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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
26-30/11/2022 
5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 

 

     Στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές της Ευρώπης! 

 
1η ημέρα: Πάτρα – Αθήνα – Βαρκελώνη  
Συγκέντρωση και αναχώρηση από την Πάτρα για μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση στις 
15.20 για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  
 
2η ημέρα: Βαρκελώνη – Ξενάγηση πόλης 
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza Catalunia. Θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με 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 Olimpico, λιμάνι στην περίοδο των ολυμπιακών αγώνων  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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: αρκελώνη – Ξενάγηση πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε με τη γνωριμία των αρχιτεκτονικών μνημείων της 
πόλης. Θα δούμε το περίφημο Parque Guel, έργο του Antonio Gaudi, παράδειγμα αρμονίας 
της φύσης και αρχιτεκτονικής, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα δούμε το Hospital Sant Pau, το μεγαλύτερο 
μοντερνιστικό συγκρότημα του κόσμου – ένα νοσοκομείο βγαλμένο από παραμύθι, έργο του 
μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I Montaner και μνημείο της Unesco . Η ξενάγηση μας 
θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία όπου 
βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτίρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο 
καθεδρικός ναός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Βαρκελώνη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας στις αγορές της πόλης, 
όπως την περίφημη La Boqueria δίπλα στην Rambla, με μεγάλη ποικιλία σε αλλαντικά αλλά 
και Street Food, ή στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Fira de Santa Lucia δίπλα στον Καθεδρικό 
Ναό, με όλα όσα χρειάζεστε για να μπείτε στο εορταστικό κλίμα. Έχει πολύ Καταλανικό ύφος 
και τα σαββατοκύριακα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Αναζητήστε τα Cagnares, τις 
χαρακτηριστικές φιγούρες του χωρικού, τις οποίες οι Καταλανοί παραδοσιακά  
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χρησιμοποιούν στις φάτνες τους, μια παράδοση που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και τα 
αγαλματάκια αυτά συμβολίζουν την ελπίδα και τη γονιμοποίηση του επόμενου 
έτους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
 
5η ημέρα: Βαρκελώνη – Αθήνα – Πάτρα  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα στις 10.45 με 
άφιξη 14.40. Μετά την προσγείωση, άμεση αναχώρηση για την επιστροφή μας στην Πάτρα. 

 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 680€  

 Διαφορά Μονόκλινου 160€ 

 

Η Τιμή περιλαμβάνει: 

• Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα με πούλμαν του γραφείου μας 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βαρκελώνη – Αθήνα (Vueling 
Airlines) 

• 4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (EXE LAIETANA PALACE ή αντίστοιχο) 

• 4 Πρωινά γεύματα 

• Μεταφορά από /προς αεροδρόμιο στην Πόλη 

• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις  

• Συνοδός /αρχηγός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
Η τιμή Δεν περιλαμβάνει: 

• Tα ποτά, φαγητά, αχθοφορικά και ό,τι αναφέρονται ως προαιρετικά 

• Τις εισόδους στα μουσεία και τα αξιοθέατα 
 

 
Σημείωση :  H σειρά των ξεναγήσεων δύναται να αλλάξει για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του προγράμματος. 
 

       

                   Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 27/10/2022με προκαταβολή 300€      
           Εξόφληση 10 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 
 

  


