ΓΥΡΟΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ & ΜΑ∆ΡΙΤΗ
ΣΕΒΙΛΛΗ, ΧΕΡΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΦΡΟΝΤΕΡΑ, ΚΑΝΤΙΖ, ΜΑΛΑΓΑ, ΓΡΑΝΑ∆Α, ΑΛΑΜΠΡΑ,
ΚΟΡ∆ΟΒΑ, ΜΑ∆ΡΙΤΗ, ΤΟΛΕ∆Ο
8 Ηµέρες

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη. Πανοραµική περιήγηση, µεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο µας. Μετά το δείπνο θα έχετε χρόνο ελεύθερο στη διάθεσή σας, για µια πρώτη γνωριµία µε την
πρωτεύουσα τις Ισπανίας. ∆ιανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ
Πρωινό και ξεκινάµε τη διαδροµή µας για την Κόρδοβα. Κτισµένη στις όχθες του ποταµού Γουαδαλκιβίρ, η Κόρδοβα
διαθέτει µια οικιστική κληρονοµιά αιώνων, που προέκυψε από το ταιριαστό πάντρεµα ισλαµικής και χριστιανικής
αρχιτεκτονικής. Το ιδιαίτερο αυτό «χαρµάνι» που καθορίζει απόλυτα το αστικό τοπίο της ανδαλουσιανής πόλης και το
πολύτιµο πολιτιστικό της φορτίο είναι κυρίως οι λόγοι που το ιστορικό κέντρο της συγκαταλέγεται από το 1984 στη λίστα
των Μνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Ξεκινάµε την περιήγηση µας από την πέτρινη
ρωµαϊκή γέφυρα Puente Romano που ενώνει το ιστορικό κέντρο µε την απέναντι πλευρά της πόλης και µπαίνοντας στη
δαιδαλώδη εβραϊκή συνοικία Juderia µε τα στενά καλντερίµια και τα λευκά σπίτια µε τα σιδερένια µπαλκόνια θα
οδηγηθούµε στο κόσµηµα της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό Μεσκίτα. Πρόκειται για το µεγαλύτερο -και αρχαιότεροισλαµικό τέµενος της Ευρώπης, σύµβολο της χρυσής εποχής της Κόρδοβα, αποτελεί σήµερα ένα εξαιρετικό δείγµα
συνύπαρξης του χριστιανικού µε το ισλαµικό στοιχείο. Ακριβώς δίπλα θα δούµε το Παλάτι του Επισκόπου που από το
1989 στεγάζει το Μουσείο Καλών Τεχνών και συνεχίζουµε µε το µεσαιωνικό παλάτι Αλκαζάρ των Χριστιανών Μοναρχών
στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες συζητήσεις για το ιστορικό ταξίδι του Χριστόφορου Κολόµβου στην Αµερική. Θα
περπατήσουµε το αποκαλούµενο «δροµάκι των λουλουδιών», ένα από τα πιο γραφικά µέρη της πόλης και θα
µεταφερθούµε στην Πλάθα Κορεδέρα από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες ταυροµαχίες της Κόρδοβα. Τέλος, θα καταλήξουµε
στην Πλάθα ντε λας Τενδίγιας στην καρδιά της πόλης στο συνηθέστερο σηµείο συνάντησης της νεολαίας για ποτό και
φαγητό. Ελεύθερος χρόνος για να γευτείτε παέγια, γκασπάτσο και τάπας και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας µε προορισµό
τη Σεβίλλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΙΛΛΗ
ΣΕΒΙΛΛΗ
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας από την καρδιά της Σεβίλλης. Θα θαυµάσουµε τον Καθεδρικό Ναό όπου φιλοξενεί
καλλιτεχνικούς θησαυρούς µεγάλης αξίας αλλά και τα οστά του Χριστόφορου Κολόµβου, καθώς και τον πύργο της
Τζιράλντα σύµβολο της πόλης. Συνεχίζουµε µε το ανάκτορο Αλκαζάρ την πεµπτουσία της αραβικής τέχνης. Απέραντες
πολυτελείς αίθουσες, αυλές, κατάφυτοι κήποι µε λιµνούλες και περιστύλια συνθέτουν την εικόνα του παλατιού. Θα
περιπλανηθούµε σε µία από τις πιο διάσηµες εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ και θα θαυµάσουµε πλατείες µε
σκαλιστές βρύσες, σφυρήλατα φανάρια, εσωτερικές αυλές (πάτιος) και γλάστρες µε γεράνια που διατηρούν αναλλοίωτη
την ατµόσφαιρα άλλων εποχών. Συνεχίζουµε στη δυτική όχθη του Γουαδαλκιβίρ, όπου βρίσκονται και τα κυριότερα
αξιοθέατα το ένα δίπλα στο άλλο. Θα θαυµάσουµε την περίφηµη αρένα Πλάθα ντε Τόρος µε τα 200 χρόνια ιστορίας και
την µπαρόκ αρχιτεκτονική, θα δούµε τον Χρυσό Πύργο, το Νοσοκοµείο της Καριντάτ, δεµένο µε το θρύλο του ∆ον Ζουάν
και φυσικά το Μουσείο Καλών Τεχνών. Επόµενος σταθµός η Πλατεία Ισπανίας µε τα ασπρογάλαζα κεραµικά πλακάκια –
αντιπροσωπευτικά της ανδαλουσιανής τέχνης και το µαγευτικό πάρκο Μαρία Λουίζα. Πρόκειται για την πιο σηµαντική
πράσινη ζώνη της Σεβίλλης, µε υπέροχα κτίσµατα σε αρχιτεκτονική µουδεχάρ (νεότερη εκδοχή της µαυριτανικής
αρχιτεκτονικής), που δηµιουργήθηκαν µε αφορµή τη µεγάλη ιβηροαµερικανική έκθεση του 1929. Το ισπανικό περίπτερο
είναι από τα ωραιότερα που θα δείτε, µε µοναδικά, πολύχρωµα κεραµικά αθουλέχος. Θα θαυµάσουµε το εξαιρετικό και
καλύτερο ξενοδοχείο της Σεβίλλης, το «Alfonso XIII» µε τις καταπράσινες και πολύχρωµες σε κεραµικά αυλές του ανάµεσα
σε κιγκλιδώµατα και σιδεριές, καθώς και το τεράστιο πρώην καπνεργοστάσιο, σηµερινό τµήµα του πανεπιστηµίου, που
θυµίζει τις εποχές όπου ταπεινές γυναίκες σαν την Κάρµεν (τη διάσηµη τσιγγάνα) δούλευαν εδώ. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΑΝΤΙΖ - ΧΕΡΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΦΡΟΝΤΕΡΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Σήµερα θα επισκεφθούµε την παραθαλάσσια πόλη της Κάντιζ. Η περιήγησή µας θα ξεκινήσει από τη Νέα πόλη, όπου θα
έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε την Πλατεία της Ισπανίας. Θα σας εντυπωσιάσουν τα επιβλητικά αγάλµατα, τα
µεγάλα κτίρια, τα καταπράσινα πάρκα µε τα σιντριβάνια και τα στενά γραφικά σοκάκια µε τα µαγαζιά. Θα µεταφερθούµε
στην παλιά πόλη και θα δούµε από κοντά τα όµορφα κάστρα, καθώς και τη θέα µε το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να
περικυκλώνει την πόλη. Σας προτείνουµε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Συντάγµατος, το Μουσείο της Κάντιζ µε την
εντυπωσιακή συλλογή από αρχαιολογικά αντικείµενα και έργα τέχνης, το Μουσείο µε εκκλησιαστικά εκθέµατα, τον
Καθεδρικό ναό, το Αρχαίο Ρωµαϊκό εργοστάσιο αλατιού, το παρεκκλήσι του Αγίου Σπηλαίου, το Ρωµαϊκό θέατρο και τον

Ναό του Αγίου ∆οµίνικου. Στη συνέχεια σειρά έχει µια πόλη διάσηµη για τα άλογά της και το περίφηµο cherry της, η Jerez
de la frontera. Σύντοµη περιήγηση και επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο, διαν/ση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΑΛΑΓΑ – ΓΡΑΝΑ∆Α
Πρωινό και αναχώρηση για τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ανδαλουσίας, τη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι σήµερα ένα
ακµάζον λιµάνι ακριβώς όπως ήταν κατά τη Φοινικική, Ρωµαϊκή και Μαυριτανική περίοδο. Επίσης άνθισε κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν το γλυκό κρασί της έγινε το πιο δηµοφιλή ποτό της Ευρώπης, µέχρι που η φυλλοξήρα
(παράσιτο) κατέστρεψε τα αµπέλια της περιοχής το 1876. Η περιήγησή µας θα ξεκινήσει από τον Καθεδρικό ναό του
16ου αιώνα, το παλάτι Αλκαθάµπα, το καλύτερα διατηρηµένο παλάτι από τη µουσουλµανική εποχή στην Ισπανία και το
κάστρο του Γκιµπραλφάρο, όπου δηµιουργούν ένα υπέροχο αρχιτεκτονικό σύνολο. Συνεχίζουµε µε την Πλάθα ντε λα
Μερσεντ όπου βρίσκεται το Μουσείο του Πικάσο (γενέτειρα του διάσηµου ζωγράφου) και διαθέτει συλλογή από 155 έργα
δωρεά από µέλη της οικογένειας του. Χρόνος ελεύθερος στην Πλατεία Συντάγµατος που αποτελεί την καρδιά της πόλης
και ιδιαίτερα της τουριστικής ζωής, καθώς είναι ένας από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους της πόλης και θα δείτε το
παλιό δηµαρχείο (1869), το σπίτι του κυβερνήτη, τη φυλακή και το δικαστήριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας στη Γρανάδα. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΓΡΑΝΑ∆Α - ΑΛΑΜΠΡΑ
Η Γρανάδα µε την αραβική, εβραϊκή και τσιγγάνικη συνοικία, καθώς και τα πολυάριθµα αξιοθέατα µε την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική τους κυριολεκτικά θα σας µαγέψει. Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας από την Πλάθα Ισαµπέλ λα
Κατόλικα για να δούµε το άγαλµα του Κολόµβου που υπογράφει δίπλα στη Βασίλισσα Ισαβέλλα τους όρους του πρώτου
ταξιδιού του για την Αµερική και συνεχίζουµε µε το πρώην κεντρικό τζαµί της πόλης που µετατράπηκε σε Καθεδρικό ναό
του 16ου αιώνα. Αναγεννησιακό στυλ και Μπαρόκ αρχιτεκτονική είναι ένα από τα σηµαντικότερα κτίρια της Γρανάδα.
Ακολουθεί η Πλάθα Νουέβα, η παλαιότερη πλατεία και η καρδιά της τουριστικής ζωής της πόλης που βρίσκεται ακριβώς
κάτω από το Ανάκτορο της Αλάµπρα και αποτελεί είσοδο για την Αραβικής γειτονιά. Στη συνέχεια θα ανέβουµε την οδό
ντελ Ντάρο κατά µήκος του ποταµού, έναν πολύ όµορφο δρόµο στη σκιά του ανακτόρου της Αλάµπρα και γεµάτος µε
πραµατευτές και ζογκλέρ, θα δούµε το κτίριο που στεγάζονταν τα λουτρά της πόλης και θα περιπλανηθούµε στα
λιθόστρωτα δροµάκια της Εβραϊκής συνοικίας (Αλµπαϊσίν) µε τα γραφικά σπιτάκια και τα αραβικά µαγαζιά. Χρόνος
ελεύθερος και επίσκεψη στην παγκοσµίου φήµης Αλάµπρα (ατοµικά έξοδα). Κατασκευασµένη µετά την κατάληψη της
Ισπανίας από τους Μουσουλµάνους βασιλείς η Αλάµπρα είναι η ζωντανή απεικόνιση του Μουσουλµανικού πολιτισµού στη
∆υτική Ευρώπη. Μνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ουνέσκο, αποτελείται από την Αλκαζάµπα που είναι το φρούριο,
το Παλάθιο Ναζάριες που είναι το κυρίως παλάτι, το παλάτι του Ρωµαίου αυτοκράτορα Καρόλου του 5ου που περιέχει το
Μουσείο της Αλάµπρα και το Μουσείο Καλών Τεχνών, καθώς και από το Χενεραλιφέ που είναι οι απαράµιλλης οµορφιάς
κήποι. Ένα αριστούργηµα τέχνης και αφάνταστης λεπτοµέρειας υπό των ήχο των αηδονιών και του τρεχούµενου νερού
από τα πολυάριθµα σιντριβάνια και τους καταρράκτες, η Αλάµπρα είναι από µόνη της ένας λόγος για να επισκεφτεί
κανείς την Ισπανία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση
7η ΗΜΕΡΑ: ΓΡΑΝΑ∆Α – ΤΟΛΕ∆Ο – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισµών”, το Τολέδο, µία πόλη µε σπουδαία ιστορική,
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονοµιά. Θα περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια της µεσαιωνικής πόλης και θα
επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό, ένα µοναδικό κτίσµα µεγάλων καλλιτεχνών και µείγµα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ
καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωµά, όπου θα θαυµάσουµε το αριστουργηµατικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του
Κόµητος Οργάθ”. Τελευταία µας στάση το σπίτι, στο οποίο έζησε και µεγαλούργησε ο µεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο και
αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Πανοραµική περιήγηση στην πόλη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο
και διαν/ση. Το βράδυ σας προτείνουµε βραδινή διασκέδαση µε Flamenco.
8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗΜΑ∆ΡΙΤΗ- ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ µε IBERIA
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές, µε κλιµατιζόµενο τουριστικό λεωφορείο, σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα.
3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο ή εφάµιλλο στη Σεβίλλη
2 διαν/σεις στο ξενοδοχείο ή εφάµιλλο στη Μαδρίτη
2 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Gran Hotel Luna Granada 4*ή εφάµιλλο στη Γρανάδα
Ηµιδιατροφή στα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της διαµονής.
Ταξιδιωτική ασφάλεια (Αστικής Ευθύνης) & Φ.Π.Α.
Ελληνόφωνος Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου µας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµου
Είσοδοι µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά όπου απαιτείται.
Ποτά – αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευµάτων και των βραδινών εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία.
Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται.

Προαιρετικές εκδροµές:
•

ΚΑΝΤΙΖ - ΧΕΡΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΦΡΟΝΤΕΡΑ: 50 € το άτοµο.

ΠΤΗΣΕΙΣ IBERIA AIRLINES :
ΑΘΗΝΑ – MA∆ΡΙΤΗ

IB3151 - 16:05-19:00

ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ

IB 3150 - 10:50-15:20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ

ΗΜ.

8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ
2-12

ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡ/ΜΙΩΝ

ΑΕΡ/ΚΗ

30/9 , 14/10 ,

ΜΑ∆ΡΙΤΗ : SANTOS
PRAGA 4*
ΣΕΒΙΛΛΗ : VERTICE
SEVILLA 4* ΓΡΑΝΑ∆Α :
GRAN LUNA DE GRANADA
4*

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ
5 ∆ΕΙΠΝΑ

725 €

865 €

675 €

150 €

IBERIA

Σηµείωση:
Όλες οι ανωτέρω τιµές είναι κατ' άτοµο. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε προσθήκη µιας κλίνης. Οι
παραπάνω εκδροµές έχουν κοστολογηθεί σε συγκεκριµένο αριθµό ατόµων. Η µη πληρότητα αυτής µπορεί να
επιφέρει αλλαγή στην τιµή. Οι τιµές EARLY BOOKING ισχύουν για κρατήσεις εντός των προθεσµιών και
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα. Οι παιδικές τιµές ισχύουν όταν τα παιδιά (κάτω των 12 ετών) µοιράζονται το
δίκλινο δωµάτιο µε δυο ενήλικες. Τα ξενοδοχεία δεν είναι δεσµευτικά και µπορούν να αντικατασταθούν µε
εφάµιλλα ίδιας κατηγορίας.

