Βαρκελώνη - ΦΙΓΚΕΡΑΣ, ΝΤΑΛΙ, ΓΚΑΟΥΝΤΙ, 5 ηµέρες
1η µέρα ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
2η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
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,λιµάνι στην περίοδο των ολυµπιακών αγώνων, 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 επόµενη στάση µας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την
παγκόσµια έκθεση του 1929. 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.
3η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Για την σηµερινή µέρα προτείνουµε προαιρετική εκδροµή στο 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 στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευµα!
4η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ηµέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας στο λόφο του Ντιµπιντάµπο και
απολαύστε µια ακόµα πανοραµική θέα της πόλης. Επισκεφτείτε το πιο διάσηµο πάρκο της Βαρκελώνης,
Πάρκο Γκουέλ, που φέρει επίσης την υπογραφή του γνωστού Καταλανού αρχιτέκτονα Gaudi και
χαλαρώστε απολαµβάνοντας τα εντυπωσιακά δηµιουργήµατα του. Περπατήστε στο Ολυµπιακό χωριό
και απολαύστε τον καφέ σας στις πιο πολυσύχναστες καφετέριες της πόλης. Επίσης επισκεφτείτε το
ενυδρείο, ένα από τα πιο σηµαντικά της Ευρώπης, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε τη µαγεία
του θαλάσσιου βασιλείου.
5η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ
• ∆ιαµονή σε επιλεγ µένο ξενοδοχείο 4 αστέρων
• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
• Μεταφορές από / προς αεροδρόµιο και ξενοδοχείο Βαρκελώνης
• Ξενάγηση πόλης µε τοπικό ξεναγό
• Ενηµερωτικά έντυπα / χάρτες
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου µας
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδίου (αστικής ευθύνης)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραµµα
• Είσοδοι στα µουσεία
• Φόροι αεροδροµίων
Σηµείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος χωρίς να
παραληφθεί καµία από αυτές.

