
 

 

Βαρκελώνη 4ημ & 5ημ… στα μονοπάτια του 
Γκαουντί, κάθε εβδομάδα, από Θες/νίκη 

 
Κάθε Παρασκευή 4ημ και 5ημ  

 από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 
& από 08/01 έως 19/03  

 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και 
μπορείτε να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε 

και υπάρχουν πτήσεις 
 
 

1η μέρα Πτήση για Βαρκελώνη –ξενάγηση πόλης – πτήση επιστροφής  

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, 
τη Βαρκελώνη. 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. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και 
γεμάτο πάθος ρυθμό του. Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από 
τα πολλά μαγαζιά που βρίσκονται γύρω – γύρω από την γραφική πλατεία. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση για να δούμε ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της Βαρκελώνης. Αναφερόμαστε στο πάρκο Γκουέλ, έργο 
του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, το οποίο είναι μνημείο της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το πάρκο Γκουέλ είναι το  



 

 

τέλειο παράδειγμα αρμονίας φύσης και αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια θα 
διασχίσουμε τα ακριβά προάστεια της Βαρκελώνης και θα περάσουμε για να 
βγάλουμε μια φωτογραφία από το camp nou, το γήπεδο της διάσημης 
Μπαρτσελόνα. Επόμενη στάση στην παλιά πόλη και στα στενάκια του ελ μπορν, 
οπού θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, η οποία είναι 
ένα τέλειο παράδειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Η ιστορία της μάλιστα έχει γίνει 
μπέστ σέλερ με το όνομα η Παναγία της θάλασσας. Θα τελειώσουμε την 
ξενάγηση μας στον λόφο Μοντζουίκ όπου θα θαυμάσουμε το μαγικό 
συντριβάνι ένα πρόγραμμα φωτός νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό 
περιβάλλον. Μια εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για ξεκούραση  

2η μέρα Βαρκελώνη – ημερήσια εκδρομή στη Γιρόνα και στο Φιγκουέρες 
(Μουσείο Νταλί) (προαιρετικά) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας 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! 

3η μέρα Βαρκελώνη – ημερήσια εκδρομή στο Μονσεράτ – Camp Nou 
(προαιρετικά) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονσερατ όπου θα δούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
μοναστήρια της Ισπανίας μεσαιωνικό με πολλά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα 
όπως η εκκλησία της Μονής με την περίφημη Μαύρη Παναγία πολιούχο της 
Καταλονίας. Επιστροφή στη Βαρκελώνη το μεσημέρι όπου θα επισκεφθούμε  το 
Camp nou, το γήπεδο της φημισμένης Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας του 
κόσμου. Επισκεφτείτε το μουσείο της και δείτε τις χρυσές μπάλες και τα χρυσά  



 

 

παπούτσια του καλύτερου ποδοσφαιριστή του κόσμου του Μέσι. Στο μεγαλύτερο 
γήπεδο της Ευρώπης ,ζήστε την ατμόσφαιρα από τις κερκίδες του γηπέδου. 
Tέλος το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, το μεγαλύτερο μοντερνίστικο συγκρότημα 
στον κόσμο, ένα νοσοκομείο βγαλμένο μέσα από παραμύθι μνημείο της 
Ουνέσκο και έργο του μεγάλού αρχιτέκτονα Λουΐς Ντομενεκ ι Μουντανερ.       

4η μέρα Βαρκελώνη – ελεύθερη ημέρα   

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στις γειτονιές της Βαρκελώνης . 
Σας προτείνουμε να χαθείτε στη Γοτθική Συνοικία, στην ωραιότερη συνοικία της 
Βαρκελώνης. Τα λαβυρινθώδη σοκάκια της περνάνε κάτω από καμάρες, 
ανάμεσα σε γοτθικές εκκλησίες και μεσαιωνικά κτίρια, πριν καταλήξουν σε ένα 
ακόμα hip μπαράκι ή άλλη μία μισοφωτισμένη πλατεΐτσα βγαλμένη από φιλμ 
νουάρ.Σας προτείνουμε επίσης να θαυμάσετε τις δημιουργίες του Gaudi Ο 
καταλανός αρχιτέκτονας τα έργα του οποίου μοιάζουν βγαλμένα από την παιδική 
φαντασία, γεμάτα χρώμα και καμπυλωτές γραμμές, άφησε εμφανές το στίγμα 
του σε κάθε γωνιά της πόλης. Το χρωματιστό Πάρκο Guell, η αιωνίως ημιτελής 
αλλά υπέροχη Sagrada Familia, το κυματιστό Casa Batlo, τα φανάρια της Placa 
Reial και η αλλόκοσμη La Pedrera, αλλιώς γνωστή και ως Casa Mila, είναι 
μερικά μόνο από τα “SOS” για να ξεκινήσετε . 

5η ημέρα  Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής  

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Aegean 
Airlines/Vueling/Iberia για το δρομολόγιο Θες/νίκη – 
Βαρκελώνη – Θες/νίκη (μέσω Αθηνών) 

• Mία αποσκευή καμπίνας ανά άτομο 8 κιλών  

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό  

• Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο,  

• Ξενάγηση της πόλης με τοπικό ξεναγό  

• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)   

 



 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό  

•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

• Επιπλέον αποσκευές  

•  Δημοτικοί φόροι  

•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 
 

 
 

Βαρκελώνη 4ημέρες στα μονοπάτια του Γκαουντί, κάθε 
εβδομάδα, από Θες/νίκη   

από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 & από 08/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  
4ημέρες 

Early Booking  
4ημέρες 

Κανονική Τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

Hesperia Sant Joan 3* 
or similar 

(περιφερειακό)  
399 € 499 € 329€ 

Ενδεικτικά δρομολόγια  
 

Θες/νίκη- Βαρκελώνη 
06.20-10.35 

 
Βαρκελώνη – Θες/νίκη 

11.25-17.15  
(μέσω Αθηνών) 

Catalonia Atenas 4*  or 
similar (ημικεντρικό) 459 € 559 € 399€ 

Hotel Gotico 4* or 
similar  (κεντρικό) 499 € 599 € 399€ 

Catalonia Plaza 4* or 
similar (κεντρικό) 569 € 669 € 439€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 90€ το άτομο 

 

Τα δρομολόγια πτήσεων και οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  
ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 
 
 



 

 

Βαρκελώνη 5ημέρες στα μονοπάτια του Γκαουντί, κάθε 
εβδομάδα, από Θες/νίκη 

από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 & από 08/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  
5ημέρες 

Early Booking  
5ημέρες 

Κανονική Τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

Hesperia Sant Joan 3* 
or similar 

(περιφερειακό)  
459 € 559 € 329€ 

Ενδεικτικά δρομολόγια  
 

Θες/νίκη- Βαρκελώνη 
06.20-10.35 

 
Βαρκελώνη – Θες/νίκη 

11.25-17.15  
(μέσω Αθηνών  

Catalonia Atenas 4*  or 
similar (ημικεντρικό) 519 € 619 € 399€ 

Hotel Gotico 4* or 
similar  (κεντρικό) 569 € 669 € 399€ 

Catalonia Plaza 4* or 
similar (κεντρικό) 659 € 759 € 439€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 90€ το άτομο 

 
 

Τα δρομολόγια πτήσεων και οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  
ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα 
παρακάτω 

 
Σημαντικές σημειώσεις : 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς 
ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης 
τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους 
πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης 
πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  
 
 



 

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών 
προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή 
διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 
Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 
Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι 
τιμές στο online σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση 
τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε 
περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη 
σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 
με πιστωτική κάρτα  

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 
από εμάς ενόχληση  

 

 
 
 
 
 



 

 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 
 
 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν 

την αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 
 

 

 


