ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ – 8 ΗΜΕΡΕΣ
από 660€
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 07/10 ΕΩΣ 09/11

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
07/10/2017,
26/10/2017 &
9/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΚΑΝΤΙΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΤΟΛΕ∆Ο – ΣΑΡΑΓΟΣΑ – ΚΟΣΤΑ ΜΠΡΑΒΑ
– GAUDI – ΓΗΠΕ∆Ο CAMP NOU

ΗΜΕΡΑ 1η: ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη. Ακολουθεί πανοραµική ξενάγηση και
στη συνέχεια µεταφορά στο ξενοδοχείο µας. Μετά το βραδινό µας γεύµα θα έχουµε χρόνο ελεύθερο στη
διάθεσή µας για µια πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα τις Ισπανίας.

ΗΜΕΡΑ 2η: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της οµώνυµης Αυτόνοµης Κοινότητας και γενέτειρα
του διάσηµου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα, όπου στην πανοραµική µας περιήγηση θα δούµε το
σύµπλεγµα των 3 κτιρίων που σχεδίασε «Πόλη των Τεχνών και της Επιστήµης» πάνω στο πάρκο του
ποταµού Τούρια, ενώ στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούµε το Ταχυδροµείο µε τα φτερωτά αγάλµατα, το
∆ηµαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο, τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων
κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουµε να επισκεφθείτε το ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα
σηµαντικότερα της Ευρώπης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στην περιοχή της Γκάντια.
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 3η: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. H περιήγηση µας ξεκινάει
από το λόφο Μοντζουίκ, όπου θα απολαύσουµε την πανοραµική θέα της πόλης και του λιµανιού.
Συνεχίζουµε προς το Ολυµπιακό χωριό & το Ολυµπιακό στάδιο όπου πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες το
1992. Στο Ισπανικό χωριό θα θαυµάσουµε όλες τις γειτονιές των Ισπανικών πόλεων µαζεµένες. Μην
ξεχάσετε να επισκεφθείτε το εργαστήρι φυσητών γυαλιών. Θα έχετε χρόνο στη διάθεσή σας για φαγητό ή
καφέ και να ψωνίσετε διάφορα σουβενίρ. Επόµενος σταθµός το αξιόλογο έργο του διάσηµου Γκαουντί – η
Σαγράδα Φαµίλια (Άγια Οικογένεια) και ακολουθεί η Πλατεία Καταλονίας µε τη διάσηµη Ramplas. Θα
περπατήσουµε στα σοκάκια της Γοτθικής συνοικίας και θα καταλήξουµε στην Barceloneta, την παλιά
παραλία της Βαρκελώνης όπου θα επισκεφθούµε το ενυδρείο της πόλης (έξοδα ατοµικά). Μεταφορά στο
ξενοδοχείο, στην περιοχή Κόστα Μπράβα και τακτοποίηση στα δωµάτια. Υπόλοιπο της ηµέρας ελεύθερο
για µια πρώτη γνωριµία µε την περιοχή. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 4η: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ GAUDI KAI ΓΗΠΕ∆Ο CAMP NOU
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Πρωινό και σας προτείνουµε να µας ακολουθήσετε στη σηµερινή περιήγηση που είναι αφιερωµένη στο
διάσηµο Αντόνιο Γκαουντί και στις δηµιουργίες του. Ξεκινάµε µε το Πάρκο Γκουέλ, τον καµβά της
δηµιουργίας του που βρίσκεται στο λόφο “el Carmel”. Το πάρκο Γκουέλ περιέχει δηµιουργήµατα του Gaudí
όπως σιντριβάνια µε δράκους όλα διακοσµηµένα µε το πολύχρωµο µαρµάρινο µωσαϊκό που χαρακτηρίζει
την πόλη της Βαρκελώνης. Πίσω από τη βασική είσοδο θα βρείτε ένα τεράστιο φυσικό µπαλκόνι όπου και
µπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας µε θέα σχεδόν όλη την πόλη της Βαρκελώνης. Μέσα στο πάρκο θα
βρείτε ένα µικρό σπιτάκι στο οποίο ο ίδιος ο αρχιτέκτονας έχει µείνει σε κάποιο διάστηµα της ζωής του.
Συνεχίζουµε µε το Κάζα Μπατλό (Casa Batlló) στη µέση της λεωφόρου Passeig de Gràcia το οποίο
ανακατασκευάστηκε µε τις τεχνικές του µοντερνισµού και αρ νουβό και ξεπέρασε κάθε εκκεντρικότητα, οι
ντόπιοι το ονοµάζουν και Σπίτι των Οστών λόγω της εµφάνισης του. Σειρά έχει το Κάζα Μιλά (Casa Milà),
γνωστό και ως Λα Πεδρέρα (La Pedrera) που σηµαίνει στα καταλανικά, το λατοµείο. Σχεδιάστηκε µεταξύ
του 1906 µε 1910 και ολοκληρώθηκε το 1912 για να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία για την εύπορη οικογένεια
Μιλά. Το Πεδρέρα στεγάζει σήµερα ένα µουσείο αφιερωµένο στον Γκαουντί, το εκθεσιακό κέντρο του
Καϊσα ντε Καταλούνια, ένα επιπλωµένο διαµέρισµα µουσείο, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες που
κατοικούνται από απογόνους τον αρχικών κατοίκων. Κλείνοντας το κεφάλαιο Γκαουντί θα επισκεφτούµε το
ξακουστό γήπεδο Camp Nou, έδρα της F.C.Barcelona όπου όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να ξεναγηθούν στο
γήπεδο και να αγοράσουν σουβενίρ της οµάδας. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.
∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 5η: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για Μαδρίτη, µε ενδιάµεσο σταθµό τη Σαραγόσα. Η Σαραγόσα (ισπανικά
προφέρεται Θαραγόθα) είναι µία από τις σηµαντικές πόλεις της Ισπανίας, πρωτεύουσα της οµώνυµης
επαρχίας και η πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνοµης περιφέρειας της Αραγωνίας. Με την άφιξη θα
ξεκινήσει η περιήγηση της πόλης. Η Σαραγόσα αποτελεί έδρα καθολικού αρχιεπισκόπου και έχει δύο
καθεδρικούς ναούς που χρονολογούνται ο µεν ένας από τον 12ο αιώνα ο δε άλλος από το 1681. Άλλα
σηµαντικά ιστορικά οικοδοµήµατα της πόλης αυτής είναι η Λόνχα ρυθµού αναγέννησης, η Αουντένθια
ανάκτορο διαµονής των κοµίτων της Λούνας και ο Πύργος της Αλχαφερίας, ανάκτορο µόνιµης διαµονής
των άλλοτε Βασιλέων της Αραγώνας, καθώς επίσης και το ιστορικό Πανεπιστήµιο της Σαραγόσας που
ιδρύθηκε το 1558. Άφιξη στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 6η: ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουµε τη σηµερινή µας ξενάγηση, η οποία θα µας αποκαλύψει τα
πλούσια αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας. Θα θαυµάσουµε τα εντυπωσιακά µνηµεία και τις πλατείες,

αρχίζοντας µε το κεντρικότατο σηµείο, την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλµα σύµβολο της
πόλης. Θα δούµε επίσης την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο. Θα
επισκεφθούµε το µοναδικό Μουσείο Πράδο, στο οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες και µία από τις πιο
σηµαντικές συλλογές Ισπανών ζωγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα απολαύσουµε τα αριστουργήµατα µεγάλων
δηµιουργών όπως Βελάσκεθ, Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.α. Η ξενάγησή ολοκληρώνεται µε την
επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι. Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού µπαρόκ
ρυθµού µε 2.800 δωµάτια, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε µερικά από αυτά. Απόγευµα
ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουµε βραδινή διασκέδαση µε Flamenco!

ΗΜΕΡΑ 7η: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΛΕ∆Ο (προαιρετική)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισµών”, το Τολέδο, µια 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 Οργκάθ.” Τελευταία µας στάση το σπίτι,
στο οποίο έζησε και µεγαλούργησε ο µεγάλος ζωγράφος. Επιστροφή το µεσηµέρι στη Μαδρίτη. Το
απόγευµα σας προτείνουµε µια βόλτα στην πλατεία που φηµίζεται για τα αγάλµατα, τα σιντριβάνια και τους
βοτανικούς λαβυρίνθους, την πλατεία Οριέντε όπου µπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας. ∆είπνο και
διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 8η: ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και µεταφορά στην αεροδρόµιο της Μαδρίτης, για την πτήση της επιστροφής στην
Αθήνα.
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.
Προαιρετικές εκδροµές:
• ΤΟΛΕ∆Ο: 45€ το άτοµο
• GAUDI – ΓΗΠΕ∆Ο CAMP NOU: 30€ το άτοµο

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ IBERIA AIRLINES
IB3151 ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ 16:05-19:00
IB3150 ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ 10:50-15:20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε απευθείας πτήσεις της IBERIA

•

Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές, µε κλιµατιζόµενο τουριστικό λεωφορείο, σύµφωνα µε το αναλυτικό
πρόγραµµα

•

1 διαν/ση σε ξενοδοχείο 3* στη Βαλένθια, στην περιοχή Gandia, Borgia hotel ή εφάµιλλο

•

2 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στην Κόστα Μπράβα, Royal Sun ή εφάµιλλο

•

4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στη Μαδρίτη, Avant Aeropuerto ή εφάµιλλο

•

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 αεροδροµίου επίναυλος καυσίµου

•

Είσοδοι µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά όπου απαιτείται

•

Ποτά – αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευµάτων και των βραδινών εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία

•

Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

•

∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 07/10/2017, 26/10/2017 & 9/11/2017

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ
ΚΑΤ’
ΑΤΟΜΟ

ΜΑ∆ΡΙΤΗ : AVANT
AEROPUERTO 4*
ΒΑΛΕΝΘΙΑ : DON PABLO ‐
GANDIA 3*
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ : CALELLA
PALACE 4*

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

660€

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙ∆Ι
(2-12)

ΦΟΡΟΙ

810€

610€

150€

