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Κρουαζιέρα Μεσογείου
Με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη
Στο Καπ νου το ναό του ποδοσφαίρου
Οδικώς

7 ημέρες

Αναχώρηση :
15 Οκτωβρίου 2017
Δώρο 2 δείπνα
& Ξενάγηση στη πόλη της Ρώμης !!!!
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες
και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση Αναχώρηση για το λιμάνι της Σιβιταβέκια για να επιβιβαστούμε
στο πλοίο για τη μεταφορά μας στο λιμάνι της Βαρκελώνης . Άφιξη , τακτοποίηση στις καμπίνες .
Διανυκτέρευση εν πλω…
3η μέρα : ΕΝ ΠΛΩ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Άφιξη στο λιμάνι της Βαρκελώνης . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας ( περιοχή
Βαρκελώνης) . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (περιήγηση πόλης) - Αγώνας - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη πανοραμική περιήγηση της
Βαρκελώνης. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους και αφού περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το
«Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στο λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια
μικρογραφία της χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής, αλλά και οι περισσότερες από τις
εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο Ολυμπιακό
λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη
πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα απ’ όπου 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 Αγίας
Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Χρόνος ελεύθερος για να
κάνετε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι.
Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον
καφέ ή την μπύρα σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. Στη συνέχεια
συγκέντρωση και μεταφορά στο γήπεδο του Καπ νού για τη παρακολούθηση του αγώνα. Με τη λήξη

του αγώνα μεταφορά στο λιμάνι της Βαρκελώνης για τη μεταφορά μας στο λιμάνι της Σιβιταβέκιας
στην Ιταλία. Τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ - ΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ - ΡΩΜΗ ΒΥ NIGHT
Αφιξη στο λιμάνι της Σιβιταβέκια και αναχώρηση για τη Ρώμη. Με την άφιξη αρχίζει η περιήγηση
στην «Αιώνια Πόλη» με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του
κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών
Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα
Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της
ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα
Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο σε μπουφέ…
Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα.
6η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Αφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα . Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν
πλω.
7η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ - ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό την Αθήνα.

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο
Tιμή σε μονόκλινο

395 €
420 €

Διαφορά δίκλινης καμπίνας (ΑΒ2) κατ’ άτομο 170 € και για τις 4 διαδρομές
(ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ –ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ)
Περιλαμβάνονται
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα – Πάτρα και Σιβιταβέκια –Βαρκελώνη - Σιβιταβέκια σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχεία 4*στη περιοχή της Κόστα Μπράβα/Βαρκελώνη .
 Ένα πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.
 Ένα δείπνο στο ξενοδοχείο μας στη Βαρκελώνη και ένα δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο στη
Ρώμη.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα και ότι
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

