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ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 2ημ.
18 – 19 Οκτωβρίου ’17
1η μέρα: 18/10 ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη
Βαρκελώνη. ‘Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πανοραμική περιήγηση της Βαρκελώνης.
Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους θα περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό
Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια
μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκονται και οι περισσότερες από τις
εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν το 1992. 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, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του
Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο
Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς
Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο Στάδιο Camp Nou για την
παρακολούθηση του αγώνα Barcelona – Ολυμπιακός. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: 19/10 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από
τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, όπως επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο Πικάσο.
Περπατήστε στην Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε τα
απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Το απόγευμα θα
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο ΑΠΟ
Επιβάρυνση σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίων

485 €
50 €
150 €

Περιλαμβάνονται :

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βαρκελώνη – Αθήνα με ναυλωμένη πτήση.

Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.

Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας .

Πρωινό μπουφέ καθημερινά.

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται :

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.

Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Πτήσεις
Αναχώρηση : Αθήνα – Βαρκελώνη
Επιστροφή : Βαρκελώνη – Αθήνα

08.00 09.30
19.00 22.30

