1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη και
μετάβαση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CAMP NOU - AQUARIUM
Πρωινό και ξεκινάμε περιήγηση στην πρωτεύουσα της Καταλονίας,
όπου θα δούμε την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ,
το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του
Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή,
τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο
λιμάνι της Βαρκελώνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε δύο από
τα χαρακτηριστικά δημιουργήματα του πασίγνωστου Γκαουντί,
τον Καθεδρικό ναό της Σαγράδα Φαμίλιας, καθώς επίσης και το
πάρκο Γκουέλ. Συνεχίζοντας την ξενάγησή μας θα επισκεφθούμε
το θρυλικό γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το Camp Nou, από τα
σημαντικότερα της Ευρώπης, χωρητικότητας πάνω από 98.000
θεατές. Έπειτα θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο ενυδρείο της
Μεσογείου, το Aquarium με 80μ υποθαλάσσιο τούνελ και 450 είδη
θαλάσσιας ζωής. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΜΟΝΣΕΡΑΤ (προαιρετικη)
Πρόγευμα και αναχώρηση για Μονσερατ, 35 χιλιόμετρα από την
Βαρκελώνη, όπου θα δουμε ένα ορεινό συγκρότημα που λόγω του
ιδιόμορφου σχήματος των βράχων μετατρέπεται σε ένα τοπίo
μοναδικo στον κόσμο. Σε μια φυσική εξέδρα του βουνού βρίσκεται
το Μοναστήρι της Παρθένου Montserrat που είναι και η πολιούχος
όλης της Καταλονίας. Το μεσημέρι επιστροφή στη Βαρκελώνη.
Απόγευμα ελεύθερο.

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, μετάβαση για σύντομη περιήγηση στη Γιρόνα και.
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος.

Ημέρες Αναχώρηση

4

29/04

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή
Μονοκλ.

VILADOMAT 3*

299

229

429

SASNI DIPUTACIO 4*

389

279

599

Φόροι
αεροδρομίου

Αερ. Εταιρία

145

Ryanair
ΘΕΣ - BAΡΚ (ΓΙΡΟΝΑ): 17.05 - 19.00
BAΡΚ (ΓΙΡΟΝΑ) - ΘΕΣ: 13.00 - 16.40

Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 80ευρω ανά άτομο.
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης, 7. Μια αποσκευή έως 15Kg ανά 2 άτομα

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

