ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ
ΦΗΓΚΔΡΑ – ΣΕΗΡΟΝΑ
ΝΣΑΛΗ – ΓΚΑΟΤΝΣΗ
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5 ημέρες
1ε μέρα ΗΡΑΚΛΔΙΟ - ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο, ηελ Βαξθειώλε, κέζσ Αζελώλ.
Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Ξεθηλάκε ακέζσο γηα ηελ πξώηε καο πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζην
θέληξν ηεο Βαξθειώλεο. Θα πεξπαηήζνπκε ηελ Ράκπιαο ηνλ δηαζεκόηεξν πεδόδξνκν ηεο Ηζπαλίαο. Ζ Ράκπιαο κε
ηελ αγνξά ησλ ινπινπδηώλ ηεο, κε ηνπο ππαίζξηνπο θαιιηηέρλεο θαη δσγξάθνπο ηεο κε ηελ αζηείξεπηε δσληάληα ηεο.
Πεξπαηώληαο ηελ Ράπιαο ζα δνύκε ηελ βξύζε θαλαιέηαο, λα πηείηε λεξό γηα λα μαλαεπηζηξέςεηε ζηελ Βαξθειώλε
ζύκθσλα κε κία ηνπηθή παξάδνζε. Δίλαη επίζεο ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ νπαδώλ ηεο πην επηηπρεκέλεο νκάδαο ηνπ
21 αηώλα, ηεο Μπαξηζειόλα. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ηελ θεληξηθή αγνξά ηξνθίκσλ θαη θξνύησλ
ηελ La Boqueria. Μία εθπιεθηηθή αγνξά όπνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηα δηάζεκα Ηζπαληθά αιιαληηθά, εμσηηθά
θξνύηα θαη λα θάηε θξέζθα ςάξηα θαη ηάπαο. Ζ κεγαιύηεξε θαη παιαηόηεξε αγνξά ηεο Ηζπαλίαο ζαο πεξηκέλεη λα
γεπηείηε ηα ππέξνρα πξντόληα ηεο. ηελ ζπλέρεηα ζα δνύκε ηελ δηάζεκε ιπξηθή ζθελή όπνπ νη κεγαιύηεξνη ηελόξνη
θαη ζνπξάλν ηνπ θόζκνπ έρνπλ εκθαληζηεί. Θα ηειεηώζνπκε ηελ πξώηε καο μελάγεζε ζηελ πιαηεία Ρεάι, ε νπνία
είλαη κηα ηππηθή Ηζπαληθή πιαηεία κε θακάξεο. Απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο ή ην θαγεηό ζαο ζε έλα από ηα πνιιά
καγαδηά πνπ βξίζθνληαη γύξσ – γύξσ από ηελ γξαθηθή πιαηεία. Σν απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κία πξναηξεηηθή
μελάγεζε γηα λα δνύκε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο Βαξθειώλεο. Αλαθεξόκαζηε ζην πάρκο Γκοσέλ ,
έξγν ηνπ δηάζεκνπ αξρηηέθηνλα Αληόλην Γθανπληί, ην νπνίν είλαη κλεκείν ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο Οπλέζθν. Σν πάξθν Γθνπέι είλαη ην ηέιεην παξάδεηγκα αξκνλίαο θύζεο θαη αξρηηεθηνληθήο. ηελ
ζπλέρεηα ζα δηαζρίζνπκε ηα αθξηβά πξνάζηεηα ηεο Βαξθειώλεο θαη ζα πεξάζνπκε γηα λα βγάινπκε κηα
θσηνγξαθία από ην camp nou, ην γήπεδν ηεο δηάζεκεο Μπαξηζειόλα. Δπόκελε ζηάζε ζηελ παιηά πόιε θαη ζηα
ζηελάθηα ηνπ ει κπνξλ, νπνύ ζα δνύκε ηελ παλέκνξθε εθθιεζία άληα Μαξία Νηει Μαξ, ε νπνία είλαη έλα ηέιεην
παξάδεηγκα γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ηζηνξία ηεο κάιηζηα έρεη γίλεη κπέζη ζέιεξ κε ην όλνκα ε Παλαγία ηεο
ζάιαζζαο. Θα ηειεηώζνπκε ηελ μελάγεζε καο ζηνλ ιόθν Μονηδοσίκ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην μαγικό ζσνηριβάνι έλα
πξόγξακκα θσηόο λεξνύ θαη κνπζηθήο ζε έλα κνλαδηθό πεξηβάιινλ. Μηα εθδξνκή πνπ δελ πξέπεη λα
ράζεηε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα μεθνύξαζε.

2ε μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ
Ζ μελάγεζε καο αξρίδεη από ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Βαξθειώλεο ηελ Plaza Catalunia. Θα δηαζρίζνπκε ηελ
πεξίθεκε ιεσθόξν Paseo de gracia κε ηα πην αθξηβά θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο θαη ηα σξαηόηεξα ζπίηηα από ηελ επνρή
ηνπ κνληεξληζκνύ δηαζήκσλ αξρηηεθηόλσλ κε γλσζηόηεξα ηελ Casa Batllo θαη Casa Mila ηνπ κεγάινπ Antonio
Gaudi. Θα ζηακαηήζνπκε θαη ζα δνύκε από θνληά ην αξηζηνύξγεκά ηνπ, ηελ πεξίθεκε εθθιεζία Sagrada Familia.
πλερίδνπκε ηελ μελάγεζε καο πεξλώληαο από ην Porto Olympico, ιηκάλη ζηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ, ην
Οιπκπηαθό ρσξηό θαη ηελ Barceloneta, παιηά γεηηνληά ησλ ςαξάδσλ. Θα πεξάζνπκε από ηελ άιιε πιεπξά ηεο πόιεο
θαη ζα αλεθνξήζνπκε ζην ιόθν Montjuik όπνπ βξίζθεηαη ην νιπκπηαθό ζηάδην θαη όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
νιπκπηάδαο ηνπ 1992. Ζ επόκελε ζηάζε καο ζην Ηζπαληθό ρσξηό, πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ παγθόζκηα έθζεζε ηνπ
1929. Ζ μελάγεζε καο ζα ηειεηώζεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ηελ πεξίθεκε γνηζηθή ζπλνηθία όπνπ βξίζθνληαη
θαη ηα πεξηζζόηεξα δηνηθεηηθά θηήξηα, ην παιάηη ησλ θαζνιηθώλ βαζηιηάδσλ θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Γηα ην
βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε Φιακέλγθν ζηελ παηξίδα ηνπ θαη λα αθεζείηε ζηνλ έληνλν θαη γεκάην
πάζνο ξπζκό ηνπ.
3ε μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ – GIRONA – FIGUERES
Πξσηλό θαη μεθηλάκε γηα ηελ γελέηεηξα ηνπ κεγάινπ θαηαιαλνύ δσγξάθνπ ην Figueres! Μεηά από κηα παλέκνξθε
δηαδξνκή ζρεδόλ 2 σξώλ δηαζρίδνληαο δάζε από πεύθα θαη ιεπθέο θηάλνπκε ζην κνπζείν ζέαηξν ηνπ εθθεληξηθνύ
δσγξάθνπ αιβαδόξ Νηαιί. Σν πην επηζθέςηκν κνπζείν ζηελ Καηαινλία θαη ην ηξίην ζε νιόθιεξε ηελ Ηζπαλία
πεξηιακβάλεη ηελ κεγαιύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηνπ Νηαιί ζηνλ θόζκν! ε έλα νλεηξηθό θηήξην ζα ζαπκάζνπκε πίλαθεο
από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ! Βγαίλνληαο από ην κνπζείν απνιαύζηε επίζεο ηελ κόληκε
έθζεζε θνζκεκάησλ πνπ απνηειείηαη από 37 κνλαδηθά θνζκήκαηα ηα νπνία ζρεδίαζε ν πνιπηάιαληνο δσγξάθνο!
Μεηά από έλα θαθέ ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Figueres αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Girona όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνλ
θαζεδξηθό λαό ηεο παλάγηαο κε ην κεγαιύηεξν θιίηνο γνηζηθνύ λανύ ζηνλ θόζκν! Δπίζεο ζα πεξπαηήζνπκε ζην
εβξατθό πξνάζηην, έλα από ηα θαιύηεξα δηαηεξεκέλα ζηελ Δπξώπε όπνπ κέλαλε νη ζεθαξδηηεο, νη εβξαίνη ηεο
Ηζπαλίαο κέρξη ην 1492! Ζ Girona κε ην πνηάκη ηεο ηνλ όλαξ θαη ηα παλέκνξθα δσγξαθηζηά ζπηηάθηα ζηηο όρζεο ηνπ
πνηακνύ πνπ ζπκίδνπλ Φισξεληία!

4ε μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη εκέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε ην κνπζείν ηνπ κεγαιύηεξνπ
δσγξάθνπ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ηνπ Πάκπιν Πηθάζν. ε πέληε παλέκνξθα κεζαησληθά παιαηάθηα απνιαύζηε πίλαθεο
ηεο πξώηκεο θάζεο ηνπ γλσζηνύ δσγξάθνπ. ηελ ζπλέρεηα δείηε ηελ παλέκνξθε εθθιεζία άληα Μαξία Νηει Μαξ, ε
νπνία είλαη έλα ηέιεην παξάδεηγκα γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο. Δπίζεο επηζθεθηείηε ην πξώην πάξθν ηεο Βαξθειώλεο,
ην παιηό νρπξό ηνπ Φίιιηπνπ ηνπ Δ, ην πάξθν Ciutadella , πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ παγθόζκηα έθζεζε ηνπ 1888.
Γίπια από ην πάξθν δεζπόδεη ε αςίδα ηνπ ζξηάκβνπ πνπ ήηαλ ε είζνδνο γηα απηήλ ηελ ζεκαληηθή εκεξνκελία ηεο
Βαξθειώλεο Δπίζεο επηζθεθηείηε ην ελπδξείν, έλα από ηα πην ζεκαληηθά ηεο Δπξώπεο, ζην νπνίν ζα έρεηε ηελ
επθαηξία λα δήζεηε ηε καγεία ηνπ ζαιάζζηνπ βαζηιείνπ. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ πνδνζθαίξνπ επηζθεθηείηε ην Camp
nou, ην γήπεδν ηεο θεκηζκέλεο Μπαξηζειόλα, ηεο θαιύηεξεο νκάδαο ηνπ θόζκνπ. Δπηζθεθηείηε ην κνπζείν ηεο θαη
δείηε ηηο ρξπζέο κπάιεο θαη ηα ρξπζά παπνύηζηα ηνπ θαιύηεξνπ πνδνζθαηξηζηή ηνπ θόζκνπ ηνπ Μέζη. ην
κεγαιύηεξν γήπεδν ηεο Δπξώπεο ,δήζηε ηελ αηκόζθαηξα από ηηο θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ. Tέινο ην λνζνθνκείν ηνπ
αλ Πάκπιν, ην κεγαιύηεξν κνληεξλίζηηθν ζπγθξόηεκα ζηνλ θόζκν, έλα λνζνθνκείν βγαικέλν κέζα από παξακύζη
κλεκείν ηεο Οπλέζθν θαη έξγν ηνπ κεγάινύ αξρηηέθηνλα Λνπΐο Νηνκελεθ η Μνπληαλεξ.

5ε μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ - HΡΑΚΛΔΙΟ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Ζξάθιεην κέζσ Αζελώλ.

Τιμή καηά άηομο ζε δίκλινο
705 €
Τιμή καηά άηομο ζε μονόκλινο 825 €
Τιμή παιδικού
645 €
(έως 11 τρόνων εθόζον μοιράδεηαι ηο δωμάηιο ηων γονιών)

Φόροι αεροδρομίοσ

145 €

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΖΝΑ – ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ – ΑΘΖΝΑ
 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά
 Μεηαθνξέο από / πξνο αεξνδξόκην θαη μελνδνρείν Βαξθειώλεο
 Ξελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε ηνπηθό μελαγό
 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο
 Αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο
 Φ.Π.Α.
 Αζθάιεηα ηαμηδίνπ (αζηηθήο επζύλεο)

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Όηη δε αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα
 Δίζνδνη ζηα κνπζεία ( πεξίπνπ 20 € Ηζπαληθό ρσξηό θαη κνπζείν Νηαιί )
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ

