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                           Γενικές πληροφορίες 
 

ΠΟΤΕ                         10  ημέρες, από Παρασκευή 13 έως Κυριακή  22 Αυγούστου 2021 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ                Χώρα Βάσκων-Αραγωνία-Καταλωνία 
ΠΤΗΣΕΙΣ  Αθήνα-Βαρκελώνη και Βαρκελώνη -Αθήνα 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Με σύγχρονο, άνετο, κλιματιζόμενο πούλμαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Σε ξενοδοχεία και ξενώνες  3 *** σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.  

ΚΟΣΤΟΣ  Εκτιμάται σε  1000  €. Η τιμή θα οριστικοποιηθεί στις αρχές  Ιουλίου 
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεως μετ επιστροφής, φόρους αεροδρομίων,  

όλες τις διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό, όλες τις μεταφορές με πούλμαν και μικρά σκάφη 

οδηγούς βουνού και διαδρομών όπου χρειαστεί, ξεναγους, ταξιδιωτική ασφάλιση, φιλοδωρήματα , χάρτες και 

έντυπα και δυο αρχηγούς-συνοδούς του ΕΟΣ Αθηνών. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εθνικά 

πάρκα, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες επιλογής (extreme sports, βαρκάδες, ιππασία, ποδηλασία κλπ), 

διαφορά μονόκλινου, προσωπικά έξοδα. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ   Ταξιδιωτικό γραφείο ΤΡΕΚΚΙΝΓΚ  ΕΛΛΑΣ. 
ΑΡΧΗΓΟΙ                              Γιάννης Κορνάρος   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. Ελάχιστος 20 άτομα 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ             Στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνών, Λέκκα 23-25, 1ος ορ  ,τηλ 210-

3212355. (5 – 8 μ.μ.) από Τρίτη έως Παρασκευή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας που εξασφαλίζεται με τη 

πληρωμή προκαταβολής 300 € ως τις 28 Ιουνίου. Η εξόφληση της πληρωμής θα γίνει ως το τέλος Ιουλίου 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Θα γίνουν 2 ενημερωτικές συναντήσεις για καλύτερη πληροφόρηση 

και τη γνωριμία των συμμετεχόντων. Η 1η συνάντηση των συμμετεχόντων θα γίνει την Πεμπτη  24  Ιουνίου στις 

8.00 μμ σε υπαίθριο χώρο ( αυλή  Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη στου Φιλοπάππου). 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ       Πρέπει να είναι έγκυρο και να μην λήγει εντός του 2021( εναλλακτικά αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου). 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ    Για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να είναι μέλος του ΕΟΣ Αθηνών, η άλλου συλλόγου 

μέλους της Ομοσπονδίας η να γίνει μέλος. Για να γίνετε μέλη απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟ Υ.Πολυ πιθανόν μεχρι τοτε για να ταξιδέψει κανεις στο εξωτερικό (χώρα της 

Ευρωπαϊκής ένωσης  να χρειάζεται το λεγόμενο πράσινο διαβατήριο δηλαδή είτε να έχει εμβολιασθεί κανείς ,είτε 

να έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιπλέον μοριακό τεστ κορονοϊού 2-3 ημέρες πριν.  

Τα πράγματα ακόμα είναι ρευστά ,θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεώτερα. 

  
 

 



ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Πυρηναία-Χώρα Βάσκων-Αραγωνία-Καταλωνία 

Ημερήσιο Πρόγραμμα 
1η ημέρα        Μεσημέρι στις 15.45 αναχώρηση  από Αθήνα με πτήση της ΙΜΠΕΡΙΑ για Μαδρίτη. Άφιξη και  

Πεμ 12 Αυγ.       άμεση (σε 1ωρα) αναχώρηση με πτήση για Μπιλμπάο. Άφιξη στις 20.45                      
ΜΠΙΛΜΠΑΟ  

        2η ημέρα 

  Παρ.  13 Αυγ. 

Μπιλμπάο μια βιομηχανική και ιστορική μεγαλούπολη  στις ακτές του Ατλαντικού με 
σημαντικά μουσεία και αρχιτεκτονική. Περιήγηση της πόλης, επίσκεψη του μουσείου 
Γκουγκενχαημ, του ιστορικού κέντρου, του γοτθικού καθεδρικού και μετά επίσκεψη του 
γραφικού ψαροχωριού Μπερμεο,της μαρτυρικής Γκέρνικα  και του μνημείου των βομβαρ 
δισμών  και του ερημητήριου του Σαν Χουαν. Επιστροφή στο (90 χλμ., 2 ώρες)   ΜΠΙΛΜΠΑΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      3η ημέρα 

   Σαβ. 14 Αυγ 

Πρωινή βόλτα και επίσκεψη της περιοχής Πορτουγκαλετε με την κρεμαστή γέφυρα, 
μνημείου της Ουνέσκο.  Διάσχιση της άγριας και εντυπωσιακής Βισκαϊκής ακτής  πάνω 
από γκρεμούς, τούνελ, μικρές ακρογιαλιές. Επίσκεψη του μουσείου της Αλταμίρα με τις 
ονομαστές βραχογραφίες και κοντινών σπηλαίων. Περιήγηση στην πανέμορφη Σαντιγιανα 
δελ Μαρ και επιστροφή το απόγευμα στο Μπιλμπάο για  να επισκεφθούμε και άλλα 
αξιοθέατα   (240 χλμ., 4 ώρες)                                                                     ΜΠΙΛΜΠΑΟ 

      4η ημέρα 

   Κυρ. 15 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για το εθνικό πάρκο Ουρκιολα με την άγρια ζωή. Πεζοπορία και 
ανάβαση κορυφής με ωραία θέα. Συνέχεια για  τη Βιτόρια , πρωτεύουσα της αυτόνομης 
περιοχής των Βάσκων. Επίσκεψη της πόλης και διάσχιση της καταπράσινης βασκικής 
επαρχίας. Επίσκεψη του  όμορφου μεσαιωνικού χωριού Λαγκουάρδια  στη διάσημη περιοχή 
Λα Ριοχα με τους ονομαστούς αμπελώνες και κρασιά. Επίσκεψη οινοποιείου,  και άφιξη 
στο Λογκρονιο πρωτεύουσα της επαρχίας Λα Ριόχα. (140 χλμ,2 ωρες)                 ΛΟΓΚΡΟΝΙΟ 

     5η ημέρα 

  Δευτ. 16 Αυγ. 

 Πρωινή περιήγηση της πόλης  και συνέχεια για την όμορφη ιστορική κωμόπολη Λιθαρρα  
και του μεσαιωνικού γεφυριού Ποντε δε Ρεϊνα. Συνέχεια για την πανέμορφη μεσαιωνική 
κωμόπολη Ολιτε και  το απόγευμα άφιξη στην ονομαστή Πάμπλονα πρωτεύουσα της 
βασκικής επαρχίας Ναβάρρα .Επίσκεψη των αξιοθέατων. ( 100χλμ, 2 ώρες)      ΠΑΜΠΛΟΝΑ                                                                                                                                                                                                                                   

     6η  ημέρα 

 Τριτη 17 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για ολοήμερη επίσκεψη της ομορφότερης πόλης της Ισπανίας  το Σαν 
Σεμπάστιαν. Περιήγηση της καταπληκτικής αυτής  πόλης, του ενυδρείου της , του νησιού 
Σαντα Κλαρα , του υπαίθριου μουσείου της, του ιστορικού κέντρου και ανάβαση στους 
λόφους της . ( 160 χλμ, 2 ώρες)                                                            ΠΑΜΠΛΟΝΑ           

     7η ημέρα 

    Τετ. 18 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για τα Πυρηναία .  Διάσχιση ορεινών περασμάτων, ορμητικών ποταμών,                                                                                                                                                   
κατάπρασινων τοπίων, άγριων φαραγγιών. Άφιξη  στο  χωριό Σαγιεντ δε Γκαγιεγο κέντρο 
χειμερινών σπορ κάτω από κορυφές των Πυρηναίων ύψους 3000 μ. (160 χλμ. , 3 ώρες)  
ΣΑΓΙΕΝΤ  
 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : Πορείες σε εντυπωσιακά μονοπάτια και περιήγηση στα γύρω χωριά 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ανάβαση 3 ωρών για το καταφύγιο . ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ στο καταφύγιο       

      8η ημέρα 

   Πεμ. 19 Αυγ. 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Οδικός γύρος στα αξιοθέατα της γύρω περιοχής. Επίσκεψη του 
σημαντικότερου μοναστηριού της Αραγωνίας Σαν Χουαν δε λα Πενια, κτισμένο πάνω από 
γκρεμό, των εντυπωσιακών βράχων Λος Μαγιος, του παραμυθένιου κάστρου Λοαρρε και 
της όμορφης ιστορικής πόλης Ουεσκα (170 χλμ,4 ώρες)                                           ΣΑΓΙΕΝΤ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : Πορείες μέτριας δυσκολίας και ανάβαση κορυφής 2000 μ. 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : Ανάβαση κορυφής 3000 μ. μέτριας τεχνικής δυσκολίας και 
κατάβαση στο χωριό                                                                                              ΣΑΓΙΕΝΤ                                                                                                             

       9η ημέρα 

   Παρ. 20 Αυγ. 

Πρωινή αναχώρηση για το νότο μέσα από εντυπωσιακά τοπία. Μικρή πεζοπορία. Διάσχιση 
της μεγάλης πεδιάδας του ποταμού Έβρου και άφιξη στη πρωτεύουσα της Αραγωνίας τη 
μεσαιωνική Σαραγόσα μία πανέμορφη πόλη γεμάτη αξιοθέατα, μυστήρια και κρυμμένες 
γωνίες. Περιήγηση και επίσκεψη αξιοθέατων. ( 160 χλμ, 3 ώρες)                         ΣΑΡΑΓΟΣΑ 



 
 

  
 

 
 

 
 

     10η ημέρα 

   Σαβ. 21 Αυγ. 

       

Πρωινή αναχώρηση, στάση και επίσκεψη της όμορφης πόλης Λεριδα . Καθ΄ οδόν επίσκεψη 
του εντυπωσιακού μοναστηριού Μοντσερρατ, συμβόλου της Καταλωνίας. Μικρή πεζοπορία 
και το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη (300 χλμ, 4 ώρες)                             ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ                                                   

    11 ημέρα 

    Κυρ. 22 Αυγ 

Ολοήμερη περιήγηση και επίσκεψη των κυριώτερων αξιοθέατων (Λας Ραμπλας, Μπαριο 
Γκοτικο, του λιμανιού, Σαγκραδα Φαμιλια, Διαγοναλ, Κολονια Γκουελ, του λιμανιου και 
του λόφου Μοντζουι) της εκπληκτικής Βαρκελώνης. Αργά το βράδυ πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα  


