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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ–ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ-ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

XRSFR

Με επίσκεψη στην Παναγία της Λούρδης
8 Μέρες
Βαρκελώνη-Παμπλόνα-Μπιλμπάο-Σαν Σεμπαστιάν-Μπιαρίτζ- Λούρδη- ΤουλούζηΚαρκασόν
Αναχωρήσεις: 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 23/8
Με πτήσεις της Alitalia
Λάρνακα – Ρώμη
AZ 743
Ρώμη – Βαρκελώνη AZ 074
Τουλούζη – Ρώμη
AZ 367
Ρώμη – Λάρνακα
AZ 742

06:00
09:10
17:45
22:20

–
–
–
–

08:15
11:00
19:30
02:25+1

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βαρκελώνη. Άφιξη και σύντομη
πανοραμική περιήγηση της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο
στη διάθεση σας. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή
ένα από τα πολλά μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Πικάσο, το Μουσείο του Χουάν Μιρό κ.α.
Μπορείτε ακόμη να περπατήσετε στην κομψή λεωφόρο Πασέο Ντε Γκράθιας και να φωτογραφίσετε τα
απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και ακολούθως θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό
Σιντριβάνι», και θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μοντζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό χωριό, μια
μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι
της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη
πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, «Μπάριο Γκότικο» δηλ. γοτθική συνοικία, όπου
δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας. Θα συνεχίσουμε για
την παραλία Μπαρτσελονέτα και το Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφθούμε το σύμβολο της
Βαρκελώνης την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, έργο του μοντερνιστή Καταλανού
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε να κάντε τη
βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και να θαυμάσετε τους καλλιτέχνες του δρόμου, ή να
περιπλανηθείτε μέσα στα στενά σοκάκια της γοτθικής συνοικίας και να απολαύσετε τη μπύρα ή το
κρασί σας παρέα με τα φημισμένα ισπανικά μεζεδάκια «τάπας», σε ένα από τα πολλά μπαράκια και
εστιατόρια της περιοχής. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΑΜΠΛΟΝΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Μπιλμπάο, μία από τις πιο γνωστές και σημαντικές πόλεις στη
Χώρα των Βάσκων. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την Παμπλόνα πρωτεύουσα της επαρχίας Ναβάρα. Η
πόλη είναι γνωστή για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, με την παράδοση να ελευθερώνουν τους ταύρους
και να τρέχουν στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης. Σύντομη πανοραμική περιήγηση και
συνεχίζουμε για το Μπιλμπάο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε την αψιδωτή Πλάθα
Νουέβα, το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα, την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, τη Γκραν Βία με τα
κομψά καταστήματα, και τέλος το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το περίφημο Μουσείο
Γκουγκενχάιμ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σαν Σεμπαστιάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα, της
αυτόνομης χώρας των Βάσκων, ένα πανέμορφο τουριστικό θέρετρο διάσημο για τη κουζίνα του. Στο
Σαν Σεμπαστιάν αναλογούν τα περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Στην
πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την καινούργια λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που
αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες με θέα τη διάσημη παραλία
Λα Κόντσα. Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης για να θαυμάσουμε
παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια που σφύζουν
από ζωή. Θα καταλήξουμε στη Γκάγια Μαγιόρ για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό, σε νεογοτθικό ρυθμό
με τα υπέροχα βιτρό και στη συνέχεια τη μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Μπιαρίτζ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο
της Γαλλίας στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους λάτρεις του σέρφ. Το
Μπιαρίτζ έγινε διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα Ευγενία και το παλάτι της στην
παραλία. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το Παλάτι της Ευγενίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία
του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Τουλούζη, την τέταρτη
μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και
αστροναυτικής βιομηχανίας της Ευρώπης καθώς και έδρα της αεροκατασκευαστικής εταιρείας Airbus.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΛΟΥΡΔΗ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ
Πρόγευμα και πρωινή περιήγηση στο ιστορικό μεσαιωνικό κέντρο της Τουλούζης που είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Γαρούνα και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε το περίφημο Κανάλι
Μιντί, το Καπιτώλιο της Τουλούζης, την Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και τον επιβλητικό Καθεδρικό
Ναό που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη θρησκευτική
πρωτεύουσα της Γαλλίας, τη Λούρδη, μία από τις σημαντικότερες πόλεις των Καθολικών, για να
επισκεφθούμε τον θαυματουργό Ναό της Παναγίας της Λούρδης. Επιστροφή αργά το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ – ΚΑΡΚΑΣΟΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Καρκασόν, μια καταπληκτική πόλη με πλούσια ιστορία
και από τις λίγες διατηρητέες οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Το 1996 ολόκληρη η
μεσαιωνική παλαιά πόλη ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Η
πανοραμική μας περιήγηση θα είναι μια μοναδική εμπειρία, για να απολαύσετε ένα ταξίδι πίσω στον
χρόνο. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Τουλούζης για την πτήση της επιστροφής.
Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας, πραγματικά εντυπωσιασμένοι από τις μοναδικές
ομορφιές που αντικρίσαμε.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βαρκελώνη και Τουλούζη-Λάρνακα με Alitalia μέσω Ρώμης.
● Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
● Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα.
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
● Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
● Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους σε όλες τις πόλεις.
● Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
● Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
● Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
● Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
● Ασφάλεια ταξιδίου.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Αναχωρήσεις
12/7, 19/7, 26/7
2/8, 9/8, 16/8, 23/8

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδικό

€995

€1.295

€839

€1.065

€1.345

€899

