
 

 

 

       ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 4 ημέρες 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΤΖΙΡΟΝΑ - ΝΤΑΛΙ - ΓΚΑΟΥΝΤΙ  

 

1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 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 La Ramplas τον 
διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας. Η La Ramplas με την αγορά   των λουλουδιών της, με τους 
υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους της με την αστείρευτη ζωντάνια της. Θα δούμε το διάσημο 
κι ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο, θέατρο της όπερας   Gran Teatre del Liceu  Στην 
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. Η μεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά της Ισπανίας σας 
περιμένει να γευτείτε τα υπέροχα προϊόντα της. Συνεχίζοντας την βόλτα μας θα δούμε την βρύση 
Canaletas, να πιείτε νερό για να ¨επιστρέψετε¨ στην Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική 
παράδοση. Είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21 
αιώνα, της Barcelona F.C. Κατόπιν θα βρεθούμε στην «καρδιά» της Βαρκελώνης, την πλατεία 
Catalunya  με τα σιντριβάνια της και το τεράστιο ανεμολόγιο στο πάτωμα της. Από εκεί θα 
συνεχίσουμε στην περίφημη λεωφόρο Passeig de Gracia με τα πιο ακριβά καταστήματα της 
πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του Καταλανικού μοντερνισμού όπως την Casa Lleó 
i Morera του Lluis Doménech i Montaner, την Casa Amatller του Josep Puig i Cadafalch και 
την Casa Batllo του μεγάλου Antoni Gaudí σχηματίζοντας το Τετράγωνο της Discordia ( Διχόνοια). 
Πιο πάνω βρίσκεται άλλο ένα μεγάλο έργο του  Antoni Gaudí  η Casa Mila.   Θα τελειώσουμε την 
πρώτη μας επαφή με την πόλη στον παράλληλο δρόμο Ramplas Catalunya. Απολαύστε έναν 
καφέ  ή Tapas ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά που βρίσκονται κατά μήκος του 
κεντρικού διαζώματος αυτού του δρόμου. 
 
 
2η μέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Η ξενάγηση μας αρχίζει, χρησιμοποιώντας το λεωφορείο, το λόφο Montjuic όπου βρίσκεται το 
ολυμπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992 εκεί θα κάνουμε στάση για 
να απολαύσουμε μία Πανοραμική θέα της Βαρκελώνης. Στην συνέχεια θα περάσουμε από το 
Passeig de Gracia διασχίζοντας την πόλη και θα καταλήξουμε, περνώντας από την παραλιακή 
ζώνη της Barceloneta, στο Porto Olympico. Επόμενος σταθμός μας το αριστούργημά του Antoni 
Gaudí η περίφημη εκκλησία Sagrada Familia που είναι ακόμη υπό κατασκευή. Αρχικά θα την 
δούμε περιμετρικά και στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το εσωτερικό της. Εδώ θα τελειώσει και η 
πρωινή μας ξενάγηση, Επιστροφή στο σημείο απ’ όπου μας παρέλαβε το πρωί το λεωφορείο. 
Για όσους το επιθυμούν, και αφού πρώτα δοθεί ελεύθερος χρόνος για λίγη ξεκούραση και φαγητό 
στον περιβάλλοντα χώρο της Sagrada Familia, θα ξεκινήσει μία προαιρετική ξενάγηση στο Park 
Guell του Antoni Gaudí, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1984. Το 
Park Guell είναι το τέλειο παράδειγμα αρμονίας φύσης και αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα 



 

 

κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες στο Hospital de Sant Pau, ένα νοσοκομείο βγαλμένο μέσα 
από παραμύθι μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1997 και έργο του 
μεγάλου αρχιτέκτονα  Lluis Domenech i Montaner. Από εκεί Θα κατευθυνθούμε στο Arc de 
Triomf (Αψίδα Θριάμβου) που είναι από τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης και με τα πόδια πλέον 
θα εισέλθουμε και θα περιηγηθούμε σ’ ένα εξίσου σημαντικό αξιοθέατο το Parc de la Ciutadella. 
  
 
3η μέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – GIRONA – FIGUERES  
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres! Μετά από 
μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας δάση από πεύκα και λευκές 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 κτήριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα χρόνια της ζωής 
του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση 
κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος 
ζωγράφος! Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της 
Girona όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού 
ναού στον κόσμο! Επίσης θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα 
διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι σεφαρδιτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492! Η 
Girona με το ποτάμι της τον όναρ και τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού 
που θυμίζουν Φλωρεντία! Επιστροφή στην Βαρκελώνη. 
Για το βράδυ  σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε 
στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του. 
 
4η μέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Για την αγορά των εισιτηρίων της Sagrada Familia  και των 
εισιτηρίων του Park Guell όπως και της  συμμετοχής στην προαιρετική ξενάγηση θα πρέπει 
να δηλωθεί και να πληρωθεί κατά την άφιξή  σας στο ξενοδοχείο, την πρώτη ημέρα, στον 
συνοδό του γραφείου μας. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ 

•  Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά  

• Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο Βαρκελώνης 

• Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό 

• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες 

• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας 

• Φ.Π.Α. 

• Ασφάλεια ταξιδίου (αστικής ευθύνης) 

• Ειδική ασφάλεια COVID-19 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα 

• Είσοδοι στα μουσεία  

• Ακουστικά ( whispers) 
 
Σημείωση: 
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς 
να παραληφθεί καμία από αυτές. 


