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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Απηφ ην ηαμίδη δελ κνηάδεη κε θαλέλα. Δίλαη έλα κνλαδηθφ νδνηπνξηθφ πνπ ζπλδπάδεη κεξηθέο απφ 

ηηο πην φκνξθεο πεξηνρέο ηεο Ννηηνδπηηθήο Γαιιίαο. Πεξηέρεη πφιεηο-θνζκήκαηα θαη κλεκεία πνπ 

θνζκνχλ ηηο ιίζηεο ηεο Unesco φπσο ηα ξσκατθά κλεκεία ηεο Αξι, ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

Αβηληφλ, ηηο νρπξψζεηο ηεο Καξθαζφλ. ’ απηφ ην ηαμίδη ζα γεπηνχκε ηε λπρηεξηλή ζαγήλε ηνπ 

ιηκαληνχ ζηε Μαζζαιία θαη ζα πεξπαηήζνπκε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Μνλπειηέ θαη ηεο Σνπινχδ. 

Σέινο ζα απνιαχζνπκε ην ππέξνρν Μπνξληψ θαη ηα γξαθηθά Ρνθακαληνχξ, Αικπί, Λαζθφ θαη 

ελη Δκηιηφλ. Με ην ράζεηε! 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

… από ηνπο πην έκπεηξνπο δηνξγαλωηέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο … 
 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΔ πηήζεηοκε AIRFRANCE κέζω Παξηζηνύ 

Αζήλα Μαζζαιία  /// Μπνξληώ Αζήλα 

 
Γηακνλήζεεπηιεγκέλα μελνδνρεία4* & 3*sup 

κε πινύζηα κπνπθέ πξωηλά 

 

 Ξελάγεζε ζην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ, ηελ Μαζζαιία 

 Δπίζθεςε ζηηο πφιεηο Αξι, Αβηληόλ θαη Νηκ 

 Ξελάγεζε ζηελ Καξθαζόλ κε ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ηα κνπζεία 

 Γηαλπθηέξεπζε ζηελ λεαληθή Σνπινύδε θαη ζην γξαθηθό Μνλπειηέ 

 Γλσξηκία κε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Μπνξληώ 

 Δπίζθεςε ζηα ρωξηά Dordogne θαη νηλνγεπζία ζην SaintEmilion 

 Έκπεηξνο αξρεγόο ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

Αξι: Η  αγαπεκέλε πόιεηνπ  

Βίλζελη βαλ Γθνγθ  

 

Ζ ηζηνξηθή πφιε ηεο Αξι βξίζθεηαη ζηε λφηηα Γαιιία, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πξνβεγθίαο. Πξφθεηηαη γηα κία πφιε 

κε κεγάιε ηζηνξία, αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηδξχζεθε 

ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. Γηαζέηεη ζεκαληηθά κλεκεία ηεο 

ξσκατθήο επνρήο πνπ ην 1981 θαηαρσξήζεθαλ σο 

Μλεκεία Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Μεξηθά 

απφ απηά είλαη ε αξέλα, ε ξσκατθή λεθξφπνιε, ην ξσκατθφ 

ζέαηξν θ.ά. Δπηπιένλ, ην κνπζείν ηεο Αξι δηαζέηεη κία απφ 

ηηο θαιχηεξεο ζπιινγέο ξσκατθψλ ζαξθνθάγσλ πνπ 

ππάξρνπλ έμσ απφ ηε Ρψκε. 

Πνιινί θαιιηηέρλεο έρνπλ δήζεη θαη εξγαζηεί ζηελ Αξι -

θπξίσο ιφγσ ηνπ λφηηνπ θσηφο- φπσο ν Πάκπιν Πηθάζν, ν 

Πνι Γθνγθέλ, ν JacquesRéattu θ.ά. 

 

Ζ Αξι σζηφζν είλαη ε αγαπεκέλε πφιε ηνπ Οιιαλδνχκεηα-

ηκπξεζηνληζηή δσγξάθνπΒίλζελη βαλ Γθνγθπνπ έθζαζε 

εθεί ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1888. 

Τπάξρνπλ αλαθνξέο πσο εθεί εκπλέεηαη απφ ην ηνπίν θαζψο θαη ηελ αγξνηηθή δσή ησλ 

θαηνίθσλ, ζέκαηα ηα νπνία πξνζπαζεί λα 

απνδψζεη θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. Σελ πεξίνδν 

απηή (1888-1889), επηλνεί θαη κία ηδηαίηεξε ηερληθή 

ησλ ζηξνβηιηζκάησλ κε ην πηλέιν ελψ ζηνπο 

πίλαθέο ηνπ θπξηαξρνχλ έληνλα ρξψκαηα, φπσο 

θίηξηλν, πξάζηλν θαη κπιε, κε ραξαθηεξηζηηθά 

δείγκαηα ηα έξγα Έλαζηξε λχρηα θαη κία ζεηξά 

πηλάθσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ειηνηξφπηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αξι, 

δεκηνχξγεζε πάλσ απφ ηξηαθφζηνπο πίλαθεο θαη 

ζρέδηα. 

Σν έξγν φκσο Κφθθηλν ακπέιη απηήο ηεο πεξηφδνπ 

είλαη ην κνλαδηθφ έξγν πνπ θαηάθεξε λα πνπιήζεη 

ν βαλ Γθνγθ ελ δσή.Ο δηάζεκνο δσγξάθνο έδεζε ζηελ Αξι κέρξη ην 1889. Όηαλ ν Βίλζελη βαλ 

Γθνγθ έθνςε ην απηί ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1888, πνιινί απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο 

πίζηεςαλ πσο ε λνεηηθή ηνπ πγεία είρε επηβαξπλζεί. Εήηεζαλ ηε λνζειεία ηνπ ζε άζπιν θαη ηνλ 

Μάην ηνπ 1889 ν Βίλζελη βαλ Γθνγθ άθεζε ηελ Αξι γηα ην άζπιν ηνπ γεηηνληθνχ ελ Ρεκί ληε 

Πξνβάλο.Παξ’ φιν πνπ ν βαλ Γθνγθ δεκηνχξγεζε πνιιά απφ ηα δηάζεκα έξγα ηνπ ζηελ Αξι, 

θαλέλα απφ απηά δελ εθηίζεηαη ζηελ πφιε. Βξίζθνληαη ζε δηεζλψο γλσζηά κνπζεία θαη ηδησηηθέο 

ζπιινγέο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα - Μαζζαιία 

Αλαρψξεζε κέζσ Παξηζηνχ γηα ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο Γαιιίαο ζηε Μεζφγεην, ηε 

Μαζζαιία. Απφ αξραηνειιεληθή απνηθία πνπ ίδξπζαλ νη Φσθαείο, ζε θαθφθεκν ιηκάλη θαη 

θαηφπηλ ζε ζχγρξνλε κεγαινχπνιε δηάζπαξηε κε αξρηηεθηνληθά «δηακάληηα», ηα «πξφζσπα» 

ηεο Μαζζαιίαο κέζα ζηνπο αηψλεο είλαη πνιιά θαη γνεηεπηηθά. Με ηελ άθημή καο ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα πξψηε γλσξηκία ηεο πφιεο πεδή κε ηνλ ζπλνδφ καο.  

 

 

Ηκέξα 2
ε
: Μαζζαιία 

Μεηά ην πξσηλφ καο μεθηλάεη θαη ε επίζθεςε ηεο πφιεο κε πξψην ζηαζκφ ηε Βαζηιηθή 

«NotreDamedelaGarde», κε ηελ εμαηξεηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ εθπιεθηηθή ζέα ζηελ πφιε θαη 

ζην ιηκάλη. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ην γξαθηθφ ςαξνρψξηVallondesAuffres ζηηο εθβνιέο 

ηνπ πνηακνχ Ρνδαλνχ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηε Μνλή ηνπ Αγίνπ Βίθησξνο (11νο αηψλαο) πνπ 

είλαη ε είζνδνο ηνπ παιηνχ ιηκαληνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχκε ηε δηάζεκε ιεσθφξν ηεο 

LaCanebière, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην παιάηη Longchamp κε ηελ κεγαινπξεπή θξήλε ηνπ θαη 

ζηεγάδεη ηελ πηλαθνζήθε ηεο πφιεο. Σν φλνκα «Μαζζαιία» ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, ε Μαζζαιία είλαη ε 

γελέηεηξα ηνπ δηάζεκνπ ρνξνγξάθνπ Μνξίο Μπεδάξ, ηνπ πνηεηή ΔληκφλΡνζηάλ θαη ηνπ 

ζπγγξαθέα ΑληνλέλΑξηφ. Δπίζεο είλαη ε πφιε πνπ ελέπλεπζε αξθεηά έξγα ησλ εδάλ, Μπξαθ 

θαη Ρελνπάξ θαη θέξδηζε κε ηελ άγξηα θαη αθαηέξγαζηε νκνξθηά ηεο ηελ θαξδηά ηνπ δηθνχ καο 

Νίθνπ Καββαδία.Απφγεπκα ειεχζεξν γηα λα απνιαχζεηε ηε βφιηα ζαο ζην παιηφ ιηκάλη. 
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Ηκέξα 3
ε
: Μαζζαιία – Αημ αλ Πξνβάλο- Αξι 

Αλαρψξεζε γηα ηελ πφιε Αξι κε 

ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ Αημ αλ Πξνβάλο, 

πφιε ζηε λφηηα Γαιιία, ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Πξνβεγθίαο. Απνηειεί αξρηεπηζθνπηθή 

έδξα ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο. Ζ 

Αημ έρεη ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν 

Γηθαζηηθφ Μέγαξν εθηφο ηνπ Παξηζηνχ, ην 

νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζην πξψελ Παιάηη 

ησλ Κνκήησλ ηεο Πξνβεγθίαο. Σν 

Γεκαξρείν ηεο, θηίξην θιαζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ 17νπ αηψλα, 

πεξηιακβάλεη πεξίηερλα μπιφγιππηα θαη 

ηαπηζεξί, ελψ δίπια ηνπ ζηέθεηαη έλαο 

πχξγνο-ξνιφη, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 

1510. ε κηθξή απφζηαζε βξίζθνληαη νη 

ζεξκέο πεγέο, πνπ έδσζαλ ζηελ πφιε ην ξσκατθφ φλνκά ηεο, ελψ θνληά ζηα εξείπηα ησλ 

ξσκατθψλ ινπηξψλ ηνπ έμηηνπ ρηίζηεθε έλα ζπα ην 1705.Σειηθή καο θαηεχζπλζε ε Αξι 

ρηηζκέλε πάλσ ζην δέιηα ηνπ Ρνδαλνχ. Αγαπεκέλε πφιε ηνπ Βαλ Γθνθ θαη ηνπ Γθσγθέλ, ε Αξι 

δηαζέηεη ζεκαληηθά κλεκεία ηεο ξσκατθήο επνρήο, ηα νπνία ζπκπεξηειήθζεζαλ ην 1981 ζηνλ 

θαηάινγν ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

 

Ηκέξα 4
ε
: Αξι (Αβηληόλ) 

Ζ ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε γλσξηκία καο κε κηα παλέκνξθε πφιε ηνπ γαιιηθνχ 

λφηνπ, ηελ Αβηληφλ. Μηα πφιε πνπ απφ έλα απιφ γαιαηηθφ ρσξηφ εμειίρηεθε ζε έδξα ησλ Παπψλ 

ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο ηνλ 14ν αηψλα. Βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ πνηακνχ Ρνδαλνχ 

θαη είλαη θπξίσο γλσζηή σο έδξα ησλ 7 παπψλ γαιιηθήο θαηαγσγήο ηελ πεξίνδν 1309-1377. 

Αξρηθά ε Αβηληφλ ήηαλ Φσθατθφ -Ησληθφ ρσξηφ πνπ θαηά ηνλ 2ν αηψλα π.Υ. έγηλε ξσκατθφο 

νηθηζκφο κε ην φλνκα Αβέλην. Δκείο ζα επηζθεθζνχκε ην παπηθφ παιάηη θαη ηε γξαθηθή γέθπξα 

ηεο πφιεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ηελ πεξίνδν 1309-1376 ε Αβηληφλ βξηζθφηαλ θάησ απφ 

ηελ παπηθή εμνπζία, κηα πεξίνδνο πνπ ε Γπηηθή Καζνιηθή Δθθιεζία απνθαιεί Βαβπισληαθή 

αηρκαισζία ή Δμνξία ηεο Αβηληφλ. Ολνκάζηεθε έηζη γηαηί ε επνρή απηή ήηαλ πνιχ επηδήκηα γηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1309
https://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
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ηελ Καζνιηθή εθθιεζία θαη αληηζέησο πνιχ επηθεξδήο γηα ηελ πφιε, πνπ δηέλπζε ηελ ρξπζή 

επνρή ηεο. Απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ πάπα ν πιεζπζκφο θαη ε έθηαζε ηεο πφιεο 

απμήζεθε ζηαδηαθά. Πνιινί θαιιηηέρλεο θαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ αθνινχζεζαλ ηνπο 

πάπεο θαη έηζη ε πφιε απέθηεζε έλαλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, ζηνηρείν πνπ βνήζεζε ζηελ 

δηεχξπλζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αθηηλνβνιίαο θαη επηξξνήο ζηηο γχξσ πεξηνρέο. 

 

 

Ηκέξα 5
ε
: Αξι (Νηκ) - Μνλπειηέ 

Ζ κέξα καο ζα μεθηλήζεη κε επίζθεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ξσκατθψλ θαη ρξηζηηαληθψλ 

κλεκείσλ ηεο γεηηνληθήο Νηκ. Ζ Νηκ  είλαη κηα πφιε ζηε λφηηα Γαιιία κε ζεκαληηθή 

ηζηνξία θαη πνιιά ξσκατθά κλεκεία, πνιχ θαιά δηαηεξεκέλα, απνηειψληαο πφιν έιμεο 

ηνπξηζηψλ. Απφ ηα ξσκατθά κλεκεία μερσξίδνπλ ην ξσκατθφ ακθηζέαηξν 

(«LesArènes») πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα πιένλ 

θαινδηαηεξεκέλα ξσκατθά ακθηζέαηξα ζηνλ θφζκν. ην εζσηεξηθφ ρσξνχζαλ πεξίπνπ 

25.000 ζεαηέο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχζαλ κνλνκαρίεο θαη αγψλεο δψσλ, φπσο 

γηλφηαλ ζηελ Ρψκε. Ζ πχιε ηνπ Απγνχζηνπ, ε πχιε ηεο Γαιιίαο θαη ν πχξγνο 

TourMagne, ν Μέγαο Πχξγνο σο ηκήκα ησλ αξραίσλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ θαη 

ηαπηφρξνλα παξαηεξεηήξην πνπ δέζπνδε ζηελ Γνκηηία νδφ θαη είλαη ην κφλν ηκήκα 

πνπ απέκεηλε απφ ηηο νρπξψζεηο πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ν απηνθξάηνξαο Αχγνπζηνο. 

Απφ ηα ρξηζηηαληθά κλεκεία μερσξίδνπλ ν Καζεδξηθφο λαφο - βαζηιηθή ηεο Ννηξ-Νηακ 

θαη ελ-Καζηφξ ζε ξσκαληθφ ζηπι ηνλ 12ν αηψλα θαη ν λαφο ηνπ Αγίνπ Παχινπ ζε 

λενξνκαληθφ ζηπι. ηε ζπλέρεηα θαηεπζπλφκαζηε λνηηφηεξα, ζην Μνλπειηέ. Ζ 

κεζαησληθή κεηξφπνιε ηνπ Μνλπειηέ, δηαθέξεη ζηελ αηζζεηηθή θαη ηε  ράξε απφ φιεο ηηο 

ππφινηπεο πφιεηο ηνπ Νφηνπ. Σα θνκςά θηήξηά ηεο, δείγκα ηεο πινχζηαο 

αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο, ηα δαηδαιψδε δξνκάθηα θαη ε δσληάληα ησλ θνηηεηψλ ηεο, 

αλακθηζβήηεηα, ηελ θαζηζηνχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηνπ γαιιηθνχ λφηνπ. 

Σν ηζηνξηθφ Μνλπειηέ ηδξχζεθε ηνλ 10ν αηψλα θαη πέξα απφ ην παιαηφηεξν 

Παλεπηζηήκην ηεο Γαιιίαο, δηαζέηεη δεθάδεο ελδηαθέξνληα ζεκεία. Θα θάλνπκε ζηάζε 

γηα κία βφιηα κε ηα πφδηα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο γχξσ απφ ηελ πιαηεία ηεο 

Κσκσδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηαθηνπνηεζνχκε ζην μελνδνρείν καο. 
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Ηκέξα 6
ε
: Μνλπειηέ (Καξθαζόλ) - Σνπινύδε 

Σν πξσί ζα μεθηλήζνπκε γηα ηε γξαθηθή Σνπινχδε κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ νρπξσκέλε 

Καξθαζφλ. Ζ μελάγεζή καο ζα είλαη πεξηπαηεηηθή γηα λα απνιαχζνπκε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηα 

αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ηα κνπζεία εληφο ησλ ηεηρψλ. Δκείο ζα ζαο δείμνπκε ην ChateauComptal, 

ην κνπζείν πνπ αθνξά ζηα έξγα αλαζηήισζεο ηεο παιηάο πφιεο θαη θπζηθά ηα επηβιεηηθά ηείρε ηεο. 

Θα έρεηε ρξφλν ειεχζεξν λα απνιαχζεηε ην ηνπίν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρψξεζε γηα ηελ Σνπινχδε 

πνπ ζα καο θηινμελήζεη απφςε. Ζ Σνπινχδεείλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Γαιιίαο ζε 

πιεζπζκφ κεηά ην Παξίζη, ηε Λπψλ θαη ηε Μαζζαιία. Καη απφ ηη απνηειείηαη απηφο ν πιεζπζκφο; 

Δθηφο απφ ηνπο ληφπηνπο, έρεη ρηιηάδεο θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηα μαθνπζηά παλεπηζηήκηα ηεο 

Σνπινχδεο αιιά θαη πνιινχο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο αεξνβηνκεραλίαο, θαζψο ζηελ Σνπινχδε 

έρεη ηελ έδξα ηεο ε Airbus. 

 

 

Ηκέξα 7
ε
: Σνπινύδε  

Σν πξσί ζα θάλνπκε κία ζχληνκε πεδνπνξηθή βφιηα ζηελ πιαηεία ηνπ Καπηησιίνπ, ηελ θαξδηά 

ηεο πφιεο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην Γεκαξρείν. Με έλα ραξαθηήξα κεζαησληθφ αιιά θαη άθξσο 

λεαληθφ -ιφγσ θνηηεηψλ-, κε άπεηξα ιηιηπνχηεηα θαη φκνξθα καγαδάθηα ζηα ζηελά ηεο, κε πνιιέο 

πιαηείεο, κε ηνλ πνηακφ Γθαξφλ λα θάλεη έληνλε ηελ… παξνπζία ηνπ, κε επηβιεηηθέο εθθιεζίεο 

θαη κε ζπίηηα κε απηφ ην ηδηαίηεξν ξνδ ρξψκα. Απηή ε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ ηεο παιηάο 

πφιεο κε ηα ηνχβια ζε ξνδ απφρξσζε, ηεο έρεη ραξίζεη θαη ην ςεπδψλπκν «ε Ρνδ Πφιε». Να 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ην ηνχβιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε φηαλ ρηηδφηαλ ε πφιε δελ ήηαλ γηα 
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ιφγνπο… νκνξθηάο, αιιά γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, θαζψο ην κάξκαξν, ν γξαλίηεο θαη ηα 

ππφινηπα πιηθά ήηαλ παλάθξηβα, θαη ε Σνπινχδε ήηαλ κηα θησρή πφιε πνπ ην ηνχβιν απφ ηηο 

ηξηγχξσ πεξηνρέο ήηαλ ην κφλν πνπ κπνξνχζε λα αληέμεη νηθνλνκηθά. 

 

 

Ηκέξα 8
ε
: Σνπινύδε (Αικπί, CordesSurCiel)– Ρνθακαληνύξ 

Αθήλνπκε ηελ φκνξθε Σνπινχδε κε πξψηε καο ζηάζε ζηε ρηηζκέλε κε ξνδ ηνχβια Αικπί, πάλσ 

ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Σαξλ, πνπ ζεσξείηαη κηα ελδηαθέξνπζα κηθξή πφιε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Μεζσ-Ππξελαίσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα βξίζθνληαη ζηε παιηά πφιε θαη είλαη ηα παιαηά 

θηίξηα φπνπ εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ αθελφο ν θαζεδξηθφο λαφο ηεο Αγίαο Καηθηιίαο, πνπ 

παξνπζηάδεη κηα αξρηηεθηνληθή ηδηνξξπζκία ηνπ γνηζηθνχ ξπζκνχ ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή 

δηήξθεζε 2,5 αηψλεο, φπσο θαη ην επηζθνπηθφ αλάθηνξν Μπεξκπί, πνπ απνηειεί νρπξή νηθνδνκή 

ηνπ 14νπ αηψλα θαη ζηεγάδεη ζήκεξα ην κνπζείν Σνπινχδ - Λσηξέθ (ε πφιε είλαη ε γελέηεηξα ηνπ 

δσγξάθνπ), ην δεκαξρηαθφ κέγαξν, ην κέγαξν Ρευλέο ηνπ 16νπ αηψλα θαη ε πεξίθεκε νθηάςηδε 

παιαηά ιηζφθηηζηε γέθπξα.  
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Απφ ην 2010, ε επηζθνπηθή πφιε ηεο Αικπί απνηειεί κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

Οπλέζθν. Γλσξίδεηε πσο ππάξρνπλ πάλσ απφ 150 ρσξηά ζηε Γαιιία πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

σο «Σα πην φκνξθα ρσξηά ζηε Γαιιία»; Έλα απφ απηά είλαη ην κεζαησληθφ 

θαζηξνρψξηCordesSurCiel,απφ ηα πην φκνξθα ζηε Πξνβεγθία. Δδψ ε αχξα ηεο Μεζνγείνπ είλαη 

έληνλε, νη ξπζκνί ραιαξνί θαη ην ειηνβαζίιεκα πάλσ απφ ηα ρσξάθηα κε ηηο ιεβάληεο καγεπηηθφ. 

ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνχκε ζην ππέξνρν Ρνθακαληνχξ. ηελ πεξηήγεζή καο ζα δνχκε ηνλ 

νίθν ηεο Μαχξεο Παλαγίαο («ChapelleNotreDame»), ηα 200 θαη πιένλ ζθαινπάηηα 

(«GrandEscalier») πνπ νη πξνζθπλεηέο ηνλ Μεζαίσλα αλέβαηλαλ κε ηα γφλαηα θαη ην Hospitalet 

κε ζέα ζηελ παιηά πφιε. Αθηεξσκέλν ζηε Παλαγία, ην δηάζεκν εθείλα ηα ρξφληα ηεξφ έγηλε 

γλσζηφ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη ζχληνκα έγηλε αθνξκή γηα ζηάζε ζην 

Πξνζθπλεκαηηθφ κνλνπάηη πξνο ην αληηάγθν ληε Κνκπνζηέια ηεο Ηζπαλίαο. Άθημε ζην 

Ρνθακαληνχξ. 

 

Ηκέξα 9
ε
: Ρνθακαληνύξ (Λαζθό) - αξιά ια Καλεληά 

Σν Ρνθακαληνχξ είλαη κία απφ ηηο ηνπνζεζίεο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ Μεγάιν Αμηνζέαην ηεο 

Ομηηαλίαο θαη πξνζειθχεη επηζθέπηεο γηα ηε γξαθηθή ηνπ ηνπνζεζία ζε θαξάγγη πάλσ απφ έλαλ 

παξαπφηακν ηνπ πνηακνχ Νηνξληφλ, θαζψο θαη γηα ηα ηζηνξηθά κλεκεία θαη ην παξεθθιήζη ηεο 

Μαχξεο Παλαγίαο, ην νπνίν γηα αηψλεο πξνζειθχεη πξνζθπλεηέο απφ πνιιέο ρψξεο.Ζ πφιε, 

θάησ απφ ην ζπγθξφηεκα κνλαζηεξηαθψλ θηεξίσλ θαη εθθιεζηψλ, ήηαλ παξαδνζηαθά ηφπνο 

πξνζθπλήκαηνο. Πιένλ, ε νηθνλνκία ηεο βαζίδεηαη ζην ηνπξηζηηθφ εκπφξην. Γίλεη ην φλνκά ηεο 

ζην Ρνθακαληνχξ, έλα ηπξί απφ θαηζηθίζην γάια πνπ παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα 

αλαρψξεζε γηα λα επηζθεθζνχκε ην Λαζθφ IV, πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηα ηέιε ηνπ 2016 θαη 

απνηειεί πηζηή αλαπαξαγσγή ηνπ δηάζεκνπ πξντζηνξηθνχ πειαίνπ Λαζθφ, πνπ ζεσξείηαη ε 

«Καπέια ημηίλα ησλ ηνηρνγξαθηψλ». Απνηειεί ην πην νινθιεξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζπειηάο θαη 

βξίζθεηαη θνληά ζηνλ αξρηθφ ρψξν, θηινμελψληαο αλαδεκηνπξγεκέλα ζρεδφλ φια ηα έξγα πνπ 

δηαθνζκνχλ ηνπο βξάρνπο ηνπ αξρηθνχ θαηαθπγίνπ, έθηαζεο 900 η.κ. 

 

Άθημε θαη γλσξηκία κε ηε αξιά, ηελ πξσηεχνπζα ηεο καχξεο ηξνχθαο, κία απφ ηηο πην ειθπζηηθέο 

θαη γνεηεπηηθέο πφιεηο ηεο Ννηηνδπηηθήο Γαιιίαο, πνπ ζπλδέεηαη κε πνιιέο γαιιηθέο γαζηξνλνκηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο απνιαχζεηο. Απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή πεξηνρή, γλσζηή γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο, πνπ ρξνλνινγείηαη θπξίσο απφ ηε κεζαησληθή πεξίνδν θαη ηελ 

αξρή ηεο Αλαγέλλεζεο. Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο απνηειείηαη απφ έλα ιαβχξηλζν απφ δξνκάθηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


9          ΜΑΓΔΤΣΙΚΗ ΝΟΣΙΟΓΤΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 11εκ. – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ’21 

θαη γξαθηθά ζηελά, κηθξέο πιαηείεο πνπ πεξηβάιινληαη απφ παιηά αξρνληηθά κε πέηξηλε ζηέγε. 

Μεξηθά απφ απηά είλαη ην ζπίηη ηνπ ζπγγξαθέα Λα Μπνεζί, ην κέγαξν Μπαξί, ην κέγαξν 

αβηληάθ θ.ά. ην θέληξν ηεο πφιεο βξίζθεηαη ε φκνξθε πιαηεία Διεπζεξίαο κε θαηαζηήκαηα θαη 

εζηηαηφξηα θαη είλαη αθφκε ν ρψξνο ηεο εβδνκαδηαίαο αγνξάο, φπνπ, αλάκεζα ζε άιια πξντφληα, 

πσινχληαη ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ: θνπά γθξα, ηξνχθεο, ζχθα θαη μεξνί θαξπνί. ηελ πξνέθηαζε 

ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ν θαζεδξηθφο λαφο θαη ην παιάηη ησλ επηζθφπσλ, πνπ ππελζπκίδνπλ φηη 

ην αξιά ήηαλ κηα επηζθνπηθή πφιε εδψ θαη αξθεηνχο αηψλεο.  

 

Ηκέξα 10
ε
: αξιά (ρωξηά Dordogne, ελ Δκηιηόλ) - Μπνξληώ 

Αθήλνπκε ην αξιά κε ηειηθή θαηεχζπλζε ην Μπνξληψ. Δλδηάκεζα φκσο ζα θάλνπκε δχν 

ππέξνρεο ζηάζεηο. Ζ πξψηε ζηα γξαθηθά ρσξηά Dordogne. Ζ ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά ηνπο ζα 

καο ζαγελεχζεη θαη ζα κείλεη ζίγνπξα ραξαγκέλε ζηε κλήκε καο. Ζ δεχηεξε ζηάζε ζα είλαη ην 

ελ Δκηιηφλ πνπ καο πεξηκέλεη λα ην αλαθαιχςνπκε. Δίλαη κηα κεζαησληθή κηθξή πφιε πνπ 

βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή κε ιφθνπο ακπειψλσλ. Ζ πφιε πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ ηαμηδηψηε 

κνλαρφ Δκηιηφλ, ηνπ νπνίνπ νη πηζηνί άξρηζαλ λα παξάγνπλ καδηθά θξαζί απφ ηνλ 8ν αηψλα, ελψ 

νη πξψηνη πνπ θχηεςαλ εδψ ακπειψλεο ηνλ 2ν αηψλα ήηαλ νη Ρσκαίνη. Έρεη ζεκαληηθά κλεκεία 

πνπ βξίζθνληαη ζηα ζηελά δξνκάθηα θαη ηηο κηθξέο πιαηείεο ηεο κηθξήο θνηλφηεηαο θαη 

απνιακβάλεη ηε θήκε ηεο νηλνινγηθήο θαη ηεο γαζηξνλνκηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ (καθαξφλ, παηέ, 

θνπα γθξα). Φηινμελεί εθαηνληάδεο νηλνπαξαγσγνχο θαη κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα Merlot θαη 

CabernetFranc ζηνλ θφζκν! ίγνπξα δελ ζα ράζνπκε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε κηα επίζθεςε ζε 

ηνπηθφ θέληξν γηα λα γεπζνχκε θάπνηα απφ απηά ηα ππέξνρα θξαζηά! Άθημε ζην Μπνξληψ, κηα 

πφιε πνπ έρεη λα επηδείμεη, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, 376 κλεκεία (!), ηα νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηα πειψξηα πάξθα, ηνπο κεγάινπο θαη θαζαξνχο πεδφδξνκνπο, ηα πνιπηειή 

θαηαζηήκαηα, ην εμαηξεηηθφ θαγεηφ θαη ηε «δσεξή» θαζεκεξηλφηεηα, ζπκππθλψλνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ πνπ δηεθδηθεί δπλακηθά ηε ζέζε ηνπ αλάκεζα ζηνπο πην 

δεκνθηιείο ηεο Δπξψπεο. 

εκεηψζηε πσο εδψ ην 

βαζηθφ κέζν κεηαθνξάο ησλ 

ληφπησλ δελ είλαη νχηε ην 

ακάμη νχηε ε κεραλή, αιιά ην 

πνδήιαην! Σν ιηκάλη ηνπ 

είλαη απ' ηα ζπνπδαηφηεξα 

ηεο Γαιιίαο θαη ε πφιε, πνπ 

ε ζέζε ηεο είλαη καθξηά απ' 

ηα γαιινγεξκαληθά ζχλνξα, 

έγηλε έδξα δηάθνξσλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο 

γαιινγεξκαληθνχο 

πνιέκνπο. ήκεξα, έρεη 

λαππεγεία, ρπηήξηα, 

βηνκεραλία κεηαιινπξγίαο θαη αλαπηπγκέλε γεσξγία, γλσζηή γηα ηα πεξίθεκα θξαζηά Μπνξληψ. 

 

Ηκέξα 11
ε
: Μπνξληώ – Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Σν Μπνξληψ είλαη ε «πξσηεχνπζα ηνπ θξαζηνχ» ηεο Γαιιίαο θαη ραξίδεη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ έλα 

κεζπζηηθφ ηαμίδη, αξθεί λα απνιαχζνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηαγφλα… ηελ ειηηίζηηθε αχξα, ηε δεζηή 

αηκφζθαηξα θαη ηελ δσνγφλν ελέξγεηα ζηνπο δξφκνπο, ηα αμηνζέαηα θαη ηα πεξίθεκα θάζηξα ηεο! Γηα 

ην Μπνξληφ ην θξαζί, απφ ηνλ 8ν αηψλα θηφιαο, είλαη φ,ηη θαη ην νμπγφλν γηα ηε δσή καο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη ληφπηνη, «κέξα ρσξίο θξαζί είλαη κέξα ρσξίο ήιην». Ζ παλνξακηθή καο 

πεξηήγεζε μεθηλά κε ηελ «ςπρή» ηνπ Μπνξληφ, ηελ Place de la Bourse. Ππξήλαο ηεο, ην παιαηηαλφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ Palais de la Bourse, έλα αληηπξνζσπεπηηθφηαην δείγκα γαιιηθήο αξρηηεθηνληθήο, 

ρηηζκέλν ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αη. γηα ηνλ βαζηιηά Λνπδνβίθν ΗΔ’ απφ ηνλ αξρηηέθηνλα JacquesGabriel 

https://www.travelstyle.gr/category/europe/france/bordeaux/
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(ζήκεξα ζηεγάδεη γξαθεία θ.ιπ.), αιιά θαη ην κνληέξλν ζπληξηβάληΜiroird’Δau de Bordeaux, πνπ ηελ 

θνζκεί απφ ην 2006. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κεγαιχηεξν «πδάηηλν θαζξέθηε» –φπσο ζεκαίλεη θαη ην 

φλνκά ηνπ– ηνπ θφζκνπ (έθηαζεο 3.450 η.κ.!),έλα έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα JeanMaxLlorca, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πιάθεο γξαλίηε, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ιίγα εθαηνζηά λεξνχ, πνπ 

ραξίδνπλ έλα ππέξνρν νπηηθφ ζέακα. ηε ζπλέρεηα, ε γνεηεία ηεο πφιεο απνθαιχπηεηαη ζην «ηεξφ 

ηξίγσλν» ην νπνίν ζρεκαηίδνπλ νη ιεσθφξνη Tourny θαη Clemenceau, πνπ θιέβνπλ ηελ παξάζηαζε 

κε ηα ζηθάηα αξρνληηθά ηνπ 17νπ θαη ηνπ 18νπ αη. θαη ηε δσληάληα ηελ νπνία αληινχλ απφ ηα café θαη 

ηηο κπνπηίθ. Αθνινπζεί ε Esplanade des Quinconces, ε κεγαιχηεξε πιαηεία ηεο Γαιιίαο (126.000 

η.κ.), κε επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηε ζηήιε κε ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο ζηελ θνξπθή, έλα κλεκείν-

θφξν ηηκήο ζηνπο Γηξνλδίλνπο, ηνπο αγσληζηέο πνπ δηψρζεθαλ ηελ επνρή ηεο Σξνκνθξαηίαο, κεηά ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Γελ ζα παξαιείςνπκε κηα πεξαληδάδα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Μπνξληφ ή, 

φπσο νλνκάδεηαη, ζην Port de la Lune («Ληκάλη ηνπ Φεγγαξηνχ»), πνπ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζην 

εκηζέιελν ζρήκα ηνπ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί, απφ ηελ Unesco, Μλεκείν Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. Ση 

λα πξσηνζαπκάζεη θαλείο αλάκεζα ζηα άξηζηα δηαηεξεκέλα θηήξηα, ηα αηκνζθαηξηθά café θαη ηα 

καγαδηά; Καη, επεηδή βξηζθφκαζηε ζηε Μέθθα ηνπ θξαζηνχ, αίζζεζε πξνθαιεί ην Μέγαξν ηεο Πφιεο 

ηνπ Κξαζηνχ (La CitéduVin), έλα κνπζείν “ζηνιίδη” κε ζέκα ην θξαζί, κε ηε θνπηνπξηζηηθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ, ηα εθζέκαηά ηνπ θαζψο θαη ηηο δηνλπζηαθέο… εκπεηξίεο πνπ ζα ζαο πξνζθέξεη. 

Με ην ηέινο ηεο μελάγεζεο κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη.  

https://www.travelstyle.gr/bordeaux-ena-mouseio-stolidi-me-thema-to-krasi-video/
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ΠΣΉΔΙ 
 

 
 

 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα 

Αζήλα – Παξίζη 

Παξίζη - Μαζζαιία 

14.25 

18.00 

16.55 

19.25 

11
ε
 κέξα 

Μπνξληψ - Παξίζη 

Παξίζη – Αζήλα 

18.25 

20.45 

19.50 

00.55 

 

 

 

 

 

ΣΙΜΔ 
 

 
 
 
 
 

 
Παηδί έσο 11 εηψλ ζην ίδην δσκάηην κε 2 ελήιηθεο = - 250€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σαμίδη Αλαρώξεζε 
Ξελνδνρεία 
Γηαηξνθή  

2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

ΜΑΓΔΤΣΗΚΖ  
ΝΟΣΗΟΓΤΣΗΚΖ 

ΓΑΛΛΗΑ 
 

11 εκέξεο 

28/6, 21/7 

8, 11/8 

4* / 3*sup 
 

Πξσηλφ 

1.475 +530 

+300 

Πεξηιακβάλν-
ληαη δεκνηηθνί 
θφξνη πφιεσλ 

θαη 
checkpointsιεσ

θνξείσλ  17/9 1.545 +570 
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Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ΠηήζεηοκεAIRFRANCEκέζσ Παξηζηνχ 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4/3*sup 

 Πξσηλφκπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξφγξακκα 

 Γεκνηηθνί θφξνη μελνδνρείσλ 

 Φηινδσξήκαηα 

 Γνθηκή θξαζηψλ ζε νηλνπνηείν 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο/Φ.Π.Α. 

 Έκπεηξν αξρεγφ/ζπλνδφ 

 Σαμηδησηηθφ θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
 

× Δίζνδνη ζε επηζθεπηφκελα αμηνζέαηα ή κνπζεία 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θφζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνζθεξφκελα ή αλαγξάθεηαη πξναηξεηηθφ/πξνηεηλφκελν 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηφηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

 


