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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

XRBCN

8 Μέρες
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
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για τη Βαρκελώνη. Άφιξη παραλαβή και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την παραλαβή των δωματίων, μετά το
μεσημέρι. Τακτοποίηση στα δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και ακολουθεί περιήγηση της πρωτεύουσας της Καταλονίας. Θα ξεκινήσουμε από τα
πιο κεντρικά σημεία και τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της πόλης, όπως τον ημιτελή από το 1884
Ναό της Αγίας Οικογένειας-Sagrada Familia, παγκόσμιο σύμβολο της Βαρκελώνης, την κεντρική
Πλάθα Καταλονία 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 δούμε 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 στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΥΕΛ-CAMP NOU-ΕΝΥΔΡΕΙΟ (Προαιρετικό)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο Πάρκ Γκουέλ, που
βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς πάνω από τη Βαρκελώνη με τα περίφημα υπαίθρια
έργα που μας άφησε κληρονομιά ο μεγάλος Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνιο Γκαουντί.
Ακολουθεί επίσκεψη του γηπέδου της Barcelona, το ξακουστό camp nou, όπου θα έχετε την
ευκαιρία να δείτε τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το μουσείο, και να επισκεφθείτε την μπουτίκ
του σταδίου όπου μπορείτε να κάνετε τις αυθεντικές αγορές σας. Μπορείτε επίσης να
επισκεφθείτε στο ενυδρείο της πόλης, που φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία του θαλάσσιου
κόσμου με τους καρχαρίες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
διασκεδάστε σε ρυθμούς φλαμένκο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-PORT AVENTURA (Προαιρετικό)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να πάρετε μέρος σε προαιρετική εκδρομή στο
θεματικό πάρκο Universal Mediterranean, το Port Aventura. Μέρα ψυχαγωγίας και
διασκέδασης. Περιπλανηθείτε στις διάφορες χώρες του πλανήτη από Κίνα μέχρι την ζούγκλα
του Μεξικού και την έρημο του Φάρ Ουέστ. Εντυπωσιακά παιχνίδια και θεματικά φεστιβάλ. Για
τους τολμηρούς υπάρχει το απαγορευμένο δωμάτιο του ναού της φωτιάς. Φωτογραφηθείτε με
τους διάσημους αγαπημένους ήρωες όπως ο Γούντυ ο Δρυοκολάπτης και τους άλλους
χαρακτήρες. Επιστροφή αργά το απόγευμα και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε να περπατήσετε στον πεζόδρομο της Las Ramblas
με τα καταστήματα, εστιατόρια και μπαράκια. Απολαύστε το μπάνιο σας σε κάποια από τις
παραλίες, επισκεφθείτε κάποια από τα πολλά μουσεία της πόλης και απολαύστε ένα πιάτο από
τη γνωστή παέγια-paella ή τα φημισμένα ισπανικά μεζεδάκια τάπας. Για το βράδυ μπορείτε να
παρακολουθήσετε το θέαμα με τα σιντριβάνια, ήχος, φώς και μουσική. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΜΟΝΣΕΡΑΤ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ (Προαιρετικό)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να πάρετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή
προς το βουνό Μοντσεράτ, στο 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. όταν σε ένα σπήλαιο βρέθηκε η φιγούρα της Παρθένου Μαρίας.
Χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική βόλτα με το τρενάκι ή για να κάνετε τα ψώνια σας από
τα μικροκαταστήματα της περιοχής. Στη επιστροφή μας θα σταματήσουμε στο οινοποιείο
Bodegas Torres, όπου θα επισκεφτούμε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, θα δούμε τις
διάφορες φάσεις της επεξεργασίας των σταφυλιών και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε
κάποια είδη κρασιών. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. 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”. 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 ξενοδοχείο της επιλογής σας.
♦ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
♦ Περιήγηση της Βαρκελώνης με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό.
♦ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για το ξενοδοχείο της επιλογής
σας.
♦ Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
♦ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
♦ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
♦ Φαγητό στο αεροπλάνο.
♦ Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
♦ Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
♦ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις:
♦ Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εάν
υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με επιτόπου πληρωμή.
Ξενοδοχείο

Κατ.

SANSI DIPUTACIO
Κεντρικό

4*

CATALONIA ATENAS
Ημικεντρικό

4*

PERE IV
Κεντρικό

4*

Αναχωρήσεις

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

1o
ΠΑΙΔΙ

2o
ΠΑΙΔΙ

10/7, 17/7, 24/7, 31/7

€849

€1.195

N/A

Ν/Α

7/8, 14/8, 21/8

€879

€1.225

N/A

Ν/Α

10/7, 17/7, 24/7, 31/7

€919

€1.295

€679

€679

7/8, 14/8, 21/8

€949

€1.325

€709

€709

10/7, 17/7, 24/7, 31/7

€989

€1.455

€889

€699

€1.019

€1.485

€919

€729

7/8, 14/8, 21/8

