Βαρκελώνη
Ομαδικό ταξίδι - 4, 5 μέρες

Βαρκελώνη, Φιγκέρες, Χιρόνα, Νταλί, Γκάουντι

Θαλασσόβρεχτη Αρχόντισσα

Park Güell - Barcelona

Civilization
Πτήση για την Βαρκελώνη - Περιήγηση στην πόλη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως για την πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της
Βαρκελώνης. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας.
Θα δούμε την βρύση καναλέτας, σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας
του 21 αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την κεντρική αγορά τροφίμων
και φρούτων την La Boqueria. Μία εκπληκτική αγορά όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τα διάσημα
Ισπανικά αλλαντικά, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και τάπας. Στη συνέχεια θα
δούμε την διάσημη λυρική σκηνή όπου οι μεγαλύτεροι τενόροι και σοπράνο του κόσμου έχουν
εμφανιστεί. Θα τελειώσουμε την πρώτη μας ξενάγηση στην πλατεία Ρεάλ, η οποία είναι μια
τυπική Ισπανική πλατεία με καμάρες. Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα
πολλά μαγαζιά που βρίσκονται γύρω - γύρω από την γραφική πλατεία. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση για να δούμε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της
Βαρκελώνης. Μια εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

2η μέρα: Βαρκελώνη
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza Catalunia.
Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο ακριβά καταστήματα της
πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων με
γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi.
Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά το αριστούργημά του, την περίφημη εκκλησία
Sagrada Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας περνώντας από το Porto Olympico, το
Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά των ψαράδων.
Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου
βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992.
Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία
όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων
και ο καθεδρικός ναός. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην
πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Χιρόνα
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Φιγκέρες,
Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή δύο ωρών περίπου, διασχίζοντας δάση από πεύκα
και λεύκες φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί.
Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει
την μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον κόσμο.
Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι τον
θάνατο του. Βγαίνοντας από το μουσείο μπορείτε επίσης να δείτε την μόνιμη έκθεση
κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος
ζωγράφος. Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του Φιγκέρες αναχώρηση για την πόλη της
Girona με το ποτάμι της τον Όναρ και τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του
ποταμού που θυμίζουν Φλωρεντία. Εκεί θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας με το
μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον κόσμο και θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα
από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι σεφαρδιτες, οι εβραίοι της
Ισπανίας μέχρι το 1492.

4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του
μεγαλύτερου ζωγράφου του εικοστού αιώνα του Πάμπλο Πικάσο. Σε πέντε πανέμορφα
μεσαιωνικά παλατάκια απολαύστε πίνακες της πρώιμης φάσης του γνωστού ζωγράφου.
Στην συνέχεια δείτε την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, η οποία είναι ένα τέλειο
παράδειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Επίσης επισκεφτείτε το πρώτο πάρκο της Βαρκελώνης, το
παλιό οχυρό του Φίλλιπου του Ε΄, το πάρκο Ciutadella , που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια
έκθεση του 1888. Δίπλα από το πάρκο δεσπόζει η αψίδα του θριάμβου που ήταν η είσοδος για
αυτήν την σημαντική ημερομηνία της Βαρκελώνης Επίσης επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από τα
πιο σημαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του
θαλάσσιου βασιλείου. Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου επισκεφτείτε το Camp nou, το γήπεδο
της φημισμένης Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας του κόσμου. Επισκεφτείτε το μουσείο της
και δείτε τις χρυσές μπάλες και τα χρυσά παπούτσια του καλύτερου ποδοσφαιριστή του κόσμου
του Μέσι. Στο μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης ,ζήστε την ατμόσφαιρα από τις κερκίδες του
γηπέδου. Tέλος το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, το μεγαλύτερο μοντερνίστικο συγκρότημα στον
κόσμο, ένα νοσοκομείο βγαλμένο μέσα από παραμύθι μνημείο της Ουνέσκο και έργο του
μεγάλού αρχιτέκτονα Λουΐς Ντομενεκ ι Μουντανερ.

5η μέρα: Βαρκελώνη - Πτήση Επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

*Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς όμως
να παραληφθεί καμία από αυτές
*Το 4ήμερο ταξίδι δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται την 4η μέρα.
*Τα ταξίδια εκτελούνται και με συμμετοχή 2 ατόμων (ατομικό ταξίδι) με ανάλογο
κόστος και σε επιθυμητές αναχωρήσεις

Κόστος κατ΄άτομο:
Αναχ. 25-28/10 - 4 μέρες

Δίκλινο
595€

Μονόκλ.
745€

Παιδί 2-11
535€

Χριστούγεννα 2018 & Θεοφάνεια 2019
Αναχ. 22, 23/12 & 02/01 - 5 μέρες

585€

735€

525€

Πρωτοχρονιά 2018 - 2019
Αναχ. 29, 30/12 - 5 μέρες

665€

845€

605€

Περιλαμβάνονται:
-

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βαρκελώνη-Αθήνα με Aegean Airlines
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
Πρωινό μπουφέ καθημερινά
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό
Αρχηγός /συνοδός του Γραφείου
Ενημερωτικά έντυπα - χάρτες
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται:
-

Φόροι αεροδρομίων 145 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικους χώρους
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο υπογεγραμμένο
σε ισχύ.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των γενικών όρων
συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

