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Θα ταξιδέψουμε σε μια ευρωπαϊκή πόλη, γεμάτη ιστορία, 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ξέφρενη νυχτερινή ζωή και ένα γήπεδο-
σταθμό! Η Βαρκελώνη μας περιμένει για ένα ξεχωριστό ταξίδι. Ο 
καλύτερος τρόπος για να γνωρίσει κανείς την πρωτεύουσα της 
Καταλονίας είναι να την περπατήσει μέχρι που να μην τον 
αντέχουν τα πόδια του. Αξίζει να περιπλανηθείτε στους δρόμους 
της που είναι γεμάτοι μουσεία, σουρεαλιστικά κτίρια, «παιδιά» του 
Γκαουντί, όπως η Sagrada Familia που θα σας συνεπάρουν, 
ιστορικά καφέ, και μεσαιωνικά μνημεία, συνδυασμένα τόσο 
αρμονικά με τη σύγχρονη ζωή. Θα γεμίσετε εικόνες από τους 
λόφους με την απεριόριστη θέα στην πόλη και στην τεράστια 
παραλία της και θα χορτάσετε γεύσεις από την παραδοσιακή 
paella, μέχρι τα tapas και τα jamon στις υπαίθριες αγορές. Γιατί η 
Βαρκελώνη είναι εικόνες, γεύσεις και μυρωδιές! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
1η ημέρα 

 Συνάντηση και αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος  
 Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαρκελώνης 
 Αναχώρηση με το λεωφορείο για πανοραμική ξενάγηση για να δούμε τα πιο γνωστά και όμορφα 

σημεία της πόλης με Ελληνόφωνο ξεναγό. 
 Κάποια από αυτά είναι ο λόφος του Μοντζουίκ (Montjuic) όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική 

θέα της πόλης και του λιμανιού, ενώ θα συνεχίσουμε με το Ολυμπιακό χωριό και το Στάδιο, 
όπου πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1992.  

 Θα ξεναγηθούμε στο Ισπανικό χωρίο “Poble Espanyol”, και θα απολαύσουμε το φημισμένο 
σιντριβάνι "Fuente Magica" και την Plaza Εspaña. 

 Θα συνεχίσουμε με ξενάγηση στο Πάρκο Guell το οποίο είναι μνημείο  της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Το πάρκο Γκουέλ είναι το τέλειο παράδειγμα αρμονίας 
φύσης και αρχιτεκτονικής. 

 Ο ξεναγός θα μας κατατοπίσει και θα μας βοηθήσει με τις μεμονωμένες μετακινήσεις και τα 
εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και με προτάσεις για νυχτερινή έξοδο 

 Άφιξη και δείπνο στο ξενοδοχείο  
 

2η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση με τα πόδια από τη Γοτθική συνοικία για να περιηγηθούμε και να γνωρίσουμε την 

πόλη καλύτερα 
 Με το μετρό θα φτάσουμε στη διάσημη Sagrada Familia με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 

αρχιτέκτονα Antonio Gaudi για ξενάγηση στο εσωτερικό της 
 Θα περπατήσουμε την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza Catalunya. Θα διασχίσουμε 

την περίφημη λεωφόρο Paseo de Gracia, το Casa Batllo και Casa Mila του Antonio Gaudi. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στον πιο διάσημο πεζόδρομο της πόλης, στην ιστορική Ράμπλα, θα 
μπούμε στην ανοιχτή αγορά Boqueria, όπου θα γευτούμε ξεχωριστές καταλανικές γεύσεις, tapas, 
τυριά, αλλαντικά και εξωτικά φρούτα που θα εντυπωσιάζουν. Τέλος, η βόλτα μας θα καταλήξει 
στο μνημείο του Κολόμβου και τη Barceloneta. 

 Ελεύθερος χρόνος στη πόλη  
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3η ημέρα 

 Πρωινό
 Αναχώρηση με το λεωφορείο για την κοντινή πόλη Φιγκέρες (Figueras).
 Άφιξη και επίσκεψη στο μουσείο του διάσημου ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Πρόκειται για έναν

χώρο που εκθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του ζωγράφου παγκοσμίως και αποτελεί ένα
από τα διασημότερα μουσεία στη χώρα. Αφού θαυμάσουμε τα έργα του Νταλί και μάθουμε για
τη θυελλώδη ζωή του, θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

 Συνέχεια έχει η Χιρόνα (Girona), που θεωρείται από τις ομορφότερες πόλεις της Καταλονίας,
χάρη στο γεωγραφικό της ανάγλυφο και το πλούσιο ιστορικό της κέντρο. Στις όχθες του
ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της
πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή συνοικία όπου μένανε οι Sefardites, οι
Εβραίοι της Ισπανίας

 Γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο
 Επιστροφή στην πόλη και ελεύθερος χρόνος

4η ημέρα 

 Πρωινό
 Ελεύθερος χρόνος όλη την ημέρα για να απολαύσετε την πόλη
 Για όσους επιθυμούν μπορούμε να προγραμματίσουμε επίσκεψη και ξενάγηση στο 

στάδιο Camp Nou
 Δείπνο

5η ημέρα 

 Πρωινό
 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο
 Επιστροφή



* Η σειρά του προγράμματος και των ξεναγήσεων ενδεχομένως να αλλάξει

• Απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψετε είναι το διαβατήριο για
στρατιωτικούς και παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ για όλους τους υπόλοιπους νέο
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

• Υποχρεωτική είναι και η Κάρτα Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) για όλους τους
συμμετέχοντες.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

HOTEL GARGALLO GOTICO 4* 
Διεύθυνση: Jaime I, 14, Ciutat Vella, 08002 Βαρκελώνη, Ισπανία 
Τηλέφωνο: 0034 932689070 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Διαμονή, πρόγραμμα, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, διατροφή, λοιπά έξοδα προγράμματος
350 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
ΚΑΙ

• Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου το οποίο θα διαμορφωθεί κατόπιν καθορισμού του αριθμού
συμμετεχόντων. Κατά προσέγγιση 250 ευρώ.
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