
 
 

9 ΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 

 
ΝΑΠΟΛΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ -  ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 

 
1η  - 2η ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17&18/08/17 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 
ΠΡΙΝΤΕΖΙ  (ΕΝ ΠΛΩ) – ΝΑΠΟΛΗ - ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΕΝ ΠΛΩ) (670χλµ.). 
     Συγκέντρωση  των  εκδροµέων αργά το βράδυ.  Αναχώρηση  για  την  Ηγουµενίτσα  όπου  θα  
πάρουµε  το  πλοίο  για  το Πρίντεζι στις 01:00 (18/08/17).  Επιβίβαση  στο  πλοίο και 
τακτοποίηση  στις  καµπίνες.  ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω. Άφιξη στο λιµάνι του Πρίντεζι,  επιβίβαση 
στο πούλµαν και αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισµένη Νάπολη, την πατρίδα της Σοφίας Λόρεν 
& του Καρούζο. Χαθείτε µέσα στα δροµάκια µε τις µπουγάδες που κρέµονται από άκρη σε άκρη 
στα µπαλκόνια, σε µια από τις πιο πολύβουες πόλεις µε φινέτσα & ταπεραµέντο που µόνο οι 
Ναπολιτάνοι διαθέτουν. Από εκεί, αναχώρηση για το λιµάνι της Τσιβιταβέκια όπου  θα  πάρουµε  
το  πλοίο  για  τη Βαρκελώνη στις 23:45.  Τακτοποίηση  στις  καµπίνες.  ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 19/08/17 ,  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. 
       Άφιξη  την  εποµένη  το απόγευµα στο  λιµάνι  της Βαρκελώνης.  Επιβίβαση  στο  πούλµαν  
και  αναχώρηση  για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια και στη συνέχεια ακολουθεί 
περιήγηση όπου θα έχουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα της Καταλονίας και το 
µεγαλύτερο λιµάνι της Μεσογείου, τη Βαρκελώνη. Ακολουθεί δείπνο σε τοπική ταβέρνα και στη 
συνέχεια, επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 20/08/17 ,  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. 

       Πρωινό. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουµε από την κεντρική πλατεία της 
Βαρκελώνης την Plaza Catalunia. Θα διασχίσουµε την περίφηµη λεωφόρο Paseo de gracia µε τα 
πιο ακριβά καταστήµατα της πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του µοντερνισµού 
διασήµων αρχιτεκτόνων µε γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του µεγάλου Antonio 
Gaudi. Θα σταµατήσουµε και θα δούµε από κοντά το αριστούργηµά του, την περίφηµη εκκλησία 
Sagrada Familia. Συνεχίζουµε την ξενάγηση µας περνώντας από το Porto Olympico, λιµάνι στην 
περίοδο των ολυµπιακών αγώνων, το Ολυµπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά των 
ψαράδων. Η επόµενη στάση µας είναι στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την 
παγκόσµια έκθεση του 1929. Συνεχίζουµε για το ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφηµη γοτθική 
συνοικία όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών 
βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός. Σας προτείνουµε να επισκεφτείτε το µουσείο του µεγαλύτερου 
ζωγράφου του εικοστού αιώνα του Πάµπλο Πικάσο.  Επίσης θα δούµε το πάρκο Γκουέλ, έργο του 
διάσηµου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, το οποίο είναι µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Ουνέσκο. Το πάρκο Γκουέλ είναι το τέλειο παράδειγµα αρµονίας φύσης και 
αρχιτεκτονικής. Θα τελειώσουµε την ξενάγηση µας στον λόφο Μοντζουίκ όπου βρίσκεται το 
ολυµπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυµπιάδας του 1992. Εκεί θα θαυµάσουµε το 
µαγικό σιντριβάνι ένα πρόγραµµα φωτός νερού και µουσικής σε ένα µοναδικό περιβάλλον. 
Ακολουθεί δείπνο σε τοπική ταβέρνα. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 21/08/17 ,  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. 
      Πρωινό. Συνεχίζουµε τη γνωριµία µας µε την πόλη της Βαρκελώνης. Ξενάγηση  στο κέντρο 
της Βαρκελώνης, όπου θα περπατήσουµε την Ράµπλας τον διασηµότερο πεζόδροµο της 
Ισπανίας. Η Ράµπλας µε την αγορά των λουλουδιών της, µε τους υπαίθριους καλλιτέχνες και 
ζωγράφους της µε την αστείρευτη ζωντάνια της. Περπατώντας την Ράπλας θα δούµε την βρύση 



καναλέτας. Στην συνέχεια θα επισκεφτούµε την κεντρική αγορά τροφίµων και φρούτων την La 
Boqueria. Μία εκπληκτική αγορά όπου µπορείτε να δοκιµάσετε τα διάσηµα Ισπανικά αλλαντικά, 
εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και τάπας. Η µεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά της 
Ισπανίας σας περιµένει να γευτείτε τα υπέροχα προϊόντα της. Στην συνέχεια θα δούµε την 
διάσηµη λυρική σκηνή όπου οι µεγαλύτεροι τενόροι και σοπράνο του κόσµου έχουν εµφανιστεί. 
Θα τελειώσουµε την ξενάγηση στην πλατεία Ρεάλ, η οποία είναι µια τυπική Ισπανική πλατεία µε 
καµάρες. Απολαύστε τον καφέ σας σε ένα από τα πολλά µαγαζιά που βρίσκονται γύρω – γύρω 
από την γραφική πλατεία. Ακολουθεί δείπνο σε τοπική ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
6η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 22/08/17,  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ.(506χλµ) 
            Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την αποικία των Φωκαέων και 
σπουδαίο λιµάνι της Γαλλίας στη Μεσόγειο, τη Μασσαλία.  Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωµάτια. Ακολουθεί περιήγηση της πόλης, όπου θα δούµε την κεντρική λεωφόρο Λα 
Κανεµπιέρ που είναι ακόµα και σήµερα ένας πολυσύχναστος, αν και λίγο παρατηµένος δρόµος, 
όπου κάποτε συναντιόταν ναυτικοί από τη ∆ύση και την Ανατολή, ενώ τα πλοία τους έδεναν στα 
µουράγια. Συνεχίζουµε για το παλιό λιµάνι, το οποίο παραµένει ο πυρήνας της πόλης. Το παλιό 
φρούριο σήµερα βρίσκεται πάνω από µια ψαραγορά, ενώ υπάρχουν αµέτρητα εστιατόρια µε 
θαλασσινές σπεσιαλιτέ. Στα βόρεια του λιµανιού βρίσκεται η παλιά συνοικία Λε Πανιέ, η οποία 
υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Τα ιστορικά κτίρια που σώζονται 
στην περιοχή αυτή  είναι το νοσοκοµείο του 17ου αιώνα Λα Βιέιγ Σαριτέ και ο καθεδρικός ναός Λα 
Μαζόρ του 19ου  αιώνα. Στα νότια βρίσκεται η αρχαιότερη εκκλησία της πόλης, η βασιλική Σεν 
Βικτόρ. Ο ναός όµως που δεσπόζει πάνω από την πόλη  είναι  η εκκλησία Νοτρ Νταµ ντε λα 
Γκαρντ, µια βυζαντινού ρυθµού βασιλική του 19ου  αιώνα, στο πάνω µέρος της οποίας βρίσκεται 
ένα χρυσό άγαλµα της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
7η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 23/08/17, ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - 
ΓΕΝΟΒΑ.(407χλµ) 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για επίσκεψη στις Κάννες, παγκόσµιο 
θέρετρο µε τα πολυτελή ξενοδοχεία, το Μέγαρο του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και την φηµισµένη 
παραλιακή λεωφόρο µε τους Φοίνικες, την γνωστή ΄΄Κρουαζέτ΄΄. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας 
για το Πριγκηπάτο  του Μονακό. Θα δούµε το παλάτι των Γκριµάλντι, τον καθεδρικό ναό µε τον 
τάφο της Πριγκήπισσας Γκρέις Κέλν και το Ωκεανογραφικό Μουσείο µε το ενυδρείο του Ζάκ Υβ 
Κουστώ. Στη συνέχεια, αναχώρηση για επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο, στο πιο διάσηµο Καζίνο του 
κόσµου. Από εκεί, συνεχίζουµε για Γένοβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. 
∆είπνο. Ακολουθεί γνωριµία µε, την αγέρωχη πρωτεύουσα της Λιγηρίας, µια από τις πιο 
συναρπαστικές µητροπόλεις από ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική άποψη. Θα δούµε τον 
καθεδρικό ναό και την εκκλησία San Matteo, η οποία φιλοξενεί το ταφικό µνηµείο του γενοβέζου 
ναυάρχου Andrea Doria. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 24/08/17,   ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΚΟΝΑ.(515χλµ) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση µε προορισµό το λιµάνι της Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καµπίνες. ∆ιασκεδάστε στους πολυτελείς χώρους του 
πλοίου. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.  
 
9η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/08/17,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ.(80χλµ) 
      Άφιξη το πρωί στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στην 
πόλη µας έχοντας έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την εκδροµή µας 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή 200  ευρώ  κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 7 ηµέρες 
πριν την αναχώρηση της εκδροµής δεν θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό 

γίνεται προς όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε 
να είναι έγκαιρη η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 
 



 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, µε 
την πολυετή εµπειρία του οδηγού. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Πρίντεζι, Τσιβιταβέκια – Βαρκελώνη και Ανκόνα - 
Ηγουµενίτσα, σε ΑΒ4 (τετράκλινες καµπίνες µε w/c και ντουζ). 
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Βαρκελώνη, µία (1) διανυκτέρευση στη Μασσαλία και µία (1) 
διανυκτέρευση στην Γένοβα, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας,  3* / 4*. 
- Πέντε (5) πρωινά - µπουφέ. 
- Πέντε (5) δείπνα. 
- Έµπειρο ξεναγό του γραφείου µας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ενυδρεία, παλάτια και κέντρα διασκέδασης. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόµενο. 
 
 
 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς χαρακτήρες) 
ή το  διαβατήριο σας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ . 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
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