Μαδρίτη, Τολέδο, 5 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Μαδρίτη (4)

Γενικά
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να επισκεφθεί κανείς την ισπανική πρωτεύουσα. Μια πόλη περισσή
σε ιστορικά µνηµεία και εντυπωσιακό αριθµό µουσείων και γκαλερί που φιλοξενούν µερικούς
από τους καλύτερους πίνακες στον κόσµο. Παράλληλα είναι µια πόλη έντονης νυχτερινής
ζωής και γαστρονοµικής απόλαυσης. Το ροµαντικό Τολέδο, παλαιά πρωτεύουσα της
Ισπανίας, χτισµένο στην κορυφή ενός λόφου και περιτριγυρισµένο από τον ποταµό Τάγο,
αποτελεί µια από τις γραφικότερες πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
Ηµέρα 1: Αθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη,
µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Σε συνεννόηση µε τον συνεργάτη
του γραφείου µας στη Μαδρίτη, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για µια πρώτη γνωριµία µε
την "Αλλη Μαδρίτη" (Στάδιο S. Bernabeu, σταθµός Atocha, Μνηµείο Debod, Πάρκο Ρετίρο
(Retiro) κ.α.)

Ηµέρα 2: Μαδρίτη
Η πρωινή µας ξενάγηση θα µας αποκαλύψει ένα µικρό µέρος του πλούτου της σηµαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσµο το Πράδο (Prado). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην
συλλογή του, προσφέρουν ένα µοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώµα. Θα απολαύσουµε τα
αριστουργήµατα των Ελ Γκρέκο (El Greco),Βελάθκεθ (Velazquez), Γκόγια (Goya) να
"στέκονται" δίπλα σε άλλους εξίσου σηµαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουµε
στα στενά δροµάκια της καρδιάς της Μαδρίτης. Στο περίφηµο Barrio de la letras, µιά απ’ τις πιο

µποέµ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δηµιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους
ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή µας θα τελειώσει µε το µεσαιωνικό κοµµάτι
της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευµα ελεύθερο.

Ηµέρα 3: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την "Πόλη των Τριών Πολιτισµών", το Τολέδο (Toledo), µία
πόλη µε σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονοµιά. Θα περιπλανηθούµε στα
στενά δροµάκια της µεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό (Catedral), 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 Κόµητα Οργκάθ”. Στη συνέχεια επίσκεψη σε ένα εργοστάσειο µε «Damasquinad»,
γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη.
Για το απόγευµα σας προτείνουµε µια βόλτα για ψώνια στην κοµψότερη συνοικία της πόλης
το Μπάριο Ντε Σαλαµάνκα (Barrio de Salamanca), ένα καφέ στην ατµοσφαιρική Πλάθα Ντε
Οριέντε (Plaza de Oriente) µε θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς
πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ (Plaza Mayor) για µια ζεστή σοκολάτα.

Ηµέρα 4: Μαδρίτη
Ηµέρα ελεύθερη. Σας προτείνουµε να εκµεταλλευτείτε την ηµέρα σας κάνοντας µια προαιρετική
εκδροµή στη Σεγκόβια (Segovia), την πόλη της Βασίλισσας Ισαµπέλ παλιά πρωτεύουσα της
Καστίλης.

Ηµέρα 5: Μαδρίτη-Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για τη πτήση της επιστροφής µας.

Απαραίτητα
•

Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες

Αναχωρήσεις & Τιµές
•
•
•
•

Πέ 22/12/2016
Πέ 29/12/2016
∆ε 02/01/2017
Τε 04/01/2017

∆ιαµονή: 4* Ξενοδοχεία. ∆ίκλινο: 535€, Μονόκλινο: 775€, Φόροι: 145€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη
συγκεκριµένη αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για
περιορισµένο αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες
µας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Απευθείας πτήσεις µε Aegean
∆ιαµονή: Ξενοδοχείο 4*
∆ιατροφή: Πρωινό καθηµερινά
Μεταφορές: από/προς το αεροδρόµιο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις και εκδροµές
Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Ελληνόφωνος τοπικός αντιπρόσωπος
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

∆εν περιλαµβάνονται
•

Είσοδοι σε µουσεία/αξιοθέατα
Ποτά/γεύµατα/φιλοδωρήµατα/αχθοφορικά
Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαµβανόµενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€

Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται τίποτα.

Μαδρίτη, Τολέδο, 5 ηµέρες - Φωτογραφίες

Μαδρίτη, Τολέδο, 5 ηµέρες - Χάρτης ταξιδιού

