ΙΣΠΑΝΙΑ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις

από € 660
Αναχώρηση
8 Ιανουαρίου 2020
Ένα υπέροχο ταξίδι στη Βαλένθια. Μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε έναν προορισμό που αποτελεί ένα
μαγευτικό συνδυασμό σύγχρονης αρχιτεκτονικής και μεσαιωνικής μαγείας. Κτίρια και γειτονιές απαράλλακτης
ομορφιάς… και φυσικά «παέγια» και υπέροχο κρασί…!
Ημέρα 1 (08/01/2020)
ΑΘΗΝΑ, ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Ζυρίχης) για τη Βαλένθια. Η
Βαλένθια δεν είναι μία ακόμη πόλη της Ισπανίας! Κατ’ αρχάς είναι η τρίτη μεγαλύτερη της χώρας. Κατά δεύτερον ήταν
πολιτικά η Κόκκινη Πόλη κάποτε. Κατά τρίτον είναι σήμερα τον Άνδρο της Δεξιάς. Ελάτε, είναι ωραία ευκαιρία αυτή η
πόλη για να μιλήσει κανείς Πολιτικά, ποτέ κομματικά, περί Πολιτικής η κουβέντα για να καταλάβουμε τη χώρα με τις 4
επίσημες γλώσσες. Μόνο το Μπιλμπάο μπορεί να καυχηθεί πώς συνδυάζει πια τόσο έξοχα το Κλασικό με το
Μοντέρνο! Έτσι είναι και η Βαλένθια! Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν δούμε τα πάντα… Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας από την καρδιά της παλιάς, της Κλασικής Βαλένθιας. Να δούμε τον ποταμό της χωρίς νερό, το Παλάτι
του Δούκα των Δύο Νερών, το Δημαρχείο και το Ταχυδρομείο που βροντοφωνάζουν με την αισθητική τους πως κάποτε
τα Δημόσια Κτήρια ήταν σημαντικά: το Χρηματιστήριο του Μεταξιού, ο Καθεδρικός Ναός κι ακριβώς μπροστά του η
μακέτα του, ο Πύργος Mikelet, το Άγιο Δισκοπότηρο… Δισκοπότηρο; Ποτήρι...Κρασί... Βράδυ ελεύθερο. Μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε παέγια. Είμαστε στην πατρίδα της άλλωστε! Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2 (09/01/2020)
ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη επίσκεψη στο Αλικάντε, για να ανακαλύψουμε την Costa Blanca. Πολιτισμός και
ιστορία σήμερα! Πρώτα θα επισκεφτούμε το χωριό Elche, επίσης το Huerto Del Cura Jardin Artistico Nacional, έναν
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ιδιωτικό κήπο, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco και θα θαυμάσουμε τα φοινικόδεντρα Sissi. Στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Basilica de Santa Maria, όπου κάθε χρόνο ένα μεσαιωνικό θεατρικό λαμβάνει χώρα
μέσα στα σπλάχνα της εκκλησίας... Τελευταία στάση στο (Palmeral), τον δημόσιο κήπο που βρίσκεται στη παλιά πόλη
του Elche. Αναχωρούμε πια προς Αλικάντε. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Castillo de Santa Barbara,
το μεγαλύτερο οχυρό της Μεσογείου. Συνεχίζουμε προς το Δημαρχείο του Αλικάντε, υπέροχο μπαρόκ κτίσμα στο
κέντρο της πόλης. Επόμενη στάση η Casa Carbonell, μοναδικό δείγμα μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής και θα μάθουμε
για την ιστορία του κτιρίου και γιατί χτίστηκε στο σημείο αυτό. Θα δούμε και το San Nicolas de Bari Procathedral, το
σημαντικότερο καθολικό μνημείο της περιοχής. Τέλος, θα πάμε και στη Explanada de Espana, Paseo de la explanada
Puerta del Mar hasta el Parque de Canalejas, μια πεζοδρομημένη περιοχή κατά μήκος της θάλασσας με το
εντυπωσιακό κεραμικό μωσαϊκό του δρόμου. Επιστροφή στη Βαλένθια το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.

Ημέρα 3 (10/01/2020)
ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε δύο από τα εμβληματικά ορόσημα της Βαλένθια, την Πόλη των Τεχνών &
Επιστημών και το Ωκεανογραφικό Πάρκο. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα από τα σπουδαιότερα
ενυδρεία του κόσμου καθώς κι ένα παγκοσμίως μοναδικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα αναψυχής και πολιτισμού της
Βαλένθια . Είναι ο σπουδαιότερος σύγχρονος τουριστικός προορισμός της πόλης. Η θέση του βρίσκεται στις πρώην
εκβολές του ποταμού Τούρια, ο οποίος μετατράπηκε σε πάρκο πρασίνου μετά τις μεγάλες πλημμύρες του 1957. Το
κτιριακό σύμπλεγμα της «Πόλης» σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Σαντιάγκο Καλατράβα και Φέλιξ Καντελά. Η
κατασκευή του ξεκίνησε το 1996 και τα εγκαίνια έγιναν στις 16 Απριλίου 1998. Απόγευμα ελεύθερο. Για τους φίλους
του μπάσκετ και για όσους το επιθυμούν μάς δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ
της Valencia Basket Club SAD και του Ολυμπιακού.

Ημέρα 4 (11/01/2020)
ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και παράδοση δωματίων (έως τις 12:00). Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πανέμορφη πόλη.
Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήσης της επιστροφής μας στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω
Μονάχου). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ.
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ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

08/01

4

Hotel Silken Puerta Valencia (4*)

€ 660

€ 750

Περιλαμβάνονται:
1.

Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό με πτήσεις της Aegean/Swiss/Lufthansa

2.

Όλοι οι φόροι αεροδρομίων

3.

Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο

4.

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*

5.

Πρωινό καθημερινά

6.

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βαλένθια

7.

Πανοραμική ξενάγηση της πόλης με ελληνόφωνο ξεναγό

8.

Ολοήμερη εκδρομή στο Αλικάντε με ελληνόφωνο ξεναγό

9.

Περιήγηση στην πόλη Τεχνών και Επιστημών και στο Ωκεανογραφικό Πάρκο με ελληνόφωνο ξεναγό

10.

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

11.

Ενημερωτικά έντυπα

12.

Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
1.

Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται)

2.

Φόρος διαμονής (πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο αν και εφόσον ζητηθεί)

3.

Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα

Σημειώσεις:


Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ τούτου,
μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου



Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά συμμετέχοντα και
εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση
ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΗZRH

08JAN

A3850

ZRCVLC

08:25-10:15

08JAN

LX2142 12:00-14:00

VLCMUC 11JAN

LH1831 17:40-20:00

MUCATH 11JAN

LH1754 21:25-00:50
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