ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Μητροπόλεως 16
τηλ. 2310 284.300, 284.880,
284.113, 2311 274.980

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Μητροπόλεως 18 – 3ος όροφος
τηλ 2310 284 315

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:
Πόντου 88
τηλ. 2310 43.43.53

ΝΕΑΠΟΛΗ:
Ανδ. Παπανδρέου 73
Τηλ. 2310 63.68.12

www.athoshellas.gr

athostravel

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε περιήγηση στην πρωτεύουσα της
Καταλονίας με το λεωφορείο, όπου θα δούμε την πλατεία Ισπανίας ,την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα,
την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους
πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε δύο από τα
χαρακτηριστικά δημιουργήματα του πασίγνωστου Γκαουντί, τον Καθεδρικό ναό της Σαγράδα Φαμίλιας, καθώς επίσης
και το πάρκο Γκουέλ. Ελεύθερος χρόνος και μετάβαση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: CAMP NOU – AQUARIUM
Πρωινό και αναχώρηση για το θρυλικό γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το Camp Nou, από τα σημαντικότερα της Ευρώπης,
χωρητικότητας πάνω από 98.000 θεατές. Έπειτα θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου, το Aquarium
με 80μ υποθαλάσσιο τούνελ και 450 είδη θαλάσσιας ζωής. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - MONTSERRAT - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES (προαιρετική)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το μοναστήρι των Βενεδικτίνων μοναχών. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή
θα απολαύσουμε τη θέα του Όρους MONTSERRAT. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ., όπου σε ένα
σπήλαιο βρέθηκε το ξύλινο άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. Θαυμάστε τον Καθεδρικό Ναό, δώστε προσοχή στις ατέλειωτες
εικόνες – αγάλματα, όπου φέρουν ελληνικά ονόματα και αφήστε το βλέμμα σας να περιπλανηθεί από υψόμετρο 1100
μ. Μετά την επίσκεψή μας στο μοναστήρι, οι τολμηροί θα έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για μια βόλτα με το τρενάκι
(έξοδα ατομικά). Στην επιστροφή μας προς την Βαρκελώνη θα επισκεφθούμε το διάσημο Torres, όπου οι υπεύθυνοι του
οινοποιείου θα μας ξεναγήσουν στα αμπέλια και θα πάρουμε μια γεύση από τοπικά κρασιά σε συνδυασμό με τοπικούς
μεζέδες. Επιστροφή στη Βαρκελώνη.
4η ημέρα: ΧΙΡΟΝΑ-ΦΙΓΚΕΡΕΣ (Μουσείο Salvador Dali) (προαιρετική)
Πρόγευμα και ξεκινάμε περιήγηση στην ιστορική πόλη της Χιρόνας, όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό
ναό του Αγ. Πέτρου και την καλύτερα διατηρούμενη εβραϊκή συνοικία της Ευρώπης.Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο
Φιγκέρες, την πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πασίγνωστος ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί, όπου εκεί βρίσκεται και
το μουσείο του στο οποίο θα ξεναγηθούμε. Επιστροφή στη Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στην γοτθική συνοικία, να
επισκεφτείτε το μουσείο του PICASO, το πανέμορφο Παλάτι της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της Βαρκελώνης.
Επίσης σας προτείνουμε να δοκιμάσετε παέλια και τάπας, ισπανικές λιχουδιές, στους δρόμους της πόλης. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
* Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται
Είσοδοι μουσείων, θεματικών πάρκων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Ημέρες

4

5

Aναχωρήσεις

ΚΑΘΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
&
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(με AEGEAN / TURKISH AIRLINES )
Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλινου

VILADOMAT 3* / EUROHOTEL DIAGONAL PORT 4*

289

235

375

EUROSTARS MONUMENTAL / SUNOTEL CENTRAL 4*

309

245

415

COLONIAL / MEDINACELI 4*

325

255

439

ONIX LICEO 4*

339

259

465

ACTA ATRIUM PALACE 4*

359

269

515

EUROSTARS RAMBLAS 4* / AVENIDA PALACE 4*

379

285

549

VILADOMAT 3* / EUROHOTEL DIAGONAL PORT 4*

319

249

435

EUROSTARS MONUMENTAL / SUNOTEL CENTRAL 4*

349

265

489

COLONIAL / MEDINACELI 4*

369

275

519

ONIX LICEO 4*

389

285

559

ACTA ATRIUM PALACE 4*

419

299

619

EUROSTARS RAMBLAS 4* / AVENIDA PALACE 4*

449

315

685

Σημειώσεις

Πτήσεις
AEGEAN
Φόροι
αερ/μιου
85ε
Πτήσεις
TURKISH
Φόροι
αερ/μιου
145ε

Πακέτο
μεταφορών
αεροδρομίου &
ξεναγήσεων
90ε

ΚΑΘΕ
ΠΕΜΠΤΗ &
ΔΕΥΤΕΡΑ

Στις πτησεις της AEGEAN AIRLINES περιλαμβάνoνται 1 χειραποσκευή έως 8κ / άτομο και 1 αποσκευή έως 23 κιλά ανα 2 άτομα. Κόστος επιπλέον αποσκευής
έως 20 κ – 60ε. (αφορα τις πτησεις της AEGEAN AIRLINES).
Στις πτησεις της TURKISH ARLINES περιλαμβανονται 1 αποσκευη εως 20 κιλα ανα ατομο και 1 χειραποσκευη εως 8 κιλα ανα ατομο.

