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Καθώς ο Δεκέμβριος είναι ο κατεξοχήν μήνας εορτασμών, κάθε χρόνο τέτοια εποχή αφήνουμε το μυαλό να ταξιδέψει σε αγα-
πημένους προορισμούς Η Ισπανία αποτελεί μία χώρα γοητευτικών αντιθέσεων σε χρώματα, αρχιτεκτονική και παλμό. Το 

ταξίδι που έχουμε σχεδιάσει, εγγυάται τη γνωριμία με την ακαταμάχητη ποικιλομορφία της. Από την Καταλονία και την χωρά 
των Βάσκων , με την έντονη ζωή και την κουλτούρα, το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας, τον παράδεισο του shopping , καθώς και 
την πρωτεύουσα της Αραγονίας , μεταφερόμαστε στη μεσογειακή ακτογραμμή της χώρας .Οδηγούμαστε στην πανέμορφη 

Βαρκελώνη των ατελείωτων αξιοθέατων, επηρεασμένη από τη μοναδική αρχιτεκτονική του Γκαουντί.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
BARCELONA ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 2 νύχτες )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

 
H Βαρκελώνη είναι το τέλειο μέρος για να ξεκινήσουμε το οδικό ταξίδι μας στην Ισπανία. Πρωτεύουσα της αυτόνομης 
περιοχής της Καταλονίας και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη πίσω από τη Μαδρίτη, η Βαρκελώνη είναι κατ' ουσία ισπανική και 
προσφέρει μια τέλεια εισαγωγή σε πολλά από τα πράγματα που κάνουν την Ισπανία τόσο σπουδαία – απίστευτη αρχιτεκτονι-
κή, όμορφες παραλίες και υπέροχη κουζίνα.  



 
 
 
 
MONSERRAT  

 
Για πολλούς επισκέπτες ένα ταξίδι στο Μοντσερράτ της Βαρκελώνης είναι το κορυφαίο της επίσκεψης τους. Το Μοντσερ-
ράτ είναι ένα όμορφο θεαματικό ορεινό κατάλυμα των Βενεδικτίνων μοναχών περίπου μία ώρα Βορειοδυτικά από τη Βαρκε-
λώνη. Το μοναστήρι Μονσεράτ δεν αποτελεί μονάχα θησαυρό θρησκευτικής σημασίας αλλά και η φυσική ομορφιά που πε-
ριβάλλει το μοναστήρι είναι απλά απίστευτη. Εάν σας αρέσει το περπάτημα υπάρχουν επίσης μερικές ενδιαφέρουσες διαδρο-
μές στο βουνά όπου θα συναντήσετε πολύ ωραία θέα μερικών από τους πολύ ασυνήθιστους σχηματισμούς πετρωμάτων στο 
σύνολο της Καταλονίας.  
 
COSTA BRAVA - FIGUERES – GIRONA- CADAQUES ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 1 νύχτα) 

 
 
Καντακές: Αναζητώντας τον Νταλί στα παιδικά του χρόνια. Εδώ βρίσκεται το σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε. 
Σκαρφαλώνω στα βράχια που σκεπάζουν την ακτή του Καντακές στη βορειοανατολική Ισπανία. Μοιάζουν με λιωμένα κομ-
μάτια ψωμί βουτηγμένα σε μια σούπα από θαλασσινό νερό. «Υπερρεαλιστικό» είναι μια λέξη που εύκολα λέμε σήμερα αφού 
έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που τη σμίλεψε ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ. Όμως, αν υπάρχει ένας τόπος στον κόσμο 
που να δίνει ένα ακριβές και ιστορικό νόημα στις λέξεις «υπερρεαλιστικό» και «υπερρεαλισμός», αυτός βρίσκεται ανάμεσα 
σε τούτα τα βράχια. Στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων είναι ένα όμορφο μεσογειακό τοπίο· και σίγουρα ήταν όμορφο 
στα μάτια του στενού φίλου του Νταλί, ποιητή Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που ο Νταλί τον έφερε εδώ στη δεκαετία του 
1920. Στην «Ωδή στον Σαλβαντόρ Νταλί», ο Λόρκα υμνεί την αντανάκλαση του φεγγαριού, στον μικρό, ήσυχο κόλπο. Η 
ευαισθησία όμως του Μπουνιουέλ και του Νταλί ήταν πιο κοινή. Οταν έγραφαν το σενάριό τους εδώ, θυμήθηκαν το ποίημα 
του Λόρκα και το σνομπάρισαν. Στις αρχικές σκηνές της ταινίας που οραματίζονταν, ένα μικρό άσπρο σύννεφο, περνάει 
μπροστά από μια γεμάτη σελήνη· ένα ωραίο νυχτερινό. Αμέσως μετά έρχεται ένα ξυράφι που κόβει τον βολβό ενός ματιού.  
 
 
Φιγκέρες (Figueres), η πόλη του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκο-
σμίως, από τα νεανικά του χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του εμφανίζεται η Γκαλά, η γυναίκα και ο 
έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο του μουσείου βρίσκεται ο τάφος του, στον χώρο και στην πόλη που τον τίμησε...  
 
 
 
Η Χιρόνα υπήρξε μια πλούσια πόλη στο μεσαίωνα κάτι που φαίνεται από τα γοτθικά κτίρια που έχουν διασωθεί από τις επα-
νειλημμένες επιθέσεις και πολιορκίες που δέχθηκε η πόλη. Σημαντικά είναι και τα ίχνη της εβραϊκής κοινότητας που άνθισε 
στη Χιρόνα μέχρι και το 1492. Αυτός είναι ο πολιτιστικός πλούτος που μπορεί να ανακαλύψει κάθε επισκέπτης της καταλο-
νικής πόλης. Η διασκέδαση δεν περιορίζεται, όμως, εκεί, αφού η Χιρόνα είναι φημισμένη και για την ξέφρενη νυχτερινή ζωή 
της, αλλά και για τις ιδιαίτερες γεύσεις που μπορεί να δοκιμάσει κανείς στα εκατοντάδες εστιατόρια της πόλης... Εκεί βρί-
σκεται και ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, του οποίου τα πιάτα είναι εμπνευσμένα από αρώματα. Το El Celler 
de Can Roca  
 
 



 
ANDORRA – LOURDES (FRANCE) ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 1 νύχτα)  
 

 
 
Ανδόρα: Ο ευρωπαϊκός παράδεισος του οικονομικού shopping και των πολυτελών spa. Το μικρό πριγκιπάτο της Ανδόρας 
βρίσκεται ψηλά στα ανατολικά Πυρηναία. Ένα από τα πιο ιδιότυπα -από άποψη διοικητικού καθεστώτος – κράτη στον κόσμο, 
η μικροσκοπική Ανδόρα είναι το έκτο μικρότερο κράτος του κόσμου με συνολική έκταση 468 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 
πληθυσμό περίπου 78.000 κατοίκους. Στα σύνορα Γαλλίας και Ισπανίας, αυτή η καταπράσινη χώρα «κρέμεται» από τις κορυ-
φές των Πυρηναίων όρων, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα και συνδυάζει ιδανικά δύο ετερόκλητες κουλτούρες του-
ρισμού: αυτή των extreme χειμερινών σπορ και της πεζοπορίας στα βουνά με εκείνη των πολυτελών spa και του ανεξάντλη-
του shopping.  
Η Λούρδη (γαλλικά: Lourdes, προφέρεται Λουρντ) είναι μια μικρή πόλη της Γαλλίας, που βρίσκεται στους πρόποδες των 
Πυρηναίων, στην περιοχή της Οξιτανίας. Πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, η πόλη ήταν πιο γνωστή για το οχυρό κάστρο 
που υψώνεται στο κέντρο της. Το 1858 η Λούρδη ήρθε στην επικαιρότητα στη Γαλλία και στο εξωτερικό λόγω των εμφανίσε-
ων της Παναγίας που ισχυρίστηκε ότι είδε μία δεκατετράχρονη αγρότισσα, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, η οποία το 1933 ανακη-
ρύχθηκε αγία. Λίγο αργότερα, η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους 
στον τομέα του προσκυνήματος και του θρησκευτικού τουρισμού. Σήμερα, η Λούρδη φιλοξενεί περίπου έξι εκατομμύρια επι-
σκέπτες κάθε χρόνο από όλες τις γωνιές του κόσμου. Αυτή η συνεχής ροή προσκυνητών και τουριστών μετέτρεψε την ήρεμη 
Λούρδη στο δεύτερο σημαντικότερο κέντρο τουρισμού στη Γαλλία, δεύτερο μετά το Παρίσι και τρίτ  
 
SAN SEBASTIAN ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 1 νύχτα) – PABLONA – BILBAO - GUERNICA  

 
 
Το Σαν Σεμπαστιάν είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη βόρεια Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, σε απόσταση μόλις 20χλμ από 
τα γαλλικά σύνορα. Πρόκειται για μια πολύ γραφική πόλη με υπέροχες παραλίες, τουριστικό λιμάνι και οργανωμένο θέρετρο, 
γνωστό για την αλιεία, αλλά και την γαστρονομία του. Είναι αγαπημένος προορισμός Ισπανών αλλά και Γάλλων- αφού βρί-
σκονται τόσο κοντά- και έχει μεγάλη τουριστική κίνηση κάθε καλοκαίρι. Τον Σεπτέμβριο διοργανώνεται το γνωστό και διε-
θνές φεστιβάλ ταινιών, στο οποίο παρευρίσκονται πολλοί διάσημοι ηθοποιοί.  
 
Κι αν η Παμπλόνα σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστή για το φεστιβάλ των ταυρομαχιών, έθιμο που κατά καιρούς κατακεραυ-
νώνεται για τη σκληρότητά του, ο επισκέπτης θα αντικρίσει ένα σωρό αξιοθέατα που αποδεικνύουν περίτρανα τον μύθο της 
σαγήνης της πόλης. Από την Πλάθα ντελ Καστίγιο κατευθυνόμαστε στα καλοδιατηρημένα τείχη και τον καθεδρικό ναό της 
Σάντα Μαρία, λίγο πριν καταλήξουμε στην Πλάθα Κονστιτοριάλ με το εντυπωσιακό Δημαρχείο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη διάθεσή μας για να πάρουμε μια καλή γεύση της ντοπιολαλιάς της πόλης, όπερ σημαίνει, περιπλάνηση στα γραφικά σοκά-
κια της και στα μαγαζιά στα οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε τάπας πίνοντας παγωμένη σανγκρία. 
 
 Το Μπιλμπάο είναι συνώνυμο του Γκούγκενχαϊμ και για πολλούς αυτός είναι και ο μόνος λόγος να το επισκεφθεί κανείς. 
Καθώς όμως κατηφορίζετε τους ορεινούς δρόμους και ατενίζετε την πόλη που απλώνεται από κάτω, διαπιστώνετε ξεκάθαρα 
ότι το αριστούργημα του Frank Gehry είναι ένα μόνο από τα υπέροχα αρχιτεκτονικά στολίδια του Μπιλμπάο. Όλα αυτά έχουν 
φόντο τους καταπράσινους λόφους και έναν ελικοειδή ποταμό που οδηγεί σε μια εκπληκτική ακτογραμμή που απέχει λιγότε-
ρο από 15 χιλιόμετρα. Με λίγα λόγια, το Μπιλμπάο είναι χάρμα οφθαλμών.  



Προαιρετικές εκδρομές: 
 
 (Χοντεαρίμπια & Γαλλική Βασκονία: Μπαγιόν, Μπιαρίτζ )  
 

 
 
 
Απολαμβάνοντας χαμόν, σοκολάτα και τεράστια κύματα στη Γαλλική Βασκονία  
 
 
Μεσαιωνικά τείχη, φρούρια και ιστορικά ανάκτορα μας καλωσορίζουν στο ιστορικό κέντρο της εξόχως γραφικής 
 Χονταρίμπια, λίγο πριν περάσουμε τα νοητά σύνορα για να μπούμε στη γαλλική περιοχή της χώρας των Βάσκων με 
προορισμό το μητροπολιτικό τους κέντρο: την εξίσου γραφική Μπαγιόν ή Μπαϊόνα στη βασκική γλώσσα. Στη συμβολή 
των ποταμών Νιβ και Αντούρ, στο βόρειο τμήμα της πολιτιστικής περιοχής της Βασκονίας, η Μπαγιόν εξασφάλισε την 
ευημερία της ως κορυφαίο εμπορικό κέντρο ανά τους αιώνες, ενώ ακόμα και σήμερα στεγάζει το ένατο μεγαλύτερο λιμάνι 
της Γαλλίας.  
Στο ιστορικό της κέντρο, ένα σωρό χαρακτηριστικά κτίρια με ξυλοδεσιές, αλλά και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός στή-
νουν το σκηνικό μιας μυθιστορίας που κουβαλώντας την πατίνα μιας άλλης εποχής, βάζει τον επισκέπτη στα παπούτσια των 
ηρώων του Έρνεστ Χέμινγουεϊ στο μυθιστόρημα, «ο ήλιος θα ανατέλλει για πάντα». Πόλη τέχνης με μεγάλη πολιτιστική 
κληρονομιά και γαστρονομικές παραδόσεις, φημίζεται για το χαμόν της περιοχής, καθώς και τη σοκολάτα της!  
 
Η απόδρασή μας στη Γαλλική Βασκονία συνεχίζεται με την Μπιαρίτζ.  
Τοποθετημένο πάνω στον ωκεανό, το κοσμοπολίτικο θέρετρο –που άλλοτε εκτελούσε χρέη φαλαινοθηρικού λιμανιού- μας 
δίνει μια γεύση της αβάσταχτης γοητείας της μπουζουαζίας. Η Μπιαρίτζ είναι συνώνυμη της καλής ζωής με ένα σωρό μα-
γαζιά (ανάμεσα στα οποία και Γκαλερί Λαφαγιέτ) και υπέροχα ζαχαροπλαστεία.  
Μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι αποτελεί τον τόπο διακοπών της αυτοκρατορικής οικογένειας. 
 Τον 19ο αιώνα, η αυτοκράτειρα Ευγενία, η Ισπανίδα σύζυγος του Ναπολέοντα φαίνεται να το λάτρεψε με την πρώτη μα-
τιά. Κι αυτή είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το επιβλητικό Hôtel du Palais, τη θερινή δηλαδή κατοικία της αυτοκρά-
τειρας, η οποία φυσικά θα αποτελέσει σταθμό της περιήγησής μας. Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που έχουν 
απολαύσει τον θαλασσινό αέρα και τα ιαματικά μπάνια της πόλης με τον αριθμό 64 ήταν ο Μέγας Ναπολέων και ο Βίκτωρ 
Ουγκώ. Στην εντυπωσιακή παραλιακή της ζώνη με τα τεράστια κύματα με τα οποία αναμετρώνται οι σέρφερς, δεσπόζει ο 
βράχος της Παρθένου. Στο μεταξύ, οι αριστοκρατικές επαύλεις, το Καζίνο, το Hôtel du Palais κι ένα σωρό ακόμα πολυτε-
λείς βίλες αποτελούν διατηρητέα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ορόσημα της μπελ επόκ και αρ ντεκό αισθητικής.  
 
 

 



Zaragoza  
 

 
θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηρι-
στικά κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοι-
χεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ και 
τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρ-
τσελονέτα στο λιμάνι. Διανυκτέρευση.  
 
 
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:  
Στην αποφώνηση του ταξιδιού μας, έχουμε στη διάθεσή μας ένα ελεύθερο πρωινό για να εκμεταλλευτούμε λίγο ακόμα τον 
χρόνο μας στην υπέροχη πόλη της Βαρκελωνης. Λίγο πριν επιστρέψουμε στο Ηράκλειο από το αεροδρόμιο ,αναφωνούμε 
«Ens veiem» που σημαίνει «εις το επανιδείν». Πώς άλλωστε μπορείς να πεις οριστικά «αντίο» σε μια χώρα που σίγουρα 
θα θες να επιστρέψεις ξανά;  
 
ΤΙΜΕΣ:  
 
 

 Ενήλικες σε δυκλινο δωμάτιο 875€ / άτομο  
 
Για την εγγραφή η προκαταβολή 400€ είναι υποχρεωτική. Η αποπληρωμή έως τις 15 Ιανουαρίου 2023  
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
 
Όλες οι μεταφορές & εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με : 
 

 πολυτελές mini bus  

  διανυκτερεύσεις πολυτελή ξενοδοχεία 3+*/ 4* με εξαιρετικές υπηρεσίες. 

  Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο.  

 Ομαδική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.  

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.  

  Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 
 
 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
 

  δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων  

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

  Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  


