. ε πολλά από τα ζργα 
του εμφανίηεται θ Gala, θ γυναίκα και ο ζρωτασ τθσ ηωισ του, και ςτο κζντρο του 
μουςείου βρίςκεται ο τάφοσ του ςτον χϊρο και ςτθν πόλθ που τον τίμθςε όςο κανείσ 



 
άλλοσ. Βγαίνοντασ από το μουςείο απολαφςτε επίςθσ τθν ζκκεςθ κοςμθμάτων που 
αποτελείται από 37 μοναδικά κοςμιματα τα οποίο ςχεδίαςε ο πολυτάλαντοσ 
ηωγράφοσ . Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτθν Βαρκελϊνθ. Διανυκτζρευςθ.  

 

 

4θ μζρα Βαρκελϊνθ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ. ασ προτείνουμε να επιςκεφτείτε  τθν 
κεντρικι αγορά, τθν περίφθμθ LaBoqueria , μία κλαςςικι αγορά που μπορείτε να 
δοκιμάςετε τα διάςθμα ιςπανικά αλλαντικά, το περίφθμο JamonPataNegra , εξωτικά 
φροφτα και να φάτε φρζςκα ψάρια και tapas. Η μεγαλφτερθ και παλαιότερθ αγορά 
τα Ιςπανίασ ςασ περιμζνει να γευτείτε τα υπζροχα προϊόντα τθσ. Επιςκεφτείτε το 
μουςείο του μεγαλφτερου ηωγράφου του 20ου αιϊνα του PabloPicasso. Επίςθσ, 
μπορείτε να δείτε το πάρκο Ciutadella , που καταςκευάςτθκε για τθν παγκόςμια 
ζκκεςθ του 1888, και δίπλα του δεςπόηει θ αςπίδα του κριάμβου . Εναλλακτικά 
μπορείτε  να πάρετε το τελεφερίκ που καταλιγει ςτο λόφο  Montjuik. Διανυκτζρευςθ 
. 

5θ μζρα Βαρκελϊνθ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για να πάρουμε τθν πτιςθ 
μασ για Ακινα.   

θμείωςθ:Για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ θ ροι μπορεί να 

διαφοροποιθκεί χωρίσ όμωσ να παραλειφκεί κάτι. 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Βαρκελϊνθ- Ακινα με 
απευκείασ πτιςεισ τθσ Aegean Airlines  

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ  
 Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 4 αςτζρων 
 Δϊρο θ εκδρομι Φιγκζρεσ -Χιρόνα -Μουςείο αλβαντόρ Νταλί 
 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά 
 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

λεωφορείο, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ /ςυνοδόσ του γραφείου μασ 
 Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  



 
 Φ.Π.Α. 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 

 Ο δθμοτικόσ φόροσ ςτα ξενοδοχεία 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων  

 Ότι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 


