Αναχωρήσεις: Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

11 ημέρες

10/11 Ημέρες
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ –
ΤΕΝΕΡΙΦΗ – ΦΟΥΝΤΣΑΛ (ΜΑΔΕΡΑ) – ΜΑΛΑΓΑ –
ΑΛΙΚΑΝΤΕ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Κρουαζιερόπλοιο: NORWEGIAN SPIRIT

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η καταλανική πρωτεύουσα και
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ισπανίας, είναι μια μητρόπολη με
έντονο χρώμα, ιδιαίτερη
προσωπικότητα και μεγάλη ιστορική
και καλλιτεχνική παράδοση.

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο
του Μαρόκου, και ένα από τα
σπουδαιότερα λιμάνια της Αφρικής, η
Καζαμπλάνκα είναι μια μεγαλούπολη με
ιδιαίτερη προσωπικότητα. Η ομώνυμη
ταινία του 1942 απλά πέρασε την πόλη
στη σφαίρα του θρύλου…

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ
Με πληθυσμό πάνω από 380.000
κατοίκων, η Λας Πάλμας είναι η
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πόλη που δεν
βρίσκεται πάνω στην ευρωπαϊκή
ήπειρο.

ΦΟΥΝΤΣΑΛ
Η πρωτεύουσα του νησιού της
Μαδέρα (Πορτογαλία) είναι μια πόλη
γεμάτη χρώματα και έντονες εικόνες.
Η ιδιαιτερότητα του φυσικού τοπίου
και του ηφαιστειακού εδάφους
επιτρέπουν την ανάπτυξη χιλιάδων
εξωτικών λουλουδιών που δεν
φύονται πουθενά αλλού στον κόσμο.

ΜΑΛΑΓΑ
Η τουριστική ανάπτυξη της περίφημης
πλέον Κόστα ντελ Σολ (Ακτή του Ήλιου)
της Ανδαλουσίας ξεκίνησε πριν κάποιες
δεκαετίες από την πόλη της Μάλαγα, τη
μεγαλύτερη στην ακτογραμμή της
Ανδαλουσίας και σπουδαίο θέρετρο
αλλά και πολιτιστικό κέντρο.

ΑΛΙΚΑΝΤΕ
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης
περιφέρειας της Βαλένθια, το Αλικάντε είναι
από τους τοπ τουριστικούς προορισμούς
στην Ισπανία. Η πόλη φέρει πολλούς
επίσημους τίτλους που της αποδόθηκαν κατά
καιρούς από τους βασιλείς της Ισπανίας.
Ανάμεσά τους και ο τίτλος «Λαμπρότατη,
Πιστή και πάντα Ηρωική πόλη του Αλικάντε».

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ –
ΤΕΝΕΡΙΦΗ – ΦΟΥΝΤΣΑΛ – ΜΑΛΑΓΑ – ΑΛΙΚΑΝΤΕ –
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
10/11 ημέρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Κρουαζιερόπλοιο: Norwegian Spirit

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2018
Νοέμβριος: 22 / Δεκέμβριος: 13
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2019
Ιανουάριος: 3, 24 / Φεβρουάριος: 14 / Μάρτιος: 7
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Από €749 το άτομο σε εσωτερική καμπίνα
Από €809 το άτομο σε εξωτερικό καμπίνα
Από €1.159 το άτομο σε εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι

Στην τιμή περιλαμβάνονται


Διανυκτερεύσεις σε καμπίνα.



Πλήρης διατροφή στο πλοίο.



Ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο πλοίο.



Ασφάλεια ταξιδίου.



Ταξιδιωτικό κιτ.



Portfolio Versus για τα έγγραφά σας.

Δεν περιλαμβάνονται


Αεροπορικά εισιτήρια.



Λιμενικά τέλη.



Φιλοδωρήματα.



Ποτά και εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης.

