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ΚΚλλαασσιικκήή  ΙΙσσππααννίίαα  

88  ΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανατωρήσεις:  

11/7, 18/7, 25/7 και 1/8, 8/8, 15/8 

 

Με απεσθείας πτήσεις της Vueling για Βαρκελώνη  

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

11, 18,25/7 θαη 1, 8, 15/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ VUELING VY 8623 04:10 - 07:40 

17, 24,31/7 θαη 7,14,21/8 ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ VUELING VY 8622 22:40 - 03:25+ 
 

 

Πρόγραμμα 
 
 

 

 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ-ΒΑΛΔΝΘΙΑ 
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε κε απεπζείαο πηήζε γηα ηελ Βαξθειώλε. Άθημε, 
παξαιαβή θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηε Βαιέλζηα. Καηά ηελ δηαδξνκή ζα έρνπκε ζύληνκε ζηάζε ζηε παξαιηαθή 
πόιε Πελίζθνια όπνπ δεζπόδεη ην επηβιεηηθό θάζηξν ηνπ Πάπα Λνύλα, ζύκβνιν ηεο πόιεο, θηηζκέλν πάλσ ζε έλα 
βξάρν. Χξόλνο γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηε Βαιέλζηα. Άθημε ζηελ παηξίδα ηεο παέγηα-
paella θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Σν απόγεπκα ζα έρνπκε παλνξακηθή πεξηήγεζε ηεο πόιεο όπνπ ζα δνύκε 
ηελ Πόιε ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, δεκηνπξγία ηνπ πεξίθεκνπ ζύγρξνλνπ αξρηηέθηνλα αληηάγν Καιαηξάβα, 
ηελ πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ, ηελ παιηά πόιε θαη ηνλ Καζεδξηθό λαό κε ην πύξγν Μηθαιέη, ζύκβνιν ηεο πόιεο. 
Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

 

 

 2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΜΑΔΡΙΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ  
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. τη συνέχεια 

θα ακολουθήσει η πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου θα θαυμάσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα της 

Μαδρίτης, όπως την πλατεία Πουέρτα ντελ ολ, 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 
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δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. ας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην λιθόστρωτη Πλάθα Μαγιόρ και το 

βράδυ να πάτε να διασκεδάσετε σε ρυθμούς φλαμένκο. 
 

 

 

 

 3η μέρα: ΜΑΔΡΙΣΗ-ΣΟΛΕΔΟ-ΜΑΔΡΙΣΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Σολέδο, 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. Πριν φύγουμε θα επισκεφθούμε και 

το 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: ΜΑΔΡΙΣΗ-ΑΡΑΓΟΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την αραγόσα, 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. τη 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. Τπόλοιπη 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-ΜΟΝΣΕΡΑΣ-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. την 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”. Σελευταία μέρα για να απολαύσετε τη 

γνωστή παέγια-paella και τα φημισμένα ισπανικά μεζεδάκια τάπας στα όμορφα εστιατόρια του 

παραλιακού μετώπου της Βαρκελώνης. Σο βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. Άφιξη τα χαράματα της 8ης μέρας. 
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Σιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

11/7,18/7,25/7 €1039 €1295 €1039 €895 

1/8,8/8,15/8 €1069 €1335 €1069 €925 
 

 
Περιλαμβάνονται 

  Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Βαξθειώλε-Λάξλαθα. 
 

  Φόξνη Αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 
 

  Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 10 θηιά. 
 

  Γηακνλή γηα 6 βξάδηα ζε μελνδνρεία 4* κε κπνπθέ πξόγεπκα. 
 

  Σέζζεξα (4) δείπλα όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 
 

  Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο κε πνιπηειή θιη¬καηηδόκελα πνύικαλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 
 

  Σνπηθνί ειιελόθσλνη μελαγνί ζηνπο ρώξνπο ησλ μελαγήζεσλ. 
 

  Έκπεηξνο ειιελόθσλνο αξρεγόο / ζπλνδόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 
 

  Φ.Π.Α. 
 

 

Γεν Περιλαμβάνονται 
  Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 

 

  Πνηά ζηα θαγεηά. 
 

  Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα. 
 

  Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 
 

  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 
 

 

ημαντικές Πληρουορίες 

  Σν αεξνπνξηθό εηζηηήξην δελ πεξηιακβάλεη θαγεηό ζην αεξνπιάλν. 
 

  ηελ αλαρώξεζε 22/8 ην πξόγξακκα εθηειείηαη αληίζηξνθα κε δηακνλή πξώηα ζηε Βαξθειώλε, 
 

 

 
Όξνη θαη Πνιηηηθή Αθύξσζεο 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κέρξη 45 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε παξαθξάηεζε πνζνύ 50 Δπξώ γηα ιεηηνπξγηθά 
έμνδα. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 44 θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 30% ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο κεηαμύ 29 θαη 21 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε 50% ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  Αθύξσζε ζπκκεηνρήο 20 κέξεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζε, παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ 
ηαμηδηνύ. 

 

  ε πεξίπησζε κε παξνπζίαζεο (no show), παξαθξάηεζε όινπ ηνπ πνζνύ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνύ. 
 

  Γηα ηα κέζα νιηθήο λαύισζεο (charter), θξνπαδηέξεο , ζθη, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη παξεκθεξείο 
δηεζλείο εθδειώζεηο, ηα αθπξσηηθά θζάλνπλ κέρξη 100% ηεο αμίαο ηνπο αζρέησο ηεο εκεξνκελίαο 
γλσζηνπνίεζεο ηεο αθύξσζεο. 

 

 

 


