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ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
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8 Μέρες
Βαρκελώνη-Βαλένθια-Μαδρίτη-Τολέδο-Σαραγόσα- Μοντσεράτ
Αναχωρήσεις: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8
Με απευθείας πτήσεις της Vueling Airlines
Λάρνακα – Βαρκελώνη
VY 8623
04:10 – 07:30
Βαρκελώνη – Λάρνακα
VY 8622
22:30 – 03:20+1
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με απευθείας πτήση για την Βαρκελώνη.
Άφιξη, παραλαβή και άμεση αναχώρηση για τη Βαλένθια. Κατά την διαδρομή θα έχουμε σύντομη
στάση στη παραλιακή πόλη Πενίσκολα όπου δεσπόζει το επιβλητικό κάστρο του Πάπα Λούνα,
σύμβολο της πόλης, κτισμένο πάνω σε ένα βράχο. Χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για τον τελικό
προορισμό τη Βαλένθια. Άφιξη στην πατρίδα της παέγια-paella και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα θα έχουμε πανοραμική περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε την Πόλη της Τέχνης και
της Επιστήμης, δημιουργία του περίφημου σύγχρονου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, την
πλατεία του Δημαρχείου, την παλιά πόλη και τον Καθεδρικό ναό με το πύργο Μικαλέτ, σύμβολο της
πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, την όμορφη Μαδρίτη. Κατά την άφιξη
θα επισκεφθούμε το Παλάθιο Ρεάλ, το παλάτι - κατοικία των Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1931.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου θα θαυμάσουμε τα
κυριότερα αξιοθέατα της Μαδρίτης, όπως την πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, διάφορα κυβερνητικά
μέγαρα μεταξύ των οποίων και τη Βουλή των Ισπανών, τα κτίρια όπου στεγάζεται το μουσείο
Πράδο, η σπουδαιότερη πινακοθήκη της Ισπανίας, και τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουμε να
κάνετε μια βόλτα στην λιθόστρωτη Πλάθα Μαγιόρ και το βράδυ να πάτε να διασκεδάσετε σε
ρυθμούς φλαμένκο.
3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ-ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Τολέδο, πρωτεύουσα των Ρωμαίων, των Βησιγότθων,
των Αράβων, του Βασιλείου της Καστίλης και αργότερα των Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1560.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό, που άρχισε από το
1226 και ολοκληρώθηκε το 1492. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και έργα του μεγάλου έλληνα
ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γρέκο όπως τον ονόμασαν οι Ισπανοί. Ακολουθεί
επίσκεψη στο παρεκκλήσι της εκκλησίας του Αγίου Θωμά που στεγάζει το αριστούργημα του Ελ
Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη και το υπόλοιπο της μέρας
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Σαραγόσα, όπου θα έχουμε στάση για να περπατήσουμε στην
παλιά πόλη και να επισκεφθούμε την πλατεία των Καθεδρικών ναών. Χρόνος ελεύθερος και
συνεχίζουμε για τη Βαρκελώνη όπου φθάνουμε αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πρωτεύουσας της Καταλονίας. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη
στο Πάρκο Γκουέλ, που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς πάνω από τη Βαρκελώνη με τα
περίφημα υπαίθρια έργα που μας άφησε ο μεγάλος Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνιο Γκαουντί. Στη
συνέχεια θα δούμε τον ημιτελή από το 1884 Ναό της Αγίας Οικογένειας “Sagrada Familia”,
παγκόσμιο σύμβολο της Βαρκελώνης, την κεντρική πλατεία Καταλόνια και τα περίφημα σπίτια του
Γκαουντί στην κομψή λεωφόρο Πασέο ντε Γκράσια. Θα ανεβούμε επίσης στον λόφο Μόντζουικ, για
μια πανοραμική θέα του λιμανιού και της πόλης ολόκληρης αλλά και για να θαυμάσουμε τις
ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 1992. Κατεβαίνοντας θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε και από
το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, μέχρι να καταλήξουμε στην παλιά συνοικία Μπάριο
Γκότικο. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για βόλτες. Για το βράδυ σας μπορείτε να πάτε να
παρακολουθήσετε το θέαμα με τα σιντριβάνια, ήχος, φώς και μουσική. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει προς το Μοντσεράτ, όπου υπάρχει το
μοναστήρι των Βενεδικτίνων μοναχών. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα απολαύσουμε τη θέα
των βουνών της Καταλονίας. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ. όπου σε ένα
σπήλαιο βρέθηκε η φιγούρα της Παρθένου Μαρίας. Χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική βόλτα με
το τρενάκι ή να κάνετε τα ψώνια σας από τα μικροκαταστήματα της περιοχής ή απλώς απολαύστε
το καφέ σας και την ηρεμία της περιοχής. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στο οινοποιείο
Bodegas Las Torres όπου θα δούμε τον τρόπο κατασκευής των κρασιών και θα έχουμε την ευκαιρία
να δοκιμάσουμε διάφορα είδη κρασιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
Για το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο ή το πασίγνωστο γήπεδο της
Μπαρτσελόνα το Camp Nou. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η - 8η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για ψώνια από τα πολλά καταστήματα της περιοχής
La Ramblas ή να επισκεφθείτε το γνωστό outlet “La Roca Village”. Τελευταία μέρα για να
απολαύσετε τη γνωστή παέγια-paella και τα φημισμένα ισπανικά μεζεδάκια τάπας στα όμορφα
εστιατόρια του παραλιακού μετώπου της Βαρκελώνης. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Βαρκελώνης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. Άφιξη τα χαράματα της 8ης
μέρας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βαρκελώνη-Λάρνακα.
● Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
● Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα.
● Τέσσερα (4) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί στους χώρους των ξεναγήσεων.
● Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
● Δημοτικός φόρος του ξενοδοχείου στη Βαρκελώνη.
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Φαγητό στο αεροπλάνο
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
● Ποτά στα φαγητά.
● Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

ΠΑΙΔΙ

10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 21/8

€1.049

€1.295

€895

7/8, 14/8

€1.079

€1.335

€925

