
 

 

ΝΟΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - ΠΤΡΗΝΑΙΑ 
ΥΩΡΑ ΣΩΝ ΒΑΚΩΝ - ΓΑΛΙΚΙΑ 

(Απ’ ηε Μεζόγεην ωο ηνλ Αηιαληηθό) 
 

1 3 Η Μ Δ Ρ Δ   
 
 

ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ  2021  

25/5|  3/8|28/9  

 

 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ:ΔΤΡΩΠΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:ΟΜΑΓΙΚΑ 

ΣΤΛ:ΙΣΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ/ΦΤΗ 

ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ:ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ



1            ΝΟΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - ΠΤΡΗΝΑΙΑ - ΥΩΡΑ ΒΑΚΩΝ - ΓΑΛΙΚΙΑ - 13 εκ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Απηό ην ηαμίδη δελ κνηάδεη κε θαλέλα. Δίλαη έλα νδνηπνξηθό πνπ ζπλδπάδεη κεξηθέο από ηηο πην 

όκνξθεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Πεξηέρεη πόιεηο-θνζκήκαηα όπσο ην Πεξπηληάλ, ην 

αλ εκπαζηηάλ, ηε αληηγηάλα δει Μαξ θαη ην λαηηάγθν ληε Κνκπνζηέια. Μλεκεία πνπ 

θνζκνύλ ηηο ιίζηεο ηεο Unesco όπσο ηα ξσκατθά κλεκεία ηεο Αξι, ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 

Αβηληόλ, ηηο νρπξώζεηο ηεο Καξθαζόλ θαη ηα ηζηνξηθά θηίξηα ζην Οβηέδν. ’ απηό ην ηαμίδη ζα 

γεπηνύκε ηε λπρηεξηλή ζαγήλε ηνπ ιηκαληνύ ζηε Μαζζαιία, ζα πεξπαηήζνπκε ην ηζηνξηθό 

θέληξν ηνπ Μνλπειηέ θαη ηεο Σνπινύδ θαη ζα αηελίζνπκε ηνλ Αηιαληηθό από ηελ Μπηαξίηδ. 

Σέινο, ζα απνιαύζνπκε ηα δξνκάθηα ηεο Πακπιόλα, ηεο Βηηόξηα, ηεο αηαληέξ θαη ηεο Λα 

Κνξνύληα, ελώ ζην Μπηικπάν ζα εληππσζηαζηνύκε από ην κνπζείν Γθνπγθελράηκ πνπ 

απνηειεί ηελ επηηνκή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 20νύ αηώλα. 

 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

 Γηακνλή 4* θεληξηθά μελνδνρεία 

 Ξελάγεζεζην ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ, ηελ Μαζζαιία 

 Δπίζθεςε ζηηο πόιεηο Αξι, Αβηληόλ θαη Νηκ 

 Ξελάγεζε ζην Πεξπηληάλ θαη ηελ Καξθαζόλ κε ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ηα κνπζεία 

 Γηαλπθηέξεπζε ζηελ Σνπινύδε θαη επίζθεςε ζηελ Μπηαξίηδ 

 αλ εκπαζηηάλ, γλσξηκία κε ηελ πόιε θαη επίζθεςε ζην ελπδξείν ηεο 

 Ξελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ αληηάγν ληε Κνκπνζηέιια, κε ηνλ δηάζεκν θαζεδξηθό λαό 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 
 

ΚΑΡΚΑΟΝ  

Οζξύι νο  ηεο  DameCarcas  

 

Σν 725 ε πόιε πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ησλ Αξάβσλ θαη ππό ηελ εγεκνλία ηνπ Άξαβα 

Μπάιαθ (Ballak). 

Όηαλ ν Μπάιαθ απεβίσζε, ηνλ δηαδέρζεθε ε ζύδπγόο ηνπ, ζηελ νπνία απνδόζεθε ην 

πξνζσλύκην "Dame Carcas". Ο Καξινκάγλνο ζέινληαο λα «θαηαθηήζεη» ηελ πόιε, ηελ 

πνιηόξθεζε κε πνιπάξηζκν ζηξαηό, αιιά νη νρπξώζεηο ηεο ήηαλ απόξζεηεο. Ο απηνθξάηνξαο 

απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηελ πνιηνξθία, ειπίδνληαο όηη νη πνιηνξθεκέλνη ζα θαηέξξεαλ από 

ηελ πείλα. Η Dame Carcas αξρηθά θαηαζθεύαζε θνύθιεο από ύθαζκα θαη άρπξν, ηηο έληπζε 

κε ζηξαηησηηθέο ζηνιέο θαη ηηο ηνπνζέηεζε ζηα ηείρε ώζηε νη πνιηνξθεκέλνη λα θαίλνληαη 

πνιινί. Παξάιιεια νη βαιιηζηξίδεο πίζσ από ηηο θνύθιεο έξηρλαλ πνιιά βέιε, ώζηε λα 

κνηάδεη πσο ηα έξηρλαλ νη ςεύηηθνη ζηξαηηώηεο. Απηό πνπ πίζηεπε ν Καξινκάγλνο δελ ήηαλ 

παξάινγν: Ύζηεξα από θάπνην δηάζηεκα, ζηελ πόιε απέκεηλε κόλνλ έλα κηθξό γνπξνπλάθη 

θαη έλα ζαθί θξηζάξη. Η Dame δηέηαμε θαη ηάηζαλ ην γνπξνπλάθη κε ην θξηζάξη θαη ύζηεξα ην 

πέηαμε από ηα ηείρε. Όηαλ νη πνιηνξθεηέο είδαλ ην λεθξό γνπξνπλάθη, κεηέθεξαλ ζηνλ 

απηνθξάηνξα όηη "ε Καξθαζζόλ έρεη ηόζν πνιύ θξηζάξη δηαζέζηκν, ώζηε ηαΐδεη κε απηό ηα 

γνπξνύληα ηεο!". Ο Καξινκάγλνο απειπίζηεθε θαη έιπζε ηελ πνιηνξθία. Καζώο ηα 

ζηξαηεύκαηα ππνρσξνύζαλ, ε Dame δηέηαμε λα θηππήζνπλ νη θακπάλεο όισλ ησλ 

εθθιεζηώλ, γηα λα καζεπηεί ην επράξηζην λέν. Έλαο από ηνπο ππνηειείο ηνπ Καξινκάγλνπ, 

αθνύγνληάο ηηο, είπε ζηνλ εγεκόλα ηνπ: "Sire, Carcas sonne!" (Κύξηε, ζηελ Καξθαζζόλ 

θηππνύλ νη θακπάλεο!")  
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1ε: Αζήλα - Μαζζαιία 

Πξσηλή πηήζε γηα ην ζεκαληηθόηεξν ιηκάλη ηεο Γαιιίαο ζηε Μεζόγεην, ηε Μαζζαιία. Με ηελ 

άθημή καο μεθηλάεη θαη ε επίζθεςε ηεο πόιεο κε πξώην ζηαζκό ηε Βαζηιηθή «Notre Dame de 

la Garde», κε ηελ εμαηξεηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ εθπιεθηηθή ζέα ζηελ πόιε θαη ζην ιηκάλη. 

ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην γξαθηθό ςαξνρώξη Vallon des Auffres ζηηο εθβνιέο ηνπ 

πνηακνύ Ρνδαλνύ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηε Μνλή ηνπ Αγίνπ Βίθησξνο (11νο αηώλαο) πνπ είλαη 

ε είζνδνο ηνπ παιηνύ ιηκαληνύ. Αθνινπζώληαο ηε δηάζεκε ιεσθόξν ηεο La Canebière, όπνπ 

βξίζθεηαη θαη ην παιάηη Longchamp κε ηελ κεγαινπξεπή θξήλε ηνπ θαη ζηεγάδεη ηελ 

πηλαθνζήθε ηεο πόιεο, ζα θαηαιήμνπκε ζην μελνδνρείν καο. Σν απόγεπκα είλαη ειεύζεξν γηα 

λα απνιαύζεηε ηε βόιηα ζαο ζην παιηό ιηκάλη. 

Ηκέξα 2ε: Μαζζαιία (Αξι, Αβηληόλ, Νηκ) 

Η ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε γλσξηκία καο κε ηξεηο παλέκνξθεο πόιεηο ηνπ 

γαιιηθνύ λόηνπ. Πξώηνο ζηαζκόο ε Αξι ρηηζκέλε πάλσ ζην δέιηα ηνπ Ρνδαλνύ. Αγαπεκέλε 

πόιε ηνπ Βαλ Γθνθ θαη ηνπ Γθσγθέλ, ε Αξι δηαζέηεη ζεκαληηθά κλεκεία ηεο ξσκατθήο επνρήο, 

ηα νπνία ζπκπεξηειήθζεζαλ ην 1981 ζηνλ θαηάινγν ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ Αβηληόλ πνπ από έλα απιό 

γαιαηηθό ρσξηό εμειίρηεθε ζε έδξα ησλ Παπώλ ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο ηνλ 14ν αηώλα. Δκείο 

ζα επηζθεθζνύκε ην παπηθό παιάηη θαη ηε γξαθηθή γέθπξα ηεο πόιεο. Σέινο ε κέξα καο ζα 

θιείζεη κε επίζθεςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ξσκατθώλ θαη ρξηζηηαληθώλ κλεκείσλ ηεο γεηηνληθήο 

Νηκ. 
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Ηκέξα 3ε: Μαζζαιία - Μνλπειηέ - Πεξπηληάλ 

ήκεξα αθήλνπκε ηε Μαζζαιία θαη θαηεπζπλόκαζηε 170 ρηιηόκεηξα λνηηόηεξα, ζην Μνλπειηέ. 

Θα θάλνπκε ζηάζε γηα κία βόιηα κε ηα πόδηα ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο γύξσ από ηελ 

πιαηεία ηεο Κσκσδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην γξαθηθό Πεξπηληάλ. 

Ηκέξα 4ε: Πεξπηληάλ - Καξθαζόλ 

Σν πξσί ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ κεζηή μελάγεζε ηεο πόιεο ε νπνία απνηειείηαη από έλα 

ιαβύξηλζν ζηελώλ δξόκσλ γεκάησλ δσή. Δκείο ζα επηζθεθζνύκε κεηαμύ ησλ άιισλ ην 

«Παιάηη ησλ Βαζηιηάδσλ» ην θαιύηεξν δείγκα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο ζε νιόθιεξε ηε 

Γαιιία. Μεηά ηελ μελάγεζε αλαρσξνύκε γηα ηελ νρπξσκέλε Καξθαζόλ. 

 

Ηκέξα 5ε: Καξθαζόλ - Σνπινύδε 

Η ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ παιηά πόιε. Η μελάγεζή καο ζα είλαη πεδνπνξηθή γηα λα 

απνιαύζνπκε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ηα κνπζεία εληόο ησλ ηεηρώλ. 

Δκείο ζα ζαο δείμνπκε ην Chateau Comptal, ην κνπζείν πνπ αθνξά ζηα έξγα αλαζηήισζεο ηεο 

παιηάο πόιεο θαη θπζηθά ηα επηβιεηηθά ηείρε ηεο. Θα έρεηε ρξόλν ειεύζεξν λα απνιαύζεηε ην 

ηνπίν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ Σνπινύδε πνπ ζα καο θηινμελήζεη απόςε. 
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Ηκέξα 6ε: Σνπινύδε - Μπηαξίηδ - αλ εκπαζηηάλ 

Σν πξσί ζα θάλνπκε κία ζύληνκε πεδνπνξηθή βόιηα ζηελ πιαηεία ηνπ Καπηησιίνπ, ηελ 

θαξδηά ηεο πόιεο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ην Γεκαξρείν. ηε ζπλέρεηα ζα πάξνπκε ην δξόκν γηα 

ηε Μπαγηόλ θαη ηε Μπηαξίηδ όπνπ ζα έρνπκε κία ζύληνκε ζηάζε θαη ζηηο δύν πόιεηο γηα λα 

θσηνγξαθίζνπκε ηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνύ θαη από εθεί ζα πεξάζνπκε ηα ζύλνξα κε ηελ 

Ιζπαλία, ζηε ρώξα ησλ Βάζθσλ θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην θνληηλό αλ εκπαζηηάλ γηα 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

Ηκέξα 7ε: αλ εκπαζηηάλ 

Σν αλ εκπαζηηάλ είλαη κία πόιε δηάζεκε γηα ηηο παξαιίεο ηεο ζην Βηζθατθό θόιπν ζηε 

ρώξα ησλ Βάζθσλ. ήκεξα κε ηε βνήζεηα ηνπηθνύ μελαγνύ ζα αλαθαιύςνπκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηά ηεο ζηελ «Πάξηε Βηέρα» δειαδή παιηά πόιε, ζηελ πεξηνρή Centro 

Romantico κε ηα θνκςά θηήξηα θαη ηέινο ζηε Λα Κόληζα, ηελ παξαιηαθή ιεσθόξν. Δπίζεο 

δελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ην Δλπδξείν ηεο πόιεο ζηε Γπηηθή Άθξε ηεο 

ρεξζνλήζνπ. 

 

Ηκέξα 8ε: αλ εκπαζηηάλ - Πακπιόλα – Βηηόξα 

Μεηά ην πξσηλό ζα μεθηλήζνπκε γηα ηε Πακπιόλα. Η πόιε έρεη γίλεη γλσζηή από ηηο πεξίθεκεο 

Σαπξνκαρίεο ζην παλεγύξη ηνπ ελ Φεξκίλ. Κάζε ρξόλν, εηθόλεο κε καηλόκελνπο ηαύξνπο πνπ 

ηξέρνπλ ζηα ζηελά δξνκάθηα ηεο πόιεο θάλνπλ ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ. Ωζηόζν απηά ζπκβαίλνπλ 

6-14 Ινπιίνπ, θη έηζη εκείο –ρσξίο ηαύξνπο– ζα θάλνπκε κία ήζπρε μελάγεζε όπνπ θνξπθαίν 

αμηνζέαην θπζηθά είλαη ν Καζεδξηθόο λαόο θαη ην Μνπζείν Diocesano. Αξγά ην απόγεπκα άθημε 

ζηε Βηηόξηα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο απηόλνκεο θνηλόηεηαο ησλ Βάζθσλ θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. 

 

Ηκέξα 9ε: Βηηόξηα - Μπηικπάν - αηαληέξ - αληηγηάλα δει Μαξ 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Μπηικπάν όπνπ θαη ζα θάλνπκε ηελ μελάγεζή καο ζηελ παιηά 

πόιε, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Nέξβηνλ. Θα δνύκε ηνλ γνηζηθό θαζεδξηθό Ναό ηνπ αληηάγθν, 

ηελ ππέξνρε Πιάζα Nνπέβα θαη ηνλ κλεκεηώδε λαό Mπεγόληα, πνπ απνηειεί ηνλ πξνζηάηε 

ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κνλαδηθό κνπζείν Γθνπγθελράηκ πνπ απνηειεί 
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θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Αλαρώξεζε γηα ην αληαληέξ ηελ πξσηεύνπζα ηεο 

επαξρίαο Καληάκπξηα θαη ην γξαθηθό ρσξηό αληηιηάλα Νηει Μαξ. 

Ηκέξα 10ε: αληηγηάλα δει Μαξ – Οβηέδν 

Πξσηλή επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Αιηακίξαο όπνπ θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε 

εθζέκαηα από ηελ πξντζηνξηθή ζπειηά ηεο Αιηακίξαο. Αλαρώξεζε γηα ην Οβηέδν 

πξσηεύνπζα ηνπ Πξηγθηπάηνπ ηεο Αζηνύξηαο. Νσξίο ην απόγεπκα ζα θάλνπκε ηελ μελάγεζε 

ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. 

 

Ηκέξα 11ε: Οβηέδν - Λα Κνξνύληα - αληηάγν Νηε Κνκπνζηέιια 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ δπηηθόηεξε πόιεο ηεο Ιζπαλίαο ηελ Λα Κνξνύληα. 

Παλνξακηθή μελάγεζε ζην ηζηνξηθό κεζαησληθό θέληξν ηεο πόιεο όπνπ δεζπόδεη ν 

Καζεδξηθόο Ναόο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ λόηην αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Ιβεξηθήο 

πξνο ηελ θαξδηά ηεο Γαιηθίαο όπνπ ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Γαιηθίαο, ηελ 

πόιε θόζκεκα, ην ζξπιηθό αληηάγν Νηε Κνκπνζηέιια. 

 

Ηκέξα 12ε: αληηάγν Νηε Κνκπνζηέιια 

Σν αληηάγθν ηεο Κνκπνζηέιια είλαη πόιε επινγεκέλε θαη ηεξή γηα ηνπο θαζνιηθνύο 

ρξηζηηαλνύο ζε παγθόζκην επίπεδν. Δδώ βξίζθνληαη ηα ηεξά ιείςαλα ηνπ Άγηνπ Ιαθώβνπ θαη 

εδώ ζπξξένπλ αηώλεο ηώξα νη πηζηνί γηα λα ηα πξνζθπλήζνπλ. Αξρηηεθηνληθά, ε πόιε είλαη 

έλα απαξάκηιιν θνκςνηέρλεκα ηέηνην πνπ ην 1985, ε Unesco ηελ ελέηαμε ζηε ιίζηα 

παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ηελ πξσηλή μελάγεζε ζα επηζθεθζνύκε ην ηζηνξηθό 

θέληξν κε ηελ θεληξηθή πιαηεία Οκπξαληόηξν όπνπ βξίζθεηαη θαη ν δηάζεκνο Καζεδξηθόο 

Ναόο ηεο πόιεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηηο γεηηνληθέο πιαηείεο Κηληάλα, 

Αδακπαηζέξηα θαη Πιαηεξίαο γηα λα ζαπκάζνπκε ηα επηβιεηηθά δεκόζηα θηίξηά ηνπο. 

Απόγεπκα ειεύζεξν. 

 

 

Ηκέξα 13ε: αληηάγν Νηε Κνκπνζηέιια - Βίγθν – Aζήλα 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ Βίγθν θαη πηήζε επηζηξνθήο 

κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ Αζήλα. 



7            ΝΟΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - ΠΤΡΗΝΑΙΑ - ΥΩΡΑ ΒΑΚΩΝ - ΓΑΛΙΚΙΑ - 13 εκ. 

 

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

 
ΣΙΜΔ 

 
 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε) 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 5*, 4*, 3* 

 Πξσηλό θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. Μνπζεία, Δζληθά Πάξθα) 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Αξρεγό/ζπλνδό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρ/ζε Γηακ/λή 2θιηλν 1θιηλν 
Φόξνη 

Δίζνδνη 

Νόηηα Γαιιία – 

Ππξελαία 

Υώξα ηωλ Βάζθωλ - 

Γαιηθία 

 

13 εκέξεο 

BB 

Πξωηλό 

25/5, 3/8, 

28/9 
3*, 4*, 5* 1.690 +690 +470 


