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               19  ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΠΑΝΙΑ  
 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ  

 

             ΑΠΟ   16   ΙΟΥNΙΟΥ   ΕΩΣ  4   IOYΛΙΟΥ 
 

Σςιβιταβζκια, Βαρκελώνθ, αραγόςα,Μαδρίτθ, Σολζδο, αλαμάνκα, 
Πόρτο, Ναηαρζ, Φάτιμα, Λιςςαβώνα, Φάρο, εβίλλθ, Κόρδομπα, 

Γρανάδα, Βαλζνκια. 
                                                                          

              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

1η μζρα: ΚΕΡΚΤΡΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ 
ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για το λιμάνι τθσ Ανκόνα. Στον ελεφκερο χρόνο ςασ μπορείτε να 
διαςκεδάςετε ςτουσ πολυτελείσ χϊρουσ αναψυχισ του πλοίου. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
2η μζρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΣΙΒΙΣΑΒΕΚΙΑ  
Πρωινό ςτο πλοίο. Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Ανκόνα και άμεςθ αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ 
Τςιβιταβζκια.  Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για το λιμάνι τθσ 
Βαρκελϊνθσ. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
3η μζρα:  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  
Πρωινό και γεφμα ςτο πλοίο. Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ  Βαρκελϊνθσ αργά το απόγευμα, μεταφορά 
και  τακτοποίθςθ  ςτο ξενοδοχείο.  Χρόνοσ ελεφκεροσ για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. 
Διανυκτζρευςθ.  



 
4η μζρα:  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Στθν πρωινι μασ πανοραμικι περιιγθςθ κα  διαςχίςουμε μεγάλεσ 
λεωφόρουσ και κα περάςουμε από τθν Ρλατεία Ιςπανίασ με το «Μαγικό Σιντριβάνι», κα 
ανθφοριςουμε ςτον λόφο Μονηουίκ, όπου βρίςκεται το Ιςπανικό Χωριό, μια μικρογραφία 
χαρακτθριςτικισ ιςπανικισ αρχιτεκτονικισ.  Εδϊ βρίςκονται και οι περιςςότερεσ από τισ 
εγκαταςτάςεισ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων που ζγιναν το 1992. Στθ ςυνζχεια, κα κατθφορίςουμε 
ςτο  λιμάνι τθσ πόλθσ, όπου δεςπόηει το μνθμείο του Χριςτόφορου Κολόμβου, κα διαςχίςουμε τθ 
διάςθμθ πεηοδρομθμζνθ λεωφόρο άμπλα και κα καταλιξουμε ςτθν Ρλατεία τθσ Καταλονίασ, για 
να περιπλανθκοφμε ςτα γραφικά ςτενά τθσ παλιάσ πόλθσ, όπου δεςπόηει ο γοτκικόσ Κακεδρικόσ 
Ναόσ του Τιμίου Σταυροφ και τθσ Αγίασ Ευλαλίασ, και κα καταλιξουμε ςτθν παραλία 
Μπαρτςελονζτα και ςτο Ολυμπιακό Χωριό. Τζλοσ, κα επιςκεφτοφμε τθν αντιςυμβατικι εκκλθςία 
Σαγράδα Φαμίλια (τθσ Ιεράσ Οικογζνειασ), ζργο του μοντερνιςτι Καταλανοφ αρχιτζκτονα Αντόνιο 
Γκαουντί. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Σασ προτείνουμε να 
επιςκεφκείτε το ενυδρείο, ζνα από τα πιο ςθμαντικά τθσ Ευρϊπθσ, ι το Μουςείο Ρικάςο, ι το 
Μουςείο του Χουάν Μιρό και περπατιςτε ςτθν Ραςζο Ντε Γκράκιασ, τον ωραιότερο δρόμο τθσ 
Βαρκελϊνθσ και φωτογραφίςτε τα απίςτευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, τθν Ρεδρζρα και Κάςα 
Μπατλό. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
5η μζρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΑΡΑΓΟΑ – ΜΑΔΡΙΣΗ   
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ  για τθν πρωτεφουςα τθσ Ιςπανίασ τθ Μαδρίτθ, που είναι 
χτιςμζνθ ςτο κζντρο τθσ Ιβθρικισ Χερςονιςου. Κακ’ οδϊν, κα επιςκεφκοφμε τθ Σαραγόςα, τθν 
πολυπλθκζςτερθ πόλθ τθσ αυτόνομθσ περιφζρειασ τθσ Αραγονίασ, με τα χαρακτθριςτικά κτίρια 
τθσ τζχνθσ «μουδεχάρ»  αρχιτεκτονικι  διακόςμθςθ επθρεαςμζνθ από τθ μουςουλμανικι 
παράδοςθ με ςτοιχεία από τθ χριςτιανικι κουλτοφρα και το γοτκικό ςτιλ.  Θα δοφμε τθν 
επιβλθτικι εκκλθςία τθν  Βαςιλικι τθσ Ριλάρ  και τον Κακεδρικόσ Ναόσ Λα Σζο, που ζχουν 
ανακθρυχτεί από τθν Unesco Μνθμεία Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Άφιξθ νωρίσ το 
απόγευμα ςτθ Μαδρίτθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για μια 
πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
 
6η μζρα: ΜΑΔΡΙΣΗ   
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Στθν πρωινι  πανοραμικι ξενάγθςθ κα δοφμε τα αναρίκμθτα 
αξιοκζατα που “ςτολίηουν” τθν Μαδρίτθ. Θα δοφμε τθν μεςαιωνικι πλατεία “Ρλάκα Μαγιόρ”, 
τθν Ρουζρτα δελ Σολ (τθν πόρτα του ιλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κζντρο  τθσ Ιςπανίασ, τθν 
Ρλάκα δε Οριζντε  που τθν διακοςμοφν τα αγάλματα των Ιςπανϊν βαςιλζων, το Βαςιλικό Ραλάτι 
με τα 2.500 δωμάτια, και τον Κακεδρικό Ναό τθσ Αλμουδζνα.  Θα διαςχίςουμε μεγάλεσ 
Λεωφόρουσ όπωσ τθν Λεωφόρου Ρράδο, όπου βρίςκονται μεγάλα μουςεία, όπωσ θ Ρινακοκικθ 
του Ρράδο και Μοντζρνασ Τζχνθσ ζϊνα Σοφία, κα δοφμε τον ςιδθροδρομικό ςτακμό Ατότςα και 
το νεοκλαςικό κτίριο που ςτεγάηει τθν Βουλι. Θα περάςουμε από τισ πλατείεσ του Ροςειδϊνα και 
τθσ Θεάσ Κυβζλθσ με το υπζροχο νεοκλαςικό κτίριο του Ταχυδρομείου, τθν Ρφλθ του Αλκαλά και 
το μεγάλο Ράρκο ετίρο. Τζλοσ κα  διαςχίςουμε τθν μεγάλθ λεωφόρο Καςτελιάνα με τα μοντζρνα 
κτίρια, το γιπεδο του Μπερναμπζου και τθν Ρλατεία του Χριςτόφορου Κολόμβου. Επιςτροφι το 
μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και  απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
7η μζρα: ΜΑΔΡΙΣΗ  - ΣΟΛΕΔΟ 
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το Τολζδο, τθν «πόλθ των τριϊν πολιτιςμϊν» 
(Χριςτιανϊν, Εβραίων και Αράβων), χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Τάγου, που διατθρεί  



αναλλοίωτθ τθ μεςαιωνικι φυςιογνωμία τθσ και ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο  τθσ Unesco 
ςαν Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Εδϊ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να 
επιςκεφκοφμε τον Κακεδρικό Ναό, που κυριαρχεί ςτον κζντρο τθσ πόλθσ και αντικατοπτρίηει τθν 
ιςτορικι ςθμαςία του, το ςπίτι-μουςείο του Ελ Γκρζκο (Δομινικου Θεοτοκόπουλου) και τθν 
εκκλθςία του Αγίου Θωμά, όπου βρίςκεται το αριςτοφργθμά του Ελ Γκρζκο,  «Η ταφι του κόμθ 
Οργκάκ» (1586-1588).  Επιςτροφι  νωρίσ το απόγευμα  ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ . 
Δείπνο και διανυκτζρευςθ. 
 
8η μζρα: ΜΑΔΡΙΣΗ  - ΑΛΑΜΑΝΚΑ - ΠΟΡΣΟ 
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. αναχϊρθςθ για τθν Σαλαμάνκα, γνωςτι για το πιο παλαιό 
πανεπιςτιμιο τθσ Ιςπανίασ και  πρωτεφουςα τθσ ομϊνυμθσ επαρχίασ. Στθν πανοραμικι 
περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ κα δοφμε τθν Ρλάκα Μαγιόρ με το επιβλθτικό κτίριο 
του Δθμαρχείου, τον Νζο Κακεδρικό Ναό, τον Ραλιό Κακεδρικό Ναό, τθν μονι του Αγίου 
Στεφάνου και τθν Κάςα ντε λασ Κόντςασ.  Αναχϊρθςθ γι α Ρόρτο τθν Ρόλθ-κόςμθμα τθσ 
Ρορτογαλίασ, χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ντοφρο,  δεφτερθ πιο ςθμαντικι πόλθ τθσ 
Ρορτογαλίασ με τα ξακουςτά κραςιά.. Άφιξθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ 
ςτθ διάκεςθ ςασ για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ.    
 
9η μζρα :  ΠΟΡΣΟ  
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Στθν πρωινι  ξενάγθςθ  κα επιςκεφκοφμε τθν  περιοχι ιμπζϊρα,  
που εκτίνεται κατά μικοσ του ποταμοφ, με  πολλά παραδοςιακά καταςτιματα και με μία ανοιχτι 
αγορά.  Στθν άνω πόλθ κα δοφμε τον Κακεδρικοφ Ναοφ και το υπζροχο κτίριο που ςτεγάηεται ο 
ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ.  Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το  ναό του Άγιου Φραγκίςκου και το 
Ραλάτι Μπόλςα, που ςιμερα  ςτεγάηεται το Εμπορικό Επιμελθτιριο και παλαιότερα το 
χρθματιςτιριο. Τζλοσ κα επιςκεφκοφμε κάποιο παλιό οινοποιείο τθσ πόλθσ, όπου για πολλά 
χρόνια ωριμάηει το περίφθμο κραςί “ΡΟΤΟ” και κα ζχουμε τθ χαρά να γευκοφμε ςε ειδικά 
καταςκευαςμζνο ποτιρι “calice” τθν υπζροχθ γεφςθ του και το πλοφςιο άρωμα του. Επιςτροφι  
το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο  και απόγευμα  ελεφκεροσ.  Διανυκτζρευςθ.  
 
10η μζρα :  ΠΟΡΣΟ -  ΝΑΖΑΡΕ – ΦΑΣΙΜΑ – ΟΜΠΙΣΟΤ - ΛΙΑΒΩΝΑ 
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν Λιςςαβϊνα. Κακ οδϊν κα επιςκεφκοφμε  
το γραφικό  ψαροχϊρι  Ναηαρζ, τθν  κρθςκευτικι πρωτεφουςα τθσ Ρορτογαλίασ τθ Φάτιμα και 
τζλοσ το πανζμορφο μεςαιωνικό χωριό των καλλιτεχνϊν, το Πμπιτουσ όπου κα ζχουμε τθν 
ευκαιρία να περιπλανθκοφμε  ςτα γραφικά ςτενά ςοκάκια τθσ πόλθσ, ανάμεςα ςε λευκά ςπίτια  
ςτολιςμζνα με πολφχρωμα λουλοφδια.  Αργά το απόγευμα  άφιξθ ςτθν Λιςςαβϊνα,  μεταφορά 
και τακτοποίθςθ  ςτο ξενοδοχείο μασ. Χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν 
πόλθ.   
 
11η μζρα :    ΛΙΑΒΩΝΑ   
Ρρωινό μπουφζ ςτο  ξενοδοχείο. Η ςθμερινι μασ ξενάγθςθ είναι αφιερωμζνθ ςτθν  ιςτορικι  
πόλθ, που διατθρεί ζωσ και ςιμερα το λατινικό ζνδοξο χαρακτιρα τθσ. Ζνα από τα πιο φθμιςμζνα 
αξιοκζατα τθσ πόλθσ είναι το Μουςείο με τισ Βαςιλικζσ Άμαξεσ, όπου κα καυμάςουμε μια 
μοναδικι ςε πολυτζλεια και πλοφτο ςυλλογι που χρονολογείται ανάμεςα ςτον 17ο και 19ο 
αιϊνα. Επόμενθ επίςκεψθ  είναι το μοναςτιρι των Ιερωνυμιτϊν, το πιο εντυπωςιακό ςφμβολο 
τθσ πορτογαλικισ δφναμθσ και πλοφτου. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το μνθμείο των 
Ανακαλφψεων κακϊσ και τον χαρακτθριςτικό Ρφργο του Μπελζμ, που χτίςτθκε το 1515,  ςτισ 
όχκεσ του ποταμοφ Tagus για να προςτατεφςει τισ εκβολζσ του ποταμοφ και ζχει χαρακτθριςτεί 
από τθν UNESCO ωσ Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, απ’ όπου ξεκίνθςαν οι 



Ρορτογάλοι καλαςςοπόροι για τα πζρατα τθσ γθσ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο. Για το 
ελεφκερο απόγευμα ςασ προτείνουμε να περπατιςτε ωσ τθν Placa Rossio, εκεί που χτυπάει 
δυνατά θ καρδιά τθσ Λιςςαβϊνασ, και  αφεκείτε ςτισ γαςτρονομικζσ απολαφςεισ και 
παραςυρκείτε ςτουσ ζντονουσ ρυκμοφσ τθσ πόλθσ.  To βράδυ ςασ  προτείνουμε να απολαφςετε 
τα παραδοςιακά πορτογαλικά τραγοφδια fado, που ζγιναν γνωςτά ςε όλο τον κόςμο από τθν 
φθμιςμζνθ τραγουδίςτρια Αmalia Rodrigues. Διανυκτζρευςθ.   
 
12η μζρα :   ΛΙΑΒΩΝΑ  -  ΦΑΡΟ – ΕΒΙΛΛΗ   
Ρρωινό μπουφζ ςτο  ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το Φάρο που είναι θ νοτιότερθ πόλθ τθσ 
Ρορτογαλίασ και πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ  του Αλγκάρβε. Στθν πανοραμικι μασ περιιγθςθ ςτο 
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ  κα δοφμε τισ παλιζσ ςυνοικίεσ, τθν Βία Αδζντρο, τθν Μουράρια και το 
Μπάριο ιμπζιρα.  Αργά  το απόγευμα άφιξθ ςτθ Σεβίλλθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
13η μζρα :  ΕΒΙΛΛΗ   
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Σιμερα κα επιςκεφκοφμε το ιςτορικό κζντρο τθσ Σεβίλλθσ, 
πατρίδα τθσ Κάρμεν και του Φλαμζνκο. Καλλιτεχνικό, πολιτιςτικό και οικονομικό κζντρο τθσ 
Νότιασ Ιςπανίασ.  Ρρωτεφουςα τθσ Ανδαλουςίασ χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Γουαλδακιβίρ, 
το μεγαλφτερο εςωτερικό λιμάνι τθσ χϊρασ. Κατά τθν ελλθνικι μυκολογία θ πόλθ ιδρφκθκε από 
τον Ηρακλι. Κατακτικθκε και αυτι από τουσ ωμαίουσ,  Βθςιγότκουσ και Μαυριτανοφσ. Ζντονο 
το αραβικό ςτοιχείο ςτθν αρχιτεκτονικι των κτιρίων με κορυφαίο μνθμείο το Ραλάτι Αλκαηάρ που 
από το 1987  ανακθρφχκθκε  Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν ΟΥΝΕΣΚΟ.  
Στθ Σεβίλλθ βρίςκεται και ο μεγαλφτεροσ  κακεδρικόσ ναόσ τθσ Ιςπανίασ με το επιβλθτικό 
καμπαναριό, τθν Χιράλντα (La Giralda) .  Στθν πανοραμικι περιιγθςθ  κα διαςχίςουμε μεγάλεσ 
λεωφόρουσ , κα δοφμε το Χρυςό Ρφργο, τθν Αρζνα, τθν Ρλατεία Ιςπανίασ,  τθν Ρλατεία Αμερικισ 
και  πολλά αποικιακοφ ρυκμοφ κτίρια που καταςκευαςτικαν για τθν ζκκεςθ του 1929  μεταξφ τθσ 
Ιςπανίασ και των χωρϊν τθσ  Λατινικισ Αμερικισ. Τζλοσ ςτθν περιπατθτικι  περιιγθςθ κα  
περιπλανθκοφμε ςτθν γραφικι εβραϊκι ςυνοικία τθσ Σάντα Κρουη. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
14η μζρα :  ΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ  
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν χιλιοτραγουδιςμζνθ Κόρδοβα, πρωτεφουςα 
του ομϊνυμου νομοφ που βρίςκεται ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Γουαδαλκιβίρ.  Το ιςτορικό τθσ 
κζντρο ανακθρφχκθκε το 1984 Μνθμείο παγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Η Κόρδοβα ιδρφκθκε από τουσ ωμαίουσ, ςτθ ςυνζχεια κατακτικθκε από τουσ  Βθςιγότκουσ και 
τουσ Μαυριτανοφσ. Η πόλθ γνϊριςε μεγάλθ ακμι από τον 8ο αιϊνα, που ιταν θ πρωτεφουςα των 
Μαυριτανϊν ςτθν Ιςπανία και ςτθ ςυνζχεια Χαλιφάτο των Ουμαγιαδϊν. Τθν εποχι αυτι θ 
Κόρδοβα ιταν θ δεφτερθ μεγαλφτερθ και πιο ςθμαντικι πόλθ, ςτο τότε γνωςτό κόςμο , μετά τθν 
Κωνςταντινοφπολθ, και τθν αποκαλοφςαν το «Κόςμθμα τθσ Δφςθσ». Τον 13ο αιϊνα θ Κόρδοβα 
περνά ςτα χζρια των Χριςτιανϊν βαςιλζων τθσ Ιςπανίασ και αρχίηει να χάνει το παλιό τθσ 
μεγαλείο. Ρολλά και ςθμαντικά είναι τα μνθμεία τθσ Ρόλθσ που κα δοφμε ςτθν περιπατθτικι 
περιιγθςθ μασ. Θα περιπλανθκοφμε ςτα γραφικά ςτενά τθσ  Εβραϊκισ ςυνοικίασ , με τα 
παραδοςιακά ςπίτια και τα υπζροχα «Ράτιοσ» ( εςωτερικζσ αυλζσ).  Στθ ςυνζχεια κα  
επιςκεφκοφμε το μεγάλο Τηαμί Μεςκίτα που ςτο εςωτερικό του βρίςκεται ο Κακεδρικόσ Ναόσ. 
Είναι το μεγαλφτερο Ιςλαμικό Τζμενοσ τθσ Ευρϊπθσ και ζνα από τα μεγαλφτερα ςτο κόςμο, που 
αποτελείται από 19 νάρκθκεσ και ζνα «δάςοσ»  (856) κολϊνεσ με διπλζσ Καμάρεσ.   Αργά  το 
απόγευμα άφιξθ ςτθ Γρανάδα, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο και 
διανυκτζρευςθ.   



 
15η μζρα :  ΓΡΑΝΑΔΑ  - ΒΑΛΕΝΘΙΑ  
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο και πανοραμικι περιιγθςθ. Η πόλθ τθσ Γρανάδα είναι μία από τισ 
ωραιότερεσ  και ιςτορικότθτεσ πόλεισ τθσ Ιςπανίασ, κτιςμζνθ πάνω ςε τρείσ λόφουσ,  ςτουσ 
πρόποδεσ τθσ οροςειράσ Σιζρα Νεβάδα.  Το όνομα τθσ οφείλεται ςτισ πολλζσ ροδιζσ που 
καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι και θ ιςπανικι ονομαςία τουσ  είναι «γκρανάδα». Η πόλθ διατθρεί 
το παλιό αραβικό χαρακτιρα τθσ κακϊσ ζχει πολλά και  με μεγάλθ καλλιτεχνικι αξία κτίρια,  
μεταξφ των οποίων είναι ο κακεδρικόσ Ναόσ και  ξεχωριςτι κζςθ ζχει θ Αλάμπρα (το κόκκινο 
φροφριο)  με το Ραλάτι τθσ και τθν μαυριτανικι  ακρόπολθ που κάνει τθν πόλθ ζνα πολιτιςτικό 
και τουριςτικό κζντρο τθσ Ιςπανίασ. Το 1984 θ Αλάμπρα  αναγνωρίςτθκε ωσ μνθμείο παγκόςμιασ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τθν ΟΥΝΕΣΚΟ.  Αναχϊρθςθ για τθ Βαλζνκια, πρωτεφουςα τθσ 
ομϊνυμθσ Αυτόνομθσ Κοινότθτασ και γενζτειρα του διάςθμου αρχιτζκτονα Σαντιάγκο 
Καλατράβα. Με τθν άφιξθ κα κάνουμε τθν πανοραμικι μασ περιιγθςθ όπου κα δοφμε το 
ςφμπλεγμα των 3 κτιρίων «τθν Ρόλθ των Τεχνϊν και τθσ Επιςτιμθσ» ςτο πάρκο του ποταμοφ 
Τοφρια. Στθ ςυνζχεια κα μεταφερκοφμε ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ για να δοφμε το κτίριο 
που ςτεγάηει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το κτίριο του Δθμαρχείο, το Ιςτορικό 
Μουςείο και τον επιβλθτικό γοτκικό Κακεδρικό Ναό τθσ Ραναγίασ των Αβοικθτων. Μεταφορά 
και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.  Διανυκτζρευςθ.  
 
16η μζρα:  ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ   
Ρρωινό μπουφζ ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ  για τθν πρωτεφουςα τθσ Καταλονίασ τθν 
Βαρκελϊνθ. Μεταφορά ςτο λιμάνι και επιβίβαςθ ςτο πλοίο. Τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και 
αναχϊρθςθ για το λιμάνι του Λιβόρνο. Διανυκτζρευςθ εν πλω.  
 
17η μζρα:  ΣΙΒΙΣΑΒΕΚΙΑ  –ΡΩΜΗ  
Πρωινό και γεφμα ςτο πλοίο. Άφιξθ  ςτο λιμάνι τθσ Τςιβιταβζκια, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και 
αναχϊρθςθ για τθ ϊμθ. ‘Άφιξθ  μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  
 
18η μζρα: ΡΩΜΗ   - ΑΝΚΟΝΑ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ανκόνα όπου κα επιβιβαςτοφμε ςτο πλοίο 
τθσ επιςτροφισ. Τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ.  Δείπνο και διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
19η μζρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΚΕΡΚΤΡΑ  
Χαρείτε τισ ανζςεισ του ςφγχρονου πλοίου ζωσ τθν ϊρα που κα φκάςουμε ςτο λιμάνι τθσ 
Ηγουμενίτςασ. Αποβίβαςθ και άμεςθ αναχϊρθςθ με το τοπικό πλοίο για το νθςί μασ.  
 

 
ΣΕΛΟ  ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

 
Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο      1.565 € 
Tιμή ςε μονόκλινο                    1.965 € 
Παιδικό (μζχρι 12 ετών )         1.470 € 

 
 
 
 
 
 



 
 
 Περιλαμβάνονται 
      

 Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα- Κζρκυρα 

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ηγουμενίτςα-Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτςα ςε 4κλινεσ 
εςωτερικζσ καμπίνεσ με wc/ντουη (ΑΒ4). 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 3* &  4*.  

 Ρρωινό  κακθμερινά . 

 Οκτϊ (8) γεφματα/δείπνα ςτο ςφνολο.   

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ 
εκδρομισ. 

 Ζμπειρο Αρχθγό – Συνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Ρ.Α 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Π,τι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τθ βραδιά.( Βαρκελϊνθ 1€, Ρόρτο2€, Λιςςαβϊνα 
2€,   ϊμθ 6€ ,  )  

 Check point 35 €.   
 
 
 
ημείωςη: Ξεναγιςεισ και  εκδρομζσ ενδζχεται να  αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

 
Σο πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

Η ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο, θαηεπζύλεηαη δε από ηνπο 

αξρεγνύο-ζπληνληζηέο  πνπ θαζνξίδνπλ ώξεο, αλαρσξήζεηο, ζηάζεηο (θ.ι.π) νη νπνίνη θαη 

έρνπλ δηθαίσκα  νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα είλαη 

αλαγθαίεο ή αθόκα όηαλ θξίλνπλ ζθόπηκν γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθδξνκήο. 

Οη εθδξνκείο νθείινπλ ζπλέπεηα ζε ηόπνπο θαη ώξεο ζπλαληήζεσλ-αλαρσξήζεσλ. Όπνηνο 

απνπζηάδεη ζεκαίλεη όηη νηθεηνζειώο δηαθόπηεη θαη επνκέλσο βαξύλεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα 

γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κε ην group. 

 

Η ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο μελαγήζεσλ, πεξηεγήζεσλ, γεπκάησλ θ.ι.π δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή, αξθεί γηα νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε λα ελεκεξώλεηαη      ν ππεύζπλνο. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

 

Αθπξώζεηο γίλνληαη δεθηέο 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. Δηαθνξεηηθά πιεξώλνπκε 

αθπξσηηθά, κέρξη 10 κέξεο πξηλ ην 25%, κέρξη 5 κέξεο πξηλ ην 50 % θαη κέρξη 3 κέξεο  πξηλ ην 

75 % επί ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο, κεηά δε ηελ ηξίηε κέξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε, ΟΤΔΕΜΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 

 

Δηαβαηήξηα,ηαπηόηεηεο θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, είλαη ζηελ 

επζύλε ηνπ θάζε εθδξνκέα ρσξηζηά θαζώο θαη ε επζύλε ησλ ηνπηθώλ ζπλνξηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ. 

 

Κάζε εθδξνκέαο κπνξεί λα θέξεη κηα απνζθεπή θαλνληθνύ κεγέζνπο θαη κέρξη 25 θηιά ην 

αλώηεξν, θαζώο θαη κηα κηθξόηεξε ρεηξαπνζθεπή. Είδε αμίαο θαζώο θαη πξνζσπηθά 

αληηθείκελα θπιάζζνληαη θαη ηαμηδεύνπλ κε επζύλε ησλ θαηόρσλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ θαη ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ζα γίλνληαη αιιαγέο ζέζεσλ, 

βάζε εηδηθήο αηνκηθήο θαξηέιαο. Εληόο ησλ πόιεσλ, ζε ηνπηθέο πεξηεγήζεηο –μελαγήζεηο , 

δελ ζα ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο πιελ ησλ ζέζεσλ 3-4, πνπ εμππεξεηνύλ αξρεγνύο θαη 

ηνπηθνύο μελαγνύο. 

 

Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώλεη νπνηνδήπνηε ηαμίδη γηα ιόγνπο πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δελ επλννύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

γξαθείνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζηξνθή θαη κόλν ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεη εηζπξάμεη. 

 

Οπνηνζδήπνηε επηπξόζζεηνο όξνο ή ηξνπνπνίεζε γηα λα ηζρύεη, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί 

πξνο όινπο έγθαηξα θαη πξν ηεο αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 

ηελ παξνύζα ΕΚΔΡΟΜΗ είλαη πηζαλόλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ε αξρεγόο λα ηξνπνπνηήζεη 

ηε ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο βεβαίσο λα παξαιείςεη ηίπνηα. 

 


